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הפןעלןתהנפשןת

וכור'אוגרפ'תרקדנ'ת-אשלרןתד"ר

"לרקודהטפרמחברת . 1987-1970בשנ'ם:

האמנות'המחולראש'ת-החלוםעם

מחולמבקרת ." 1964-1920באר')-'שראל

שלאמנות'תמנהלת ."ר)'אה"ע'תוןשל

ח'פה.או['ברט'טתשלאטקטטהלהקת

ומוט'קא'ת.ע'תונא'ת-בהדרמאדה

בשםעטהמפר'ש'ר'םעםד'טקהוצ'אה

ב"ייד'עכתבהללב"."קרוב

מחול 'ועצת-בדלסקד-כהול nר

כרם,כוןבמ,מרצה'שראללפטט'בל

ון,מכוןבצלאלולע'צובלאמנותבאקדמ'ה

במרכזלמדהגתה.ומכוןלעם,אמנותל'ר

באנגל'ה.התנועהלאמנותלאבאן

שלות'אטרוןמחולמבקר-מנןרגדןרא

-1970מהמשמר""על

הע'תון.טג'רתועד

השנתוןועורךמ"טד

ב'שראל""מחול

ובהמשך ) 1993-1975 (
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 1993- (ב'שראל""מחולהרבעוןעורך

עבורכותבלמחול.הטפר"ה )'עו' .) 1998

 .ובאמר'קהבא'רופהלמחולכתב'-עתכמה

מחול.בנושאטפר'םפרטם

ר'קוד'תנועתמוות'ק'-רןנודוד"ר

והאמנותהתרבותאגףכמנהלכ'הן .העם

 1977-בשנ'םוהתרבותהח'נוךבמשרד

 C.O.F.Fלראשהתמנהלאחרונה . 1998

ב'שראל.

תוארבעלת-פרלשטדדו-כדןרדטלדה

בב'תהמחולמגמתמרכזת'שראל,אורות

לתנועההמטלולבוגרת-רדדזמודה nת

בכ'רהמורה .הק'בוצ'םבטמ'נרומחול

דוקטורנט'תהמחול.לתולדותומרצה

-אב'ב.תלבאונ'ברט'טתלה'טטור'ה

 . 2000-1980השנ'םב'ן

האקדמ'הבוגרת-עמדתלדאןרה

עובדתב'רושלים.ולמחוללמוט'קה

אר'אלה.בב'תלמחולבטפר"ה

במטגרותמחוללמדה-נבלדט Tרןעדנב

בב'תלמחולבטפר"העובדתשונות.

אריאלה.

קלאטילבלטמורה-רןטנברגהנדה

באונ'ברט'טתדוקטורנט'ת .'צ'רת'ולמחול

באנגל'ה.טאר'
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פלקבלתהשןפטיםנימןקי
ח:"התשנלשנתהמחול

ליי-אגריתסיהלוי-חסיהלפרופ'מוענקח"התשנלשנתהמחולבתחוםישראלפרסיי כחמישיםפניעלהמשתרעתוהחינוכיתהאמנותיתתרומתהעלאגרון

ומחנכת,כמורהובהמשךוככוריאוגרפית,כרקדניתבתחילה ,שנה

והיצירה.המחולבתחוםומוריםרקדניםשלרביםדורותשהעמידה

בתחוםישראל

-40השנותטלוו,ערבלוי-אגרון,חטיה
19405 , solo recital ח,Hassia Levy-Agro 

בערביששובצוסולובערבילהופיעחסיההרבתה-40הבשנותכבר

 ,מחולשלמשולביםבערביםחלקולקחהיזמההיא .וברסיטליםתרבות

השחרורמלחמתפרוץעם .מחול-ניב''כונואשרומוסיקהקריאהקטעי

ואףל,"צהחיילילפנילהופעותלימודיםמתקופתארצהחסיהשבה

באירופה.הפליטיםבמחנותלהופעותוינט'הגמטעםנשלחה

בקידוםמרצהכלאתלוי-אגרוןחסיההשקיעה-50המשנותהחל

הכלליבחינוךלשילובווהביאה ,בישראלהאמנותיהמחולשלמעמדו

ולתנועהלמחולהמחלקהשלהקמתהלרבותבארץ,והאקדמי

במשךניהלהאותה ,בירושליםרוביןע"שולמחוללמוסיקהיהמבאקד

אתהמעצב ,חינוכיכגורםהמחולשלבחשיבותואמונתהרבות.שנים

לשילובדרךכמפלסתבדרכהאותהשהדריכההיאהאדם,שלרוחו

 ·החינוךבמערךהאמנותיהמחול

שקדההיאnכפעליהבכלחסיהשהשקיעההארגונייםהמאמציםבצד

לימודיםתוכניותשלפיתוחםעלהעתכל

עןכת .J ~~(א .rעצנכתחוםהמחולאתלבססהצליחהובכך

 Lח'רח Yרווהןמגמהלימודיבמסגרתהן ,הכללית

עמלהופריהישגיהשלהכותרתגולת

אקדמיתהכרהקבלתהיתהנלאההבלתי

למחלקהגבוההלהשכלההמועצהמטעם

באקדמיה ,והובילהייסדהשהיאלמחול

בירושלים.רוביןע"שולמחוללמוסיקה

אתהפך , 1976בשנתבושזכתה ,זההישג

הראשוןהאקדמילמוסדהזוהמחלקה

מוריםומכשירבמחולתאריםוהמעניק

מסגרותבכלמחוללהוראתאקדמאים

החינוך·

הקימההחינוכיתעבודתהשנותבמשך

מסגרותשהיוצעירותמחוללהקותחסיה

לצדצעירים.ולאמניםלרקדניםהתנסות

מןשנשאבובנושאיםלרובשעסקהיצירתה,

ידעה ,הארצישראליתההוויהומןהמקורות

לאמניםואפשרויותכליםלהעניקחסיה

שלרביםדורותלטפחובכך ,אחריםרבים

שלהנמרץפועלהורקדנים.אמניםיוצרים,

לצד ,המחולבשירותלוי-אגרוןחסיה 'פרופ

בגופיםוהמגוונתהרבהועשייתהאישיותה

תרומההעלו ,ציבוריותובוועדותאמנותיים

האמנותיהמחולשלמעמדולקידוםחשובה

 ."ולעיצובובישראל
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 ע,"('הל"

מצדבעיר.שביעידור 2.12.1923-בירושליםנולדהלוי-אגרוןחסיה

בתהיאאביהומצד ,הידועהריבליןלמשפחתמתייחסתהיאאמה

ממייסדיהיהלוי,שמואלברוך ,סבהמרוסיה.הראשונההעלייהלאנשי

ק"אפהנהלתחברהיהיפו)(ילידלוילייבחייםאביה,תל-אביב.

 ,ההגנה(אישל"זאגרוןדנישלאשתוהיתה .לאומי)לבנק(שהפך

עמוסהדיןעורךשלאמו ,נודע)וחרט-עץהאוויריתהתעשייהממקימי

 .ונכדהנכדיםשלושהשלוסבתםאגרון

חסיהעצמהאתזוכרתשהיאהראשוןהיוםלמן

לויןהמשוררשלהילדיםבגןרוקדת:לוי-אגרון

המורהגויטיןתרזהעם iשיטראיודודקיפניס

איתהברליןטובהועם ,לריתמיקההראשונה

הזית.לעץמסביבחגה

(ירושלים "העירכליילפלנץאוהבעםבראיון

 :סיפרה ) 16.8.91

 ,לגןשרשרתעםכלבלקחתבמקוםואחותיאנייי

אוהבתאניומאזחבל.עםחסידהלנוהיתה

לנושהיווהשפניםהטווסים ,החסידותחסידות.

והמורותלרקוד.אותיהביאואלהכל ,בגן

עדאוהבתאניהחסידותאתלי.שהיוהנפלאות

הצווארעם ,האלההארוכותהרגלייםעם ,היום

הןרגילה.הבלתיהאלגנטיותעם ,הזההנפלא

עםעושהאניהיוםעדנכבדות.גברותכמו

היאאצלנוהחסידהבכלל.וחיותחסידהתרגילישליהתלמידים

 ."המלכה

') 1\ )," 
 ~ע~
---------~~~-~-~---------

~~ 
~~ 
~פ

 ..,י' ~'
Q 

 ~פרלועrבייז-כדוריrבליה

בחוגיםהמורותשלבלבןספקכלהיהלא "למל"העממיהספרבבית

נולדההיחסיכ ,ןיאורנשטיהנושושהודיתיבימתל-אבהאחיותלריקו,ד

וןמהתנהנשנהושיי :יהחסמספרת ) 1989 (אשלרותעםיוןאבר .חולמל

 1967בא'טל'ה,הופעותבס'ורלו'-אגרוו)חס'האמנות'ת:(מנהלתזמננובולמחול'רושל'סלהקת

temporary Dance (Artistic Director: Hassia Levy-Agron) on tour in חJerusalem Group of (o 
1967 , Italy 5 



נושאיםעלאלתוריםיצירתית.מבחינה

בנו.הקשוריםונושאיםמוסיקליים ,ספרותיים

במקצביםבהתקדמותמתחילהיהורעהשי

 ".ביצירהומסתייםריתמיקה)(מעיןשונים

להגיעשושנהחדלהשניםחמשאחרי

בתל-יכאותיאכלההקנאה .. ".לירושלים.

שהגיעוידועותרקדניות/מורותלימדואביב

 ,קראוסלגרטרוד(הכוונה "מאירופהלאחרונה

ואחרות).פאדיניפאולה ,רסלרתהילה

היבגימנסתלמידהבהיותה ,-1938ב

לירושליםמגרמניהבאה--

 ::::::~~~~ __ ~~ __--------~;ןה r;f ~:=-~~~~~ע~ת;הנ~ו~ד~ת~ני~ה~א~מ~----
 .ויגמןמרישלבלהקתהרקדניתשהיתה

מספרת:חסיה

השםכיאליהנרשמתילאבתחילהיי

לראותהלכתיבעיני.חןמצאלאשלה

באולםרוקדתקראוסגרטרודאת

מלא.היהוהאולםרושליםיב 'אדיסון'

לעברוורצתיפנוימקוםראיתיבהפסקה

וישבתי. 'פהשבי'ליאמרהאחתואשה

שלהמודעותזאתבכלשבועותכמהאחרי

הלכתי .אותיסיקרנודובלוןהמורה

שאמרהקטנהאשההדלתאתליופתחה

אותההיתהשזומסתבר '.שתבואיידעתי'

-אחר .ידהעללשבתאותישהזמינהאשה

 "אצלהביתבתשניםבמשךהייתיכך

• •• •• .. ... . . -

• • •• ••• • •• . : ......••••••• ! .... -.. - .. - .-. . -

לוי-חסיההתוודעהדובלוןשלבאמצעותה

אצלוגם ,אצלהולמדהכהןירדנהאלאגרון

אחתכלשלייחודהאתקראוס.גרטרוד

בתמציתיות:מסכמתהיאממורותיה

יותרנתנהדובלוןהשראה,נתנהגרטרודיי

לאותנטיותסמלהיתהוכהןכלים

 ".ארצישראלית

נתקללרקדניתלהיותחסיהשלהחלום

להיותההןבשניםייבמשפחתה:בקשיים

היהרקדניתוגםטובהלמשפחהבתבירושלים

אתממנילמנועניסוהורי .רגיללאמאוד

ויתרתי.לאכמובןאניאבלהריקודמיסוד

אתמימנתימורות.מיניכלאצלללמודהלכתי

ידיעתללא ,שמרטפותבעבודתהלימודים

בושהזוהיתהשלגביהם ,כמובן ,ההורים

כסףאת .בשמרטפותעובדתשבתםאיומה

הגדולהלאחותינתנוהםלישהגיעהכיס

קוד.יהרעלאותואבזבזשלאכדי ,למשמרת

לאאבל ,לסרטים ,להצגותבולהשתמשיכולתי

אחדהיהאבאשבזמנומענייןלריקוד.

למרות ,אניאבלץ.בארטוביםיהכהמתעמלים

אתלספקכדי .היוםכלירקדת ,ההתנגדות
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לסמינר 1944בשנתהלכתי ,אבאשלרצונו

כדיתוךבי.גאההיהואבאהוראה.ללמוד

באמנויותהשכלתיאתגםהשלמתילימודי

בןאצלפיסול ,ארדוןצלאציורילמדתאחרות.

 ,מציירתאניהיוםעד .יירצקאצלונגינהצבי

ראיון(מתון "לשיגעון·הפדהריקודרקאבל

 ) 10.89 "האשהייעולם ,איילוןלאלישבע

להופיעחסיההחלה-40השנותבתחילת

אמנותערביייבתוכניותמשלהבקטעים

-ושירהמחולמוסיקה,ששילבו- "ותרבות

בתוכניתואלין.משההאימפרסריושלבארגונו

להיותשהחלו ,צעירותרקדניותעודהשתתפו

 ,גוןוזמירהאליסקובסקינעמיובהן ,מוכרות

ובהם ,מוכריםלימיםשהיואמניםוכן

רפאלוהשחקןזלצמןפנינההפסנתרנית

א.כתב ) 19.1.45 ( "אחרונותידיעות"בקין.'קלצ

היא .גרידארקדניתאינהלויחסיהייאוריאל:

כדואחר ,להרגיש ,לחשוביודעתהיאאמן.

ת!עד 'מאמקוריתשלה'הורה'ולהביע.לבצע

מקוריתלגישהרבמקוםמניחאינוכזהנושא

משלהמשהוליתןלויחסיההצליחהזאתובכל

 !' ...זהבשטח

- "ניבמחולייתוכניתהאתהעלתה-1947ב

בעיתוןומוסיקה.מחול ,אהיקרקטעישילוב

מושג 'ניבמחול"יי :נכתב-7.2.47מה "דבריי

לערודהעזהדורותמדוריזוירושליםבתחדש:

 ,ומוסיקהקריאה ,ריקודשלשילוב-תוכנית

ץ(חוכולההתוכנית .ואורגניתאחידהבצורה

 ,מזרחיות ,מקוריותהיא:אחד)מתרגום

משוררים,ן"מתנקריאהארצישראליות.

בזמןבוטעם.בטוב ,מותאםמבחר ,עברים

מתורגמתלועזיותמוצפותשלנוהבמותשרוב

 !'זורציניתשאיפהלטובהתצוין ,וגלות

שמעובלבדכשבודדיםהמדינה,קוםטרםעוד

נסעה ,"הגדולהגראהםיישלשמהאתבארץ

היא .נהימדשלקומהבגלל ,גראהםשלספרה

ישבארציייואמרה:למורתההלכהפשוט

 ."נוסעתאני ,מלחמה

תאהאצייאהצמאותעהמלחמתץפרוםע

(בלתיחםהמלצהבמכתבמצוידתאמריקה

גראהם.הגברתמאתרגיל)

22.4.1948 

שמעונייןמילכל

תשעתבמשדלמדהונסקיאגרלויחסיה

ספרי.בביתהאחרוניםהחודשים

שהיאמצאתירב.עונגליהעניקההיא

מרתהכשיצאהיינכתב: 73 'מס "הזההעולם"ב

הריקודשלהאלילה ,הקומהזעירת ,גראהם

מאולם 1947שלהימים,באחדהמודרני

גבוהת ,חצופהצעירהידיעלהופרעה ,החזרות

רשותממנהשביקשה ,עינייםוחומתקומה

גאוותנית ,גראהםהגברת .לאולםלהיכנס

 'הצעירהנערתי'נדהמה. ,מטבעהושתלטנית

ידברושאנשיםרגילהאינני'צונןבקולאמרה

איני ,כןעליתר .תחילהשאשאלםמבליאלי

 'בחזרותילבקראנשיםלסתםרשותנותנת

לארהיהצע ,הענייןנגמרלאבזאתאולם

במחנותחסיהשירתההשחרורמלחמתבימיהדרןכלשבאהבאדיבותהסבירהכלל,נבוכה

העולםיילעורןבמכתב .באיטליההמעפיליםאתלראותכדילא ,ישראלמארץהארוכה

אגרון:-לויחסיה ."פלסטיין"משלההראשונה

היהספר.פשוטספר.דרדלשםנחשפתיאנייי

ואמרשליהופעהשראהעיתונאיאיזהכאן

מרתהאצלללמודחייבתהזאתהבחורה'

ואניגראהםעלספרלישלחהוא !גראהם

ללמוד.רוצהאניזו'אצלואמרתיאותוקראתי

 !"הזוהרקדניתהזו,האשהאצל

גראהם.מרתהאתלראותכדיאלאאמריקה

כאלהתלאותשעבראדםלגרשנכוןלאוהרי

הגברתנמסהאטאט .באמנותהלחזותכדי

היכנסי ,טובנו'מחייכתהחלה ,הקטנה

זורגילהבלתיבצורהלבסוף.אמרה 'והירשמי

לבית ,הזקופההירושלמית ,לויחסיהחדרה

 !'החדישלריקודהמפורסםהספר

כל ,שלג ,חורףחסיה,מספרת ,הימיםבאחד

והיא ,לחלוטיןמשותקתיורקבניוהתחבורה

 ,ארוכה ,ארוכהשעהבשלגומדשדשתצועדת

בלבדחסיההתלמידה ,הקבוצהמכלארוכה.

מרתההמורהבנחישותה,הסטודיו.אלמגיעה

מתקייםהריקודשיעור-מוותרתאינהגראהם

אחת.ותלמידהאחתמורהכהלכתו.

הראשונההתלמידהתהיהלוי-אגרוןחסיה

בביתהלימודיםאת-סיוםבטרם-שעזבה

ולמדהעצמהאתהתאימההיאלמחול.

בביתכאן,העבודהאתומהרהיטב

לה.זרשהיהעבודהבסגנון ,הספר

גישתהואתלבהץאומאתאהבתי

ואתריקודסגנוןשלחדשסוגלקבלת

אניללימודיה.והמסירותהלהיטות

בעתיד ,כלשהובזמן ,תחזורשהיאמקווה

שהטמיעהחשהאניאבל ,מדירחוקהלא

בחודשייםחדשחומרשלמדהימהכמות

כאן.ששהתה

גראהםמרתה

ותמידרגילותבלתיידידותלהיותהפכנויי

לאשאםאמרההיאארצהבאהכשהיא

אזלחסיההואעושהשהיאהראשוןהטלפון

זהתמיד. .היהכדבאמתוזההיותר.לכלהשני

ליגדולוכבודספק.ןיא-שלהמעריצהשאני

 "חשבה.שהיאמהיעלחשבהשהיא

וינט'מהגנתבקשתי .. !' :כתבה-12.1948מ "הזה

בכלעברתיבמחנות.הצגותולתתלסייר

שתייםמהןהצגות, 13ונתתיכאןהמחנות

 ,העובדהלינחשבתלזכותעצמה.ברומא

פרידההצגתהצגתיהיתהמחנהבכלשכמעט

שמנהאחדבמחנהארצה.האנשיםעלייתלפני

תשע,בשעהההצגהנסתיימהאיש, 1000

אנשים 961המחנהאתעזבווחציובעשר

 !' ...ארצהבדרכם

הדרכהלימו,דמסעלאחר , 1950שנתבסוף

לוי-אגרוןשבהשנים,חמששנמשןוהופעות

לישראל.

לוי-אגרוןשלהאמנותי "מאמיןאני"הא!ר

מחולנושאיעלבמאמריםגםלמצואאפשר

הירחוןאזשהיה ,"מבואות"בשפרסמה

ישראל.לאמנות
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מהוריקוד

) II 1951מבואות ,II ( 

והחלפתרגשותהבעתצורתהואריקוד

ריתמיותצורותיצירתהואריקודהשקפות.

הריקודבשעתבחלל.פלסטיותצורות ,בתנועה

רגשותוהרוח.הגוףשביןההבדליםנעלמים

ונשכחנכבשהגוףלחופשי.נשלחיםמרוסנים

 ,הרגשותלהבעתכלי ,לנפשכליומשמש

ביטוילידיהרגשותאתמביאפנימיריתמוס

מתרחקהריקודתוךהרמונית.תנועהידיעל

חזוןבוומתעורריומיומייםמדבריםהרקדן

פייטן ,אל-רומיא-דיןלאל'גליצירה.ההופך

תקופת ,-50השנותראשיתשלבירושליםאח,דחיצונייםהמחול,להצלחתהנתוניםכללה

שרוקדבחורעל" .ריקודללמודוביקש ,הצנעששחור ,ותוארקומהלתעבכפנימיים.

אניגרוע.יותראולי ,משוגעעלכמוהסתכלועתיריהיתנועות ,התמירלגופהעטרההישערות

אצליללמודרוצהסוףשסוףמאושרתהייתירשמיםקולטת ,רגישהנפשלכלכמעטמבע

מכתבשלחתי ,שלוהכשרוןאתכשראיתיבחור.הדבריםשללמהותםוחדירהוחוויות

מימימורתיגראהם,מרתהאלהמלצהמחול.לביטויחומרלההמשמשים

מלגהעםאותולקבלוביקשתיפלשתינהלבנותגבהותאחרית'אחד:מחולנביאלדוגמה

ידעתיכיחודשיםשלושהכלאותהושיאריכוד. IIו-כ IIטג'בישעיההפסוקיםעלהבנויציון'

אפרתימשהניאותה.גראהם "אדם.פראשהוא I/להפליא.המחולבנויכוריאוגרפיתמבחינה

11מעריב l/ב .9.56) II ( גראהם.שלללהקהנתקבלשנהבתוךהצליח.עזריה:ר.כותב

II הרקדניתשבועותכמהלפניכשנזדמנה

דמותהמשכה ,לרומאלויחסיההישראלית

--.-.-רום-ח fעךו J"m-תיבג:-וr<-ב v ·ה;- iו-ר 5-יזררולהך----י(שר- rתך»הIנבדהקתדתי JTכי-ת-Iודהיס-ת- srפ Iה'~ ,Tר-לןא i"1;"iיl!קירלוכוחוהיודע'ייאמר ,פרסי

עלעיוורים.ילדיםלימדה-50השנותבתחילת

האלוהיםאתהאדםחיפשבריקוד . I/בושוכן

עלהמפקחזהאליותרקרובלהיותכדי

 .העולם

התנועה-הריקודיטוד

יוצרתתנועהכלהתנועה.הואהריקודיסוד

הגליםתנועתהחי.תנועתדווקאולאו ,קצב

תנועת ,האוירתנועת ,קצביוצרתהיאאףבים

שאותוהלבקצבאתיוצרהדםמחזורהצומח,

היאהתנועההאדם.חיעודכלשומעיםאנו

כוללחיים,בעלכלשלהראשונהההגבהצורת

 ,בגוףהתנועהבאהפחדצעקתלפניהאדם.

לפני ...שמחהתנועתתבואשמחהקריאתלפני

שהמילהובמקוםהתנועההופיעההמילה

התנועה.מופיעהשוב ,מספקתאינהאונפסקת

והאישיהלוקאליהאוניברטלי,

באמנות

בכלאוניברסלית,הבעהצורתהיאהאמנות

האמנותאיןאךאמנות.נוצרתהעולםחלקי

מושפעיוצרשכלמאחר ,אינטרנציונלית

בתוכההחברהמנהגי ,חייותנאי ,מסביבתו

אךועוד.ועודארצואקלים ,מאכליו ,חיהוא

אדםכלאנושיים.כללהםהאדםבנירגשות

מאחראולם .'וכוכואב ,שמחמפח,ד ,אוהב

הרי ,גרהואבהמהסביבהמושפעאדםשכל

לסביבהמיוחדתתהיהשלוההבעהשצורת

לאכאמנותהריקוד ...כךאםחי.הואבתוכה

כיאם .האיטלקיתהטלוויזיהממנהליאחד

סידורימידנעשויומיים,רקעמדולרשותה

הוסרטובביצועהמחולותשלוכשעהאקספרס

פרידהשלשמותיהםמתנוססיםבירושלים,

סבה-לוישמואלוברוךליפקיןלביתמלכה

בשירותמתנדבים-חסיהשלוסבתה

שלהקשרלעץ.קרובנפלהפרי .העיווריםבסדרהישראלעלתוכניתבמסגרתשידורלשם

 .'בעולםסיורים'

 ,לוי-אגרון 'הגבנקלעהלרומא

מקורסלישראלחזרהבדרכה

בשוויץשנערך ,למחולבינלאומי

שם ,הנודעתויגמןמריבהנהלת

נעהעםיחדישראלאתייצגה

'כתבומחברתהמחוללתאשכול,

 ".החדש 'המחול

לוי-אגרוןחסיהחדלה-1957ב

מרצהעיקרואת ,מלהופיע

והתנועההמחוללהוראתהקדישה

רקדניםשלדורותולהעמדת

לתנועהומורותומוריםורקדניות

ומחול.

עושה"הריקודלוי-אגרון:חסיה

מפתחהואיותר,טובהאדםאת

חושואתהקצבחושאתאצלו

לרקודשלומדמיההסתכלות.

עפהלאשהציפורלהבחיןגםלומד

כמועףלאושהפרפרהפרפרכמו

לעשותלומדגםהוא .הזבוב

 ."יותרעמוקותהבחנות

מפעלהיתפתחשממנוהזרע

נטמןהחינוךבתחוםביותרהחשוביעבורתמידאלאהעולםמןלהיעלםיוכל

המחלקהאת-1951בכשייסדהטרינולדהריקודכי ,מחדשלידהשלתהליכים

 ,החדשבקונסרבטוריוןלמחולהצרכיםעםומשתנה ,האנשיםמנשמות

-דוסטרובסקייוכבדשלבהנהלתהחיים.אנובההתקופהשלוהמנהגים

 ,(לימיםבירושליםקופרניק

חסיה I/גר:ק..גכתב ) II (11.5.54דבר IIבעיתון

המחוללותשלהצעירהמהמשמרתאגרוןלוי

ומחולותיהכוריאוגרפיבכשרוןניחנהבישראל

אתמתקינההיאטעםבטובבתבונה.בנויים

הנעימות.אתבוחרתדקובחושתלבושותיה
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ולמחוללמוסיקההאקדמיה

אלההיורובין).ש l/עבירושלים

רקדוובהםהצהרייםאחרשהתקיימוחוגים

סיפרהלימיםשריר.ויעקביאפרתמשהגם

יוםאצלהשהופיע ,אפרתימשההנערעלחסיה

,/ 

לוי-חסיהבמקרה;נוצרהעיווריםעםחסיה

תלמידיבקונצרט II :(5.10.1954 IIדבר II (אגרון

אדםלידיישבבירושליםלמוסיקההאקדמיה



הגוף,פיתוחהם:לכךהדרושיםהאמצעים

הדמיון.פיתוחהחלל,הרגשתהשמיעה,פיתוח

בפנימטרותלמעשההנםל 11הנהאמצעיםכל

 ...אליהןלהגיעקשהעיוורילדשאצלעצמן,

עיוורהקפיצה.-הואהקשיםהתרגיליםאחד

עלעומדותרגליוכששתירקביטחוןמרגיש

תחילהגדול.הרצפהאתלעזובהפחדהרצפה.

אחתרגלמרימותהיולקפוץ,אותןכשביקשתי

-ירדהוכשזוהרצפה,מןסנטימטריםחמישה

הקירלידאותןהעמדתיהשנייה.אתהרימו

מקפיצהקפצו.וכך-בונתמכותכשידיהן

אחרגבוהה.ליותרעברנונמוכה

וכדיביחד.וקפצנובזוזומחזיקותכשידינו

אחתכלאחזתי-יותרגבוההלקפיצהלהגיע

לקפיצההגענומכאןביחד.וקפצנובידיה

ומעתהסיבוב.תוךלקפיצהאפילוחופשית,

קפיצות."גםלריקודנוהוספנו

לאימפרוביזציה.מוקדששיעורמכלגדולחלק 11

מהןכשביקשתיהילדות.מציעותהנושאיםאת

ברצונןשישנושאלילהציעהראשונהבפעם

להןזרדברכלמדהימות.ההצעותהיו-לרקוד
 _היוההצעותסקרנותן.אתמעוררלגמרי

-וכדומהאשאור,עננים,כוכבים,שמש,

אולמששלהריח,יכולותהןשאיןדברים

המוצע,הנושאאתלרקודוכשביקשתילשמוע.

הדרכתיברורות.לאלגמריתנועותאלוהיו

דבריםראשית,אחר.מסוגלהצעותאותן

וכו'.קורחום,עצב,שמחה,שברגש:

המוכרותחיותלריקודיםכנושאלקחנואחר ...

בחדרהנמצאיםזוחליםעופות,מספרלהן:

וכןלמשש,יכולותהןושאותםשלהןהטבע

שהכירוחיות,מספרועודכבשיםכלבים,

 ...החיותבגןבביקורן

תוכלנהבאמתוהןהיוםשיבואלי,נדמה

כפיהכוכבים,ואתהשמשאתבתנועהלהביע
 " ...להםנראיםשהם

מתקדמתכיתהבתל-אביבהוקמה-1956ב

משהר 11דאשכול,נעהלימדובהלמחול,

לוי-אגרון.וחסיהפלדנקרייז

"מעריב":בעיתוןעזריה .רכתבכךעל

אחת','ידועשואמניותשתיאחדיום···קמו 11

ספקבליאךעצמן,לטובתכךכללאאולי

לקרואמבליחניכיהם.שהיואלהלטובת

נעההכריזו ,'אולפן'או'סטודיו'שלהןלמוסד
המוכרותרקדניותשתילוי,וחסיהאשכול

לימוד'כיתתשלפתיחתהעלהרצינית,בגישתן

מתקדמתלימודכיתתבתל-אביב.מתקדמת'

הירושלמילקונסרבטוריוןבעצםנספחתזאת

היאשכזאתבתורלמוסיקה.והאקדמיההחדש
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לצמוחהיכולהלמחוללאקדמיהיסודמהווה

זאתצנועהלהתחלה ...הימיםמןביוםממנה

הואפלדנקרייזמשהר IIדחשוב.כוחעודצורף

 ...הגוףותרבותהתנועהמדעשעיסוקואדם

ומורותקראוסגרטרודכימקוותהיוזמות

הרצאותלהרצותתסכמנהאחרותותיקות

 .'"המתקדמת'הכיתהבמסגרתאורח

גראהם:למרתהחסיהכתבה ,-8.4.1951ב

יקרה,גראהם 'גב

 'גבאתפגשתישבועותמספרי

שבעבת[הברוניתבלומסדייל-רוטשילד

בישראל,לביקורשהגיעהרוטשילד]דה

ממך.שלוםדרישתאיתההביאהוהיא

 .כמהעדלךלתארבפימיליםאין

גברתעםזמןלבלותהייתימאושרת

החדשותאתממנהולשמועזונחמדה

בכלל,באמריקההריקודשלהאחרונות

הארוכותהשיחותבפרט.ועלייך

געגועיםבקרביעוררואיתהשניהלתי

ולומלבינשתכחשלאספרךולביתאלייך

יורק·ניואתשעזבתימהזמןלרגע

באםבלומסדייל 'גבאתשאלתיכאשר

שתבואיביותרהזעירולוהסיכויקיים

ענתההיאהזמנה,תקבליבאםלישראל

אניוכ,ךלנסות.כדאישבוודאילי

 ...לידילביאומץאתלוקחת

מאודצורכתוהקטנההצעירהארצנו

 ...שלךזהכמוקומהבשיעוראורחת

הזכותלנוהיתהלאעתהעדלדאבוננו

הגדולים.המחולאמניאתלראות

הקשורבכלנלהבמאודשלנוהקהל

 ...וללמודלראותרעבומאודלריקוד

הייתיבאםמאודלךמודההייתי

אתבאם-תשובהממךמקבלת

כלשהיאפשרותלהיותשיכולהחושבת

להיות.עשויזהמתיכןובאםשתבואי

קבוצה?עודעםאולבדתבואיהאם

קצרקורסלנולהעבירתסכימוהאם

עםלהופיעתשקליהאםומרוכז?

הסימפוניתהתזמורתבליווייהודית''

הישראלית?

מלמדתכרגעאני ,אליבקשר

מאזירושלים.שלבקונסרבטוריון

שנתייםביליתיאמריקה,אתשעזבתי

הרחוק.במזרחמסויםוזמןבאירופה

 /בעצמיעתהעובדתאנילהוראה,בנוסף

כמהעדמחדשיוםיוםומגלהעצמיעל

אניללמוד.ליישועדייןליחסרעדיין

על-וערבבוקר-יוםכלאותךמברכת

אתמכירהשאניהיותלי.נתתשאתמה

לקוותמעזהאנישברוח,ךהחלוציות

10 



חלוציתלארץלבואנסחפתתחושישאת

זו.קטנה

אשרולכללךביותרהחמותבברכות

של,ךאניהספר,בביתהכרתי

 ,הנאמנהחסידתך

חסיה

באדוםצבועומלאגדולופהשחורותגדולות

צבעלגביכןהציפורנייםצבעלגביוכאמור ,עז

זמניםבאותםהתאפרולאנשיםהשפתון.

 ,גבוהאסוף ,שחורשיעררעמתעזים.בצבעים

בפרט ,גבוההיותרעודנראתהשהיאכך

מילשאלתיהנמוכות.הנשיםשתילידכשעמדה

אמרו-הכהההאשההיאומיהבהירההאשה

זו ,חסיההיאוהשנייההברוניתהיאאחת ,לי

שחסיהידעתיהזו.השמחהכלאתשארגנה

כך ,גראהםמרתהאצלולמדהיורקבניושהתה

 "אליה.קרבתהדבראותיהפליאשלא

גראהםמרתהשללהקתהביקרה-1956ב

שוחריקהלאתבתדהמהוהכתהבארץ

ביקורלאחרשנתיים ,-1958בכאן.האמנות

ש"עלמוסיקהבאקדמיההתקיים ,הלהקה

 ,למחולהראשוןהקיץקורסבירושליםרובין

ךלוהסרקיץ-ל lI'ו-ןד 1~להיון--vרני s'lfנךוי "Sל I----ורסרבשרבmלמלרמחןרמןדרנ-שהודקש-

השנה ... " :"מעריב"בנבויפעתכתבה ,הראשוןראשית.כמורהשהוזמנהגראהם,

אושהןמחו"ל,תלמידותהרבהגםנוספו

כתבההאקדמיהשלהיובלבספר ." ...טובים

 ,אמנויותשילובשלהרעיוןייבן-צבי:לאה 'הגב

 ,חסיהשלבאמונתההיסודמאבניהיהאשר

במחלקההלימודיםבבנייתביטוילידיבא

שיעורישלצד ,טבעיאךזההיהוכךלמחול.

לוי-אגרון,חסיהידיעלשניתנוהמודרני

נוימןמרידיעלהקלאסיהבלטשיעורי

היו ,אשכולנעהידיעלכתב-התנועהושיעורי

השחקניםידיעלניתנואשרמשחקשיעוריגם

הרצאות ,ברנשטיין-כהןומריםקין'קלצרפאל

הציירידיעלשניתנווהאמנותהציורבתולדות

המקראוטעמיארדון,מרדכיהנודעהירושלמי

ידיעלשניתנוחובהכשיעורייהודיתומוסיקה

בר-דיין.ר"ד

לוי-אגרון,חסיהשלמהאידיאולוגיהכחלק

ע'וור'סח'נוךבב'תמלמדתלו'-אברוו'ה Oח

n teaching at the Jewish Institute for the (ן'(lr ~~ IFV 

BLind, JerusaLem, earLy 1950s 

אל ) 8.6.1996 (סרוסיבן-צביעפרהשלבמכתב

הקיץמקורסזיכרונותמעלההיאחסיה

סמולנסקיןברח'האקדמיהייבחצרהראשון:

קצותמכלשהגיעוהאנשיםמרובצפוףהיה

לידושולחןעמדלאולםהכניסהלפניהארץ.

לקראתהרשמותוערכההמזכירהישבה

מהבמרחק .הראשוןלמבחןלאולםהכניסה

אחתשרקנשיםשלושעמדובצדמהשולחן

לידהגראהם.מרתה ,לימוכרתהיתהמהן

ממנהנמוכהאחתאשהרבהבצניעותעמדה

עמדהביניהןדה-רוטשילד.הברונית-ובהירה

שחורהבשמלהלבושה ,תמירהגבוהה,אשה

אצבעות ,וארוכותרזותידיים ,שרווליםבלי

נדירדי ,באדוםצבועותמטופחותידיים

עיניים ,זיתירקרקפניםעור ,זמניםבאותם

הלומדות ,סטודנטיותאו ,מקצועיותרקדניות

דור'מבין ...שלהןראשיכמקצועמחול

חוגוזהועשר,כחמישהמתמידיםהראשונים'

הוותיקההמורההיא 'הנאמנות'אחתנכבד.

ישהזהבקורסכי ,מספרתהיאאלדור.שושנה

טוביםמאודמורים'מביאיםפלוסים.הרבה

לא ,הקורסאלמלאאשר ,אנשיםוידועים,

עימם.להיפגשהאפשרותבארץלנוהיתה

 '.''איתם!להתווכח-ואפילומהםללמוד

להכשרתהמחלקהאתחסיהייסדה-1960ב

האקדמיהבמסגרתלמחולומוריםרקדנים

היההחלוםייבירושלים.רוביןש"עלמוסיקה

מוריםכשישכילריקודגבוהספרביתלהקים

רקדניםויש ,טוביםתלמידיםיש ,טובים

המוריםשלהקבועלצוותשנהמדיצורף

שנהבמשךלימדאשראורחמורההמקומיים

הדרךבראשיתשהוזמנוהמוריםביןשלמה.

מהבלטקלאסילבלטמורה-פלוסרותהיו

למחולמורה ,קושמןפלורהבלונדון;המלכותי

 ;רוקדהז'אןויגמן;אנליז ;בלונדוןמודרני

במונטההרוסימהבלטקליפובסקהנטשה

 "סוקולוב.ואנהניקסוולטרלוטר;בילקרלו;

כהן:עדהכתבה ) 7.63 ( "מעריב"ב

הירושלמיתהאבןבבנייןהשמש.לוהטתבחוץיי

את 'לצנן'הצליחהלאזועובדהאךקרירהיה

 ,התנועהוקלותהגוחטובותהנערותעשר

בהתרגשותהמתינוהןשחורים.ריקודבבגדי

החינוךמשרדבפיקוח ,שלהןהסיוםלמבחני
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סגולציפורןחילקהלוי-אגרוןחסיה .והתרבות

בחיוךאותןליוותהאשכולונעהנבחנתלכל

בבחינתהיווהחיוךהפרחמעודדת.ומילה

המחלקהבוגרותהןהגראציותעשרקמע.

רובין.ש"עלמוסיקההאקדמיהשללמחול

-להצליחחייבותהןהראשוןהמחזורכבנות

 ."במשפחההראשוןהבןדוגמת

שליהמפגשיי :רוןיבאבנר 'פרופמספרכךעל

כברכשחסיההיהחסיהעםהאקדמיהכראש

שלבכללבדרךשזהו ,הפנסיהלגילקרובהיתה

שהיאהרגשהילהיתהאצלה ...כוםיסשל

מבחינתשלה:הפעילותאתשלשוםהתחילה

הפיזיתהנוכחותומבחינתלהשהיתההאנרגיה

היהאפשרשאינוכחותלההיתה ...שלה

 .רגילהבלתיחלוצההיתהחסיה .בפניהלעמוד

המקוםאתוהפכהמכלוםהתחילההיא

בןתקדים.חסרדברזהלמחול.לאקדמיה

מקצועיתידעהעניין,אתשהובילאחדאדם

אתוהביאלפעולאיךציבוריתידע ,לעשותמה

גבוההלהשכלההמועצההסמיכה-1976ברק

למחולהמחלקהלבוגרילהעניקהאקדמיהאת

(לקראת . B.mU5במוסיקהבוגרהתואראת

להשכלההמועצההכירה 1980הלימודיםשנת

 L----------------n-~~,ר~חmw ~·m ,רח~~ח~~--Mהחרר~~~~~w.ר~~ה~ה wבו~ג-------

-1990וב ,למחולמהחוגכחלקהמחול,הוראת

 ,באקדמיההחינוךבתחוםלפועלהבמקביל .) B.danceבמחוללבוגרהתוארהומר

הספרבבית ,לוי-אגרוןחסיהיסדה-1978ב

למחולהמגמהאת ,האקדמיהשלידהתיכון

ממשרדהכרהשקיבלהבארץ,הראשונה

פרויקט-לבגרותלימודיםכתוכניתהחינוך

שליקרותשניםיישבע ,כדבריה ,ממנהגזל""ש

היתההמטרה ."אדמיניסטרטיביותמלחמות

מקוםבמחולמוכשריםלתלמידיםלאפשר

הספרביתבמסגרת-בולהתפתחהולם

רקדניםשלעתודהלהכשירובכך-התיכון

 .במחולויוצרים

תוארלוי-אגרוןלחסיההוענק-1978ב

התואר,להענקתההמלצהבמכתבפרופסור.

למחולהמחלקהמנהלת ,הילמרתהכתבה

ומעוררתמיוחדתלויחסיהייבג'וליאר:ד

כמועמדתלהערצההראויהבדרךהתפעלות

תוכניתוארגנהתכננההיא ...פרופסורהלקבלת

 ,רוביןשםעלבאקדמיהלמחוללחוגלימודים

 ...ומובנתמקיפהתוכנית

עלהעדויותסמךעל ,באנגליההיהזהבאם

מורה,כאמן,שלההמיוחדתהקריירה

מארגנתחלוצה,,קטליזטורכוריאוגרפית,

כבודתוארמקבלתהיתההיאופטריוטית,

 " ...הכתרמידי

ליחשובכשלעצמוהתואריילוי-אגרון:חסיה

בןלמחולירושליםלהקתאתוניהלהייסדה

האקדמיהבוגרותרקדניותעשרשמנתה ,זמננו

הופיעההלהקה . 1967-1962בשניםופעלה

מספרת:לחמןטלילההרקדניתובעולם.בארץ

בןלמחולירושליםל'להקתהצטרפתי-1962ביי

עלולמחוללמוסיקההאקדמיהשלידזמננו

 ,כוריאוגרפיתשימשהחסיה .'רוביןשם

תופרת ,תאורהאיש ,מפיקה ,קריינית

ב-מאליו."ומובןברורנראהזהלנו .ומלבישה

איטליהממשלתידיעלהלהקההוזמנה 1967

סודדלטריבונהבעיתוןהופעות.לסיור

] ribuna del Sud [אלפיםעשרתייאז:נכתבז

ישראל.שללנערותהערבכפייםמחאואיש

מנהלת ,גבוההאמנותיתרמהבעלתהלהקה

והרגישההעשירהדמיוןבעלת ,לויחסיהאותה

באמנותביותרשותיהחדלצורותמאוד

 ."הכוריאוגרפיה

המחולבשילובהאמינהלוי-אגרוןחסיה

תלמידילפניהופיעהולהקתהובחברהבחינוך

 .מצוקהבאזוריגם ,ספרבתי

 ,קפיצהקרשלהקתאתייסדה-1993ב

האקדמיהלתלמידותלהעניקהיתהשמטרתה

הבמהלקראתאותןולהכשירבימתיניסיון

גרטרודקרןבמימון ,הלהקה .המקצועית

נדבךהיא ,קראוסלביתמילרוגרטלקראוס

המונצח ,קראוסגרטרודשללזכרהנוסף

הנערכותהשנתיותהכוריאוגרפיהבתחרויותרציתישלאדבריםהמוןעשיתיהשום.כקליפת

 .-1978בפטירתהמיוםהיבאקדמלעשותרציתישהכיהדברבשביל ,לעשות

הסיפורסביבאבל ,ליצוררקרציתיבחיים.

מסגרותמיניכללהקיםצריכההייתיהזה

שלג.כדורזהזמן.המוןשתפסוכאלה

במחול.שהכירוהיאלגביהתוארשלהחשיבות

הבנייןשעלעד ,בשכנועהושקעהאנרגיהכמה

הנשמה ,'ולמחוללמוסיקה'האקדמיהנכתב

 ."לייצאה

·Q*'i11W~ 2 

• 

המורההיתהגרטרודיילוי-אגרון:חסיה

הרבהעשינוטובות.חברותהיינושלי.הרוחנית

באקדמיהלמחולהמחלקהאתביחד.דברים

שקיבלההראשונההיתההיאביחד.הקמנו

היא .המוןממנהלמדתי .למחולפרופסורתואר

ומבלותמציירותהיינואמנותית.מנהיגההיתה

לקפההלכנובשבועםימעפשלושביחד.הרבה

• • • • • 
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• • •• • • 
יןםאיתהמדברתאנימאזנפטרה.היא 1978

בשנתעיו.קשרשלהבנהבינינןהיתה '.עטרה'

• • • 

תשןבןתממנהמבקשתאיתה,מתייעצתיןם.
אני ...ליחסרהןד.מאהיאקשות.לשאלות • • 

• • 
 "שלה.ממשיכהשאנימרגישה

~rtי t ונtn י+פsI t .t7י D .,~ליופי~וג'עת... " . 

-40השבות

~ Hassia Levy-Agr 
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אחרתנראיםהיןהםבלעדיהעלדגשהיחסשמה ,חינוכהבדרךאחרות.חןלםגםלןחם,גםזהמחןל

האמירהנכונותהבמלואהתגלתהבחסיהלהיותהפכהיצירתיות""בטרםעוד ,יצירתיות-במיליםלפעמיםלשחקאוהבהריאני ...

אלאניצחנילאמעולם IIם: IIלרמבהמיוחסתאשריצירתיותזושהיתהזוכראניאך ;למגמהמחולשמהשורשבדעתיעלהוהבוקר

סובביםחסיהשלחייהכל ."אחתמלאכהבעלמקסימליניצולנדרש ,"ותיספונטנ"לצד ,בהרלוונטיות.מיליםוכמהכמהלבנותאפשר

הראשוניםהשלביםמן ,המחולאמנותסביבששילובהבנתי ,לימיםהמבקר.האינטלקטשלחסיהכמוומילוחם.גםזהמחול ,למשל

ביצועשלהנאצליםלביטוייםועדהתנועהשלבייסודהעומדלביקורתאינטואיציהביןזהאבלבישראל?המחולקידוםלמעןלחם

קיים ...המחולאמנותשלמופשטיםרעיונותיצירה.כלשלואת ,חלוםגםלושיהיהצריך ,שלוחםמי

לעמלאדם IIשאמראחדחכםשלפירושובהאפרתימשהאתהגשמתוהרבהחלמתהרבה ,חסיה

עלללמוד IIשלתיבותראשי-ל IIלעמ ; IIיולדבתחרותלזוכההפרסהענקת(במעמדגםלעיתים-שלוחםמי :ועודהחלומות.

הוכרבזכותהויוצרת.מלמדת ."ללמדמנת 'פרופשללכבודהלכוריאוגרפיהארצית ,המטרהולמען ,ליריביםמוחלמוחל.

להחביםאקדמי.ארולתכראויהמחולאפרתימשהשלמיוזמתו ,לוי-אגרוןחסיההרי ,והמחול .כבודועלמוחלגםלעיתים

4.7המתוקמןגםטעים,דברבכלכמו ,בויש התיכוןס"ביההקונסרבטוריון, ...תודה ) 1997.

היוהםבלעדיהולמחול.למוסיקההאקדמיה Iוו ___---;;---;:;;-;;;::;-:::::::-:::-=-=:::::--לנראת-'-רןמזכוחוהמ ,המלוחמןוגם
 _ __ 1-.1;-;-----------אFו-ד-נארדםליןםיןםתןחהערהנשמהבושישתימנימאכלאותו-המלווח
נבוןיצחקזה-שלנוחסיהאתשראיתיהראשונהבפעםצעדיהמראשיתשחסיה ,המזרחמטעם

התרבותהחינוךשרפרסקבלתלרגל(נכתבחלמהבטרם ,שניםלפני ,בטלוויזיההיהמקורבומצאהתמידמשמע)(תרתי

 ) 13.11.96 ,במחולחייםמפעלעלוהספורטכעלמהרקדההיא-פרופסורלהיותהנערהחיפשההיאהמזרחעםיחדאך .להשראה

רגלייםשתיבעיקר?ראינוומהצעירה.תרבותעם ,המערבעםהשילובאתגם

נהדרראשעלשחורשיערשפעת ,תמירות .ל IIמחושבאההמחול

בימים ,כמובן ,היהזה ...יופימלכתשלופניםרוצהאניהזההמיליםמשחקכלאחריאז

זהחסיהאבלויפים,צעיריםהיינושכולנוחסיהומתמידשמאז ,לכולנולהזכירעוד

הזוהרמןמשהונשמרהיוםעדאחר:משהולשלבהדרכיםאתומצאהחיפשה

שלהזוהרשזהוספקאיןהעלומים.ימישלאתולעודדישראליתמוסיקהביצירותיה

שליופי-אדםשליופיאלופתוחהערהנשמהזאתלזכורראויבה.להשתמשתלמידיה

 ...אנושיחסישלויופימחולשליופי-תנועההכוריאוגרפיםמןכשרביםבמיוח,דהיום

לוי-תנאישרהכותביםבארץשגםשוכחיםםיהצעיר

התרבותהחינוךשרפרסקבלתלרגל(נכתבוהם ,רעהלאבכללואפילו ,מוסיקה

 ) 13.11.96 ,במחולחייםמפעלעלוהספורטכשהםזריםבשדותלרעותמרבים

 ...ליצירותיהםצליליםמחפשים

אבניצביפרופ'

לוי-אגרוןחסיהשלזכייתה(לרגל

 ,למחולארציבכינוסישראל;בפרס

למחולהישראליתבספרייהשנערך

בתל-אביב)אריאלהבבית

האינטלקטשלניצןל

 ...הראשונהמורתיהיתהלוי-אגרוןחסיה

שלאופינשאהלאשהוראתהזוכראני

הציעהאלא ,"דיקטטורית"מתודה

שונותוגישותטכניקות ,מגווניםפתרונות

 ,המיוחדתבדרכהנושא.שללביטויו

שמטרתןאלטרנטיבותלהציגהשכילה

כלשלראשיתוכיכ,ךעללהצביעהיתה

נעשיתבחירהוכל ,בהרחבההואצמצום

לגיטימיותבאפשרויותהכרהשללאורה

14 

חייםכדררהמחןל

מאו,דתמירהמרתקת:נשיתדמותהיאחסיה

והיאהנוכחיםלכלמעלמתנשאכמוראשה

גזרהדקת ;הלבתשומתכלאתבאחתמרתקת

נוכחותמשדרתזאתובכלושבריריתעדינהוכמו

כךכדיעדבהופעתהמרשימההיא ;ביותרחזקה

 ...מנוכחותהלהתעלםמצליחאינךרציתלושגם

מתחדשתאמנותרקלאהואעבורההמחול

מחייבתזוחייםודרךחיים,דרךגםאלאתמי,ד

המחולהוראתלההפכהכךההמשכיות.את

בחייה.עיקרילאתגרהתנועהאמנותוהקניית

כהןזמורהמיכל

ישראל)פרסקבלתלרגל(נכתב

עןןלןתעלבשתיקהעברהלא

מגנטהיאלזהנוסףליידי.היאחסיה

שלמהאישיותחזקהאישיות .שלהבאישיות

מדורהיא ...פגשתילאפעםאףחסיה

וזה ...רוציםהםמהשיודעים ,הנפילים

ונות,רעקלההיומטרה,לההיתהמתבצע.

עוולותעלעברהלאהיא .בהםהאמינההיא

רחבה.פרופסיונליתראיהלההיתהבשתיקה.

היא ,בעיניהחןמוצאמההיתהלאהשאלה

 ,אחראוזהסגנוןלאהובלאאולאהוביכלה

על ,אובייקטיביבאופןהדבריםעלחשבההיא

עזרה.היאאזלעזורהיהצריךואםתרומתם.

תמיראלכסנדרפרופ'

אגרון)חסיה-לוישללזכרה(דברים

עשתההיא-בןהאמינהשהיאמה

אליהאנחנואואלינומצלצלתהיתהחסיה

לא-שלנובחייםחוראיזשהוונעשהבתשבכל

לראותידעההיא ...שלהתוהשיחאתלקבל

אח,דמצדויפיםטוביםדבריםמאודהרבה

לשפוך-ביקורתדברילומרידעהשניומצד

להשהיהמה ...להשכאבודבריםעלהלבאת

 ...עשתההיא-בוהאמינהשהיאמה ,חשוב

רודןמנדיפרופ'

לזכרה)(דברים



•••••••••••••••••• 8 
 ••ז. ••ד. ••••••••.... · · · • • • •• • •

•••••••••••••••••• • 
ז. •• ~.ד. .:- ••••••. · .... · .. 8 •

 • \.ז~~':-'' •••.•....... 8 • 8 • •
• 8 •••••••••• • 

 • ••••••••• ~_~ ____ ~ ______ ~ם~שי~ו~יג_ר~ל_ה~ק~ב~ל~ט~נו-פ-הי-ב-ת-ב-ב-י-ס-- ____________________ ~ __------ ____ ,_
 •• ••• ••• • 8התחושותביםרגלייךשחוכיעלותיעילות

•••• • •• •• •• •• •• 
•• • • •• • 8 • •• •• ........ ~ 

•• •• • 
• •• •• •• •• 

• •• •• •• •• • •• • •• •• •• • • .. ., 
• • •• •• 

• • • •• • '. . . 
, •• I 

•• • • • • • • 
• •• 1 • 
• • • • • • • ... , 

• 
• • • • • • • ... , 

• 
• • I • •• 8 • 

• • • • • • • •• 
• • •• • •• • 

• •• 8 

•• • • • • • 

• • 
• 

חטיה

זים, 1נכמךייותללישתורתכע (J ~חול

הוזותועינייךמחוללתנפשגהיערית

ורחוקיםקרוביםלב-שבוהמוגחיי

וחפיםרכיםלבאמיצהבנפשסעדת

האוראלכפרפראליךכמהוילדים

מגורבלאנבעהשתומנההבאר

קדם)משהר I1(דמוסה

תבורהתךנוחיהרשספרתלקבגלרלבת(נכ

ל)ומחכייםחלמפעלרטוספוה
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מנורגיורא

 1888שנתשלבפברןאר-20בשנולדהמווארשה,ם"רמבציביהביןמה

בבריטניה!המודרניוהמחולהקלאסיהבלטתולדותלבין

 !הראשונההמקצועניתהבריטיתהבלטלהקתהיתהמי

למחןלמבלטשלההאמנותיהכיווןאת 1966בשנתשינתהלהקהאיזו

מודרני!

 ,] Rambert [ראמברמארימדאםהיא:האלההקושיותלכלהתשובה
הראשונההעןלםמלחמתשלפניבימים .בחייהעןדאגדהלמעיןשהפכה

משכיליםשליהודיתלמשפחהבת-מרים)גם(שנקראהציביהנשלחה

(שהיתהפוליןבבירתהגןאההאנטישמיןתמחמת ,לפריז-הבינונימהמעמד

והדעתניתהנמרצתהצעירה ;הרוסי)הצארשלהמדכאשלטונותחתנתונה

מקצןעבעלתלהיןתעצמהאתולהכשירבאוניברסיטהללמודהתעתדה

הנאורה.בפריזמכובדחןפשי

התחומים:בכלהמודרניתבאמנותביןתרהחשובותהשניםאלההיו

החדישההמוסיקהתחילת ,והקוביזםהמןפשטהציורראשית

הבלטמןסכמותאתלשבורהראשוניםןהניסיונןת ,האקספרסיוניסטית

 .הקלאסיהחצרוני

הנערהחיפשה-בוודאימסרביםשהיו-הוריהפיאתלשאולבלי

קשרים ,םישרעלהמלאוהראשונההעןלםמלחמתשבסןף ,מווארשה

המלחמהטרםשהקיםהספרלביתנרשמההיאוהתנןעה.המוסיקהלעולם

תיב .] Emile Jaques-Dalcroze [אק-דלקרןז'זאמילהשוןיציהמוסיקאי

לפתחנןעד ,שבגרמניה ] Hellerau [הלראובעיירהששכןהייחודי,ספר

מחולמגדוליכמהיצאוזהספרמביתלתנועה.המקצבשביןהקשראת

התנגדעצמןאק-דלקרוז'שזאףעל ,ויגמןמריכגון ,המודרניההבעה

 .היבכוריאןגרפידותיומתלשלעיסוקןל

תאוניהלסדשיי ,דיאגילביגיסרגןרהאמהספרתילבעיהגמיםיהבאחד

מישהןחיפשדיאגילב ."הרוסייםהבלטיםיי-החדשניתהמחןללהקת

 ;בפרטמסובכיםבמקצביםהתמצאותיכולתובעלבכללבמוסיקהידעבעל

בכתיבתעסוקהיה ,ינסקי'ניזןאסלב ,שלוהראשישהרקדןמפניזאת

פולחןיי ,העשריםהמאהשלהראשןנההמחציתשלביותרהמהפכניהבלט

הפרטיטורהאתכתבהמלחיןסטרןוינסקי.איגורשללמוסיקה ,"האביב

לספןרהיהשקשה ,א-סימטריןתבתיבות ,תמידייםמקצביםבחילופי

חדשמחולהמכיןהכוריאוגרףשללרשותועמדולאימים(באותםאותן

הקלטה).אמצעיכל

שלביקורהבשלרבההתרגשותשררהאק-דלקרוז'זשלתלמידיובין

 ,מוןארשההנערהרקדניות.חיפשלאדיאגילבאבל ,מפןרסמתכהאישיות

בהמלצת ,דיאגילבלהכשהציענדהמה ,כרקדניתהצטיינהלאשמעןלם

פענוחאתינסקי'ניזעלולהקלבלהקתולעבודהספר,ביתמנהל

 ."האביבןפןלחיישלהפרטיטורה

חןנשאלא ,לעצמהלקרואשהחלהכפי ,רמברגואפילום"רמבמריםהשם

יירוסיים"שיישמעוכדי ,בלהקתוהאנשיםשמותאתלשנותשנהגדיאגילב,בעיני

אוהאיששלפיואתלשאולמבלינעשהזהיןתר. "אמנןתייםיילפחןתאו

יד(עללהםניתןלאשמעולםשםתחתבתןכנייהעצמםשמצאו ,האשה

 ] Quick- "כספיתיילהקראוידידיה .ראמברמארי "נןלדהייכד ...הוריהם
] Silver , זהשםתחתשהופיעה ,שלהבאןטוביוגרפיהעצמהעלשהעידהוכפי

גלגלוניכבביצועשמחתהאתשהביעה ,תפיסהומהירתקופצניתראמברהיתה

לנכדים.סבתאכברהיתהכאשראפילועליןויתרהשלאמנהג-

בלןנדוו .בלטשיעןריממתןבקושיוהתקיימה ,ללונדוןהגיעהראמברמארי

 ] Ashley Dukes [דיוקסיאשל ,ידועבריטיבמשוררהכספיתפגשה
כדאחרארוכותשניםמןתועדבמשןתףןחיןישאונוהםבהשהתאהב

ל~שהייכנסקנהןיוקשרומשזרתעבאבל ,רישעשאיהיהאלדיוקס



il ~ 1: 
~ 5 .. h.... 

tl r-~ 
« C:; יי ~ ~ r::: 
0 r ...... 

..r:: :<:: 
Cב ..כC,..". 

 ,--יייייייי ~- ~
Cכ..;" I • 
~; rס-ו

c:: G: r:יי ר  •חנ
ם~

t-~------..-8ווון---=-----=-
QJ -. 

.... 
~ . 
E ~ 

~ rי-ו' 
ס ~ !

" :t r- Q .... .. 
r-C:: 
 t:ס

בבס
rו
r-
I 

לתיאטרןןהמקןםאתהפךןבשימןשהיתה

תיאטרןןהשםאתכמןבן, ,שנשא ,זעיר

Mercury .(כספית)אתראמברפתחהשם

הבלטלהקתאתשהצמיח ,שלההספרבית

הראשןנה.עניתןהמקצהבריטית

ןהמןפעים ,היהלאלרקדניםלשלםכסף

א'ביןםכי ,השבןעבסןףבעיקרהתקיימן

מינימכלשהתפרנסן-הרקדניםרןבהין

ם.יפנןי-ןמחזןת-זמרבמןעדןניםמןפעים

ןממרצםמזמנםלתרןםמןכניםהיןןהם

האמנןתתהיהןזכי ,ראמברשלללהקה

אהבן.שהם

כשרןןלגלןתמיןחדחןשהיהראמברלמרי

אלין.לבשמןשאחריםלפניעןדיצירתי

לשךכלכםמצןמצהםבתחן-הכןלבסך

םדןליגחןלמצריןיהכמ-ןריאןגרפיהכ

יכלהראמבר ,הנןה ?עןלםבישתבאמ



ברוסכר'סטופר :רקדן ,טטל'גלןמאתרור'"הסה"רו"פ

etley, dancer: Christopher Bruce זPierrot Lunaire" by Glen " 
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בורד'לופולולדמןד'ד'רקדב'ס: , 1966ברוט,כר'טטופרמאתמפנש""בקודת

Meeting Point" by Christopher Bruce, 1966, dancers: Didy Veldman and Paul Liburd " 
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אשטוןלפרדריקראשונההזדמנותיקהנשהעזואשהילזכותהלרשום

] Ashton [, טיודורלאנתוני] udor [קרנקוון'ולגמוריסלנורמן ,ז] Cranko [ 
הוענקהניהמודרלמחולמהבלטהלהקהכשעברהרבות,שניםוכעבור

בעלי ,ביותרהידועיםהיוצריםמןואלה ;ברוסלכריסטופרגםהזדמנות

שלאמחול,יוצריעודראמברמאריעודדהשלצדם ,בינלאומייםמוניטין

אמנותית.פסגהלאותההגיעו

-20הבמאההבריטיםהכוריאוגרפיםגדוליכלכמעט ,אחרותבמילים

 ,ומוריסאשטוןכגון ,לאחדיםראמבר.מאריאצלראשונההזדמנותקיבלו

רקלאביתהספרביתהיהלמחול,אהבתםבשלהוריהםביתאתשעזבו

תמורהללאלהםניתןמרקוריבתיאטרוןחדר-מחסןהאמנותי.במובן

הראשון.לביתםוהיה ,ארוכיםחודשיםבמשך

(משמעבשנהשבועות 26במשךשלפחותבכ,ךמותניתהיתההממשלהשל

ה-בשנותרקלביתה.ץחומהשדהבעריהלהקהתופיע )'!השנה'מחצית

פונטייןמרגוט ;ברביםמוכרתלהיותוהפכהלמעמדהבלטאמנותזכתה 50

בשורתאתשהביאה ,הטלוויזיהבזכותםילכוכבהפכוייבורנורודולף

בית.לכלהמחול

שנתייםכמעטשהתהשהלהקהאחריהתחוללההמודרניהמחולמהפכת

ראמברמדאםשבהאז .הכלכליותבעיותיהאתלפתורבמטרה ,באוסטרליה

להקתהשאריתעם-לאומיתואישיותמטריארכליתליישותהיתהשכבר-

להגיעהחלובינתייםמבראשית.הכוללהתחילעליההיהלמעשהללונדון.

אתשסימנההראשונההסנוניתב."מארהחדשיםקולותאירופהלמערב

ההולנדיהמחולתיאטרוןהולדתהיתההאמריקאיהמודרניהמחולהשפעת

בהולנדגם .באמסטרדםהלאומימהבלטשפרשווהרקדניםהיוצריםידיעל .המקוריהבריטיהבלטהולדתאתמסמנת "אופנהשלטרגדיהייהיצירה

יסדרוw1Gas-kE:tt TIR-ל /jס ffiיןןדד-;היולךךדלTJ~ררי-ןדR9רה IIית-ה--רודL9רRבנגלן"ה'ו tJכ Liבל-;סרמך-V-הדsוכL~ע:ורדןת' D'ל>']דזךדנהתוריךיJlככ~

שהיהכפיהקלאסי,המחולבתחוםשניםמאותבתמסורתהתקיימה

ראמבר"ייבלט ,בעצםאבלאירופה.מרכזבארצותאושוודיה,בדנמרק,

באמצענוסדהוהיאבלונדוןשביתההראשונההמקצועניתהלהקההיא

הזמןבמשךשהפכה ,השנייההלהקההעשרים.המאהשל-20השנות

 ,)-50השנותבראשיתרקלהשניתן(תואר "הבריטיהמלכותיבלטייל

 ,שעברבקיץלעולמהשהלכה, ] de Valois [ולואהדהנינטידיעלנוהלה

רקבבריטניהנוספותובעריםבלונדוןהופיעואזעדשנה. 101בתוהיא

 ,פבלובהאנהכגון ,ונוצציםנודדיםבלטכוכביאול"מחואורחותלהקות

הגווע"הברבוריי ,בידורבתוכנית "מספריישלבמעמדלהסתפקשנאלצו

לקוסם.לוליין-אקרובטבין

לא ,עשריםכבןכברכשהיהראמבראצלללמודשהחלאשטון,פרדריק

כוחותאתקלטוראמברשלהרנטגןעיניאבלבמיוח,דמבריקרקדןהיה

אשטוןבכוריאוגרפיה.להתנסותלושהציעהוהיאבוהגלומיםהיצירה

 ,כרקדנית)עצמהראמברהשתתפה(בהקצרהבלטמהתלתליצורבחר

מיוחדמעדןלמטבחהחזירשהמלך ,מפורסםצרפתיבשףמעשהשביסודה

 .בנפשוידושלחהמקצועיבעלבוןעמדלאהטבחלכבודו.השףשהכין

 ,יצירתואתללבושמסרבעשירשלקוח ,לחייטהטבחאתהסבאשטון

אתבדים.לחיתוךהגדוליםהמספרייםבאמצעותלחייוקץשםוהוא

עיצבההתפאורהואת ] Goossens [גוסנסהבריטיהמלחיןכתבהמוסיקה

החשובותהמעצבותלאחתשהפכה ,רוסיהילידתאמניתפדורוביץ',סופיה

 .הבריטייםובאופרהבבלט

לאאופןבשוםאבל ,ראמברשלתגליותיהמביןהראשוןאשטוןהיה

שלללהקתושהגיעוהבלרינותכל-הבריטיםהבלטרקדנירובהאחרון.

עדייןבהיותו ,זהשםשנשאלפניעוד ,"ראמברמ"בלטבאו-דיאגילב

היתהעצמהראמבר .שבועבסופירקהופעותשהעלה ,"לבלטמועדוןיי

הטוביםאתתפסיד ,שתהיהככלמעולה ,קטנהשלהקהלכךמודעת

ממש.שלמשכורותלשלםהמסוגלותלהקותלטובת ,שגידלהבאמנים

בעליורקדניםבלרינותהסכימולעיתיםזו.גזירהעםהשלימהראמבר

ומשוםלהשרחשוהכבודמשום-אצלהולהופיעלשובופרסוםשם

תמורה.כלללאלמעשה-המחוללאמנותהרבההתמסרותה

אשלישרכשבכנסייהתנאים.לאבתנאיםלהופיערגילהיהראמברבלט

שלהאחוריהקירעל .בלבדמטריםכשישההבמהמפתחהיה ,דיוקס

מדרגותהאיפור.חדריאלשהוליך ,כפולמעלותגרםניצבזוזעירהמונתיב

סיירההשנהרוב .מהתפאורהכחלקרביםכוריאוגרפיםשימשואלה

שלהרגילהתפריטבהםבמקומותוהופיעה ,בריטניהבעריהלהקה

התרבותמוסדותתמיכתתרבות.כללשלאכמעטהמקומיתהאוכלוסייה
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הראשונה.המקצועניתהבלטלהקת

יורקלניונסע ,ראמברשלבלהקתהשגדל ,] Morris [מוריסנורמןהרקדן

ראמברלוהציעה ,ללונדוןמשחזרגראהם.מרתהשלבשיטותיהלהשתלם

הלםלא "בלטיישהמונח ,הלהקהשלהחדשהאמנותילמנהללהתמנות

ללונדוןהזמיןמוריס ."ראמברהמחוללהקת"מאזנקראהוהיאעו,דאותה

בשנותיהבת-שבעלהקתעם(שעבדוהאמריקאיםהמחולאמניאת

היפיםהמודרנייםהמחולותאחדאתעבורםיצרטטליגלן ;הראשונות)

 ,שנברגארנולדמאתלמוסיקה ] Pierro Lunaire [ "הסהרוריפיירוייביותר:

הרקדןהופיעארטה'דלהקומדיהמןהטרגיהליצןשלהראשיכשבתפקיד

המנהלכיום- ] Christopher Bruce [ברוסכריסטופרוהמבריקהצעיר

ראמבר.להקתשלהאמנותי

מהמשבראותהשיחלץאמנותימנהלבת-שבעלהקתחיפשה 1977בשנת

לדיונים,הוזמן ,אחדותפעמיםבתל-אביבשעבד ,מוריסנורמןנקלעה.אליו

אבלהלהקה.שלהאמנותיהמנהללהיותהתעתדוהוא ,חוזהעימוסוכם

המנהלאתשיחליף ,חשובלאמןזקוקהיההבריטיהמלכותיהבלטגם

 .מוריסלנורמןהמשרהאתהציעוהםוגם,מקמילן,המכהןהאמנותי

המודרניהמחוללאישמציעיםיוםבכללאפשוט.היהלאמוריסשלמצבו

כברבת-שבעעםההסכם .הגדולותהלאומיותהלהקותאחתאתלנהל

אז ,לעשותעלימהידעתילא"מספר:עצמושמוריסכפי 'חתום.היה

ראמברלמאריקוראהואכך- " ...מדאםשלבעצתהלשאולהלכתיכרגיל,

דילמהבאיזולהסיפרתייי-שיחהכדיבתוךאותהמזכירכשהוא ,כיוםגם

המנהללהיותלךמציעיםאם ,אמרהומדאם .לעצתהושאלתי .תקועאני

ביטלמוריס "בשלילה.לענותיכולאינך ,המלכותיהבלטשלהאמנותי

קובנטהאופרהבביתונגל'הגעללמלוךוהלךשבע-בתעםהחוזהאת

למוסדהתאיםשלא ,ולמוריסללהקהאומללותשניםהיואלהגארדן.

מעטיםחודשיםלפניאיתובשיחהבניהולו.הכרוכהולביורוקרטיההענק

העצההיתהראמברמדאםלךשנתנהשהעצהמניח,אנייילו:אמרתי

הסכמה.לאותבראשוהנידמוריסנורמןפעם."אישקיבלתביותרהגרועה

הכיווןאבל ,פעםמדיהאמנותייםהמנהליםהתחלפוראמברבלהקת

ובניגראהםממרתהמושפעופחותאירופיליותרבינתייםשהיה ,המודרני

בלהקהרקדואלהבשניםעבודתה.אתלאפייןהמשיך ,האמריקאיםביתה

אברהמי.וגדעוןורדייאירביניהםישראלים,כמהגםהלונדונית

-20הבשנותשיסדההלהקה . 1982בשנתבלונדוןנפטרהראמברמארי

ביתהיום.עדיםימקישניהלהלמחולהספרוביתהעשריםהמאהשל

לאנעורים.מרץומלאחייםשוקק ,לונדוןמערב-בדרוםהמצוי ,הלהקה

 :.:. . 75בגילהמצבכשזה ,רע



קו'ווק"טבונאצ'להרפאל :רקדנ'ס , 1966 ,ברוטכר'טטופרמאת"תרנגול"

Rooster" by Christopher Bruce, 1966, dancers: Rafael Bonachela and Kate Coyne " 
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היסטוריתכאספקלריהצרפתייםבמהריקודי

מילתבאמצעותכללבדרךמתקשרים IIמחול IIו IIהיסטוריה IIושגיםמה

-המחולשלההיסטוריהאתלהכירומבקשיםחוקריםאנו ; IIשל IIהשיוך

נוכלמידהבאותהאחרת.אוזובתקופהרקדומה ,מסויםסגנוןצמחמתי

המחול IIאתלהכירומבקשיםחוקריםאנוכי ,משהופיוטיתבלשון ,לומר

מפגשעיתויי ,האירועיםתנועת ,התקופותחילופיקצב-ההיסטוריה"של

חלופיתדרךעללהצביעהיאזהמאמרכוונתהזמנים.גיבורישלוניתוק

-היסטורינושאשלולימודחקירהדהיינו: ,המושגיםשניביןלקישור

 ,המחולאמנותבאמצעות-חברתיריבודחיים,אורח ,תקופה ,דמות

ההיסטוריה.לימודבאמצעותהמחולאודותעלהידעהעמקת ,ולחילופין

בכללהציבוכדי ,אידיאליאחי,ד ,כלשהודגםיצירתאינההדבריםמטרת

אמנותאתלהציעאלא ,ותקופהמחולשלהקשרבדיקתשתתבקשפעם

אתהכיר

מעמיקהלהיכרותהמקורותכאחדההיסטוריהידעואת ,היסטוריתתקופה

המחול.אמנותעםיותר

 .ונתחמוז] est Cases ["מקרי-בוחן"נבחרוהדיוןלמיקוד

 " de la Le Bהצגות-ריקוד:שתי :הבדיקהודרךהמקום ,הזמן
" II) Nuit הלילהבלטII ( ו- ,-1653מ" II) "Les Facheux הר\רדר~ח

II הנודניקיםII ( ששלטונובתקופתבצרפתשבוצעו ,-1661מ

המציאותאלקשריהןומהותסוגאתלבררכדי-ובחסותו-14הלואי

במיליםבהם.זושלהשתקפותהמידתאת ,ובמקביל ,התקופתית

תכניהן,העלאתן,עיתויביןהתאמהמתקיימתאכןכמהעדאחרות:

בניהיסטורייםואירועיםמצביםלביןמחולהצגותשלביצועןאופן

זמן.אותו

ההפרדההתקיימהשלאכמעטהמדוברתבתקופהכינזכירהדבריםבפתח

שתיביןוהגבולותלריקודי-מופע,חברהריקודיביןכיוםלנוהמוכרת

מורכביםהיוהבמהריקודיאכן, .בזהזהונבלעוהיטשטשוהקטגוריות

 ,אולםהקהל;שלוהןהיוצריםשלהן ,המעורבותבמידתושונים ,יותר

בביצועם,שהשתתפו\.יצרוניםאותםאלההיו ,מסויםשלבעדלפחות

החברהריקודישלועיבודיםוריאציות ,המקריםברוב ,רוקדיםכשהם

בקיומן,התאפיינהזוהצרפתית,לבמהאשר .!זמןבאותויםהאופנתי

כחלקהמחולשולבבהןבידורצורותמספרשל ,אחתובעונהבעת

 IIבלט-קומדיה IIההיובכיפהששלטוהעיקרייםהסגנונותביןאינטגרלי.

] Comedie-Ballet [, מחולן;בקטעינשזרהשעלילתוהיתולימחזה

 3מרהיבותותפאורותריקודים ,שירהשכללמוסיקלימופע ,ופרה-בלט""אה

בערךמאיטליהשהגיעה IIמוסיקליתדרמה IIאותה ,האופרה-וכמובן

בעיקרהשתתפובצרפתדרכהבניתובואשר-17ההמאהבמחצית

הקרדינלוהמדינאי ] Jean Baptiste Lully 1632-1687 [לוליהמוסיקאי

שצמחואלהמופעיםסוגי . Jules Mazzarin]4 1602-1661 [מאזריין

הראווהמחזותשלמקומםאתבהדרגההחליפו ,-17ההמאהבמהלך

כיאםהקודמות,במאות IIהחצריהבלט IIהצגותאתשאפיינוהמפוארים

מקובליםלהיותהמשיכומתוכםואלמנטיםלחלוטיןנעלמולאאלה

 IIהרמוניה IIהועלוכך .-517ההמאהמחציתעדלפחות ,בהצגותומשובצים

) 1631 (, II 1633הטבעייםהחושיםחמשת) II ( כדברי ,שנועדוואחרות

חיתיאוררקלאלתת II ,[Guillaume Collet [קולטהתקופהבןהמשורר

 • 6I1ביותרהנסתרותלמחשבותינואמנותיביטויאףאלא ,פעולותינושל

גםשולבו ,הקהלאתירתיעולארעיונותיהןועומקשחומרתןכדי ,ואולם

מכנהיותר.קלובידורהומורקטעי ,הדרמטיותהפארסצנותבין ,בהן

הכוריאוגרפיהביןיותרהמוקפדהתיאוםהיהאלהלסגנונותנוסףמשותף

גםהיצירהמלחיןהיהרביםשבמקריםהעובדהבשלבעיקר ,למוסיקה

לעיל).שהוזכרלולי ,(לדוגמהבההרקדניםאחדאףולעיתיםהכוריאוגרף
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שלרבידקטעיבהנכלליםבמקבילאךהאפשריים,ותןההתרפ

 ~;ון~חח"<סבגנ~ולמדי,חופשייםאלתררבקטעימוצגים,יבהםבלבתןך

נלעגיםטיפוסיםושליליים,חיובייםגיבורים "ארט'דל

גםלשלוחוברמז,בתנועהמעזים,היסוסשללאמאיימןת

קיבלוהדבריםואולםותופעות.מושגיםפי 5כקלילה

עלגםהפיקוחאתלהדקהחליט )-14הלואי(קרישהשלטן

j המ,n שלןל

לשינןייםהסיבותאתולפרטלהרחיבמאפשרתאינהכאובריםהמסגרת

גןרמיםשלרשהלפחרתכאונמנהרבבתמצותההצגות.גנרובשחלן

ההיסטורייי:ביישדהמקורםעיקריים

בפרט)ובצרפתבכלל(באירופה 17ה-המאהבמהלדהעריםשלוצמיח.א

הרבדיםגיוהכוחותיחסיבשינויגםכמומתרחבת,ארכלוסייהשלןןתה

מעמדהתחהיתהזרהתפתחותשלהעיקרית.משמערתההחברתיי

-ובמקבילהבית,וחסריהענייםשלמספרם,גידולהבןרגנן

ח,החייםבאורחלדבוקוביכולתההאצולהשלוחה

קטןאליןת 5אינטפעילויותהיתרביוכללוהעירחיישונים.היבטין

ביתנוסדברבמקוםבצמיחתה:שלבכלשליווןחברתין

הרצאןתנןניבהםאולמותנפתחוהציבורבפניספריות;הלjגהלרשןת

ביקןר ,ייםדלמטיפיםהקשבהלנואמים,האזנהבידור.רועיאןנערכן

אלהכל-כאמרההשתנהשאופייןבלט,ובהגצותבאופרה ,בתיאטרן

שקשהפיתןיהאצולהשכבתבעברראפילווהיווהכוללרשותהמעעמדן

 .ןבפניודלעמהיה

אמנןיןת l/להשרנותהאקדמיותשל ,-17ההמאהבמחציתו,הקמב.

היהחייבבעבגםאכןרריקוד).ספרותופיסול,ציוררסיקה,נ l/היפןת

ןאןלםןנן,פטבעיניחותישאשעבודתוכדיהכוללעשותצראמו-יכל

חןפש,שלרבבמידהלעצמו,להרשרתהיהיכרלזאת,בטיחשלאחר

 , l/מלמעלהיי'הכןןנהקיבלה ,המדינייםהחייםהאמנןת,-ןאילך

כשאר I .[Le bon ton] /l/הטןבהטעם I/מהןשקבעןהןבלבד

 ,ןצןןיםחןקידיעלמןדרךיהיההאמןשאףהדיןמן ...המדינה

דביערןתיתעהלאלמען

האקשל~ןתפiלבלב,ד
כפיפןתשק,.בבמשרןיים

האקדמיןת,באמצעןת ,העלאהתיתההמשבןרחשןב,פחןת

השפהטיפןח ,לדןגמההלאןמית.גאןןתה

בשליששהחלתהליךהיההאחרןתהשפןתל

זיכןךהשפהעברהבהן ,שנה 150עןדןנמשך-17ה,מאהשלהראשוו

מכליןתרןמסןדרתמדןיקת I/להיןת-18ההמאהבסןףשתפכהעדקפדני,

כשפתללטיניתןערךמעמדשןןת ...ההיאבתקןפהתמודרנלשון

 ,לענייננן . 9/1 ...תרבןתבןלהיחשבשרצהמילכלןחיןניתהדיפלומטיה

לתתאיחרלאהבלטכינציין ,ןהמחןלההיסטןריהאירןעישביובהקשר

מתאר 1688משנת l/בבלמגדל I/בשםלמןפעליברית,זן:לתופביטוי

את ,להאןפיינימחןלבאמצעןתאחתכל ,ציגןתמןהאןמןתנאספוכיצד
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הצרפתיםהאביריםריקןדבאמצעןתרקנפתרשנןצרהשפןתבלבןל ·שפתן

תאבכךןמסמליםהעמיםיתרבניגםבהמשךמצטרפיםאלין ,זןגםןבנןת

שימשןהאקדמיןת .!סהצרפתיתהשפהשלהמןחלטתבעליןנןתההןדאתם

עשןן ,ןהביטןיהחשיבהדרכיעלהשלטןניהפיקןחלריכןזמכשיראפןא

ןעדהנןשאמבחירת-לאמניםשהןכתבןןכלליםחןקיםבאמצעןתזאת

היהיכןלאמנןתיתמבחינהכיהדברמשמעןת .ןהצןרההתןכןלקביעת

 ,לדןגמההאקדמיה.שלאישןרהאתקיבלהןדתןשעבמירקלהתקיים

 Academicien de L'Art de Laתעןדתבעלרקהןרשההמחןל,בתחןם

משמע)(תרתיעליההרקדניםןעלייתהגבןהההבמה .הקהלאתשהקסימן

מבחינהיחד.גםןהרקדניםגרפיםריאןהכןבפניחדשאתגרהציבן

עיצןבשלהמקןבלתבמסןרתלהמשיךהיהאפשראי ,כןריאןגרפית

שלרבמספרבאמצעןתמתןחכמןתגיאןמטריןתןתבניןתדןגמאןת

משטחשסביבהמןשביםממרןמימרשימןתכהשהיןאלה, ;!!משתתפים

הבמהלביןבאןלםהצןפהשלמבטןנקןדתביןמכןחןןאיבדההןפעה,

אחדברקדןהצןפיםשללבםתשןמתאתלמקדנדרשמעתהגבהת.המן

מצדםהרקדנים .הריקןדאתלבנןתלכךןבהתאם ,בןדדיםברקדניםאן

Danse מקצןעייםכישןריםטיפןחשחייבמה ,"הבמהבמרכזבןדדים 11עצמםמצאןכרקדןלהתקבלאןהמלךירקדנעםלהימנןתריקן,דלהןרןת

שלאןכיןןןכחןבבים.מהםשנדרשלמהמעברהרבהית,ןירטןאןזןיכןלתפריז.שלהאןפרהבלטללהקת

קצרזמןבתןךהןרגש ,שלהםהריקןדאיכןתאתלשפריכלןאןרצןכןלםןהטביעןמאיטליהזןבתקןפההגיען 11מלהיבים 11םייטכנדןשיםיחג.

קןמדיה-"הבסגנןןנמצאזןלבעיההפתרןנןתאחדמקצןעיים.בכןחןתc.וקרההןפעהמשטחיאת(שהחליפהמןגבהתבמההמןפעים:אןפיעלחןתמם

 ן::.... 9 · 9(9;כ-אש9ך.· ffjד- r= ~--:ןנ-ה·ז A)9- ן:;-F1:-ע-ךל-ל-י--ן f1: ~-א-I3-די-vוין:.ן:;-ן~ן:.אכ-""ן--3דi--וt-לב-13--וtf:1דפאוףןנדמ-ן-כ=tףב'H'וילר9m\ו-6-י-כן..לבדע--ן pמ-r,e:צאHTופלtרעל

הזמןפסקיניצןלתןך ,שןניםתפקידיםלמלארקדניםשליחסיתמןעט

החלפתאןמנןחהלצןרךההצגה,שלהמללקטעילרשןתםשהעמידן

 .תלבןשןת

היתה ,להגדירהקשהכיאםקיןמהאתלשערשאפשרסיבה ,ןלבסןף

אפשרןתשאיןןחמקמקמסתןרימרכיבאןתן- 11הקהלטעם 11בנעןצה

ספקללאהןאאףשהתערבמשפיע,אןמןשפעהיןתןתהליכיאתלקבןע

 .ןטיבםמגמתםבקביעתחלקןאתןתרם ,היצירןתבסגנןןהשינןייםביצירת

הםמזה.זהשניםשמןנהשלבהפרשהןעלןלדיןןכאןשיןעמדןהמןפעים

 11סגנןן 11לאחדכלןמשתייכיםאןפיים,אןתןכנםמבחינתדןמיםאינם

האחת,עיקריןת:סיבןתמשתינעשתהבחירתםבהמשך.שיפןרטכפיאחר,

(בספרןתלגביהםהקיימתיחסיתהנרחבתהאינפןרמציה

מסןףהתקיימןשבלטהצגןתשללמדירבמספראמנםמןכר

בןזדןתהצגןתלגבירקאך , 1ה-דהמאהןבמהלך-16ההמאה

הסיבה .הבנתן)שלסבירהמידההמאפשרמידעדינןתר

הינם ,יןסברשעןדכפיאשר ,ביצןעןלתאריכינןגעתהאחרת

מיןחדת.משמעןתבעלי

ר'גוה'אס'בתמאתצ'ורמתוך ,עמ'ת'סס'קא'ומוסלול'בט'סטואז'

Jean Baptiste Lully and fellow musicians, from a painting 
by Hyacinthe Rigaud 
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 ] Le Ballet de la Nuitנהלילה"ייבלט
ה-באןלם 1653בפברןאר-23בבראשןנההןעלתההיצירה

Petit Bourbon יימלך-הראשיכשבתפקיד ,שבפריזבלןבר

 . 14בןאזשהיהעצמן,-14הלןאיהןפיע- "השמש

לארבעןמתחלקת ,היממהשעןת 12פניעלמשתרעתהעלילה

הקןרהאתמתארתמהןאחתשכל- 11אשמןרןת 11-סצנןת

 ,בערבלתשעששבין ,נההראשןבאשמןרתשעןת. 3במשך

צןענים, ,רןעיםשןנים:טיפןסיםהצןפיםפניעלעןברים

רקדניםהםאףעצמם(כשהפנסיםרחןבפנסימדליקי

העןלם 11אזןרהקהלבפנינחשףבהמשךבתחפןשןת).

מקבצי ,כלחסרינןןדים-נעימיםהפחןתדייריןעל ,"התחתןן

כןלם ,קביהםאתערבלעתהמשליכים "מןםבעלייינדבןת

בעצמןהקןבעתחןםאןתןדיירי ,"האחרת 11פריזשלתןשביה

 .! zלהיכנסמעזהאינההמשטרהאפילןןשאליןחןקיןאת

כאןהנשפים.זמןלחצןת,תשעבין-השנייההאשמןרת

הקהל :'בלטבתןךבלט'שלריקןדיםשלןשהמבןצעים

 "הצןפיםהלייקבפניהנערךריקןדיםבמןפעצןפהשבאןלם

חלקמןפיעיםיןתרמאןחרהבמה.עלהמתקייםבנשף

מהרהעדהמתחלפים )"קנהייזיייעצב",( "האןפלכןחןת 11מ

 "החיןךיי ,"השמחהיירןחןתןמלןןתיה,ןנןס- "האןרייבכןחןת

הלבנה ,לשלןשחצןתביןהשלישית,באשמןרתן"המשחק".



ולניצחונולחושךהאורשביןהנצחילמאבקעדיםהמופעצופיהיו

השולטיםהרשעוכוחותהלילהממלכתעליכול-הכולהשמשמלך

קולותכמומתוחכמים,מפעלוליםהקהלהתפעלההצגהשל

כךואחר ,לחיהההופכתהנימפה-ועצמיםדמויותשעברו

לצפותבוודאימאודנהנהבמקביל,חמודות.לעלםההופך

כגון ,מוכריםחברהריקודירובם-כולוהמופעאתשליוותה

 .הסרבנדכמולאופנה,נכנסועתהשזהכאלהגםאך ,הוותיקים

הדוכסיםמאנגליה,אורחיוגםלמל,ךנוסף(ביניהם,ומשתתפיופע

והועלהשבשהואעדנלהבותכהלביקורותזכולצדו)שרקדו

המחולחובבהישועיהאבהתקופהבןשכתבבזיכרונותברציפות.

] ois Menestrier ~ Pere Claude Fran [ ייביצירותהיתר:ביןנאמר

יצירההנה'הלילה'כילינראהלכן ...מופלאהאמתקיימת

ריקודיםנשף ...הסוגיםמכלטיפוסיםמציגההיא !לחיקויכלל

 ,לסיכום ...מפוחדיםאנשיםבאש,עולהבית ,שעשועים ...שוניםרגש

בתחוםמושלםכהלהישגלהגיעשלנוהתיאטרוןעודיוכלפעםאי .

מעניינים:פרטיםבמספרנבחיןזוביצירהלהיסטוריההמחולשבין

-העלילתילחיבורמגנבר .עתיק "רומיייבסגנוןבגדלבושהשמש

I כאןיש-המבוקשאנד"הפי"ללהביאכדיהלילהחשכתאת

תרבות"[זוהי] .-17הבמאהלמלאהמשיךהקלאסישהעברפקיד

וענקיהמיתולוגיהגיבוריהאלים,העבר,אלהתייחסותעלקרה

בנוסף, . 1411 ...וסמליםדוגמאותאחת,ובעונהבעתבה,משמשיםולם

כמירקלאהמלךמעמדאתלבסס ,מוסתרתלאהכמעט ,

לשליטיבדומההאלוהות,עםממשכמזוההאלא ,האלמידילו

" 

תואריפהעלםאותו ,לאנדימוןאהבתהרגשות

I המצריתלמיהאסטרולוגיםלנצח;אותוהרדימה

הילולת ;הלבנהבליקויהטלסקופבאמצעותמתבוננים

נמלטים ,בזרועותיהםתינוקותנושאים ,למחצהעירומים

שמהעברבעוד ,וקופיםחתוליםמקפציםכשלצדם

בין ,הרביעיתבאשמורת .רכושובוזזיםהמהומהאת

אשמדליקיםנפחים .להתעוררמתחילהעולם ,השחר

הסצנהשלשיאהיומם.לעבודתממאורותיהםיוצאים

שלשריוןדמויזהבבגדלבוש-המלך :השמשזריחתא

 ,זהובהשמשקרניעטרתלראשו ,עקביםגבוהותנעליים

מלווההבמה,עלמופיע-והנעלייםהברכייםבקישוטי

שלהאלגוריותדמויותיהןעםיחדתהילתוהמשמיעותיי

"'--"' LI.lLJ .. ·"':דהעושריי ,"האתבהיי"II הניצחון", II תשלום""ו "התהולה. 

גראנד"האתיחדרוקדיםסביבומלאכים-21וכשהשמשYוחןחייYוח

מצדההתואמת ,הקלאסיתהצורהשל "הדרמטיתאחדויותשלושיימביעה ,קל.ני

 . 17הצרפתיהקלאסיציזםשביסודנטגרציה

 ,להצגתןבמקביל

עודבבלטקיימים

 ,ומיתולוגיותאלגוריותדמויותשל ,הישןהסגנןן

הפריזאיתהחברהאנשיהזמן:בנןתדמויןתסוגיה

הראשןןהסןגאתחיים.בעליןדמןיןת "זרים"הות

בעליייידפןשטיגנבים,-התחתוןהעולם:אנשי

מדליקי ,נפחיםשןנים:מקצןעןתבעליןלצדם

ןהצןענים.הפרסים ,המצריםנמנים )"הזריםיי(השני

ישנההדמןיןתמסןגיאחדלכלןהחתןלים.הקןפים-השלישיהסוגעם

I לעלילה.ןצבעקישוטתןספת

טונה .'זמאתתחר'ט , 1682 ,"ס'"הטרדנ

Les Facheux", 1682, engraving by J. Saune " פך~~שעשןזא~עברiH ~ HI· ג~~י~~~ Ka ~):~~ן~~~א~~~~;ךKo ~ק'בס~ס~י~~~יq ·שI ~~~נ------~ 

לדברשלאאפןלן,לבןשנחשבאגןסטינןסהאלים,שלאלולידפסליןאת

שכותבבמשפטהן ,רעיוןאותוהביעההבלטהצגת . ISקליגןלה.""על

הנני(ייאני "נ e suis l'Astre des Roys "המלך:שלבפיןשםהליברית

-האליםכמו-רוקדהואבןהסיןםבקטעןהן ,המלכים")[שבין]הכןכב

 .עליוןמלאכיעם

מתהליךובעיקרהמגפותמהמלחמןת,כתוצאהןהןלכיםגדליםבמספרים

 ,עירןנייםבאזןריםלהתרכזנהגןהםמודרנית.לכלכלהמפיאודליזםהמעבר

המןןהממןסדת.החברהמשלשוניםןזהותקיןםאןפנילעצמםיצרןשם

מכישןף ,ןגניבהשןדןעדידמפשיטתמזדמנןת,בפרנסותכללבדרךעסקזה

 . l8כללבדרךבתןהןעלןעליהםלגבורהשלטןןכשמאמציאליל,רפןאתןעד

 , Cour de Miraclesה-להוןיגםביטןינתנההשנייההאשמןרתסצנתחלקולהןןתללןןתןשהמשיךהקבןע,כסמלןבשמשבחר-14הלואי
 ,שןנןתבצןרןתהמחןפשיםהי,דפושטינהגואליוהאזןר ,"הקסמיםחצריי . l ·מלכןתןשנןתכלבמשך )"השמשמלךיי(מתןארו

להניחישהמדןמים.ממומיהםלהיפטרכדיהפעילןתיןםבתןםלחזןר

כמסרמאשראקזןטיכבידןריןתרזןסצנהקיבלהממןסדהצןפיםשקהלמתפתחתכשהעלילה ,השחרעלןתןעדהערבמרדתנמשך "הלילהבלטיי

העלאתכינראהמכךיותראךכלשהי.אמפתיהלעוררשנןעד ,חברתידרישת ,המילהמןבןבמלואלמיצוי,הןבאהבכךאמיתי".ב"זמןןמתנהלת
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רוקדכשהוא ,) our de Balletה-במסגרתהבמהעלגיחראספסוףאותו

שלטוןעלקיומועצםשהטילהאיוםתחושתאתמהבמידתביטלה ,ושר

לאינטרסתרומהמשוםהיתה ,שובובכ,ןהממלכהשלוהחוקהסדר

י,לטונשה

במהלךתאוצהשצברו ,רחוקותלארצותהאירופילוייהגותעמסם:יזר

חדשיםתבלבחלקיוהתיישבותמסחרקשרילפיתוחהביאו ,-17ההמאה

 IIזרים IIהנושאהרחב,לעולםאירופהביןמבקריםשלדו-סיטריולחילוף

המשיךהגדולשרובוקהל,בקרבסקרנותמעוררעדייןאך ,מוכראפואהיה

הפכה IIזרים IIההצגתמגוריו,מקוםשלהמצומצםבתחוםמיויכללחיות

בהצגותגםוכמובןבתיאטרוןבספרות,-התרבותיהביטויבכלי IIאופנה IIל

ובאופרה-בלטהמורי,אותלואתשקספירשלבמחזהונפגושכך , 19הבלט

היחידכשהמסתייג ,מרשימהלהצלחהזכתהההצגה

מושלמיםכהוביצועארגוןהמלך:דווקאהיהממנה

הצגותשלהבלעדיכפטרונןמעמדועלאיוםרקלאהיוו

היאמביצשלקיומהלעהצביעואףאלא ,מוצלחות

 ,פוקהשלובתפקידובמעמדואדםאצלומסוכנתמוגזמת

הוצע IIהמקצועי IIבמישור ,לאא.יחנוממלך,שלת.גןבות.יו

בן-דמותונוסף,גיבור IIהטרדנים IIלשורתלצרףלמולייר

ובשיממוןהעגוםבאופיוידועשהיה ,מפמלייתוציידשל

החוזרתשבהעלאהלהוסיף(מיותרסביבתועלשהטיל

מעייףציידעבורחדשריקודקטענוסףהמופעשל

מופעלאחרשבועותשלושה ,"המדיני"במישורומטריד),

מקומואת , 2 'עולםלמאסרונידוןפוקהנאסר ,הבכורההפרסיםהמצרים, ,] Les Indes Galantes] IIהאדיביםההודים IIאת

-ל.א:ז:ע:ן i:4במ;:ן.ש j- ן:'.כ.ן:jש-~) Q.lbeוJ t ן:=--~נ-קו.'--אנ..כ: m ס-ן::;-פ~--ן~פ.ז-ן H-ן: H .כ;'י.כ;'ו:;ע-A ~ I9 ~-ן Hדן~~ JA;!-א-.כ;'ו 9א- 13 ~.כ;'שז-ן J, J9-"TI!;J;!יjףפ\--'"J:l;!בי-ש-ם-נעף:צ i9ף--

ההצגה,שלהכלליתלצבעוניותפיקנטית

האסטרולוגיה,במקרה,לאזאתגםאסטרולוגים,הםוהפרסי,המצרי ,מהזריםשניים

עודשצברההפופולריותעלעדייןשמרהוכישוף,עתידותהגדתעםמגעהמקיימת

פעם(לאהרפואה,מתורתכחלקאףבהנפגוש-17ההמאהובמחציתהביניים,בימי

בבלטשהוצגוהדמויות , 20הירח)שלמצבופיעלהדםהקזתומועדיריפוידרכינקבעו

שעיסוקם-אלהאנשיםעלשמעוכולםההיסטורי:בהקשר IIלגיטימיות IIלכןהיו

וענייןסקרנותעוררוכןושעללעל-טבעימציאותשביןהדמדומיםבאזוראותםמציב

בהם,פגשובלבדמעטיםאך-הכולבקרב

כסמלחייםבעליברשותהלהחזיקהאצולהנהגה-15ההמאהמסוףכברחיים:בעלי

מארצותשהובאוחיותאףולעיתיםנציםכלבים, ,סוסיםנמנואלהעםחברתי,לסטטוס

2רחוקות בנישלמזהמאודרחוקהשלישית"האשמורת IIגיבורישלהחברתימעמדם , 1

לסוגיםמשהונלעגתחליףאלאאינםשברשותםהחייםבעליגםלכן ,האצולה

II הנכוניםII , סתםאוהקטןהבורגניII ארחי-פרחיII בסוסיםלהחזיקמסוגלאינועירוני, 

חית-מחמדלויטפח , IIבאציליםהואגם IIשכיווןאךלצי,דהמיועדיםנציםאוכלבים

שיבוצןלים,מעברעימוהביאנודדשמלח ,קוףאוחתולכמוידו,בהישגשהיאאחרת

טבעיבאופןמזוהיםחתוליםנוספים:בהקשריםגםלהסברניתןבהצגההחיותשל

אתיפהמשליםהרחובבסצנתשילובםכןועלאשפה,וערמותמוזנחתסביבהעם

 ,מסוימתעדנה ,כאמור ,ישזובתקופהלחתולים ,במקביל ,הכלליתהאווירה

אופנתגםנוספההנשמות)תשע(בעלילהםשיוחסההמאגית-עממיתכשלמשמעות

קטגורייתעםלהימנותיכוליםהםגםהקופים,ואילו , 22שעשועיםכחיותאימוצם

II הזריםII :יחד,גםומשעשעיםמסקרנים ,משוניםשהוזכרה

 ] Le Facheuxנייהטרדנים"
חגיגתבמסגרת 1661באוגוסט-17בהועלתה ,הקומדיה-בלטבסגנוןראשונה ,זוהצגה

 ,המלךלכבוד ] Fouquet [פוקהניקולסהאוצרשרבארמונושערך ,ענק

השונות,האקדמיותשלהקמתןעלהממונההראשי,

ניתןהתקופהלמציאותהבלטהצגתביןהקשראת

מרכיבים:במספרלמצוא

חיקויהואבכוריאוגרפיההחוזריםהאלמנטיםאחד

המקובליםהבידורמאופנישהיו ,וקלפיםכדורמשחקי

מבטיחלזיהויקלותתנועותשלבריקודיםשילובןבחצר,

לאופיהמתאימה ,תחכוםחסרת ,"מיידית"הנאהלקהל

המופע,שלהקליל

ארטה'דלהקומדיהבהשראתבמחזהששובצו ,הדמויות

שרובם ,האוצרשרשללאורחיוזרותהיולא ,האיטלקית

למחולהמורה ,הרקדןהציי,דהמלך:בחצרגםלבקרנהגו
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העלובהרקדןכיעודנוסיףהוצגו,בוהמגוחךומהאופן

ידיעלבכוונהכךהוצגוהכושלהמחולמורהעםיחד

מקצועניצבבפניהןהבעיותאתלהעלותכדי ,היוצרים
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בכךמספקת,תמידלאהללושלהמקצועיתכשרמתם

המקצועבמיסודמעונייניםשהיו ,ולולימוליירניסו

תמיכתםעלהןלמלךלרמוזכמובן)(בראשותם

אקדמיהלהקים-כזאתהחלטההיתהאם-בהחלטתו

בפעולההדחוףלצורךלבותשומתאתלהפנותאו ,למחול

המלךבחסותהוקמהשנהבאותהכ,ןאוכךכזו,

 ,] L'Academie Royal de Danse [-המלכותיתהאקדמיה
ובאירופהבצרפתוהמחול ,היסודייםהבלטחוקינקבעובאמצעותה

העלילהעלשהופקדוולולימוליירהיוהאמנותיתבהכנתהשותפים

 , 2הכוריאוגרפיה'עלשהופקד ] Beauchamp [בושאמפופיירוהמוסיקה

 ,כאןשולבואכןאלים,דמויותמרענןחידושהציעוותוכנהההצגהמבנה

העלילההשליט,לתהילת IIשפתייםמס IIמעין ,בלבדמשניתבחשיבותאך

החיזורמעשהכשאת ,נערתואחרתמיםצעירשלבחיזוריועוסקתהקלילה

פעםבכללחדרהנכנסים ,גרוטסקייםטיפוסיםשלארוכהשורהמסכלת

המצליח ,השוויציהמשמרחילמוזמןלבסוףאליה,להתקרבמנסהשהוא

החתונה,אתלתכנןלזוגסוףסוףומאפשרלמיניהםהטרדניםאתלסלק

קלפיו,אתשאיבדקלפןהיתרביןנמניםהשלומיאלים IIטרדנים IIהעם

הזההפשוטלסיפורואחרים,ומשועמםעלובלמחולמורה ,מקרטערקדן

יער,אלישלהצבעוניותהופעותיהםבאמצעותקישוטהיוצריםהוסיפו

ופעלוליםמרהיבהתפאורהרקעעלרוקדיםכשהם ,ורועותרועים ,נימפות

הצופים,לבאתימועשהפ ,םיימכנ

המקצועית,דמותובעיצובהמפנהלנקודתהגיעכולה

שנישלהאמנותית-תרבותיתהתרומהעיקראתהמסכמתבהשוואה

לקידוםמשמעותיתדחיפהנתן IIבלט_הלילה IIכילומרנוכלהריקודים

בלבדוקישוטכרקעלאוניצולם ,ופעלולי-הבמההתפאורהנושא

בראשונההועלה IIהטרדנים IIב ,היצירהממבנהאינטגרליכחלקאלא

עםהעלילה,שלוכמקדםכמעצב ,בהצגהמלאשותףלדרגתהמחול

רכיביםעלגםהמופעיםלשנישהיתהמההשפעהלהתעלםאיןזאת

מלך IIכ-14הלואיזוהה IIהלילהבלט IIמאזההיסטורי:בפסיפס

אקדמיהשלהקמתהזורזה IIהטרדנים IIבלטובעקבות ,"השמש

פוליטייםומאבקיםכוחותמערכילהכרעהוהגיעולמחולמיוחדת

כילומרניתן ,יותרכוללתבהתייחסות ,ומאסרו)פוקהשל(הדחתו
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ירושליםהורהושמהלהקה

הישראלייםהעםריקודיעםהמזוההריקודאין

שמקורוריקודהחלוצים,של "ה"הורהמןיותר

ריקודכך.כלישראליוהוארומנישמו ,ברומניה

שהתאיםמפניהחלוציםידיעלאומץ "ההורהיי

מעגלריקודשהיהמפניהתאיםהואלצרכיהם:

את ,ביחד""האתשהדגישהחברהשהלם

שתרםכיווןגםהתאיםהוא Jהקולקטיב

הבלקן,מריקודירביםכמוושילב,להתלהבות

 Jוטורקיותסלביותהשפעותבין ,תרבויותבין

אותולרקודהיהשאפשרמשוםהתאיםהוא

בקצברבותמנגינותלצלילי ,שעותבמשך

 ,משעמםהיהלאהוא ,צעדהאותהעלהחזרה

פעימותששבתשלוהבסיסיתשהצעדהכיוון

רבעים.ארבעהשלבקצבכאמורוהמוסיקה

לעיתיםהמכונותמהלהקותרבות ,היוםגם

בשםנקראות "הייצוגיותהפולקלורלהקות"

פועלות.הןבוהיישובשםבצירוףייהורה"

אינםאלובלהקותמהרקדניםרביםאמנם

השםזאתובכלהורה,לרקודכלליודעים

אלמדברשהואכפיאליהם,מדברייהורה"

אל ,והגיליםהעדותמכלרביםישראלים

וחזובארץלבקרשבאומהעולםתיירים

שוניםעמיםבניואלישראליפולקלורבהופעות

בינלאומיים.בפסטיבלים

הורה"ייהשםאתשאימצההראשונההלהקה

-40כלפנישהוקמהירושליםהורהלהקתהיתה

ריקודילהקתהיתהלאהיא ,זאתעםשנה.

מספרלה(קדמובישראל.הראשונההעם

גוריתבהדרכת"אתהפועללהקתלהקות:

הלהקה Jירושליםהסטודנטיםלהקת Jקדמן

המדור-הכלליתההסתדרותשלהמרכזית

להקת Jכרמוןיונתןבהדרכתעםלריקודי

ניקובהרנהבהדרכתירושליםפועלימועצת

הטכניוןשלהסטודנטיםלהקת Jאסקיוומשה

שארגנהתימןיוצאילהקת Jרוזןעוזיבהדרכת

בניהולהענבללהקתצמחהממנה ,נדברחל

חרודעיןלהקת Jלוי-תנאישרהשלהאמנותי

טבעון-קריתלהקות Jשטורמןרבקהבהדרכת

חיפהוהפועלהעמקיםשער ,חייםקרית ,עמל

הנוערכפרלהקת Jחרמוןשלוםבהדרכת

רמתלהקת Jצימבלטובהבהדרכת "הדסיםיי

ביתלהקת jברגשטייןלאהבהדרכתיוחנן

להקותוכןועו;דחבצלתזאבבהדרכתאלפא

כמו ,מיוחדיםמופעיםלרגלשהתארגנו

בפסטיבלישהשתתפוהמקובצות,הלהקות

זאבבהדרכתהמזרחיבגושהדמוקרטיהנוער

 Jאשריאליואבבהדרכתל"הנחלהקת Jחבצלת

נוער,תנועותשלולהקותקיבוציםשללהקות

 )!וכופועליםמועצות

-ירושליםהורהלהקת
המוצאנקודת

ציוןלשםרקאינםכאןשייאמרוהדברים

יוםתאריך Jירושליםהורהללהקת-40השנת

בתופעתלדיוןפתחישמשהעגולההולדת

בתחוםחשובענף ,"הייצוגיותהלהקותיי

לענףבמקבילהמתפתחהישראליהמחול

הורהשלבתולדותיהדיוןהעם.ריקודי

המבנהשלהיסודבעקרונות ,ירושלים

התופעהאתיבהיר ,שלהוהרפרטוארהארגוני

ייצוגית.להקהשלהמיוחדת

להקהבהיותההואירושליםהורהשלהייחוד

הארגוניובמבנהההישרדותביכולת Jרבים

למיסודןמודללשמשהיכולים ,שלה

ישראליות.מחוללהקותשלולהישרדותן

תלויותהיוהאחרותמהלהקותרבות

יוצר,כוריאוגרףשלהאמנותיתבמנהיגות

וברקדנים ,ממוסדיםלאתמיכהבמקורות

שלוש.אושנתייםשלבמחזוריותמתחלפים

הורהלהקתשלוהרפרטואריהארגוניהמבנה

מגורמיהםשלההיעילוהניהולירושלים

 .המתמדתולהתפתחותהליציבותההיסוד

חובביםמאגודת

ייצוגיתלעמותה

-1960בהוקמהירושליםהורהלהקת

ירושלמים.סטודנטיםקבוצתשלביוזמתה

 ,ברנזוןחייםהיהבהקמההחיההרוח

ברנזון,רחליולידוומתופףרקדן ,כוריאוגרף

ירזשלים"ייהזרה
-במשל

 4ס
שגה

להזרה
ירזשלים

רונויו





המוסיקאיבידםסייע .וכוריאוגרפיתרקדנית

ומניתעותכאגודההוקמההלהקהלדר.צבי

ופעלה , IIירושליםלמחוחובביאגודת IIבשם

היוזמיםהתנדבות.בסיסעלדרכהבתחילת

 ,כמוהכרחיותהוצאותתמורתמכיסםשילמו

התלבושות.תפירת ,למשל

שהוכיחהולאחרלפעילותהמוקדםדיבשלב

שלבחסותההלהקהזכתה ,יכולתהאת

והתרבות,החינוךבמשרדלנוערהמחלקה

עניין(שגילהמיוחסיוסףשלבראשותו

בכנסיםישראלשלייצוגהלצורךגםבלהקות

בשנת .הנוער)אכסניותאגודתשלבינלאומיים

משלה.עבודהתיותוכנ ,רפרטואר

רפרטוארלהקהלכל-רפרטואריתתוכניתב.

 ,שוניםםיכוריאוגרפשלמיצירותמורכב

הדבקותהשנים.במשךהלהקהעםשעבדו

לחידושהיכולת ,הרפרטואריתבמסורת

 ,הפקההופעה,שלהיבטבכלוהשתפרות

תלבושות ,שירה ,מוסיקה ,כוריאוגרפיה

 ,הלהקותכלשלהמשותפתוהפעילותועיצוב

הסיבההם-הזמרוחבורותהתזמורות

 .ירושליםהורהלהצלחתוהערובה

עדנרקדותשעבודותיהםהכוריאוגרפיםבין

רות ,נסמיכה ,ברנזוןרחליברנזון,חייםהיום:

אזהוקמו .ירושליםבמזרחלהקותהקמת

עלשמרו ,זודצבזושפעלולהקותשתי

הורהעםחדיאותוגויוהצשלהןהפולקלור

י.והיהודהערביהציבוריבפנירושלים

החדשיםהזמנים

תקופתעדייןזוהיתההלהקהכשהוקמה

להקמתהראשוןהעשורלאחר ,/התום"

 ./נותוהריבאתגר IIעםולהתמודדותההמדינה

מהביטוייםהיועםושיריעםריקודי

ישראליתזהותאחרלחיפושהבולטים

התבססזהחיפוש ;מקוריתישראליתותרבות

בפסטיבליםלהופעותהלהקהיצאהכבר 1964

בעשרותהופיעהומאזובספרדבצרפת

העולם.ברחביפסטיבלים

עירייתשללסיועהלהקהזכתה ,בהמשך

-לחזרותמתאיםמקוםלההוקצה ;רושליםי

בעמקניקובהרנהבית-הלהקהבית

הפכההזמןבמשך .בירושליםהמצלבה

למחולייצוגיתעירוניתלעמותההלהקה

היוםפועלתוהיא ,ירושליםשלולזמר

העירייה.שללאמנויותהאגףבמסגרת

והדחףהיוזמה ,אמנותייםגופיםבהרבהכמו

 '.ילדברמשוגעים IIשלהיוהלהקהלהקמת

כברםיוהכוריאוגרפהלהקותימנהלהיום

משלושהבאהלהקהתקציב .שכרמקבלים

הרקדניםהשתתפות ,העירייה :מקורות

שהלהקהותשלומים ,והוריהםוהרקדניות

 .היהופעותתמורתמקבלת

השארבין ,רבהלהצלחהזכוהורהלהקות

היוקרתיהפולקלורבפסטיבלארדבמדליית

במקסיקו.השלוםובפרס ,-1966בוןיבדיז

ישראלאתלייצגנבחרהאףהבוגרתהלהקה

-העולמיהפולקלורבפסטיבל

 .-1999בביפןשנערכה IIפולקלוריאדה IIה

וחינוכייםאמנותייםהדגשים

רקדנים-800ככיוםמונהירושליםהורה

הורהייצוגיות:להקותבארבעורקדניות

 ,) 18-14 (נעוריםהורה ,) 14-10(בניאפרוחים

 25 (ראשוניםולהקת ,) 24-17 (בוגרתהורה

מפעילהכןכמוהלהקות).מבוגרי ,ומעלה

 8-6ילגילאוהכנהלימודקבוצותשתיהלהקה

להקותשש ,"תנעתודו"ו IIפוצלה IIבשם

 .בהקמהנוספותיםיושתבשכונותאפרוחים

התגבשירושליםהורהשלהמיוחדאופיה

סודיעקרונותלשלושההודותניםשהבמשך

להישגיההגיעהובזכותםפועלתהיאפיהםעל

בהתמדה ,רחבבהיקףלפעולוליכולתה

 .יציבהובמערכת

 ,וותצישהלהקלכל-גילפיעלקהלוחא.
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 ,קטןאריק ,גבאייונתן ,כרמוןיונתן ,קדמן

יאיר ,אברהםלאה ,ספיראמיכה ,זיחזשלמה

 ,מליחעופר,מאירסוןולרי,ארןנעמי,גרין

המנהלשלכוריאוגרפיותוכןועו;ד,עפגיןארז

שי-הורהלהקותכלשלהעכשוויהאמנותי

שהופיע ,וכוריאוגרףימקצוערקדן,גוטסמן

בת-שבע.להקתעם

יחידהמהווהלהקהכל-חברתיתפעילות .ג

מקיימתוהיאמנהללהקהלכל ;חברתית

מגוונות.העשרהפעולות

וארגוזניהול

עםעירוניתכעמותהפועלתירושליםהורה

עירייתנציגיגםשותפיםבהציבוריתהנהלה

ד IIעוהוא 1985מאזהעמותהר"יו .ירושלים

 .ברנזון)חייםד IIעושימש(לפניוגריןיאיר

 .נבותיוסיהואהלהקהשלהכלליהמנהל

 ,דבשפני ,טלגןיוסי :כמנהליםשימשובעבר

 , 1977ב- ,(שהיתהדודאיוברכהשפיראישראל

להקתהקמתשלהיוזמת,גריןיאירעםיחד

מלהקתשצמחה ,בארץהראשונההאפרוחים

 ).בירושליםהתלמידבתי

אתומייצגתבפעולותיהעצמאיתהלהקה

בהופעות ,יםיעירונבאירועיםבהופעותהעיר

 ,ולאומייםבינלאומייםבכנסים ,תייריםבפני

 ,העולםברחביבינלאומייםבפסטיבלים

הדלקתכטקס-ממלכתייםבטקסים

טקס ,הרצלבהרהעצמאותביוםהמשואות

 .ועודהמכבייהפתיחת

ועודעודגילוירושליםהורהלהקתבעקבות

להקותשלחשיבותןאתמקומיותרשויות

תרמוירושליםהורהכמולהקות .יצוגי

הרשויותבידיוסייעו ,תיקוממהלגאווה

 ,שלההנוערמיטבאת ,העירהישגיאתלהציג

ויעסיגםהלהקות .ואהדהענייןולעורר

 ;ולאומייםעדתייםמתחיםלפוגגמהבמידת

עדותיבריקודהופיעהירושליםהורהלהקת

 .ערביותודבקותחסידיםקודייבר ,שונות

םילשרוירהוההדעוד 1973-1967םשניב

מניסיוןחלקהיוה ,ומהנוףך/מהתנ ,השונות

ייחודית ,מקוריתיצירהשלסגנוןליצור

ליצורוהמודעהמכווןהמאמץ .וישראלית

--לאומית-רשמית-עבריתעממיתבותתר

ריקודיביצירתגםביטוילידיבא lישראלית

להקותשלומיסודןובהקמתןהרחבלקהלעם

 .'הבמהעללהופעהעםריקודי

שלהראשונההתוכניתכללה-60הבשנות

שרלה IIשונות:בהשפעותריקודיםהלהקה

בהשפעת "חייליםדבקה II ,החסידי IIושר

בהשפעת IIהדסהאהבת II ,הערביתהדבקה

ישראליפולקלורריקוד,תימןיהודיריקודי

- IIזמניםהיו IIוהורה ,"תישלנויש IIכמו

בהרבה(כמוהמבוסס ,וכלהחתןריקוד

עלמסופרכאן ;סיפורעלר)ולקלופלהקות

החברתיתהתגובהועל ,בכיתההראשוןהזוג

השלמהוסופהולעגהתנכרותלתהישתח ,אליו

 .והזדהות

לאז?הורה

בהרבהמגווןהורהשלהרפרטוארהיום

מהריקודיםחלק .הדרךבתחילתמאשר

הורהלהקותשלברפרטוארנכלליםשניםיה

יצירותהזמןכלונוספותנוספוואליהם

שואבותשחלקן ,כוריאוגרפיםשלחדשות

חגוריקודיהעדותריקודי ,העםמריקודי

לסוגיוהמודרנימהמחולמושפעותוחלקן

 .אמנותית-מקצועיתלרמהוחותרות

 ,ביותרטימיתילגהיא IIלאןהורה IIהשאלה

להעלותשמטרתןהייצוגיותהלהקותכלילגב

בנושאהויכוח .לבמהישראליומחולפולקלור

 .הורהשלהראשוןומהימכמעטמתנהלזה

לבמהעםריקודילהקותשלהופעתןעם

אוצרכבסיסלהןשימש ,-50וה-40הבשנות

והאבותהמייסדותהאמהות IIשיצרוהתנועות

 ;העםובריקודילחגיםבמסכתות IIהמייסדים

קרעיב-העדותקודיירשלהעשירהאוצר

םגתימסומובמידה ,םידיהחס ,םינימהת





השראהמקבליסשלהןשהכוריאוגרפיס

השואב ,העממי ,הייחודיהאותנטימהפולקלור

בעולםשנמצאוהפתרונותהשורשים.מן

מצוייםהבמהוביןהאותנטיותביןהזולשניות

מישוריס,בשלושה

מסורתי-ריקודלבמהמעלההכוריאוגרף .א

 ,בכוריאוגרפיהוחוקיהלבמההמותאם ,אותנטי

 .'וכובתאורהבמוסיקה,בתלבושות, ,בביצוע

אבל ,משלואופיריקודיוצרהכוריאוגרףב.

אתלבטאושואףמהפולקלורהשראהמקבל

הכוריאוגרףשלכדבריו ,"ואופיוהעםתכונותיי

 .] Moiseyev [מוסייבאיגורהרוסי
אלמנטיםשלאילוזיהיוצרהכוריאוגרףג.

יוצראבל ,אמיתייםאותנטייםמסורתיים

משלו.מחוליצירת

מומיקה

הקיימת ,זמרחבורתפועלתהלהקהבמסגרת

בתוכניותגם(ומופיעהשנים 25כבר

יוסיהמוסיקאישלבהדרכתועצמאיות),

תזמורות.שתימלוותהלהקותאתדברה;

צביריכזירושלים,הורהלהקתכשהוקמה

גם ,למוסיקהסטודנט ,כאמור ,אזשהיה ,לדר

זוהיתההמלווה;המוסיקליהאנסמבלאת

האקדמיהמתלמידינגניםשלחמישייה

היתההמטרה .בירושליםרוביןע"שלמוסיקה

לשיריסשיתאיםמוסיקליהרכבליצור

ייצוגית.פולקלורלהקתולליוויהישראליים

חליל ,אקורדיאוןשלבהרכבבחרלדר

כד(תוףדרבוקהקלרינט, ,קונטרבס ,וחלילית

התנגדהואמריס).(תוףוטנבורערבי)

ומוסיקתאז'גבמופעיהנהוגהתופיםלמערכת

סינתיסייזרים.כמוחשמלייםולכלים ,פופ

תרומתהאתתמידהעריכוירושליםבהורה

כאשרגם-מוכניםוהיוללהקההתזמורתשל

אתלצמצם-מוגבלהיההנוסעיםמספר

שהנגניםכדי ,ל"לחוהיוצאיםהרקדניםמספר

להצטרף.יוכלו

עלללמודאפשרירושליםהורהממקרה

המורכבת ,קבועהתזמורתשלחשיבותה

מוסיקההלומדיםצעירים,מנגנים

מאבדותבלעדיהםבלהקות.והמשולבים

ומיכולת ,והחוםהספונטניותמןההופעות

והקהל.הרקדניםלתחושתמוסיקליתהתגובה

במוסיקהשלנוהבעיהיימסביר,לדרצבי

עתובאותה ...עממיותעללשמוראיךהיתה

עלהופעהשתצדיקאמנותיתלרמהלשאוף

עללהופיעהקושיקייםאחדמצד ."במה

וכליםאותנטיתמוסיקהעםהבמה

מוסיקהשלוהתאמתההקצבעם ,אותנטייס

שלהצרכיםקיימיםשנימצד ;הבמהלחוקיזו
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 ,הקהלשלוהמוכנותוהרקדניםהכוריאוגרפים

לו.המוכרותובמסגרותבצורותמוסיקההדורש

 ,האקורדיאוןאמנירבותתורמיםזהבתחום

המנהלים ,כץובוריסאבינדראמילהמוסיקאי

הלהקות.תזמורותשלהמוסיקליים

תלבושות

הורהלהקתאתשהטרידוהבעיותאחת

בעייתהיתהקיומהמתחילתירושליס

היהאפשרשאיכמובןלהופעות.התלבושות

אותנטיות,פולקלורבתלבושותלהשתמש

לתלבושותיקרה.ידבעבודתלרובשהוכנו

רביםתפקידיםהיוהאותנטיותהפולקלור

בטקסיםלהשתתפותנועדוהןבקהילה.

שייכות,גיל,מעמ,דזיהוובעזרתןובחגים,

במה.עללהופעהנועדולאהןאבלועו,ד

ייתלבושתלעצבניסיונותהיו-50הבשנות

בצבעיהישראליים,העםלריקודי "לאומית

בהשראתואפודיםצבעונייםפרחים ,לבןכחול

אלומניסיונותהמקדש.בביתהכוהניםאפודי

והצבעיםהערביתהעבאיההאפו,דנשארו

לאלאומיתתלבושתהבולטים.החזקים

הריקודשגסמשום ,דברשלבסופונוצרה

שילובלהיותוהמשיךהתגבשלאהישראלי

שונות.השפעותשלאקלקטי

הורהבלהקתהמעניינותהתלבושותבין

אנטולהציירשעיצבהתלבושותבלטוירושליס

בתחילת ,נסמיכהשלהמדברילריקודגורביץ

של "חייליםליידבקהוכןהלהקה;שלדרכה

ברנזוןרחלישלהקציר"ריקודייל ,ברנזוןחיים

חיפושיניכריםשבהםותלבושותריקודים-

 ,בימתיותתלבושותלעצבניסיוןהיההדרך.

לריקודיגם ,מסוימתאותנטיותעלהשומרות

הרבההלבתשומתאתלצייןישחסידים.

גםשהיה ,שפיראישראלזהבתחוםשהשקיע

רבות.שניםהלהקהמנהל

יכולהפולקלורלהקתהאמ

אמנותי?מחוללהקחלהיות

הורהלהקתשלהרפרטואריהכיווןבעיית

הפולקלורלהקותלכלמשותפתירושלים

המעלותכלהקותמתחילותרובןהייצוגיות.

בשלבאךלבמה,עדותוריקודיעםריקודי

להתקדםשלהןהכוריאוגרפיםשואפיםמסוים

יצירותבהעלאת ,אמנותיתמבחינהולהתבטא

אופימריקודי ,המודרנימהמחולהמושפעות

בזאתנעניםהכוריאוגרפיםהקלאסי.ומהבלט

בהעלאתהמעונייניםהרקדנים,שללצורךגם

בשיפור ,המחולשלהמקצועיתהרמה

עכשוויבמחולביצועייםבהישגיםהטכניקה,

חדשים.ובגירוייםמקצועיבכוריאוגרף ,יותר

הרבהכךכלמשקיעיםהיולאאלהרקדנים

אתמקבליםהיולאאסומזמנםממרצם

מבוקשם.

כמוחובביםרקדניםאמנסהסהיוםהרקדנים

הרוקדיםבקרבבאיםאינםרובםאבל ,בעבר

 ,מתלמידיםמורכבותהלהקותעם;ריקודי

קונסרבטוריונים, ,לאמנותהספרמבתיחלקס

מסיבותמצטרפיםוחלקם 'וכומחולמגמות

הםאמנותי.לביטוירצוןומתוךחברתיות

למופעהנדרשתברמהמקצועייםרקדניםאינם

בלטאואמנותימודרנימחוללהקתשל

הםמקצועיתהדרכהבעזרתכיאף ,קלאסי

מגיעים

לבטאטבעיתנטייהישפיסאוגרלכוריאמנם

 ,אמנותיתמבחינהכשרונםואתעצמםאת

להקותהןהלהקותכילזכורעליהםאבל

בהנאההנעורים,בשמחתכוחןשעיקר ,חובבים

עלובשמירה ,הביצועבאחידות ,האסתטית

מהכוריאוגרפיםהיפה".ישראלארץיישלרוחה

מעולהטכניקהמצוינות,עללוותרנדרשלא

מהסנדרשתאבלמקצועית,וכוריאוגרפיה

הפולקלורמאוצרהשואברפרטוארעלשמירה

הבמה.עלמוצגכשהואגם ,השונותוהמורשות

ריקודיבעיקר ,שהמקורותהעובדהלמרותזאת,

 ,המילהמובןבמלואפולקלוראינס ,העם

בעצמםיונקיםוהםמספיקמובהקאינוסגנונם

שונות.מהשפעות

עלכלומר ,ייחודןעללשמורחייבותהלהקות

אףעל ,הפולקלוריסטייםהמקורותשלהמרכיב

העםריקודישלהסגנוןאתלאפייןהקשיים

האמנותיהכיווןשליתרהדגשתהישראליים.

לטשטושיביאוהפולקלורעםהקשרואיבוד

שלהקיוםזכותתחתויחתרוהייחודיתהזהות

 •••הללן.הלהקןת
• • 
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ב'ןומ'לו'ו;החטרת'והתרבהרובר" ,שב'ט'עקב . 1

לאעממ'תתרבות'ל 'רשמ'תעממ'תתרבות'

 "'שראלבארץהלאומ'תהעבר'תבתרבות 'רשמ'ת

שזר,מרכזהעממ'ת,התרבות ,ורך)(עקררז"ב

 . 331-330עמ' ,ו"תשנ'רושל'ס

מקומ'ותאחרח'פוש ,ש"כו'ותשלר'אלוג" ,רונןרן . 2

בשנותעסר'קור'ב'צ'רת'שראל'תארץתוו'ל'ר

בעשורוהגות'צ'רה-הר'בונותתגרא ,"החמ'ש'ס

'רהוצאת(עורך),בראוןמררכ'ומד'נה,הראשו!

תשנ"ט. ,'רושל'סצב,'בן'צחק

 ,ח'פה ,בדו'ההעםמחווותם'פוראשכנז,'רות . 3

 . 33 ',עמ 1992

 . 50 'עמ, 1969 ,אב'בתל ,רוקדעם ,קרמןגור'ת . 4

מחוו ,"לפולקלורובמהלבמהפולקלור"רונן,רן . 5

 . 56-48 'עמ ,תל-אב'ב , 2000'ול' , 2ג'ל'ון ,עכש'ו





אולם .ועשירססגוניבמופעהנוכחיתהעונהאתפתחהירושליםהורה

לרקדניםשהריעאוהדבקהללפהמפהמלאהיהבירושליםבכרראר'ז

במופע .סוערותםיכפיבמחיאותאותםוזיכהבהתלהבותולזמרים

למחולהעירוניתבעמותהשנה-40כזהלותעשפוהלהקותכלהשתתפו

ירושלים.עירייתשללאמנויותהאגףבמסגרת ,ירושליםהורה ,ולזמר

רקדן ,גוטסמןשיהואירושליםהורהשלהכלליהאמנותיהמנהל

ל. IIבחוגםויצרשרקדבת-שבעבלהקתלשעבר

וכוריאוגרפיותהעמדות :ריקודיםסוגימשלושההורכבההערבתוכנית

 IIאמנותיים IIמחולות , IIישראלייםעםקודייר IIשמתקראמהשללבמה

הסוגיםשנישלותערובתתרכובתשהיווריקודים ,"מודרני"בסגנון

האמורים.

 ,זאתעםעוררין.איןירושליםהורהעמותתשלהמבורכתפעולתהעל

---וyדכתיה,הת~~~וסרהאמנו~תפיסר 5הע~ג~נו~ב~ת~ו"י~ה~ת~י~ב'ו~ר~ור uע~ת~ה~------------------------------------------י-3 .-י-.י-2-0-0-י----

שלהנעוריםחןשלקסמואתלצייןיששהוצגו.היצירותוביסוד
נבותיושיידושלים:הודהלהקותמנהל

אלעוברתואף ,אותםשמפעילההמדבקתהאנרגיהאת ,הרקדנים
גוטשמןשיכללי:אמנותימנהל

היכולתהבמה.עלבהופעתםשמשתקפתהריקודחדוותואת ,הקהל
אבינדד,אמילמושיקליים:מנהלים

 ,במיומנות-מבצעיםוהרקדנים ,טובהאכןהלהקותכלשלהתנועתית

ידתנועהומהלכיצעדות _ובדייקנותבזריזותדבדהיושיכץ,בודיש

-בניםשלהרבמספרםאתלצייןישבמיוחדמורכבים.

התלבושותהשונות.בלהקותהרוקדים-וגבריםנערים

היההערב .טעםובטובבקפידהמעוצבות ,יפותהיו

 .תקלותכלוללאבשטףוהתנהלדופיללאמאורגן

ירושליםהורהשלהמפעללעצם ,כאמור ,וכמובן

רבה.וציבוריתחברתית ,חינוכיתחשיבות

בהרכביה ,ירושליםהורהשלקודמותבהופעות

-הראשוןהסוגמןריקודיםבעיקרראינו ,השונים

 IIישראלייםעםריקודי"שלוכוריאוגרפיותהעמדות

כגון ,אתנייםחומריםשלאוריקודיםשלעיבודיםוגם

נאמרכברלמיניהן.דבקותאוחסידיים,ריקודים

ריקוד IIהמצאתשבעצםהבעייתיותעלרבותונכתב

ביוגרפימחבראין IIהעםריקוד IIלשהרי ,"העם

ומועברבעברשםאינוצרהואאלא ,אותושממציא

מונחלותבכללעממיותשאמנויותכדרך ,לדורמדור

מתחדשתתרבותשלבתנאיםבארץ, .פהשבעלכתורה

מחול.יוצריידיעלריקודיםהומצאו ,מתהווהואף

היו ,מאיןישריקודיםהמציאוהיוצריםכללאאמנם

עממיות,ממסורותופורמציותצעדות ,צעדיםששאבו

ואפילוהערבית "דבקה"ה ,התימניהריקודכמו

אתוערכו ,החלוציםשרקדוהרומנית IIהורה IIה

והיו ;עצמםמשלבכוריאוגרפיותהחומרים

 ,שלהםודמיונםעטםמפריעםריקודי IIהמציאו IIש

הולכיםחדשיםוריקודים ,נטויותוהרגלהידועדיין

היטבנקלטוכברהריקודיםמןחלקלבקרים.ונוספים

בחוץ(וגםבישראלםעהריקודינאמנישלוהנלהבהגדולבציבור

ריקודייילהםלקרואשניתן ,ברזלצאןלנכסיהזמןעםוהפכו ,לארץ)

דיוןמתבקשזהבהקשרהמילה.שלוהעממיהמקוריבמובן "עם

מידת ,האותנטיותשאלתעם",ריקודיימהוכגון: ,רבותבשאלות

שאלותועוד ,המומצאיםהריקודיםשלההישרדותומידתהקליטות

כאן.בהןנרחיבשלא

המנהלשלהאמנותיתובתפיסתוהפתיחהבמופעלדוןאפוא,נחזור,

גוטסמן.שי ,האמנותי

הדרהיייירדאיס

ירושלים,הורהלהקותמופע

ירושלים,בכרזיראראולם

בילסקי-כהןרחל

,מנהלהגוטשמןשיעםבדאיון

 , 1995מאזירןשליםהןרהשלהאמנןתי
להביאשברצןנןגןטשמןליהשביר

מזאתיןתררחבהתנןעתיתשפהלייהןרה"

מעברלהתרחב-בהרןןחתשהיתה

הישראליהעםןד Pרישלןלשפהלשגנןן

שגנןןמחפשהןאלןר. pפןלןדי Pןרי

היןםשמכןנהלמהבדןמהיןתר,עכשןןי

המחןליתבילה pהמעןלם",ןד Pיירי

עןלם".ת Pל"מןשי

ראשית,כר:מטרןתיןאתמנשחגןטשמן

גםשיכלןלןעשיר,רחברפרטןארלבנןת

עבןרמןדרני,מחןלשלןחןמריםמרכיבים

ייהןרה"ןת Pבלהדים Pהרןןהנןערהילדים

הןאזאתשלהם.המשןרהל Pהןלמען

מגןןןשלהזמנהידיעלהשאר,ביןעןשה,

ןת. Pהלהעםשעןבדיםיןצרים

בןלהציהביצןע,איכןיןתאתלשפרשנית,

מןרכביםטכנייםאתגריםדים Pהרןבפני

באמצעןתהןנעשהזהדבריןתר.שים Pן

דררןהןבןעים, Pה Pטכנישיעןרי

עצמןהרפרטןאר
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הטובהמרכיבהיו ,"העם,ייריקודיהראשוןהסוגמןהריקודים

גבאייונתןשל(כוריאוגרפיה "נעוריםחדוותיילמשל;שבתוכנית,

או ,האפרוחיםשלחןמלאבביצועשמר)נעמישלולחןלמילים

ומוסיקהחזיזשלמהשלותלבושות(כוריאוגרפיה "הידדלראשונים"

עשוייםהיואלהריקודים ,ראשוניםלהקתבביצועגור)אלישל

שלברורותבפורמציותיחדשחוברוופשוטיםמוכריםוצעדותמצעדים

מתוךהיטבומסוגנניםמרהיביםריקודיםאו ,ושורותזוגותמעגלים,

 ,"יורינקהייאו ,"אוקראיניריקודייכדוגמת "עמיםמחרוזותיי

- "מודרניייבסגנון "אמנותייםייריקודים,כאמור,היוהשניהסוג

לקוהאלההמחולותאחרים,וכוריאוגרפיםגוטסמןשישיצרומחולות

שלברפרטוארוהיכללותםנוכחותםעצם-הראשונהבעיות;בשתי

Tעהשרונדבחיp--רהךם 1הדוגרך 1איהדןז 1הדק-תמחדלר-תW םוכיי

מעצםהנובעת ,והשנייה ;"מודרניאמנותיבמהמחוליישללמסגרות

גם ,"מודרניאמנותיבמהוליימחשלהמידהבאמותעמידתם-טיבם

רובזמננו,בןכמחולובעולםבארץהיוםשמוצגלמהבהשוואה

בחלקם,פשטנייםמיושנים,נראובתוכניתשהועלוזהמסוגהמחולות

בניםשלצבעוניבקטעמתחיל "שלירושליםייי ;גוטסמןשישל

בהמש,ך ;בידיהםצבעוניותכשתיקיותצבעונייםכיסאותעלמשתעשעים

גםישהזהכשבמחולמאו,דמיושןמודרניקטעבנותקבוצתרוקדת

מוטיביםגםהמכיל ,"מדבריילגביכךהעם,ריקודיבסגנוןקטעים

אר,'בזשללעבודותאלוזיותוגםמדברייםלוחמיםשלעממיים

נוספות;בעיותבמופעבלטו ,האמנותיהכיווןשאלתמלבד

הרקדניםמספראתלהכילהאולםבמתהתקשתההריקודיםמןברבים

מרוביהריקודיםשלחלקם ,שלהםהמתפרצתהאנרגיהואתהרב

שהגבילהמצומצםוהמרחבהבמהעלהצפיפותבגללנפגמוהרקדנים

המתפרצת,התנופהאת

הכריזלא ,מוצלחיםכךכללאבחרוזיםהתוכניתאתשליווה ,הקריין

פי 5דיםקהראדנה"!תצילO'ךIוךת-רVJךצבודראכ v 'רוןןרי''Vל'ערכו

בהלעייןהיהאפשראיאך ,תוכנייהבידנוהיתהאמנם ,שמותיהם

האופנהברוח ,הושמעההמוקלטת,גםכמו ,החיההמוסיקהבחושך,

מדי,רבהבעוצמה ,האחרונה

ליוותה ,דברהיוסישלהמוסיקליבניהולו ,הזמרחבורת ,זאתלעומת

בריקמןמלצילום:נעורים,הורהנרמון,יונתןמאתעונות""ארבע

Four Seasons" by Yonatan Karmon, Hora Neurim, photo: Mel Brickman " 

של "אדמהיילדוגמה;מעניינים,תנועתייםבחומריםדליםהיוואחרים

השירמילותשלבפשטנותו,מביך ,תנועתיאיורהואין'עפגארז

היאהפאתוסמלאתכשהתנועהאדמה,אמאעלהריקודאתהמלווה

דואטהואגוטסמןשישלייסליחה"מיושן,אקספרסיוניסטיבסגנון

גםיישלריקודיםהיוישיהשלהסוג ,"בתפוגשבןייבנוסחובנאלירגשני

לא ,רובםהם,וגםמודרני,ומחולעםריקודשלתערובתלאמור, ,"וגם

שלדלותםבגללוהן ,שעטנזמעשההאקלקטיהסגנוןבגללהןיפה,עלו

בכוריאוגרפיהשלי"ו"ירושליםייאדמתי"למשל;המודרניים,החומרים

יפההריקודים,מןחלק ,ובמוסיקליותערביםבקולות ,בשירתה

עםשיר ,"יבללהייאתששרה ,כהןלילישלהסולושירתהיתהבמיוחד

 ,ואוזןלבכובשתובאותנטיותהצטעצעותללאנפלא,בקולערבי,

הראוימןאבל ,השגיםורבמרשים ,חשובמפעלהיאירושליםהורה

שעליההאמנותיתהתפיסהמןהנובעתהבעייתיותעלהדעתאתלתת

(ראהגוטסמןשיעםבראיוןהלהקות,שלהריקודיםרפרטוארמושתת

 ,כאמוראליה,שבנוגע ,תפיסתועיקריאללהתוודעאפשרפתיח)

 •• •••• ,חלוקותדעותינו
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שילובאמנות,שלשונותצורותביןשילובעומדהיום,האמנותיתהעשייהבמרכזרוטנברגהניה

והחייםאמנותפופולרית,תרבותעםגבוההאמנות-שונותדיסציפלינותבין

העניין,להמחשתלכן.קודםידועההיתהשלאחדשה,שלמותלכדי-עצמם

ייהפרפר :השנהדהלבמושהועלתורובכשלושבדמקתהלתיחרבלי,חוהמןווכיהמ

שלמות
דנפלישרנהשל "בקרויית;ציבויהקהמחוללהקתועצביברבאמירתמאהכתום"

גו.יורטלהקתבביצוע rBeniaminובנג'מיןאדםשלהיאוגרפילכורהאיזון",ו"כוח

 •חרשה •

ש'בפלדרבהמאת"קרוב"

Close Up" by Rina Schinfeld " 

שלהפוליטיקה IIבספרה

טוענת II 1הפוסטמודרניזם

הטשאוןלינדהקניתהתיאורטי

] Hutcheon [, שלשילוביםשמגוון

התרבןחמסממניהואשונותשיטות

היחסיםלמערכות .הפוסטמודרנית

ודיסציפלינותאמנןיותריקוד,בין

ע' ,למשלארוכה.מסורתישאחרות

יוסףר IIדשלהחדשמחקרופי

שיתוףעלעדויותקיימותגרפינקל,

בחברון,כברוציורריקודביןפעולה

השמיניבאלףעתיקות,חקלאיות

וכותבימבקריזאת,עם .'ס IIלפנה

שלאופייןאתמפרשיםאמנות

בדרכיםבאמנותהיחסיםמערכות

גורנמציאתעלהמקשהדבר ,שןנות

יחסיםמערכןתשללקיומןמשותף

 .אלו

מאורע :משהולתארהמתכןונת , IIפרןגרמטית II (תינכ~ניתמוסיקההבוחן , J[Davies [סידייןסטפן

 ] hybridכלאייםיחסיכמערכת ) IIאבסולוטיתמוסיקה IIלבניגןד ,רעיון ,טבעמראה
] relationship טהורי(מוסיקלייםבמונחיםתכניתיתמוסיקהןילהבניסיוןשכלטןען ,תיאמנןת

אנר)י(זמהסוגההתעלמותתוךמנןתאעבודתןילהבאפשרשאיסבירמסיןייד .יסןדומהעמוט

החשוביםהאמנותייםהמאפייניםמלקחה,הותמםצעמ ,תעןבקותאמנתגןסשכלוןןמכי ,השל

כ,ך ;מיליםלביןמוסיקהביןלאייםכסיחישלכתרלמעדןגמהיאהתתכניתימוסיקה ,לכן .שלה
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מערכתשלסוגהמייצגת ,אמנותעבודת

יכולה ,וספרותריקודשביןזוכמו ,יחסים

כלאייםיחסיכמערכת ,כסוגהלהיחשב

 ] Jerroldלוינסוןג'רולד .אמנותית
] Levinson ', המושגאתהבוחן/I בתאמנות

משתייםמורכבתזושצורהמסביר , l/כלאיים

אחתשכלמובהקות,אמנויותשלושאו

היסטוריהלהישעצמאית,בצורההתפתחה

אמנותיות.מפעילויותנובעתוהיאמשלה

ביןהיחסיםמערכותהיובמודרניזם,

האמנויותביןוהגבולותברורותהאמנויות

היא ,ר t.+ז.יrריחסי ,נוספתכלאייםיחסימערכת

בסמיכותאוזהלצדזה-העמדה

] [juxtaposition -אמנויות,מספרשל

יותר.ומורכבתגדולהיחידההמציגות

עלאחתכלשומרותהמצורפותהאמנויות

שלמותיוצרותהןויחד ,הייחודייםמרכיביה

 .חלקיהמסךיותרהיאשלעיתיםחדשה,

של l/קרוב I/באמצעותייבחןזהפעולהשיתוף

אמןעםפעולההמשתפתשינפל,דרנה

 ,] Atzori [אטצוריפאולוהאיטלקיהוידיאו
פגישותבמספרשתחילתהיחסיםבמערכת

האלקטרוני.בדוארבדיאלוגוהמשכה

התאורהעיצובבגופה.בוונוגעתמשתרעת

הצופהלבתשומתלמיקודתורםבמופע

המבנהשלהמצומצםהמרחבוהדגשת

לבמהביחס ,הרקדניתמתנועעתשסביבו

המבנה,בתוךמתנועעתהרקדניתהחשוכה.

אליוונמשכתיוצאת ,בתוכודרכהמפלסת

בלתיבעבותותאליוקשורההיתהכאילושוב,

בשולחןמתחבטיםוזרועותיהגופהנראים.

פרפר.כנפיהיוכאילוהמוטה,

מוצבתוכשהיאקובייהמשתלשלתמלמעלה

רכותבתנועותבהנכרכתהרקדניתהבמה,על

--~ןך.כא--יף-;~1וערתע-·ףופש-ת~ת-9מתדמףת·דזר-ו--ם·ך.י-~ח-פףת·מ·א-זי:וחף·א-ג-ו·סז.9דר-ל-עופ-1וו"ז.ן.-2:---שב·\פ.ן.ה-מך.םדד1וח-ם~~ףא-י-יכ-ל-ו~ה-ה-ר·צ-י-i9ירפ:ור'וופ--

אתכאןממחישבארבלעדיה.יכולהאינה ,ורטיגולהקתשל l/האיזוןכוח I/ביצירהייבחןהאמנותשלבתפיסהביטוילידיבאהדבר

עםשהמפגש ,בשירהזלדהשמביעההרעיון .הבריטיבנג'מיןאדםשללכוריאוגרפיההערובהגםהואזהוטוהר ,כטהורההמודרנית

וחסרתסואנתתקוה I/מעוררהקובייה-פרחנוצרזאתביצירההמשולבהפוליטיהאספקט ,בפוסטמודרניזםולעצמאותה.לאיכותה

בתנועתההתמקדות . l/הלבבותבכלפש;ןלעולםמחוץהמצויהתופעהשילובסביבמשמש Fredric Jaemson]6 [יימסון'גלדברי

כנגדריאקציהוהמערכותההסדריםמגוון

 ,שכאמור ,המודרניזםשלהממוסדותהצורות

ההסדרים ,כלומרלתרבותיות.נחשבו

בתיווכםנעשיםבפוסטמודרניזםוהמערכות

המפרשים ] representations [היצגיםשל

הםאלותרבותייםהיצגיםהמציאות.את

 ,השיחלתוךהמובאות ,פוליטיותמידותבעלי

אמירהבכוונתאלא ,פוליטיתבתמימותלא

שלהמקובעותוחוסרהקיטועכלשהי.

 ,מודרניתהפוסטהעכשוויתהמציאות

לידיבאים ,לסדר-עלמהתנגדותהנובעים

שונהגישהומאפשריםבאמנותגםביטוי

אמנויות.ביןיחסיםמערכותלניתוח

בפוסטמודרניזםהאמנויותביןהגבולות

גם ,בהיריםנשאריםאלא ,מיטשטשיםאינם

כאשרקרובות.לעיתיםנחציםהםאם

שלמותלכדייחדמשתלבותאמנויותמספר

ביצירההמתבונןמהצופהנדרשות ,חדשה

הפירוששלוהשיחבשיגומעורבותערנות

 .האמנויותבין

יחסיבמערכתסוגיםלשניכאןנתייחס

יחסי,מערכתהראשוןהסוגהכלאיים.

איכויותשבה ,(טרנספורמציה)התמרה

אלמועברותאחתאמנותשלראשוניות

שתישלותרומתן ,האחרתהאמנות

שוותאינההסופיתלתוצאההאמנויות

באמצעותתיבחןזויחסיםמערכתערך.

/I הכתוםהפרפר/l מתוך/I של 7/1פרפרים

משלושההמורכבמחול-באררמי

המשותףשהמכנה ,עצמאייםחלקים

עלשיריםבהשראתשנוצרוהואלהם

-ישראליםמשורריםשכתבו ,פרפרים

אב.וב.חלפירחל ,זלדה
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המתחפיזית.המוגבליםשלעולמםהריקו,ד

עולםביןהגבולותטשטושעקבשנוצר

הפוסטמודרנית,באמנות ,לחייםהאמנות

והכנסתסביבהעולםעםדיאלוגמאפשר

ההינתקותליצירה.נוספיםפירושים

מסממניהשאחד ,המודרניתמהאסתטיקה

האמנותביןהמכוונתההפרדההואהבולטים

משיח-להתפקחותהודותמתאפשרת ,והחיים

להם , l/המודרניים I/הסיפוריםעלהבנוי ,העל

הסיפרפונקצייתוהצדק.האמתמיוחסים

ליוטרטוען ,הפוסטמודרניתבתרבות

] Lyotard [, מרכיביהאתמאבדת-/I מתפרקת

לשוניותיחידותשלבענניםומתפזרת

סגולותאיתהמביאהאחתשכל ...סיפוריות

 . 8/1להמיוחדותפרגמטיות

שירהבהשראתר lDר'

/I הכתוםהפרפר/l לרקדניתסולו,באררמישל, 

הפרפר I/-זלדהשלשירהבהשראתנעשה

וברגעשבמפגשבתקווההעוסק , l/הכתום

מתקןניצבהבמהעל .הפרידהשלהגלמוד

במהופךתלויהועליו ,מתכתמוטותהעשוי

במכנסייםלבושהזוקמן,יעלהרקדנית,

תפריםבעלתובחזייההדוקיםקצרים

לאורהשל(בעיצובהשחורבצבעמודגשים

כשרגליהמתנועעתהרקדניתדנולסקו).

ושערהזרועותיה ,ראשה ,וגופהלמעלה

יורדתהיאמכןלאחר ;למטהשמוטים

השעוןשולחןמשטחדרך-ומחליקהמהמתקן

עלרוקדתהיא .הרצפהאל-בשיפועעליו

נמשכת ,הארכיטקטונילשיפועקרוב ,הבמה

כוכב I/-בפרחהדבקפרפרהיתהכמואליו

עליו,מתרפקת-(זלדה) I/שלוהסודיהאני

הארוךהשיערוהאלסטית,הזורמתהגוף

אלהגבעםהריקוד ,פניהאתהמכסהוהגולש

ממראההדעתאתמסיחיםאלהכלהקהל,

המסתוריתבאוירההרקדנית.שלפניה

עצמה,בתוךהרקדנית/פרפרמכונסתשנוצרת,

שלה,המוארהמצומצםוהמרחבהריקודבתוך

בה.המתבונןהצופיםבקהלחשהאינהכאילו

בצעדיםנסוגההיאעייפהנוטשת.היאלבסוף,

הקהלאלמופנהוכשגבהואיטיים,מדודים

הרגעתבל I/-השחורבחללנבלעתהיא

הפרפר.מקיץבו-(זלדה) l/הגלמוד

כאמורשנוצרבאר,שלהפיוטיהאוירהריקוד

מתקשרזלדה,שלשירהבהשראת

אנהשלהמיניאטורהעםגםאסוציאטיבית

 .] Drigo [דריגושלללחן l/הפרפר I/פאבלובה
 , l/השפירית l/ו l/הברבורמות I/עםיחד ,זהריקוד

אבלהפואטי.המחולשלחןלאבנינחשבים

עולםשלהשתקפותשיצרהפאבלובה,כמושלא

לאוהואהמחוללאמנותהמתורגםהטבע,

הקשריםבעלפרפרבאריוצרמציאותי,בהכרח

מסוימים.ולמקוםלזמןהשייךתרבותיים,

אמנותשלמרעיונות,המושפעבארשלבריקוד

השירהאמנותשמרכיבילראותאפשר ,אחרת

ומשקלהכוריאוגרפית,היצירהלכיווןמועברים

ערוךלאיןגדולהריקודאמנותאיכויות

אתביצירתומשקףבארהשיר.מתרומת

שלשילובבאמצעותזלדה,שלשירהרעיונות

מוסיקהמרחב,תנועה,שלפיזייםפירושים

משקלשבהחדשה,שלמותלכדי ,ותאורה

אינוהסופילתוצרהאמנויותשתישלתרומתן

ערך.שווה



או 1ר 1הוואמו 1ב
להתקרבמנסהאיהאילוכ ,בבדיםמתעטפת

 ,רמלוכ-יתןאגולהתמזשלהותיההשתקפואל

 .סכיםמהעלוקרןמהילאהוירטוי"אנ"הםע

תימתיבוכחותנלתעבתינמא,דשינפלאבל

לע ,והחלוןץהחיעלשומרתןיעדי ,מרשימה

בה.מתבונניםונאשדרכההמסגרת

רףגוא 1כורל

ובביצועהשינפלדרנהשל "קרובייהריקוד

מחולאמנות:צורותשתיביןדיאלוגהוא

דו-דימוייםדיגיטלית.וידיאווטכנולוגיית

או-יבוידאובטלוויזיהשראשיתם ,ממדיים

שלכמאפייניםמזוהים ,יותרהמאוחרדאנס

פאולו ,הוידיאואמןהפוסטמודרנית.החברה

רנהשלהתנועהבחומריהשתמשי,אטצור

אמנות-וידיאוליצירתבסיסכשינפלד

הק'בוצ'ת,המחוללהקתבאר,רמ'מאת"פרפר'ס"

דגוןגד' :וסצ'ל

Butterflies" by Rami Be'er, Kibbutz " 
, Y חContemporary Dance Compa 

Gadi Dagon : 

עלהתנועהביןשנוצרשיחהדובאמצעות

 ,המסכיםעלהמוקרנותהתמונותלביןהבמה

אתלמזגהכוריאוגרפיתשינפלדמנסה

עםהתנועתיתהאיכות

אצלן),נילי(צילמהבסטודיו

יצירהנולדהאלהגלםומחומרי

עםמקושרתשבחלקהדיגיטלית,

ובחלקהשינפלדשלהדימויים

שאינןצורותלכדימפושטת

רובדביצירה .כללאותהמזכירות

שלהאוטוביוגרפייםשיריה-נוסף

הבנויהריקו,ד .עצמהשינפלד

שימושעלנשען ,מקטעים-קטעים

בעבודתהבולטמאפיין ,באבזרים

 .האמניתשלהכוריאוגרפית

ופוסעתשינפלדנכנסתלבמה

 ,נוצותשלקטנותגבעותביןבזהירות

הבמה.עלקבועיםברווחיםהסדורות

 ,באויראותןומפזרתנוצותחופנתהיא

הבמה.שעלוהארגוןהסדראתמפירה

אתמדגישהנוצותעלהנופלהאור

נפילתןבמהלךבאוירהשתהותן

עלמתנועעתששינפלדבזמןהאיטית.

 ,ובתנועותיהבעצמהמרוכזת ,הבמה

בחללהתלוייםמסכיםשניעלמוקרנות

צורותחלונות,שניהיוכאילוהבמה,

הריקודשבמהלך ,מוגדרותבלתי

שלתקריבכתמונותומתבהרותהולכות

פניהבעיקר ,האמניתשלגוףחלקי

לבושהשינפל,ד ,אחרבקטעידיה.וכפות

גליתשל(בעיצובהלבנהניילוןבשמלת

צבעהמכילהקערהבידיהנושאת ,בכור)

ובתנועהידיהאתצובעתהיא iכחול

 .השמלהעלהצבעאתמדפיסהמסוגננת

מוסיקהלצלילימבוצעתהאיטיתהתנועה

בחזרותיההמהפנטת ,פארוקעומרשלערבית

בהמשךפולחן.שלאוירהויוצרתהרבות

וילונותשניבידיהשינפלדמקרבת

וקרנותמעליהםשגם ,מלמעלההמשתלשלים

היא .במיםהשקועיםפניההשתקפויות

הצופה.אתגםשתיהןאלולקרבהוירטואלית

להיחשףלהמאפשרתהוידיאואמנות

הגוףיחלק ,במחוותהגלוםלפוטנציאל

אשר ,העינייםלידהקמטיםאו ,הקטנים

בקטעבהם.להבחיןאפשראיהצופהמכיסא

היציאהנחרתת ,ופרידהבמוותהעוסק ,אחר

חייהלסמל ,המסכיםבזיכרון.שלההדרמתית

 ,ניתדרקהלעםגריוסוםיבמתקר ,האמנותיים
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לקהל·מןפנהכשגבההבמהלירכתיהצןעדת

יןבשמרןןחהלא ,הנעלםלעברצןעדתהיא

סןגרסךמשהכ .םייהאחןריםעהקלאיצחשני

צעדהכאילן ,ןנעלמתנבלעתהיא ,לאטאחריה

אמנןתשלנןספתהשפעה .זמןבמנהרת

-שינפלדשלהאישיסיפןרהעלהןידיאן

היא- "מתפשטמתחדשנגמרשלאסיפןריי

 ,ליצירתןאטצןרישמביאהפןליטיההקשר

 "ןמיםאשייבקטעלראןתשאפשרכפי

הערביתהמןסיקהידיעלהמלןןה ,(שינפלד)

פארןק.עןמרשל

הןידיאןןאמנןתהריקןדאמנןתשבה

 iיןתרמןרכבתעבןדהןמציגןתמצטרפןת

השנייהאתמשלימהאחתאמנןתשבהעבןדה

זיr;ו:כריחסיבמערכת .מאיכןיןתיהלהןתןרמת

-מרכיביהזהןתעלאמנןתכלשןמרת ,זאת

שלמןתבזמןבןןהיןצרים ,אןתההמאפיינים

אחתאמנןתאין ,שלמןתאןתהבתןךחדשה.

 ,חןצןתהןכיאם ,השנייהעלמשתלטת

זן.שלגבןלהאתזן ,לעיתים

יםלחייתהאמניוב

לחייםהאמנןתשביןהגבןלןתטשטןשאת

בביצןע ,"האיזןןכןחייבעבןדהלראןתאפשר

מין,'בנגאדםשללכןריאןגרפיה ,ןרטיגןלהקת

נכים.אןרחיםעםהלהקהרקדנירןקדיםשבה

כןריאןגרף ,בנג'מיןהקים,בלןנדןן , 1991בשנת

 ] Da ndeker [דנדקרסלסטעםביחד,בריטי
לאמאנשיםשהןרכבה ] CandoCo [להקתאת

מין'בנגפיזית.מגבלהבעליןאנשיםמןגבלים

ישכןריאןגרפיתעבןדהשלכלהאמינןןדנדקר

מקסימןםאתבחנןהםיחדמגבלןת.

ניידים ,הרקדניםביןהגןמליןיחסיפןטנציאל

את .גלגליםכיסאןתבליאןעם ,נייחיםאן

לפרןיקטמין'בנגהביאהאישיניסיןנן

בחנןשבן ,ןרטיגןלהקתשלהקהילתי

האיזןןבגבןלןתשןניםאספקטיםהרקדנים

סדנאןתעלהתבססההיצירההאיזןן.ןחןסר

מין'בנגהנחןאןתן ,הרקדניםלכלמשןתפןת

שלהאמנןתיתמנהלתה ,ןרטהייםעהנן

המשתתפיםהתנסןאלהבסדנאןתהלהקה.

בסגנןןהתנןעעןןיחדהמןדרניבמחןל

 ] Contact Improvisation [ "במגעאלתןר"ה
האחד "להקשיב"להםשאפשרהבסביבה

 ,משקלמבחינתגם-השנישלהגןףלשפת

לקבלהמשתתפיםלמדןכ,ך iןיכןלתמןגבלןת

ןתןאבמשןתףיקןדרדיכתןך ,זהאתזה

 .רחבמ

(to 

בסדיןכ~כסהאחדכשרקדןנפתחהריקןד

רקדןבסדיןןמכסהשיךמןמכיסאןתשןרת

מסירהמןגבלהרקדן .גלגליםכיסאעלהיןשב

 ,אןתןןמכסהשבהראשןןאבלהסדיןאת

מכניסהריקן,דמתחילתכבר .חפץהיהכאילן

אתלריקן,דהפןליטיהשיחאתמין'בנג

-איאת ,נכןןיןתראןההתייחסןת,

זהבמקרההחברה,שלההתייחסןת

עןברזהנןשא .ןהשןנההנכהאל ,הישראלית

בעןצמהביטןילידיןבאהיצירהכללאןרך

כיסאעלישןבהרקדנית,פןנהבןבקטערבה

כגןשהעןמדת ,רקדניםלקבןצת ,גלגלים

אןתםשואלתכשהיא ;הקהלאלפןנהשחזיתן

מןדגשת ,מסתכלים'"אתםכ~הייביידיש

הכןללת ,והקבןצה ,שלהןהזרןתהשונות

שבוהנוקשהבמבנהנשארתנכים,גםבתןכה

המשוועתלזעקהןמתנכרתאדישה ,נתונההיא

הכוריאוגרףבנוכ~תעתעכאשר .להתייחסןת

יןצאתגלגליםבכיסאהרןקדתורקדנית

מגבלהכלללאלהתנןעעןכ~משיכהמתוכן

היכן :לחשןבמין'בנגאןתנןמאתגרפיזית,

(אןביכולתאן ,באחר 'המגבלהנמצאתבעצם

ההןןיהאתולתפוסלראותשלנוהיכולת)באי

האחר'של

קשןר ,בעבודהיןתרכ~שכ~עותי ,אחררןבד

חיירוטינותשלהאיזוןגבןלותבבדיקת

אספקטיםעםמוגבלים,שלהיומיום

עבןדתילכדמתכ~זגיםשכולםאכ~נותיים,

 ,נכהרקדניתכאשרלדוגמה, .מקצןעיתכ~חול

קבייםעלשעונההןלכתהבמה,עליחידה

לבתשןכ~תאתקדת~כ~כהיא ,הקהלאלוגבה

השןנהובאיכותןהאיטיותבתנועותיהםיהצופ

כ~ין'בנגכ~נסהלאכאןמוגבל.לאאדםשלמזו

ואלאליהלהתייחסאלא ,הכ~גבלהלעלחפות

תנועתיכחןמר ,הרקדניתשלתיהאישהעהתנו

להתנועעלהנןתןכ~ין'כשבנג .בריקודאכ~נותי

לזנוחהצןפיםאתאתגר~כהןאהבכ~ה,עללבד

להתלןותשיכןלהרגשיביהמרכאת

להםןנןתןנכים,םירקדנ/באנשיםלהתבוננות

השתחררותהמאפשריםאחרים,כלים

לכ~קדבנג'כ~יןמצליחכ.ך .םיקןדמכ~הקשרים

 .בנכותןלאעצמןבריקודהעבודהאת

תנועתיים,פתרןנןתעםלהתכ~ודדהצןרך

להתייחסהבריאיםהרקדניםעלשבהם

הרקדניםועל ,םיהנכשלהעהתנולמגבלות

שלהתנועהמגבלותעםלהתכ~ודדםיהמוגבל

י.אמנןתלאתגרבריקודהןפך ,פיזיתאיםיהבר

םיכוניסלוקחיםכולםהלהקהירקדנ

הםכאשר ,לזהזהחסותםייבהתכ~חושבים

• 

אחדנשעןבריקו,ד .הבמהעלמתנןעעים

בכיסארקדןעלבגןפוהלהקהמרקדני

עלכשברירית,הנראיתהפיזיןתאבל .גלגלים

לתעןבכאמינהמתבררת ,מוגבלןיןתיהכל

גופומשקלאתנןשאהמוגבלהרקדן .יכןלת

כ~תמסרואףאיתומתנועע ,האחרהרקדןשל

המוגבליםהרקדנים ,מזהיותר.לאחרפיזית

המכניתההתקדמותביכןלתמשתמשים

הגבוהההגלגלים,כיסאבאמצעןתשלהם

לאאדםשלתנןעהמיכןלתזהבמקרה

עלבמהירןתהרקדניםאתןמניידים ,מוגבל

משמשות ,ןכך .למקןםממקוםהבכ~ה

הטכניקהלהרחבתהרקדניםשלהמוגבלןיןת

נעשה .כולההלהקהשלהתנןעהןאפשרויות

כאכ~צעיהגלגליםבכיסאותנרחבשימןש

מוטיםכשהם ,למשלהאיזןן,כוחלבחינת

הםיןשביהם,אתמסכניםהםכאילןלאחור

םיהנשענהבריאיםלרקדניםבסיסמשמשים

לרקדנים ,כאמןר ,אןהמוגבלים,הרקדניםעל

 ;במרחבבכ~הירותבאמצעןתםהנעיםםיאיבר

נןצרתחדשה,אסתטיקהנןצרתאלה,כ~כל

מגבילהלהיותשבמקןםחדשה,תנועהשפת

 .ותרילעשירההופכתהיא
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דנוןנד' :צ'לוסהק'בוצ'ת,המחוללהקתבאר,רמ'מאת"פרפר'ס"

Butterflies" by Rami Be'er, Kibbutz Contemporary Dance " 
Company, photo: Gadi Dagon 
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ילדותכמולראשונה.שמרוןלדוריתהגיעהכאשר ,תלתליםמלאראשעםילדה ,ששבתהיתהקרןלינה
בתנועתרון.לרקודרוצהשהיאבבירורידעההיאאבלולכתוב,לקרואידעהבקושי ,'אכיתההתחילהרקקרולינהאחרות,רבות

שניםהראשון.ילדהאתבאחרונהשילדה ,לפילוסופיהמרצה , 27בתצעירהאשהיאהקרולינהכיוםשנה. 21לפני ,-1980בקרהזה

לכמהלספרדנסעהשמשפחתהעד-שמרוןעליהאומרתמדהימה",בימתיתכריזמהעםאשהלדהייי-בתנועתרוןרקדהארוכות

בסוף ,האחרוןישראלבליבפסטהתנועתרון.אתלגמרינטשהלאקרולינה ,החייםנפתולילמרותלהיפרד.נאלצהוקרולינהשנים

נשיםמבצעותשאותהשמרון,שלהחדשהיצירתה ,"ומאדיםנוגהביןכוכבייאתרקדהעודהיא ,להריונההתשיעיהחודש

 .נאמנותתנועתרוןילדותפעםהיושחלקן ,בוגרות

במיוח,דויצירתיותפוריות ,רצופותפעילותשנות 30בתוםשלאחרנוצר,המאוחרהתנועתרון ,הזההנשיהמחולתיאטרון

קצרותיצירות-מושלמותלולייניותבתנועות-המבצעות ,וגמישותרכותילדותעודלאשעריו.אתהתנועתרוןסגר

 ,ומשפחותקריירותבעלותנשיםהמחול;בתחוםדווקאולאו ,שוניםמקצועותבעלות ,בוגרותנשיםאלא ,וארוכות

לזיכרונות ,בתנועתרוןלילדותםגעגועשםהיההאםלרקוד.ובאוהכולנטשו ,ארוכיםחודשיםבמשך ,בשבועשפעמיים

נעלמהלאמעולםאבל ,אחרותבחוויותהשנים,עם ,אולישהתחלפה ,פעםשלהקולקטיביתהעשייהולחוויית

 ;אחורהשנים 31לחזורצריך ,הישראליבנוףייחודישהיה ,וחינוכיאמנותיגוף ,התנועתרוןתופעתאתלהביןכדי

שפיראעמיצוראצלשהתאמנה ,מצטיינתואתלטיתוינגייטמכוןשלטרייהבוגרת , 22בתצעירה ,שמרוןדוריתאל

 .)-1972ב ,מינכןבאולימפיאדתמחבליםידיעל(שנרצחל"ז

 ,בתמימותאותישאליימשחזרת,היא ,"המנהלייברמת-השרון.השרוןבתיכוןלספורטמורהלהיותאזהתעתדהשמרון

מחולקבוצתאקיםאוליאז ,מחולאוהבתמאודשאניואמרתירגעחשבתיהספר.לביתלתרוםיכולהאניעודמה

דרךחינוךלביןלאמנותחינוךשביןהתפרעלעמדתיתמידעבודתישנותכללאורךכי ,ליהתאיםמאודזה .נערותשל

 ."האמנות

שמרזודזרית

ז

-
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שלדעתה ,לחימהבאמנויותושיעוריםמודרני ,קלאסיבלטשיעורילבנותהיו .וכלליםמשמעתעלמאודשמרוןהקפידה ,בנוסף

בכלשעותארבע ,בשבועפעמיםארבערקדושלההבנותהקלאסיים.השיעוריםכמולפחותהתנועה,לעיצובתרמושמרוןשל

מרמתבמשפחותכשמדוברקלהיהלאוזה II ,ל IIלחולנסועעליהןנאסר ,התנועתרוןשלהפעילותתקופתבמהלךפעם.

 ,בעיקר ,מכאןלאימונים.מגויסותהשבתותגםהיורבותפעמים ."בשנהאחתמפעםיותרל IIלחולנסועשנוהגותהשרון,

החייםלהשקפתשהתנגדו ,הוריםבעיקראלההיו" :שמרוןשלה.והלהקהשמרוןכלפיהשניםבמשךשעלוהביקורותנבעו

כבושלואחר-כך ,הבמהאתלכבוששיוצאת ,ילדותשלסיירתעםכמואיתןעבדתיהלהקה.עםבעבודתישהתבטאה ,שלי

 . IIבילדותמדובראםגם ,פשרותאיןבאמנות-שליההשקפהפיעלהעולם.את

התנגדות?הביעולאפעםאףעצמווהבנות

II כולןלאלזו.זותמיכהקבוצתלהיותלמדוהבנות ,הזמןעםשהיו.בוודאימשברים.היושלאאומרתלאאני

היההתהליךשהתמידוהבנותרובאצלאבל ,שנה-שנתייםאחרישפרשוכאלההיוהשנים,כללאורךנשארו

 ,לשלמותוהשאיפההטכניקה ,החריצותנולדוומכאן ,עמוקפנימיצורךמתוךרקדובריקו,דהתאהבוהן .דומה

 ,הבינייםמחטיבתילדותהצטרפו .ליהגירדלאטולאט ,תיכוניסטיותעםלעבודהתחילהשמרון

 ,שלהןהקטנותהאחיותתאלהביאלבנותאמרתיפשוט II .'אכיתהמואפילוי,היסודהספרמביתתלמידות

דרךכבמחולכויהמשחלקןהצבא.עדאיתהלרקודונשארו 'אבכיתההגיעורבות .מסבירההיא ,"הביאווהן

 ,הקשההדבועהכולתי :רךעקרותימתנותמהתנועתרוןתןיאלקחו ,אחריםבכיווניםשבחרואלהגםאבל ,חיים

ר IIד-ועתרוןנהתבוגרותביןלמצואניתן .שלהןהפרטיתהדרךבהמשךאותןליוושםשספגולשלמותוהשאיפההמשמעת

ועוד.באוניברסיטהמרצות,דיןעורכותלמחשבים,

 ?'אכיתהשלתלמידותועםתיכוניסטיותעםקבוצהבאותהעובדיםאיד

II אומרתהיא ,"שפיתחתימטכניקההתחילהכול, II תוךמ ,הגוףמתוךאהשבמהבנה ,לגוףמהמודעותשהחלה ,מיוחדתטכניקה

ימדתיל .אהבההיתהמזהץחולגיל;קשוריםשאינםדבריםאלו .אישיוביטויחופשהמון ,ומרחבחללתפיסת ,רתיותייצ ,חיפוש

נוכחתיכי ,וחפציםאבזריםעםעבדנותמידהאבזרים.גםהיובמקבילבאמצעותו.להתבטאולדעתהריקודאתלאהובאותן

אחדבמקוםכךכלרחבהגיליםקשתשלקיומהאתגםניצלתי .להיפתחלבנותעוזרתחיצונימשהואלמיקודשהעברת

 ."האמנותיתמהעשייהלחלקהפכוהמשקלועבודותזואתזוהרימו ,כבמשקולותבזוזוהשתמשוהבנות :משקללעבודות

ילדותשלשיירת
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האמנותלדעתי,קטנים.הכיבפרטים ,הניקיוןעלהשמירהוגם

צורהאיןודמעות.יזעבדם ,קשהבעבודהכרוכהתמידהאמיתית

בחירה.דברשלבסופוהיהשהתנועתרוןלזכורגםצריךלאמנות.אחרת

רצונהיי.כנגדלהישארהוכרחהלאאחתאף

ויצליחו!שיתמידוהבנותאתלבחורידעתאיד

בקבלתסלקציההיתהלאמעולםבתנועתרון.בחרוהןבהן,בחרתילא"

בזה,רצתהממששלאמימעצמה.התרחשההסלקציהללהקה.הבנות

נשרהיי.

הוכפתחינערתהשוכניתהקנקנית,

גוףשלסוגגםאלאבחירה,רקלאהיההתנועתרוןקיומו,שנותלאורך

אומרתפירואטיםיי,שםעשורקלאייהבנותמשפחה.כמוומגובש,אחיד

מפליגיםגופנייםשינוייםעוברותהבנותאבל

זה!עםהתמודדתאידהאלה.השניםבמהלד

כללאורךבבנותשתמכוופסיכולוגיותדיאטניותהיויי

האמינו ,מכשפהשאניבהתחלהשחשבואלהכלגםהדרך.

ולאןבאהאנימאיפהמאודיפהידעתישלי.בתיאוריהבסוף

המוןמהןדרשבתנועתרוןהריקודהבנות.עםהולכתאני

אתמשהו,רוצהאתאםאחר.דברכלכמוזהאבלויתורים,

להיותהיהצריךהכול ,כמעטאיןבער,ךאין .להתמקדצריכה

מבחוץאוליהקשה.העבודהבכלטעםהיהלאאחרת ,מקצועני

היההזההסוהריביתיבתוךאבלסוהר,ביתכמונראהקצתזה

חופשיי.מאודהרבה

לבמה!מהחזרותהמעבראתעשיתואיד

ושכולןהמיםעלאחראיתשהיתה ,תורניתיקנקניתילנוהיתה ;מטלות

אחראיתשהיתהיסמניתילבתים,הפיזורעלאחראיתלנוהיתהישתו,

האולמותיי.אתונעלהשפתחה ,המפתחיינערתוהיתה ,הבמהסימוןעל

שלהוהבנות ,אמנויותבשילובהדרךכללאורךדגלהשמרוןדורית

נולדוהזהמהשילובאחרים.אמניםעםפעולהשיתפותמידכמעט

לשמרוןשהעניקו ,ובצבעוניותןבאופייןוהייחודיותהמקוריותהיצירות

הקינטיתהאמניתעםלקשתיייימעבראתרקדוהןהכרה.ולתנועתרון

עםבלויידהאוףאאוטייאתגזית,דורוןהבלוניםאמןועםאלוהבטל

איתיהקוסםעםייקסםהיהייבראשיתאת ,גולדהמריורםהלייזראמן

הגוףמאפרתעםגםפעולהשיתפוהן ,)ייהתופעה(ייאיתיייעקובוביץ

הרבוהשנים,במשךואחרים.סנוניתמיכלהמשוררתעםקדם,שרון

פינלנ,דפורטוגל,גרמניה, ,שווייץ ,בדנמרקהיוהן :בעולםלסיירהבנות

 .ועודקונגהונג ,טורקיה ,בייארה ,איטליה

והמושלמותהמקצוענותעלמסתכלתהייתייי ,שמרוןאומרתיי,לפעמים"

עקשנות,התמדה,לזהקדמונכון,נס.לישקרהואומרתהבנותשל

עםגםכזאתגבוההלרמהלהגיעשאפשראמונה,והרבהקשהעבודה

 .ייהתעלותחשתיהבמה,עלאותןכשראיתי ,דברשלבסופואבל ;ילדים

הרעיוןאתמביאהשמרוןהיתההמשולבות,להופעותשקדםבתהליך

אתלעומקחוקרתייהייתימסבירה,היא ,לכןייייוקודםלקבוצה.

היתההמגבלהמתוךהבימתיות.מגבלותיהןעלהאחרות,האמנויות

אמיתיתיי.יצירההיאגדולהממגבלהשבאהיצירה .היצירהנוצרת

המצוקהובראשן ,שונותמצוקותמתוךנולדיםהרעיונותהיולפעמים

מצאנולכןתמי,דקשותהיושלנוהתקציביותייהבעיותהכלכלית.

משקיותקרינולינהשמלותתפרנותפאורה:מהםלעשותזוליםחומרים

 ,קולהקוקהבפחיותפלסטיק,בבקבוקיהשתמשנוצבעוניות,ניילון

 '.יועודפסליםעשינושמהםונמתחיםפשוטיםבבדים

ששבנותשילדותלכךהעיקריותהסיבותאחתהזהבגיווןרואהשמרון

פעםייבכל .שלהןהבגרותבחינותסוףעדבתנועתרוןלרקודנשארו

 ,בודדיםריקודיםעשינוחדש.אתגרבפניהןפתחתי ,הרףאתהעליתי

העבודהאתגםהפךוזה ,ענייןוהיהאקשןהיהפסטיבליות,הפקות

היושלהןמהצדגםהפתעות.ציפוהזמןכללבנותלמרתקת.היומיומית

רעיונותנוצרושמהן ,טובותיישגיאותעושותהיוהןלפעמיםהפתעות.

שלהןי.'הרעיונותאתלקבוצההביאוכשהןשמחתיתמידחדשים.

שוםבתנועתרוןהיתהלאמשמעתבענייני ,הרעיוניתהפתיחותלמרות

(אזאוגוסטשאינםבחודשיםליילחולנסועלאיסורמעברפתיחות.

 :(שמרוןלפעילויותלאחרחמורבאיסורנאסרבתנועתרון)פגרההיתה

היהאסורכן,כמולבמהיי);מאחריםשלאכמולפעילותמאחרים"לא

 .)ייהאחרותהבנותכלפימחויבותישיי(להשמין
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אתניטרלתי ,זובדרך .הבמהעלנמצאותאנחנוכאילובחזרותלהתנהג

שלאכמעטתחרותיותהמופעים.לתוךגדלוהןשלהן.הבמהפחד

אבלזה,אתלנצלוידעהטובההיאבמהבדיוקידעהאחתכלהיתה:

אחרי.'במשהושטובהלמישהידרךלפנותגםידעוהבנות

השתנושלדהעבודהתהליכימבוגרים.עםרקעובדתאתכיום

הזה!המעברבעקבות

עםמעוצבים.כברהםכיחופשיים,יותרלהיותאפשרמבוגריםייעם

עםכמוהיאאיתםהעבודהכי ,זהיריםיותרהרבהלהיותצריךילדים

אני ,זאתלמרותליטוש.שלארוךתהליךעובריםהם ,היוצרבידחומר

ובוגרותמעוצבותאלישהגיעוששבנותילדותגםשהיולציין,חייבת

בנפשןי.'

קשותבעיותבגלל , 2000בשנתנסגרהראשונהבמהדורתוהתנועתרון

 .רביםתהליכיםעצמהעםעברהשמרוןדוריתגםותקציב.ניהולשל

 .-50הגילאתעברההיא ,שיבההפךהשופעשערה ,בניםשניגידלההיא

מאו,דבהתחלהלההכאיבההתנועתרוןשלשהסגירהלמרותהתבגרה.

הזמןשזהחושבתקדימה.מביטהעצמה.עםמפויסתהיאשהיוםנדמה

עסקיםלטובתוהמרץהיצירתיותאתלתעלואפילועצמה,למעןלעשות

תנועתרוןייחברתאתהקימהבאחרונה .יותרטובהפרנסהגםשיביאו

ומיצגים.תנועהבאמצעותאירועיםמעצבתהיאשבמסגרתה ,ייאירועים

ילדות!עםלעבודמתגעגעתאת

זה.אתבודקתעדייןאנימשמעית.חדזהעללענותיכולהלאייאני

שהיהכמוטוטאלי,משהומתוךחלקלהיותמתגעגעתשאניבטוח

אתמרגישהעדייןאניכימתגעגעת,לאגםאני ,שנימצדהתנועתרון.

כהשניםאותישליוותההגדולה,המחויבותאתגבי,עלהמשקלכובד

 '.מעבריבתקופתכנמצאתעצמיאתמגדירהעדייואניכיוםארוכות.

הנשיראתוכחפשתשינדרלה
נוגהביןייכוכבעלנכתבהאחרון,ישראל"פסטיבליישלבתוכנייה

שמחפשהלבן,הסוסעלהנסיךאותך,מחפשתייסינדרלהומאדיםיי:

החתןלהיותאותךמזמינותלחופתןבדרךכלותסינדרלה.את ,אותה

נוגהביןבמפגש .קלהלשעהוהבמההכלהקסםאתולחוותהמזדמן

ושמונהשמרוןדוריתכוכב.להיותשלךההזדמנותנוצרתומאדים,

משתפותהחיים,אתרוקדותלנשים,והפכושבגרוהתיאטרוןמבנות

מעבראחרועתידחדשחתןעםמחדש,מופעבכלומתנסותמניסיונן

חתןגםואוליאחרעתידעכשיומחפשתשמרוןדוריתספק.אין '.ילאופק

 .יגידוימיםלחתונה?יובילהחיפושתהליךהאם .חדשאמנותי
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בעולםלהקהעודיש ,אתליתגידי .שבע

ןסוזמרכזכמועדןגןבנמצאשלהשהבית

לחיותמזלהרבהלישישמרגישהאני ?דלל

 ".כאןולרקוד

לשורשיםואולי ,לישראלשלההדרךאבל

רקלאועברהומפותלת,ארוכההיתה ,שלה

מגילהתגוררהשם ,בהאיטיגםאלאבקנדה

גללבהתחילהכוליי .עשרהשושלועדשמונה

אלרגיתיתייהשבעבגילת.ולדיבמחלותכמה

שמונהגילולקראת ,אפשרידברלכלנורא,

חונקתשממשכזאת ,קשהאסתמהיתחתיפ

הם .אוניםחסריהיובקנדההרופאים .אותך

עודאעבורשלאןשייתכשלילאמאאמרו

לסבתי,אותילשלוחהוחלטאז ,קנדיחורף

 .וחםיבשהאקליםשם ,בהאיטיאבי,םא

יש .להבריאליעזרהאווירמזגרקלאבהאיטי

הלקחוסבתימפותחת,תיעממרפיאהשם

טראנסילהשעשת ,כזאתלמרפאהאותי

במשךומררושחמשקהלשתותילונתנה

אניהיוםעד .ביוםותיכפישת ,שלםדשוח

הפלאאבלהנורא.הטעםאתהיטבזוכרת

םיבינתי .נעלמהפשוטהאסתמה ,פלאו

שנשארהימשפחתללאסבתיאצלהתגוררתי

החליטה ,עשרבתכשהייתירקבקנדה.

 ."להצטרףהמשפחה

י!טיאהבה,לבד ,נהושמבתהלדיושהעמה

גנתייונרקדתי .המקומיבפולקלורתייהתמחיי

 ."בתופים

טבעיתלהנראתהלישראלךרהדץ,לארורלחז

ורחבותולאהנשואלאברכהיאאמנם .ריותב

 .ואיתנכאןהיאלבא ,ישראלי

לאחתאודישןורבלעכדילישראלהגעתייי

להקתאועבש-בת :המחוללהקותמשתי

התקבלתי 1989במרץ .וציתבהקילוהמח

הרמדי ".יבבא-בתלתירונשאעבש-תבתללהק

הרקדניותלאחתוסט'ורליאנס-ג'דסוניההפכה

בגללרקלאו ,ישראליתהבלהקההבולטות

שלודותבבערקדההיא .הכההרהועעבצ

יירי ,] North [נורסרוברטהכוריאוגרפים

Ky [ןליאיק lian [, פורסייתביל ,עזרלודניאל

] Forsythe [, נטהומאליסה] Elisa Monte [, 
שליצירותיוובכלז] ero Saarinen [סרינןטרו

בת-שלהאמנותילהלמנךהפמאזןיהרנאוהד

 ,"לבומיי ,"שחורחלביי ,"ייקירןוביניה ,שבע

 ,"יאגיי ,"בוסאריי ,"אנאפאזהיי ,"טיטאניקיי

 ".בייבי 'סבוטאזיי-ןבווכמ "ראסהולהבטאיי

שאותם ,עצמאייםפרויקטיםגםהיובמקביל

לאאמייי-שבהםהבולטים .ביצעהוגםהרצי

צעהושברקדניםלארבעהיצירה ,"ליסיפרה

אביב-בתלדללסוזןמרכזשלהמחולבפסטיבל

אריעםדואט ,"ולרעלטוב" ; 1995בשנת

בשנת "מסךהרמתייבמסגרתשבוצע ,פסטמן

 ,"טורטיקולייי ;דללסוזןבמרכזכןםג , 1997

וגם 1999 "מסךהרמת"בשבוצעהוסולצירתי

 .שבארגנטינה ,וארירוסשלהמחוללבבפסטי

סוניההחליטה , 39להוכשמלא ,שנהבאותה

 .שבע-בתאתלעזובוסט'ג-ורליאנס'ד

לחזורהחליטהוהמשפחהכשהבריאהבהמש.ך

ןאכחקשילגיהםהא !בתזעםצבעלמהכשרוןהוכיחהשכבר ,היסוננשלחה ,לקוויבק

 !דקיתפ .ברצינותהזההמקצועאתללמודבריקו,ד

ורעננהכוחותמלאתמרגישהאני .לאבכלליישללמחולבאקדמיהקלאסימחוללמדהאיה

 .הלהקהיבלגםלרקודממשיכהשאניועובדהנחהיוקלונטריאובמאז'בגהשתלמה ,שרברוק

בשלבאבל ,שבע-בבתלרקודיאהבתמאודאטרוןילתהספרבביתמודרנימחולבלימודי

מחוץםיחיילןישא ,לישקשההרגשתימסויםזכתהאף 1987ץבקי .טורונטושלהמחול

אי ,חופשאין ,בותימחוזהשבע-בת .ללהקה ,לתרבותקנדיתההמועצהםעמטבמענק

ארוכיאחריםפרויקטיםעלביילהתחאפשר .ורקיויבנמוןילחוזהקתיטכנמודייללצורך

משהויפשתיחשבולשלבהגעתיואני ,טווחבשנת .עילהופהחלההיאמודיםיללבמקביל

 ".טוטאליתפחותותבמחויעםבאופרהטורונטורסיטתבאוניבעהיהופ 1983

כשנתיים,לפני ,האהובאביהשלמותוגםלהקתעםהופיעה-1985בואניאס",דידויי

שלוהמוותאתייחוויתי .חייהעלהשפיעהצטרפה-1986ב ,טורונטושלהמחולתיאטרון

אומרת,היא ,"בדידותשלקשהכתקופהשל ] Dansepartout [פארטודאנסללהקת

עלבעצםמדבר ','טורטיקולי ,שליייוהסולובמקבילסיורים.במספרהופיעהעימהקוויבק

יותררצתהשלאבגללאולי ."הזאתהתחושהשוניםבפרויקטיםגםשניםבאותןהשתתפה

עברה ,הבדידותתחושתעםלהתמודד ,ישראליבחורבטורונטופגשהאז .בקנדה

יוצריםעםבשיתוףלעבודוסט'ורליאנס-ג'דרצהשהואמכיוון .לוונישאהבוהתאהבה

םידייעמו'-בשינפלדהלרנרהבחכךנוספים.

20 / פריד.נמרודעםדתבעוהיאםווכי ," 40

במסגרת ",םאשפתייאתהעלוכברהשניים

בשנהימהבהתיאטרוןב "ןאמדויילבפסטי

 ,"י'צרדואריייאתמעליםםהוכרגע ,רהבשע

עם ,כוורתקתהלשלםהמפורסהשירפיעל

 .טסניוופסקסושחקניםשנידעו

גילתהסטו'ליאנס-גרו'דניהוס ,מזהחוץ

 .הוראההםבתחווהפעם ,חדשהיירהרק

כברקלאסימחולללמדהחלההיא ,למעשה

היא 1988מאזלבא ,בקנדהעוד , 18גילב

מבוקשתמורההיאכיום .מודרנירקמלמדת

דור-בתשלרספהתיבבמלמדתאיה .מאוד

לאמנויותהספרבבית ,עבש-ובבאריבבבתל-א

ו"ויצב ,"העתיםביכוריייכזרמב ,באבי-בתל

 .לבענבלהקתוואפילםציבוהקיבסמינר ,חיפה

מורה-שלתקןעלאותהנויהזמכברל"לחוגם

ברוטרדםאמוכיתותהעבירהוהיא ,אמנית

באנקרה ,קוויבקשלבאקדמיה ,ובאמסטרדם

 .ועודבארגנטינה ,טורקיהבירת

 !חהימצלאתזכהרלמוותזאפזוההמ

 ,הנקודהעלבדיוקלהצביעיודעתלאאנייי

שאניומה ,שאנימיבגללשזהלינדמהאבל

אניבהוראה .לתלמידיםמעצמימביאה

מלמדת ,שליהאישיתתוההתפתחאתמשלבת

שלמדתי(שיטההגוףרושחרגםאבלטכניקה

אותהוהתאמתיןלימוחוזהשלהספרתיבב

מתמטיקהגםלשלבאוהבתאני .לצרכי)

אתמשגעתממשואני ,היבכוריאוגרפ

אין .שליהמוזרותהספירותעםהתלמידים

זהכל ; 13 , 7 , 9אלא ,-8ו 4שלספירותאצלי

לקראתיותרטובהתלמידיםאתמכיןלדעתי

 ".המודרניהמחולעולם

ותהילזהזאי .עהיופומרוקדתןייעדתוא

 ! 41בתתירקדנ

כלאבל ,חזקגוףלייש ,בעיהלאזאתתיזיפיי

נזקיםלמנועאיךקדימהלחשובצריךהזמן

בשיטתלהתאמןמתמידהאני .םיאפשרי

 ."הגוףעללשמורלישעוזרת ,פילאטיס

שלז!היצירהאתמגדירההייתאיז

לחוותלקהללתתרוצהאני ,אחרראשליישיי

לאהיוםעדחוויות.שיותרכמהאיתי

מרגישהאניועכשיו ,שליהשחורבצדהשתמשתי

החוצה".מתפרץממששהואיוצא,שהוא
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- IIבתנועהתענוג IIירוע

להקתשלמשותפתהפקה

נערך-דללסוזןומרכזבת-שבע

סופי-שבועשלושהבמשך

במסגרתהאחרון.באוקטובר

מופעיםהתקיימוההפקה

סדנאות ,הלהקהשלמיוחדים

פתוחיםםיואירועתנועה

מיצירותלבד .הרחבלקהל

אוהדשלסרטוגםהוקרן ,שהועלוהלהקה

מופעיונערכו ,"חמהלליקויטנגו IIנהרין

הלהקהלרקדנימשותפיםאימפרוביזציה

הקודם.מבתרגיליותר ,רבה

תחושתאתלשחזרלנסות .למגעלהניח :.:

עלהידייםאצבעותאתלחוששהיתה:המגע

אתלהעבירשם.לאכברשהןלמרות ,הצוואר

הפנים.שלאחריםולחלקיםהמצחאלהדימוי

ציפה . 2
באופןולהניעןבאווירהזרועותאתלהרים :.:

אתגםלשלבמים.עלבציפהכמוחופשי

(עדייןהציפהבתחושתוהשכמותהצלעות

מזרחית).בישיבה

עלבמשאיתנסיעהשלדימויהמעגליתלתנועה

כוחלדמייןביקשנהריןהמורות.ממלאכביש

ומגיבלונענהוהגוף ,הגוףאתיעשמסחיצוני

כללהתחיל"להפסיקבליבכביש, IIבורות IIל

יש .שוניםםיאיברעם IIחדשיםסיפוריםהזמן

 ,חדשיםלמקומותפעםבכללהגיעלנסות

לא ,טרייםמקומותבהם,היינולאשעוד

בכל-ספציפייםלהיותהמעגליםלע .מעוצבים

אתמתרגליםכשהמבצעיםאחר,באיברפעם

 .השוניםלאיבריםהגוףשלהפירוק

הגוףאתשהניעוהדימוייםכלאתלשלב :.:

ולרדתמשאית) ,מעגלים ,(ציפהכהעד

הפנינגבת-שבעברחבתנערךכןולמוסיקאים.

תנועהושיעורי ,טעימות ,יין ,חיהמוסיקהשל

הרחב.לקהלפתוחים

נהריןאוהדשהעביר IIללא-רקדניםסדנה IIב

חשיבתומדרכילמעטהמשתתפיםנחשפו

והתנסו ,היוצרשלוהאמנותיתהתנועתית

הנחהנהריןלגוף.המודעותובפיתוחבתנועה

בתחילתכמדגים.בההשתתףואףהסדנהאת

חלקהואזהשמפגשנהריןסיפרהסדנה

השנהזו ,מקייםשהואמפגשיםמסדרת

בת-להקתשלהמינהלהאנשיעם ,השלישית

עלעורךשהוא ,(כהגדרתו)ממחקרכחלק ,שבע

אצלדווקא ,הגוףשלוהיכולותהתנועהגבולות

עללוותרנתבקשוהמשתתפיםלא-רקדנים.

יש(אםכרקדניםזיכרונותיהםאושאיפותיהם

התענוג IIשהוגדרלמהולהתמסרכאלה)

להלן ;האמןשלהנחיותיולפי ,"שבתנועה

 .הסדנהבמהלךאלומהנחיותמקצתתיאור

פתיחה . 1
קצותאתלמששנוחה.מזרחיתישיבה :.:

בזוזואותןלחכךהידיים,שלהאצבעות

 .התחושהאתלזהותלנסותרבה.בעדינות

הדחףולמרותערניים,להישארהיאההנחיה

להשאיר-הריכוזאתלחדדכדיעינייםלעצום

לרעשיםגםלהאזיןלהמשיך ;פקוחותאותן

 ,בכיתההמתרחשאתלראותוגם ,מבחוץ

לקצותבעיקרמופניתהלבכשתשומת

הידיים.כפותשלהאצבעות

הצוואר:אלהמגעאתלהעביר "

אצבעותקצותעםלגעת

בצווארהידיים

בעדינות
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 ,הציפהתחושתאתולשמרלעמידהלקום :.:

 .הגוףאיבריכללהשותפיםשעתה

כלפימשהולהראותצורךאיןמדגיש:נהרין

עללחשובאוצורניתיכולתאיזולהפגין ,חוץ

לתחושהלהתחבראלא ,אסתטיותתנועות

התנועה.אתלהרגישלנסותבגוף;

מגעלימ . 3
לבצעניתןמעגליותתנועותאילולבדוק :.:

לחפשהצלעות.ועם ,השכמותעםהזרועות,עם

לחפשהגוף.איבריבתנועותמעגליותבהדרגה

-מאודפיזייםאלאצורנייםלא-מעגלים

המעגליתהתנועהגבולותאתשבודקים

אחריהשונים.האיבריםשלבאנטומיה

(כפותרביםבאיבריםהמעגליתההתנסות

 ,סנטרצלעות, ,בטן ,אגן ,ירכיים ,רגליים

וביקשמוסיקהנהריןהוסיףוכו')קודקוד

היזכרותכדיבתוך ,המעגליםבחיפושלהמשיך

היצמדותמפניהזהירהוא !ציפה'"הבתחושת

להתחיל IIשזז.אחדלאיבראואחתלתנועה

כלומר ,ההנחיההיתה ,"רגעבכלחדשסיפור

-במעגלמדובר(אםהתנועהאתלמצותלא

מתחילתלעבוראלא ,הסיבובאתלסייםלא

בשלב .באחר)מעגללתחילתאחדבאיברמעגל

בולהתבונןנהריןביקשהעבודהשלראשוני

שליותראלאמדויקחיקוילאאותו,ולחקות

לעבודהלחזורביקשמכןלאחר .התנועהאופי

מתוךאבלאח,דכלשלהאישיבמרחב ,אישית

ורואות.פקוחותבעיניים ,לקבוצהמודעות

ונוספו ,ולצוףמעגליםלחפש :נשמרהבסיס :.:

זה,אחרבזה ,לבטאביקששנהרין ,דימוייםלו

 ,דרכועוברתוהתנועהחלולהגוף ;בתנועה

גדולהואכאילוהעצמותעלתלויהעור

החוצהנשלפותכמוהגוףעצמותממידתן,

אחר-כךנוסףלאלואליו.וחוזרותמהגוף

בתוך ,ועצלותערנותשלדימוימשחק

פוסקת.בלתיתנועהכדי

להוסיף :.:

אתלפרקלהמשיךאפשראיךלבחוןלשכיבה.

יכולותולמצוא ,השוניםלאיבריםהגוף

הרצפה.עלפרקדןבשכיבהגםמעגליות

לשכיבה.ולחזורלעמידהלעלות,לסירוגין

ההולכתהעייפותלמרותלעבודלהמשיך :.:

עללעבוד-התנועהאתלהפסיקלאוגוברת.

נהריןיותר.ומהיריםיותרקטניםמעגלים

בטווח-(בקול)לספירהאליושנצטרףביקש

מהירותדירוגלצורך- 10ועד-1משל

 .התנועה

ביןניגודליצורהנחיהנוספהלדימויים :.:

להקשות-בהמשךנוקשה.לתנועהרכהתנועה

הידיים)כפות ,(למשלמסוימיםאיברים

מתנועעאבלמשוחרר,הגוףשאראתולהשאיר

הפסק.ללא

תחושהוגםערנותלגייס-העייפותלמרות :.:

לאוגם ,מהמנחהלא-התפעמותשל

אם ,מהיקום ,כלליתאלאעצמית,התפעמות

בתנועה.הזוההתפעמותאתולבטא ,רוצים

תיפוף . 4
עלהמבצעיםמתופפיםקצובזמןלפרק :.:

בקצב ,האפשרככלרביםאיבריםעלגופם,

 .ואינטנסיבימהיר

התיפופיםהופכיםמוסכםאותפיעל :.:

לחשושבלילהכותהיאההנחיהלמכות.

עללעצמוסוטרמשתתףכשכל ,מהכאב

הבהיר(נהריןהאפשרככלרביםאיברים

סבל).בגרימתולאהגוףבריפוישמדובר

זווגת . 5
בתנועהולהמשיךאקראיבן-זוגלמצוא :.:

תפקידיםחלוקתעללהחליטבזוגות.המעגלית

אבלהשני,אתמחקההזוגמבניאחדבה-

איננוהמוביל ,המסורתיהמראהלתרגילבניגוד

מורכבתאומהירהתנועתובמובל;מתחשב

יכולתו.ככלאחריועוקבוהמובל ,כרצונו

הזוגיבנשנינדרשיםבהמש,ך :.:



עתה,דעשצברוהיהאינפורמצעם ,חדיוילנוע

מוסכםלא ,ביניהםקשרשלסוגעםוגם

תנועתםמאופישמתבקשאלא-מראש

הספונטנית.

ליחידיםרהזבח . 6
גםמותרכשעתהבתנועה,להמשיך :.:

בחלל.תנועהכדיבתוךבאיטיותלהתקדם

ולהימנעמעגלים,שלמתמידחיפושעללשמור

אח;דתנועותרצףאואחדאיברעלמלהתקבע

 ,בוצעולאשעודמהלכיםלחפשלהמשיך

 .7-------------ך~-~(-3~שד Bז 1B-ולהתחיל

ולציפהלמעגלים ,לדימוייםלרגעלהניח :.:

מוסיקה(לצליליובהנאהבקלילותולנוע

שטות".ריקודיי-לזהקראנהריןמתאימה).

מוגדרבשטחהמעגליםלעבודתלחזור :.:

המעגליםאתלהקטיןהתנועה.אתולהקטין

שללעינונראיםבלתישהםעד ,בהדרגה

אצלמורגשיםאבל ,מבחוץהמתבונן

למינימוםהמעגליםאתלהקטיןהמבצעים.

קיומם.עללשמוראבל

יןיד. 7
גםוהיהקצרדיוןנהריןערךהסדנהבסוף

סוגגםזהוהאםלשאלהלשאלות.מקום

כינהריןהשיב ,רקדניםעםשלוהעבודה

זהמסוגאלמנטיםמשלבהואלפעמים

 ,רובפיעלאבל ,חדשהיצירהעלבעבודה

רקדניםעם .שונההיארקדניםעםהעבודה

יצירתאלא ,הגוףחקירתרקאיננההמטרה

ספציפית.והבעהספציפייםתנועתייםכיםלמה

אוהרךאו ,החלולהגוףדימוילעומתלמשל:

דורשהוא ,בתנועהחופשיותשמאפשר ,הרפוי

שלדימוידווקאלפעמיםליישםמרקדניו

המהלךדורשכשכך ,ומתחכבדות ,אטימות

יצירותיואםנהריןנשאלעודביצירה.המסוים

מקוםבהןשישאוהאחרוןהפרטעדמובנות

נהריןהבמה.עלרקדניםשללאימפרוביזציה

שבהםחלקיםישאבל ,מובנהשהרובהשיב

ראוהשותיכללהנחיותלרקדניםניתנות

שלהפותחבקטע ,למשל .אמתבזמןבידיהם

מספרנקבעו "בייבי 'סבוטאזייהיצירה

בית ,שהראש ,למשלכמויסו,דעקרונות

לעולםיותנהרקדשלוהאגןהחזה

ועל,כיווןלאותופוניםאינם

התשתיתבסיס

אתזה
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מחלהלאחר , 81בגיללעולמוהלך ,יהו,י

קשה.

ארכיון-חייומפעלשוכןפרידהברשלבביתו

וריקודיהיהודיהמחול

שייסהישראליפולקלור

מירבאתהשקיעבוואשר

 .חסכונותיו

תחילתשלבתל-אביב

,היה 19בגיל ,-40השנות

vריופף i'lריד 9ציפ

 .קדמןגוריתשהדריכה

בסוףעימושנערךבראיון

שגוריתסיפר ,-60השנות

לאלעולםכילומר,נהגה

זו .אבותינורקדוכיצדנדע

שצביהנחההיתה

עימה;השליםלאפרידהבר

בצבא-קבעשירותובצד

להרקיהוגםלרקודהמשיך

כללאסוףהחלבעתובה

יהודיבמחולשקשורמה

העםובמחולות

-1951בהישראליים.

להתגוררועברהתחתן

נולדושם ,בקריית-חיים

לפרנסתילדיו.שלושת

כפקידעבדהמשפחה

שפרשעדבבתי-משפט,

כדי ,מוקדמתלפנסייה

שהעסיקלענייןלהתמסר

מכל.יותראותו

 , 46בןוהואשנה,כעבור

המנייןמןכתלמידהתקבל

 ,חיפהבאוניברסיטת

שלולהיסטוריהכלליתלהיסטוריהבחוגים

עבודהעלדוקטורטקיבל ,-l987ב .ישראלעם

בארצותישראלבקהילותהמחולוו-בנושא

וו.-19ההמאהועדספרדמגירושהתיכוןהים

השונותהעדותמנהגיאתחקרכךלשם

יןןארה Iקגמאריהרקדניתמתה

ב-לעולמההלכהקג'יווארהמאריהרקדנית

קשה.מחלהלאחר 25.12

בת-שבע,להקתלמנהלנהריןכשנתמנה

בלהקה.ורקדהקג'יווארהאליוהצטרפה

אבלהריקודמןפרשהשניםכמהאחרי

המאותשלהרבניתהספרותללימודוהתמסרלמנהלתהיתהנהרין,שללצדולעבודהמשיכה

מעבודותיווהעמידהשבע-בתבלהקתחזרות

רבות.בלהקותנהריןשל

ווי,כתב-רשלמדעצמובכוחות .-l7וה-16ה

עלהרצה ,-90השנותבתחילתוארמית.יידיש

באוניברסיטתישראליופולקלוריהודימחול

תיאורטיקןשלשםלויצאהקולגותביןחיפה.

פרידהברצביופולקלור.יהודילמחולמומחה

 :ובהםוספריםרביםמאמריםפרסם

 ,וינגייטמכוןבהוצאת ,ישראלכעםהמחול

1984 ; 

בוגרתיפנית-אמריקאית, ,קג'יווארהמארי

רקדה-יורקבניוהבמהלא.מנויותהספרבית

ונורמןטטליגלןאצלבהןב, IIבארהבלהקות

חזרותומנהלתסולניתהיתהכןכמווולק;ר

מעבודותיווהעמידהאייליאלוויןבלהקת

יורקבניופגשה-80הבשנותהעולם.ברחבי

למנהלתוהיתהלונישאהנהרין,אוהדאת

 ,כעשורלפנישם.להקתושלהחזרות

פנימיתשלווההקרינהיווארה'קגמארי

 .במותההיתה 50בתואצילות.
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ארכיוןהוצאת ,וכ!ןהאם-קדמוגורית

 ; 1989 ,היהודיהמחול

הישרא!ןיהעםבמחו!ןואירועיםאישים

הוצאת ,ישראלמדיכתשנותבחמישים

 . 1999חיפההיהודי,המחולארכיוו

ומוקיריוחבריונפגשו ,למותושלושיםלציוו

 .למחולהישראליתבספרייה

הלכה ] Jane DudLey [דאדליג'יין

.Yללרמה
 Pשיארלי-חבקמיכל

לעולמההלכה ,בלונדוו ,האחרוובספטמבר

רfן e01-1912ו-~'ייואד'ג 89בגיל

האמריקאיותמהכוריאוגרפיותהיתהדאדלי

בולטתומורה-40השנותשלהחשובות

גראהם.מרתהלשיטתוייחודית

במסגרתלראשונההכרתידאדליייו'גאת

וויסהפליייבו-זמננולמחולהספרבביתלימודי

] The Place [ בראשאזעמדההיא .הלונדוני

אותווניהלההספרבביתלמחולהמחלקה

 ,] Robert Cohan [קוהורוברטעםביחד
וויליאם ,] Robin Howard [הווארדרוביו

קושמופלורה ,] William Louther [ר'לות

 .ואחרים

שונים:קורסיםשלושהאותנולימדהייו'ג

תנועהשיעורי ,גראהםבשיטתמודרנימחול

ההוראהדרכי .והוראהמתודיקהושיעורי

רבותשניםבמשדמעבודתההושפעושלה

זיע, nל ,ג9iאדל-:€נעשות nש~מרת nבמחיצת

להפסיקולאולקוםליפוללעשות,ושובלנסות

ובדרישהאדירהאנרגייהבכמותלרגע.

בכלאותנו "רדפהייותוצאה,ביצועלשלמות

קיץ,קורטדאדלינ'ייןבתמונות:

בירושליס,ולמחוללמוטקיהבאקדמיה

הכהןשמואלצילוס: , 1985יולי

Pictures: Jane DudLey, Summer 
ourse at the JerusaLem Academy ( 

, 1985 of Dance and Music, JuLy 
 photo: ShmueL Hacoheח
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 ...תירןציםןבליהנחןתיבלהשיעןרים

אמןבבחינתשהןארקדןביצירתהאמינהג'יין

הביטןיןבדרךבכלין-שלןשןלטרנסנסי;

-מלאיםחייםחישעהןבאןתההתנןעתית,

ביחסןאכפתיעירני-ליטייםןפןייםחברת

כךחייתה,כךהעןלם.ןלמהלכילסביבתן

תלמידים.שלדןרןתנידלהגםןכךיצרה

ללמןדיכןלנן ,בירהשהעהיצירתייםבקןרסים

יןתרקצתמשוחררתעצמה,ג'ייןאתולהכיר

האורתודוקסיותוהטכניקההעבודהמתבניות

לשמועאףזכינושיעוריםבאותםגראהם.של

משנותשנעשתההעבןדהבמקצתולהתנסות

לויאם,-tוב-5ויכי-ע-קרן jנ IIשדגננ 3fJ=ה

תחומיביןקישרהזועבודה ;] Horst [הורסט

בעבודהביטוילידיהבאיםהשונים,האמנות

עיצןב ,פיסול ,ציורמןסיקה,-כוריאונרפית

וכדומה.

ביןתר,מדויקתבצורהבנוייםהיושיעוריה

שלושתןיבומדויקברוראיזןןעלשמירהתוך

עבודהרצפה,עבודתעיקריים;ההמרכיבים

יכולותלפיתוחבנוסףבחלל.ןתנועהבעמידה

 ,שריריחוזקלב-ריאה,סיבןלתדונמתנופניות

מטרתההיתהטכניות,ויכולותנמישןת

עלביותרהטובהידעאתלתלמידיםלהעניק

אתלמצואעבודה,כדיתוך ,ובעצםנופם;

שלמןרים IIלהיותולחנכםהפנימיתעוצמתם

כדבריה. ,עצמם"

החשיבותאתבפנינןושיננהחזרההיא

קריאת-האופקיםלהרחבתשישהעצןמה

בתערןכות,ביקור ,וסיקהלמהאזנהספרים,

טכניקה.רקאינושמחולשנדעכדי-בישןל

מתןכנו,לנבועצריכהזןבתנןעה,ןכשעןסקים

וליכולת.לרנשלנוף,המןדעןתמתוך

בדימוייםמלאיםשיעוריההיוכ,ךמשום

ושימשןבהנחיותיהשנשזרו ,ובמטאפורות

בהשנתכתלמידים,ואותנוכמןרה,אותה

ליצןרנוכלהאמינה,כ,ךאמנותיים.אתנרים

בתוךאינסןפיות,ןהתפתחןתנדילהיכולת

 ,חדשיםןכיווניםשוניםמקורותעלהישענות

שעה-שעה.יום-יום,

ממוצאלמשפחהיורקבניונולדהדאדליג'יין

לימודיהאתוסיימהגרמני-אננלי,

לימןדיהבמהלךקרוליינה.צפןןבאוניברסיטת

בבית- ] Hanya Holm [הןלםהאניהאצל

 , 1935-1930השניםביו-ויגמןמריש IIעהספר

שלהאמנותייםהקודיםאתדאדליספנה

גלעםלארה"בשהגיעהחדש,האירופיהמחןל

דאדליהנאצית.מגרמניהשנמלטןיםהפליט

המחול,התיאטרןןמתנןעתחלקהיתה

 1932בשנתיורק.בניוהשמאלניתןהאמנות

שהופיעה , New Dance Groupה-אתייסדה
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מטרת ;ובבתי-עםבמפעליםפועליםבפני

למדיןםהמחולאתלהפוךהיתההקבןצה

יצירותןלהעלןתלכןלם,וננישפתוחתקשורתי

פוליטי-חברתי.נווןבעלןת

שלבלהקתהמןבילהרקדניתהיתהדאדלי

ו- 1937השניםביןיורקבניוגראהםמרתה

ההשראהומקורותהאמנותייםשןרשיה . 1944

האקספרסיוניסטיכמחולנעוציםשלה

הניעההכוריאונרפיתפריחתהןלשיאהנרמני,

דאדלי-מאזלן-ביילס""הידןעהטריןבמסנרת

] Dudley, Maslow, Bales [ ב-להןפיעשהחל

דאדלישלנשכחתהבלתיהסולויצירת . 1942

- ica-Bfeak-downll 3"9וכשנi!-1ו i ffi6fן ar יH-ו~ 

בשנותלבמהחזרהןאףנדולהלהצלחהזכתה

המחולמלהקתרקדניתבביצןע ,בלןנדון-70ה

הןשפעזהסולוהלןנדונית.הפלייסזמננו,בן

טרי,סןניהמפוחיתננושלהבלןזממוסיקת

נדןלישלעבודתםביןמקשרחוטוהיוןה

מרי-האירופיבמחולהאקספרסיןניסטים

לבין-בודנןויזרןנרטרןדהןלנרהילדה ,ןיגמן

בין .באמריקההמתהווההמודרניהמחול

תקופהמאותהדאדלישלהנוספותותזהיציר

 ) IIThe Lonely Ones (1946 "אתלמנותניתן

ו-חברתיים,בנושאיםשהתרכזה

" Conte Flamenco " מהניבןרהשהושפעה

בספר,דהאזרחיםמלחמתשלהקומןניסטית

הופיעהגראהםשלבלהקתהגןמז.דןלורס

 , IICelebration "ביצירותדאדלי
" American" ,"Primitive Mysteries 
" Document , 

שנוצרובתפקידים ," Letter to the World "-ן

 .עבורה

שלאסיסטנטיתכדאדלישימשהשניםבאןתן

 Neighborhood Playhouseב-גראהםמרתה
School לעבודהעמיתיה .ספרהבביתולימדה

לואיוהמלחיןלימוןחוזה ,האמפרידוריסהיו

T CiALILI DANCE 

ransp~~.E,!?nt 
W<1H ""ג·ז" $MoII ~ k>,d;(ort 

1,44jlrv.\' ונוft>n.IIS".,Wiktorawkt·H<lm גMk:hal§h 

דאדליעמדה 1956-1950בשנים .הורסט

שנןתובמהלך , New Dance Groupה-בראש

 Bennington Collegeב-לימדה-60ה
בוורמונט.

לשםללונדון,דאדליג'ייןעברה 1971בשנת

-בן-זמננולמחולהספרביתאתלנהלהןזמנה

he Place לימדהויןתרשנהעשריםבמשך .ז

,מורהכאמורןהיתה,גראהםשיטתאת

ריקודיםיצרהבמקבילזה.בתחןםייחודית

אננליה.ברחבישונותמחולללהקות

אתויצרהדאדליתכננה-1990ב

" After the Arc ", תרבותשלחגיגהשהיתה

לבו-כ-דךץוהוצתגוישרמ-וסיתקבמrו~,יהודית

אתיצרה-1992במרובה.בהצלחה

 IISiege of Calais "לאופרההכוריאונרפיה
דוניצטי.שללמוסיקה

רביםהיובארץהמחולעןלםעםקשריה

המנהלתהיתה 1969-1968בשניםומגוונים.

במרןצת .בת-שבעלהקתשלהאמנותית

בקןרסיללמדרבןתפעמיםהןזמנההשנים

רוביןש IIעולמחוללמוסיקהבאקדמיהקיץ

שללזכרהמחןליצרה 1983ןבשנתבירןשלים,

-יריאלתמנעהרקדנית

" IIBird as a Prophe Bird as a Prophet 
במתנהאותוןהעניקהשומאן,שללמוסיקה

הקיבןצית.ללהקה

ביןעמןקהידידותשלקירבהונוצרהזכיתי

ואהבהעצומההדדיתהערכהלביני.יין'נ

ליתחסרהיאהשנים.בכלאותישליווגדולה

,בכלמחדששיעורבכלכמורה,בעבודתימאוד

זכרהיהישיתקיים.פדנוגיאמנותימפנש

ברוך·

גלילילאצייקחדשהיצירה
צפוןשלהמחוללהקת-גליליאיציקלהקת

-בשםחדשהיצירההעלתההולנד

" For Heaven's Sake ". הפקה-היצירה

בלטהפורטונזית,המחוללהקתעםמשותפת

עוסקת-ההולנדיוהפסטיבלגולבנקיאן

קוילןואויאפאותנן.הסובבהאליםבעןלם

] Jaap van KeuLen [ מוסיקהליצירההלחין

עםמסורתיתערביתמןסיקהשלמיזונשהיא

הםוהמבצעיםעכשוויתאלקטרוניתמוסיקה

 .התיכוןמהמזרחמוסיקאיםחמישה

המחולפסטיבלבמסנרתהתקיימההבכורה

הופיעהבהמשך .-30.11.2001בבהאגההולנדי

הולנ.דברחביתיאטראות-25בהלהקה

בשםגלילילהקתשלנוספתתוכנית

Transparent אתתעלהII יכולותאינןשושנים

שלחמוץ-מתוק" II ,זיורוניתמאת IIלחכות

שליצירהוכןויקטורוביץושרהשרוןמיכל



מולינהקורטזג'ורדיהספרדייההכןריאןגרפית

 ." Trepverter "בשס ] Jordi Cortes MoLinaנ
אוקטןברביןהולנדברחביתועלהזותוכנית

 . 2002מאיחודשמחציתועד 2001

פזלטליההצלחותעוד
הצלחהלקצורממשיכהפזטליההרקדנית

שיצרה ," Water TaLk "הסולועסבאירופה

לפסטיבלקרלסוןקרוליןשנהלפניעבורה

שבחיס:שפעההשוודיתהעיתןנותונציה.

הופכתטליהמהממת.בימתיתכריזמה ... "

טלגרף"וב"דיילי i " ...ומפלאהלחוויהזהסןלו

ענקיתייאישיותהשנה:ביןניהלונדןני,

For Heaven's Si 
DANCE וL וCiAL Ch, 

M, 

בחודשפז."טליהשלהנפלאהבדמותה

יןקרהשלבתוכנ~'תהפגזטליההופיעjףובמברס

בצרפת.~יוןפסטיבלקרלסון

לדורמדורפרויקט

שארגנההרוסי",ייהמלט-לדורמדורבפרויקט

-250כהשתתפולמחול,הישראליתהספרייה

הארץ.מכלב"ט-יבכיתותתלמידיס

להקתמנהלגנדי,אלברטעסנפגשןהתלמידיס

מטטיאנהשיעוריסוקיבלואייפמן,בןריס

מאזהלהקהשלהחזרותמנהלת ,דזיובה

דבדיו ,תדrנןרהעבירשריעוריס:sזידןעוז 1996:

מיכלסוןברוסאלכסנדרןב,אלכסנדר ,קןרי

 " WaterTalk "פז,טל'ה
קרלטוןקרול'ן :כור'אוגרפ'ה

choreography: Carolyn Karlson 



שימש ,הקיבוציתהמחולבלהקתאורח(מורה

ובבלטבליסבוןגולבנקיאןבבלטחזרותמנהל

גםנערכה ,בחזרותלצפייהבנוסף .ציריד)

ועודהלהקה.סולנית ,קוזמינהילנהעםשיחה

עםאיפורעלהרצאההתקיימהיום,באותו

הפיאותמחלקתאתשהקימהירון,ענת

וכןהחדשההישראליתהאופרהשלוהאיפור

ידיעלשהועברה ,עתיקיםריקודי-חברהסדנת

ב,"מארהמוניטיןבעלתאורחתטטן,קרול

-15ההמאהמןהחלריקודי-חברה,ששיחזרה

 .-20הלמאהועד

והספורטהתרבותהמד,עשרפרסי

התרבותהמדע,שרפרסיהענקתטקס

לשנתבמחולומבצעיםליוצריםוהספורט

במרכז 20.11.2001שלישיביוםנערןא tlתשס

היצירהפרסולתיאטרון.למחולדללסוזן

 ,יו'/ר-פזגדעון(שופטים:נהריןלאוהדהוענק

ליוצריםפרסים iרומנו)ומשהאשלרות

ברגוליוסיגודרליסמיןהוענקוצעירים

ודודפרלובנעמיר, l/יו-עפרתהדס(שופטים:

ארזלאיריסהוענקיחידלביצועפרס iדביר)

(שופטים:חולון-דרנעהמחוללקבוצתוכן

גת).ליהוגבלטובמרינהיו,ר"-קולסיקי

תדמורידו Yללהקתבית
ביתיש-הלהקה-תדמורלעידוסוףסוף

 'טל ,תל-אביב , 24גלויותקיבוץ '(רחמשלהם

דלתותיהאתפתחההלהקה .) 6827727

צעיריםיוצריםמזמינהוהיאלאורחים

בשעות ,תשלוםללא ,בסטודיולהשתמש

 ,נוספיםיוצריםעידודבמסגרת .פעילשאינו

שכלל , 1t •••מחולפשוט/'בשםערבהועלה

 /סלנטעדי ,דניאליענת /ברגיוסישלעבודות

שלרקדניםעם ,תדמורועידושיינפלדניב

היאהכוונהואחרות.מוזע ,בת-דורלהקות

בהשתתפ ,חדושדמר-כזהלקררםגrרב

שונים.אמנים

אמנותיתמנהלת-צוקרמןנאוה
מסךהרמתשל

מונתההשנה,מסדהרמתאירועילקראת

ערןבמקוםאמנותיתלמנהלתצוקרמןנאוה

מוכרתצוקרמןתפקידו.אתשסיים ,בניאל

תנועה-תיאטרוןשלהחשובותהיוצרותכאחת

תשתו Itהידועות,עבודותיהבין .בישראל

בשנה . l/סרטלא/'זהו Itצעקות 51t ,Itקפה

-תמונעתיאטרוןאתצוקרמןייסדהשעברה

בפנישעריואתשפתח ,ולקהלליוצריםבית

ותיאטרון.מיצגיםיקה,וסמ ,מחוליוצרי

בהונגריההמחולדסנתסיור
ס Itמתנ-למחולאזוריאולפןשלהמחולסדנת

 .בהונגריהאוגוסטבסוףהופיעה-אשרמטה

הקיץפסטיבלבמסגרתהתקיימהההופעה

בסיור .שנהמדי ,בבודפשטהמתקייםהיהודי

התלווואליהםהסדנהתלמידי 12השתתפו

מורה ,קורימרטין iהסדנהרכזת ,לויעינב

אפרת iוכוריאוגרףרקדן ,ביטוןשלומי iורקדן

הסדנה .ארנוןויהודיתהמלבישהרודד

מאת Itשאלהסימןנקודותשלוש Itעםהופיעה

באררמישל Itפרחיםדואט I/ ,ביטוןשלומי

זוסל-הנניקאדרבןבגיא-וכזבתלתכש-וזסימאת

עםלעבודגעתון,לקיבוץלינקהתגיע , 2002

 .הסדנה

סרטים-האקדמייםשידורים

y ישראלימחולל
שלהמחקררשותצילמה ,נובמברבחודש

בהנחייתבסדרהנוסףסרטחיפהאוניברסיטת

וצפייהיוצריםעםשיחותהמשלבת ,אשלרות

עםהפעם iנבחרותעבודותמתוןבקטעים

דקות. 60הסרט.אורדשרוןמירל'ה

בשנתייםזובמסגרתשצולמונוספיםסרטים
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עסוצפייה(שיחהוחפציס"יימחולהאחרונות:

"תנ"ךזיו-איי)ל;ורותשינפלד,רנהתדמורעידו

לוי-תנישרהעל-סולידנונילה(עס IIבמחול

נאוהדר,נעה(עס IIבמחול'יימינדר ;כהן)וירדנה

(עס IIקולדממה II iאלקייס-רונן)ואשרהצוקרמן

ונעהשעלעדי(עסורסינולהקתאפרתי);משה

ביתא-בתפילותוהתנועההשירה iורסהייס)

 .חיון)ומרגרסאתררון(עסישראל

מתפרסמתהאקדמייסהשידוריסתוכנית

הסרסיס . IIייהארץבעיתוןשישיבימי

זהב.וערוציב IIמתתבל,בערוצימשודריס

בספרייהמצוייסהסרסיסשלעותקיס

רשותנוספיס:לפרסיסחמללו.הישראלית

 , 04-8240822 :חיפהאוניברסיסתשלהמחקר

http://tv.proj.ac. il 

בוינהלמחולחדשהכתובת
שלכלשונס-הודוירוס(הקיסרלקיר"ה

עלכשכתבו ,-19ההמאהמןעבריססופריס

הקיסרהאוססרו-הונגרית,האימפריהמושל

אמצעילמעןסוסיס.הרבההיופרנץ-יוזף)

אחדלידנבנו,זהארבעעלהולתחבורה

וינה,שלביותרוהיפיסהמחכזייסתןהכיכר

עכשיו,ביותר.ומפוארותוענקיאןרוות

הפכןסוסיס,שאיןוכמעסקיסרותעןדכשאין

שללרובעהללוהענקיותהאורןןתאת

חסרשהיהחדש,מוסדגסן;בומןזיאןניס,

בית-מחול.-בןינהמאוד

o פז,ל'ה" Water Talk " 
קרלטוןקרול'ןכור'אוגרפ'ה:

, Water Talk", by Talya Paz " 
choreography: Carolyn Karlson 

שבחושעריותמחשהחדש,המוסד

(משמעז qan'eס arrtierנקרא , 2001אוקסןב

ןדרניות bססודיותשליששסש~,מחוול).בית

עשויותבביתהרצפות(כלהיסבומצוידות

האמצעיסכלובהלמחולספרייהעץ),

כלמלבדוהקרנה,הקלסהלצורךהעכשןוייס

ספרייה.שלוהתחלההחשוביסהמחולעיתוני

אולמותוכמהכמההמשופציסבבנייניס

מחול.ללהקותנסשנועדותיאסרון,

המחולשיוצריאלאוסוב.יפההכולכאןעד

השניס-30בחסריסלאוכאלהבוינה,החדש

הכולבחוץ.מה,משוסנשארו,האחרונות,

דרכסהתחילארתעתהזה Vלעציריסניתן

לתמוךאמנסנכון .ומבצעיסכיוצריס

הדוראבלומלבלביס,ירוקיסבכשרונות

ומישהוהתארננו,הסמקופח.חשיותרהבוגר

הסשסנדול,ספורסאןלסלרשותסהעמיד

השנהבמשךולהופיעליצורמתכווניס

הקבוצהניצבתאלה,בימיס .) 2002 (הקרובה

חימוס.מערכתבאולסאיןקשה:בעיהבפני

והצופיס.הרקדניסיקפאןחימוסוללא

שיעניקתורס,למצואעכשיומנסההקבוצה

הדרושה.המערכתאתלהס

להתקשר:ניתןאירועיסלוחלקבלת

, 1 Tanzquartier Wien, Museumsplatz 
: A-l070 Wien, tel 0043- 1 - 3591, fax 

-0043 1 -581359112, www.tqw.at 
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~ :i וY בפצזאבלהרבאטובויבהשיראליY 
המנהל ,] Renato ZaneLLa [זאנלהרנאטונתמברבד-8ה-ךוענובמבר-10בהחל

שלהממלכתיתהאופרהבלטשלהאמנותיאחרותבעריםםג(זנהיבומתקייט 200 [

 ,במיטהאחדיםשבועותלבלותנאלץ ,וינה Focus on IsraeLעוהאירבאוסטריה)

רקדניםפציעותמפלדה.אורתופדיבסדנתוו ,זמריםמשתתפיםבובמוקד)(ישראל

זאנלההצעירהכוריאוגרףאבל ,שכיחדברהו ,מחולאנשיובעיקרשחקנים ,מוסיקאים

אתושברמהמדרכהנפלברחוב,מעדפשוטץ.מהאר

לעמודהגולגולתביוהמחברתהחולייהותיקה,תל-אביביתרקדנית-גולדמוורה

השדרה.גרטרודשלבלהקתהעודשרקדה-וינהילידת

בלתינזקשלוהשדרהלחוטנגרםלאלמזלו,שםויצרה ,הולדתהלעירשובהוזמנה ,קראוס

למתקואותוהכניסוהרופאיםאבלהפי,ן ] Martinaהגרמרטינההצעירההרקדניתעם

] Haager ראנוס ."הלזרבמבתכסאהישייאתהמזכלרשלאמו ,הגרבנושא ,כיוותנמחול

השנהסוףלקראתלעבודהלשובמקווהבחלק ."באוהלשרהיישכותרתו ,ישמעאל

האזרחית.היהודיבמוזיאוושהתקיים ,המופעשלהשני

ורהגםהופיעהרב,קהלומשךהעירשל

שיצרה- "השיריםשירייבמחול,גולדמו

עלהנשען-הצעירהולרקדניתלעצמה

מסורתי.הודיבמחולגולדמןשלמומחיותה

ובעיר ,בוינההופיעהדרנעהשללהקתהגם

בת-שבעלהקתביצעההסמוכה,פולטןסנט

 ."בייבייסבוטאזייאת

מנורגיוראהרצה "הישנההנפחייהייבמועדון

שליצירתואתהמתאריםוידיאו,סרטיוהציג

להקתעבור "האיזוןכוחיימיןיבנגאדם

 "הרב-תרבותיתהלהקהיימופעואתורטיגויייי

יהודיםמשתתפיםשבו ,ירושליםעירייתשל

ומחבר-מאתיופיהחדשיםעולים ,וערבים

כותרתשנה.זהמרגוליןירוושמנהל ,העמים

לרקודלהמשיךאפשרהאםיי :היתהההרצאה

המצבמשפיעאיךמשמע ,"הגעש?הרלועעל

 .בארץהמחולאמנותעלהביטחוניהמדיני

עכו,תיאטרוןגםחלקנטלו "במוקדישראל"ב

ואמניםבאכרימוחמד ,אלברשטייןחוה

 .נוספים
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n Camera FestivaL, New York סDance 
2001 , 18-19 , 11-12 City, January 

, Contact Dance FiLms Associations 
48 West 21st St, 907, New York 

212/727-0764 : NY 10010.TjF 
: E: dfa5@junho.com.at 

www.dancefiLmsassn.org 

Society for Dance History SchoLars 
Dance in The City: Urban and Urbane, 
TempLe University in PhiLadeLphia, 
June 20-23, 2002 
www.sdhs.org 

InternationaL CounciL for HeaLth 
PhysicaL Education, Recreation, Sport 
& Dance, Taipei, Taiwan 
See http:jwwwjichpersd.orgj44th
Congress.htm 

LabanjBartenieff Institute of 
Movement Studies 
Laban Center, London 
Museum of Modern Art - Rio de Janeiro, 
BraziL, August, 1-4, 2002 
See: cLaban@vento.com.br 



אזרתזתלהקזתטיזרים,בכזרזת,

 1001יולי-אונןטם-טפםמבר-אזקםזרב
עמיתליאןרהבעריכת

מקרא:

כרמיאלפסטיבלמסגרת * 

אןגןסט-18יןלי 5 ,דללסןזןמרכז ,מחןלןהטמסגרת ** 

אןגןסט 12-10 ,דללסןזןמרכז ,פתןחהבמה ,מחןלאחרמסגרת *** 

 **** ,יןלי 14-12 ,תמןנעתיאטרןןאינטימדאנס,מסגרת
נןבמבר-3אןקטןבר 18 ,חדרריקןדיפסטיבלמסגרת ***** 

רקדנים יוצרים להקה היצירהשם

באררמי :כןריאןגרפיה הקיבןציתהמחןללהקת 11.7.2001 

'ייפרפרים"* 'קןלאז :מןסיקה

דינןלסקןלאןרה :תלבןשןתעיצןב

מין'בנגאדם :ןגרפיהיאכןר ןרטיגןלהקת 12.7.2001 

ןרטיגןרקדניבשיתןף  *האיזןן"כןח!/

מין'בנגאדםבימןי:

בלליאבימןסיקה:

חןרןנן :תלבןשןת

צןקרמןשרןן :ןביצןעכןריאןגרפיה 12.7.2001 

ז imo Vanluykמןסיקה: " oulonely $"**** 

הןלידייבילימןנןלןג:

הרמןמיכלןביצןע:כןריאןגרפיה 12.7.2001 

טאןבעןמרסרט:  **** IIברה"לי

ןביצןע:עיצןבכןריאןגרפיה, 12.7.2001 

בןרטןייסליאתנןרטןן,סלןןיןפןל Gradual Instant ll " **** 

גתעמנןאליןנגמן,יןסי יןנגמןיןסיכןריאןגרפיה: 13.7.2001 

באךי.ס.מןסיקה: II יחזןרלאהןאאםגם... "**** 

שחרענבל,קליינמןתמי קליינמןתמיכןריאןגרפיה: 13.7.2001 

II רןתישלבסלוןII 

 ****בדוי]נשם

ןביצןע:כןריאןגרפיה 13.7.2001 

שפיראתמרסגל,גןנןשלי II ןסמיךלבן"**** 

 , Delightהרכבארט:ןידאן
שפיראתמרגריימן,שגיתלבני,יפעת

קןלאז'מןסיקה:

שכטרבתישמגר,ענת :ןביצןעכןריאןגרפיה 22.7.2001 

סיחוןבוריסמןסיקה: 'ייהברןת"**

שמגרענתבןרר,תמרןביצןע:כןריאןגרפיה 22.7.2001 

II **"ספסלים

J 
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תגלאנןמע  9.8.2001 ,גןדריסמיןשיינפל,דניב :היכןריאןגרפ

 **"מקומירסיטויי ,גלבןניר,גמןניויןסי ,יםיורטההענ

גתלעמנןא ,ביטוןשלןמי ,דרעהנ

הדרישיריוביצוע:כוריאוגרפיה 10.8.2001 

ןיינרובסקיאלברטשחקן:  ***' l'מוות!

 'קןלאז :מוסיקה

שלינתןכרמלכןריאןגרפיה: 10.8.2001 

" Passos "*** 

-- 'Iןג-9ד~~ ,כ'h-פש-- 9י3,צ-~ו9וךIןב l4:&d-001 !-

 **לכאן"*הדרךאתתשכחי I1 'קולאזמןסיקה:

גןדןביץחגיתןביצוע:כןריאןגרפיה 10.8.2001 

 ***/ברבוריי ELeni Karaindrouמוסיקה:

הימןאתרוגעליתןביצוע:כוריאןגרפיה 11.8.2001 

קרונוסרביעיית :מןסיקה I1 פעמןנים"*** 

נבןאפרתכוריאןגרפיה: ,ברסלרהילה ,אןרפזמיכל 11.8.2001 

נבואפרת  ***"חןד Cat PowerjMoon Pix EIIמןסיקה:

אסלשטרןצפירהוביצןע:כוריאוגרפיה 12.8.2001 

אסתרליסבנימיןמוסיקה: II ששאלתישאלות

 ...מדייןתר ***"

חןגל ,אורנייעל אורנייעל :כוריאוגרפיה 12.8.2001 

וןיטסתןםמן,פלסטיקמןסיקה:  ***/ייחפץ

' I'pl '!~י 

 29.9.2001 ,יעקובינימהןביצןע:כןריאןגרפיה

שלפסקולמוסיקה: ,זקןבןענבל  IIמיקסריי
זקןבןענבלתלבןשןת: ,ברלההןגן

שפירא,ענת ,שפיראזהר יעקובינימהכוריאוגרפיה: 29.9.2001 

יעקןבינימה ברייטישראלמקורית:מןסיקה IISorry Effectll 

לחמןדנןשתלבןשןת:

זקןבןענבל :ןביצןעכןריאןגרפיה 29.9.2001 

כהועדימןסיקלית:עריכה  1Iדקןת 6 ' 1

נייסאיריס :תלבןשות

חןריןבןעידן :תפאורה

ר.י !נ"שגi:ג.

קןלבןאמיר :כוריאןגרפיה קןמבינעלהקת 7.10.2001 

הבינייםימימוסיקה:  "קליק'!

יפהאילתתלבןשןת:

הודאייישתאורה:

 ~ubד 8



דנה ,שמידגנית ,כרמידעגל ,לאלןאורו 18.10.2001

חץעמוסוביצוע:כוריאוגרפיה 18.10.2001

 *****"העלתנוהפעוליימ

כנענייעלוהדרכה:חיבור

שפייזר,נעמה ,חממימיריקיחזקאל,

גלתמר

C. בכ.'י "'" "... 
 ,~אגפפlמי ':~כנעיעל

ילמוס ~שרוהייבב1שןנטליה
 ,Iף ""
c:" ,.:.. !:"" -,... 

c:; ~ 

i::: 

 *****"ביזציהאימפרויי

כהויה-עיוחיבור: 24.10.2001

~ 
,r-.. 

c: 
,r-.. 

51 
r.: 

x 
c:; 
 :S-..I""-cב

.1' -
כ;sב

-c: 
r-

18.10.2001 
i"ל 
r
r:: 

 *****"רישומיסיי

II תןדמוי"** A A '***--;------------------------------_ף '\"1זחVt_i' ~"'-ו>זו'ז'ד".י.".ף-·----f=.+;;..- -t"J =--=---
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יולי KaLamata Dance FestivaL, 14-13במסגרת ,(יווו)קלמטהבת-שבע:להקת

יולי De ItaLica, 28-19פסטיבלבמסגרתספר,דהקיבוצית:המחוללהקת

ב"ארהפינטו:ענבל

ספטמבר 1-אוגןסט 31אארהאוס,פסטיבלבמסגרת ,(דנמרק)אארהאוסבת-שבע:להקת

אוגוסט Kunst FestivaL Weimar 30-21במסגרת(גרמניה),ויימאר(גרמניה),דסאוהקיבוצית:המחוללהקת

 3-אוגוסט 29הונגריה, ,דפשטובבהיהודיהקיץפסטיבלאשר:מטהס IIמתנ-למחולאזוריאולפוסדנת

ספטמבר 15-11(צרפת),ליוובת-שבע:להקת

(הונגריה)בודפשטפינטו:ענבל

 ... ,." c וח·"., Bite:01 :Barbican InternationaL Theatre Event 6-3פסטיבלבמסגרת ,(אנגליה)לונדןובת-שבע:הקתל

יפו(קןריאה),סיאול(אירלנד),דבליו :פינטוענבל

 '"" J31 I Iגסכ ) q O''''J<Iיפודר:נעה

הבמה)לאמנויות(משכויולי 12-10ןולץ:סאשה

 *יולי 12-10 ,'גריגורוביץיורי 'כור ,"ספרטקןסייי:ןהבולשכןכבי

יןלי* 17-10בריןס,מריה 'כןר ,"בןרנהכרמינה I '(ןנצןאלה):קראקסבלט

יןלי* 11גלילי,איציק 'כןר ,"השיכןרהגויי ,"לאישנאמרןשלאדבריסיידאנס:גלילי

י Jבפןצ ,אורבינה*אמיליו ,פארדילןרפאלןריקוד 'כןר ,"נןדארץיי:ילה Iצדהפןלקלןריקובלט

איו

י .

איו

אוקטןבר 17-11 ,"הרןסיהמלטייאייפמו:בןריסלהקת

 2001רןקטןבא ," Next " :)יץ(שןןמןמנשנץ
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 1001ארם a •"סןאר •'נןארה r11ךבן ,כ

 1'22.11.200ברוםלמערכתשבמטרוכפרהמופערםלוחות

דללטוזזמרכז

דר-נעהמחולקבוצת , 22:00ו' , 21 : 00 ,'ה-'ד , 21 : 00,4.1-2.1

ייבית"-חולון

בת-שבע,להקת 14:00ו' , 21 : 00 ,'ה-'א , 6-11.1

ייאנגז'ה"-יונגמןיוטי , 21 : 00 ,'ד , 16.1

 " Chronos Smile "-קומבינעלהקת , 22:00 ,'ה 17.1
9-:-r-ז~דכס,r0ד m pas ,2-I: ~יהשה-להקורדופלמקבוr 1ל/ן -

אלמה"יימי

ייאטתריה"-ורטיגוהמחוללהקת , 21 : 00 ,'ה , 24.1

ייאמה"-בומרהמחוללהקת , 22:00 ,'ו , 25.1

-בומרהמחוללהקת , 21 : 00שבת, , 26.1
השקד"עץענףייאוחזת

-טאקה"ייראטל-הקיבוציתהמחוללהקת , 21 : 00 ,'ה , 31.1

ייהפולניות"-דאנטדה.דה.להקת , 22:00 ,'ו, 1.2

ייעמורה"-הלהקהתדמור,עידו , 21 : 00 ,'ג , 5.2

הריטות"עלייהרהורים-מוזעהמחוללהקת ,'ו-'ה , 7-8.2

(בכורה)תמיםיוטימאת

-הישראליתהפלמנקולהקת , Compas , 21 : 00שבת, , 9.2
אלמה"יימי

ייהפולניות"-דאנטדה.דה.להקת , 21 : 00 ,'ד , 13.2

-דר-חולוןנעהמחולקבוצת , 21 : 00 ,'ה, 14.2
יימוזר"אכילט",ייגיד

האיזון"ייכוח-ורטיגוהמחוללהקת , 22:00 ,'ו, 15.2

ייאנגז'ה"-יונגמןיוטי , 21 : 00,שבת, 16.2

-רמת-גןבליךתיכוןהמחולמגמת ,'ד-'ב, 18-20.2
בכורות 8

ייבית"-דר-חולוןנעהמחולקבוצת ,'ו-'ה , 21-22.2

ייבית"-דר-חולוןנעהמחולקבוצתה'-שבת, , 28.2-2.3

-הישראליתהאנדלוטיתהתזמורת , 20:30 ,'א , 3.3
באהבה"יימהמגרב

הריטות"עלייהרהורים-מוזעהמחוללהקת ,'ג-'ב , 4-5.3

בת-שבעלהקת ,'ב-'ו , 8-18.3

הפלמנקוימיה'-שבת, , 21-23.3

-הישראליתהפלמנקולהקת , Compas , 21 : 00 ,'א , 31.3
אלמה"יימי
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דללסןזזםרכז-ןלנןםרלילדים

לילדיםפורתאורנה,תיאטרון 13:30 , 11 : 30שב,ת , 5.1

ייהרקדןיי-ולנוער

ייזאציציהיי-בת-שבעאנטמבל , 14:30,11 : 00שבת, , 12.1

-הישראליתהפלמנקולהקת , Compas , 11 : 30,שבת, 19.1
ייכרמןיי

יזיגודוןןזי ry-במניקו,לו/קת 11 : 30שבון, , 9.2

ייזאציציהיי-בת-שבעאנטמבל , 17:00 , 11 : 00 ,'ג , 26.2

-הישראליתהפלמנקולהקת , Compas , 17:30די, , 27.2
ייכרמןיי

ייזאציציהיי-בת-שבעאנטמבל , 12:30 , 11 : 00שבת, , 16.3

המשפחה)(לכל

דאנטייייפאור-ורטיגוהמחוללהקת , 11 : 30שבת, , 30.3

בת-ומבםםחןללמקת

מנחםכפרהבנים,ביתועו,דיייאגיי, , 20:30 , 2.1

מזרעבקיבוץמופעיםאולםיידקה-דאנטיי, , 20:30,5.1

גבעתייםתיאטרוןייזאציציהיי, , 11 : 30 , 5.1

האנגלית),(בשפהנהריןייאוהדשלייוירוט , 21:00 , 7.1

דללטוזן
דללטוזןנהריןיי,אוהדשלייוירוט , 21 : 00 , 8.1

דללטוזןנהריןיי,אוהדשלייוירוט , 21 : 00 , 9.1

דללטוזןנהריןיי,אוהדשלייוירוט , 21 : 00 , 10.1

תקוהגניהבמה,מרכזייזאציציהיי, , 18:00,10.1

דללטוזןנהריןיי,אוהדשלייוירוט , 14:00 , 11.1

דללטוזןייזאציציהיי, , 12:30,11 : 00 , 12.1

ללדטוןזנורטןו, rלסוופולבכורה , 21:00 , 9.3

דללטוזןנורטון,טלוויןפולבכורה , 21 : 00 , 11.3

דללטוזןנורטון,טלוויןפולבכורה , 21:00 , 12.3

דללטוזןנורטון,טלוויןפולבכורה , 21 : 00 , 13.3

דללטוזןנורטון,טלוויןפולבכורה , 21 : 00 , 14.3

דללטוזןנורטון,טלוויןפולבכורה , 22:00 , 15.3

בת-ומבםאנסםלב

גבעתייםתיאטרוןייזאציציהיי, , 11 : 30 , 5.1

תקוהגני ,הבמהמרכזייזאציציהיי, , 18:00,10.1

דללטוזןייזאציציהיי, , 12:30 , 11 : 00 , 12.1

דללטוזןייזאציציהיי, , 12:30 , 11 : 00 , 23.2

דללטוזןייזאציציהיי, , 17:00 , 11 : 00 , 26.2

דללטוזןייזאציציהיי, , 12:30,11:00,16.3



הקיבןציתהמחןללהקתהישראליהבלטלהקת

אשקלוןהתרבותיכל jדבריםיי,ייזכרון , 20:30הי, , 3.1המשכןהאופרהביתייאונייגיןיי, , 20:30בי,-מוצייש , 5-7.1

אולםהחיותיי,זרנבלייוהזאביי+,ייפטר 11 : 00שי, , 5.1תל-אביבהבמה,לאמנויות

רפפורט-חיפההתרבות,היכלהנרדמתיי,ייהיפהפיה , 20:30מוצייש, , 19.1

-דוהלהחיותיי,ייקרנבל +והזאנJייייפטר, 11 : 15 ; 9:45די, , 9.1אשקלון
תל-אביבהתרבות,היכלהנרדמתיי,,ייהיפהפיה 18:00אי, , 20.1

אןרןןאןדםחTiלתךויי, l..ני I'ו-+rהזרזlא-~ט 1:3-0 י;--~ה Iך 7'ר.-Ir---------------ת~בףנ

ערדהתרבות,היכלהנרדמתיי,ייהיפהפיה , 20:30בי, , 21.1

מוזיאוןהחיותיי,'יקרנבל-+fוהזאביי,ייפטר 11 : 30,שי, 19.1תל-אביב

תל-אביבחיפההצפון,תיאטרוןהנרדמתיי,ייהיפהפיהגי, , 23.1

החיותיי,'יקרנבל +~בייוהזייפטר , 9 : 15 ; 11 : 00אי, , 20.1ירושליםשרובר,תיאטרוןהנרדמתיי,ייהיפהפיהדי, , 30.1

חולוןתיאטרוןויקס,אולםהנרדמתיי,ייהיפהפיה /ויזיןיידיוייבאר,הי, 14.1

החיותיי,ייקרנבל-+fוהזאביי,ייפטר 11 : 00בי, , 21.1רחובות

חולוןתיאטרוןחיפהאודיטוריום,ויזיןיי,דיוייבאר , 20:30גי, , 19.2

טבריהטריתידייפרפריםיי, , 20:30בי, , 21.1אלפאביתייקמרוןיי,,ייניצוצותיי, 12:00הי, , 21.2

טבריהטרית Vידייפרפריםיי, , 20:30גי, , 22.1ירושליםשרובר,תיאטרוןדיוויזיןיי,ייבארבי, , 4.3

ציונהנטתרבותהיכל-סאקהיי,ייראטל , 18:00די, , 23.1הנגברמתגולדה,ביתויזיןיי,דיוייבאר , 20:30די, , 13.3

ספירמרכזהחיותיי,'יקרנבל-+rוהזאביי,ייפטר 17:00שי, , 26.1פיס,בימותברקוביץ,אולםהנרדמתיי,ייהיפהפיה,גי, 19.3

החיותיי,'יקרנבל +זאבייוייפטר , 10:00,11 : 30גי, , 29.1נצרת

קדימהמתנייס

סבאכפרהתרבותחיכלערומהיי,ייעיר , 20:30גי, , 29.1

ו,החיותי'יקרנבל +והזאביי,ייפטר 10:00 , 11 : 30די, , 30.1

קדימהמתנייס

החיותיי,ייקרנבל +והזאביי,ייפטר 11 : 30הי, , 31.1

קדימהמתנייס

דללטוזן-סאקהיי,ייראטל , 21 : 00הי, , 31.1

החיותיי,ייקרנבל + " ..והזאייפטר, 11 : 15,9:45גי, , 5.2

תל-אביב-דוהל

רעננה-מופתיי,ייראטל-סאקה , 20:30הי, , 7.2

אילתתיאטראותברימי,י,ייזכרון 11 : 30 ; 10:00אי, , 17.2

אילת,תיאטראותדבריםיייזכרון , 20:30,אי, 17.2

אילתתיאטראןתברימי,י,ייזכרון 11 : 30 , 10:00,בי, 18.2

מוזיאוןהחיותי,יייקרנבל +והזאביי,ייפטר 11 : 30בי, , 25.2

תל-אביב

חיפהיםיי,דב,ייזכרון 12:30,10:00או, , 3.3

'יתמונות +לתזמורתיייךיימד , 10:30,9:00די-הי, , 6-7.3

יגורבתערוכהיי,

'יקרנבל +והזאבייר,ייפ 1 0:30,9:00,אי-בי, 1 0-11.3

יגורהחיותיי,

יגורהחיותי,י'יקרנבל +אבייוה,ייפטר 1 0:30,9:00גי, , 12.3

שטרית-ידהחיותי,י'יקרנבל +והזאביי,ייפטר 17:00גי, , 19.3

טבריה

מוזיאוןהחיותי,י'יקרנבל +והזאביי,ייפטר 11 : 30אי, , 31.3

תל-אביב

ןרטיגןלהקת

גבעתייםתיאטרוןייאסתריי, , 20:30,הו, 17.1

באר-שבעתיאטרוןייאסתריי, , 20:30בי, , 21.1

שמריהוכפראודיטוריום,ייאסתריי, , 20:30גי, , 22.1

תל-אביבדל,לסוזןייאסתריהיי, , 21 : 00הי, , 24.1

ירושליםשרובר,תיאטרוןייאסתריי, , 20:30ג,י , 29.1

הנגבשערדורות,קיבוץייאסתריי, , 22:00,ו,י 1.2

תל-אביבדל,לסוזןהאיזוןי,יייכוח , 22:00,וי, 15.2

ירושליםבכר,זירארהאיזוןי,יייכוח , 20:30ה,י , 21.2

חיפהקריגר,מרכזהאיזוןי,יייכוח , 20:30ה,י , 28.2

אילתתיאטראות,ייאסתרי,י , 20:30א,י , 10.3

נתניההתרבות,היכלייאסתריהי,י , 20:00,א,י 17.3

 " ...אזהלכתיייאני-תנןעהתיאטרןזאלקיימאשרה
קדימהמתנייס , 20:30מוצייש, , 2.3

ירושליםתיאטרון , 20:30א,י , 3.3

אפיקיםקיבוץ , 20:30ד,י , 13.3
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העולםמלחמתאחרישתחילתההמדהימה,התופעה

כיצדולבדוק-ואילך-60המשנותבעיקראך ,השנייה

-70הומשנותהאמריקאי,הסוגמןהמודרניהמחולזכו

מדינהלכלכמעטלהגיע ,האירופיתיאטרון-המחול

שכללבארצותגםהיבשת.פניעלולהתאזרחאירופית

 ,השנייההעולםמלחמתמאזחדשמחולבהןהיהלא

ומצוינים.חדשניםכוריאוגרפיםוקמולהקותנוצרו

ארצות,פיעלערוכים ,מאמריםשלאסופההואהספר

הארצותספציפי.מידעשמחפשמיעלשמקלמה

בשלכךשמכונה ,בלגיה(בעצםפלנדריה :הןהנסקרות

בין-בלגיםשאינםלמי ,מובנתהבלתי-המחלוקת

מאודקרובהשהיא ,הפלמיתלדובריהצרפתיתדוברי

הולנ,ד ,איטליההונגריה,גרמניה, ,צרפת ,להולנדית)

ובריטניה.שוודיהספר,ד

נכתבוהמאמריםרוב ,האירופיהנושאלמרות ,לצערי

הצדהדגשת ,משמע .האמריקאי-האקדמיבסגנון

 ,הכולככלות ,שהוא ,האמנותיולאוהמעמדיהאתני

ולאהאמנותיבמנהלהזבעיסוק .העיקר ,דעתילעניות

 "תרבותיתזהותייהתוספתאשמהעצמובמחול

 .אמריקאיתבהשפעהשוב, ,שבכותרת

 ,] Vandekeybus [בוסיונדקיכגוןמהיוצרים,אישהרי
פאבריאןאו ] de Keersmaeker [קיירסמאקרדה

] Jan Faber [ כל'ייבלגי".אופלמי"ייריקודיצרלא

המיוח,דוסגנונועצמובזכותרב-אמןהואאחד

היותרלכלהןהבלגיתוהאזרחותהאתניתוהשייכות

היאשגם ,דרכוניםולביקורתלשוטרי-גבולותעניין

 ...היבשתמרובנעלמה

ההשפעה,אתמפורטתורהצבמתארצרפתעלהמאמר

התרבותולשריהשמאללממשלותבעיקרשהיתה

ועוד ] Malraux [מאלרואנדרההסופרכגון ,השונים

שמואתלכתובטרחשלא ,] Jack Lang [לאנגק'גיותר

ביחסהביורוקרטיתשהיתהצרפתהצרפתי.בתעתיק

את ,מעולהרקדןבעצמו ,-14הילואיסדמאזלאמנות

הבלעדיתמהסמכות(שנהנתהלמחולהאקדמיה

 ,)-17הבמאהכברלמחולמורהשלתעודותלהעניק

לתמוךדרכיםלחפש-20ההמאהמאמצעהמשיכה

רוחםרתולמםילעית-שהענהדבר .הבמהבאמנויות

Stephanie Jordan 

@mכ 
חס

and 

Andree Grau and Stephanie Jordan: 
Europe Dancing - Perspectives on 
Theatre Dance and Cultural Identity, 
RoutLedge, 235 pp. 
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לעריסהכספיותוהתמיכותההקצבותהעברתבאמצעות-יוצריהשל

זהאבלרביס. "אמנותמרכזי IIשלותקצובסייסודסידיעל ,בפרובינציה

עלשהקרינומרכזיס,וליצירתהמודרניהמחוללהפצתספקללאעזר

דומיניקשלהרשמילביתושהיה ,הימונפליפסטיבלכגון ,כולההארץ

השדהלעריהיוצריסהלכולפעמיס .] Dominique Baguet [בגואה

----------------------I ::::.,...-:-------ד-.דI-יעהמפררבי ,יפרבדןגל-יכןשהמשהעמ-ללב'א t'1;-הפרכשבעקבןת

 ] Carolynקרלסוןלקרוליןתמיכהלהעניקהממשלתיהמאמץנזכר
] Carlson , אלוויןאתלצרפתשהביאה ,שוודיממוצאהאמריקאית

דורשנותזה .החדשניתובגישתוןבתלבושותבאורהקוסס ,ניקולאיס

לגגמתחתממשפריזשלהאופרהבלטשלהחזרותאולסשוכן

הלהקה)שלהרשמי(השסשלה IIהמחקרקבןצת"ולקרלסוןהתיאטרון.

 .האופרהבנייןבתחתיתממש ,נאהלסטודיושהוסבמרתףהןקצה

אחדאתשאלתי ,בישראלמופעיסלסדרתלהקתהעסהגיעהכאשר

במרתףיישנעשהבמהמתענייניסהבלטרקדניהאסמרקדניה,

להיזכרבמאמץמצחןאתקימט ,בתמיההביהביטהוא ."המןדרני

עצמןאתהטריחלאמעולס ,לזכוריכולשאניכמהעדיילבסוף:ואמר

בזמןלאשס.עושיסאנחנומהלראותלרדתהבלטלהקתמאנשיאחד

איכפתלאפשוטזהכנראהעןרכיס.שהיינוסטןדיולמופעיולאחזרה

 " ...להס

אמנןתיתלהשקפהאואסתטיותלסיבןתרמזאפילובספראיןאבל

לצרפת.-הקלאסיהבלטלארץ IIהמשוגעייהעכשוויהמחולאתשהביאו

-תרגומיסשלהמוכריסהפגמיסבכללוקהלאנגליתהמאמרשלהתרגוס

 .אנגליותבמיליסצרפתימאמרזה

 ] Claudiaישקהקלאודיהמאתהואלטעמיביותרהטובהמאמר
] Jeschke וטרמןוגבי] Gabi Vetterman [ בדרךבגרמניה.העוסק

עד ,המודרניהמחולביצירתהובילההמאהשבראשיתהארץ ,הפרדוקס

תיאטרון-בזכות ,הליגהטבלתבראששוב ,הנאציסידיעללהכחדתו

מאזעולמיתלתופעהשהפך-באושפינהשלרקולא-הגרמניהמחול

זו.התפתחותשלנאמנהתמונהמתארותהמחברותשתי .-70השנןת

פחותלארצותגסלהתייחסלנכוןמצאושהעורכות ,לטובהמפתיע

כלנכלללאמדועתמהאניהונגריה.ואפילואיטליהכגון ,"מרכזיותיי

ובןלגריה,רומניה ,יוגוסלביה ,כיה'צ ,בפולניהמודרנימחולעלחומר

 .מוכשריסכוריאוגרפיסבהןשפועליס ,אישיתמהכרותיודעשאני

אפילוואיןשוודיה.מלבד ,נסקרותאינןהסקנדינביותהארצותגס

אבלחולפת,תופעהשהיה , ZOה-שנותשלהשוודי"הבלט l 'עלמילה

 .אירופהבצפוןמודרנימחולשלהתשתיתביצירת ,מרכזית

ואינפורמטיבית.ממצהבבריטניההחדישהמחולהתפתחותעלהרשימה

להקות ,ויצירותיוצריסשלכרונולוגיתטבלהישמאמרכלאחרי

המחולהתפתחותאחרלעקובשמבקשלמימאודהנוחה ,ואישיס

והעכשווי.הפוסט-מודרני ,"הישןייהמודרני

הכתיבהמסגנוןמכרעתבמידהמושפעאירופיכךכלשספרחבל

יותרופוליטיתסוציולוגיתתופעההואמחול ,שלתפיסתו ,האמריקאי

ות.נאממשהוא

Julia Buckroyd: The Student Dancer: 
Emotional Aspects o! the Teaching and 
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persuasion, until finally the words on the building said mout h, also painted in red ... A black mane, co mbed high , 
".' 'Academy of Music and Dance which made her look even taller, especially as she was 

While acting in the field of academic education , she also standing next to two short women. When 1 asked who were 
founded and di rected the Jerusalem Group of Contemporary t he light colored and the da rk colored women , 1 was told : 
Dance, which included ten female dancers, all graduates of one is the Baroness, and the other is Hassia, who has 
the Academy. The group performed in 1srael and abroad from organized this entire happy event." 

. 1967 1962 to Marking the summer course's 10t h anniversary, Yifat Nevo 
) 1n 1993 she founded the Keresh-Kfiza (Spring-Board wrote in Ma'ariv: " ... This year, many students have come 

Group, whose purpose was enabling Academy students to from abroad, either professional dancers or students taking 
gain stage experience and preparing them for the dance as their main course of studies .. . Of the 'first 
professional stage. The group, funded by the Gertrud Kraus generation', about fifteen persist - quite a respectable circle. 
and Gertel Mulle nee Kraus Foundations commemorates One of the 'faithful' is the experienced teacher Shoshana 

Alaor Ornsteln). S-ne spea s 0 t e many merlts 0 tnl'-s---' Gertru Kraus, in a ition to the annual choreography ----
competitions held at the Academy yearly, since her death in course: 'They bring very good, famous teachers. Without this 

. 1978. Said Levy-Agron: "Gertrud was my spiritual teacher course, we would not have had the opportunity to meet them 
We were good friends. We did many things together. We in 1srael, to learn from them and even to argue with them!" 
founded the Dance Department at the Academy together. She 1n 1960 Levy-Agron founded the Dance Department for 
was the first to become Professor of Dance. 1 learned a lot instructing dancers and dance teachers within the framework 
from her. She was an artistic leader. We used to paint and of the Jerusalem Academy of Music and Dance: "The dream 
spend many hours together. Three times a week we went to was to establish an academic school for dance, because good 

. Atara Cafe. We understood each other by eye contact alone teachers make for good students and good dancers .. . " Only 
, 1n 1978 she passed away. Since then 1 talk with her daily in 1976 did the Board of Higher Education authorize the 

1 . confer with her, ask her for answers to tough questions Academy to give its Dance Department graduates a degree in 
" ... miss her a lot music (B.mus.). 1n 1980 it also approved the Movement 

Course - which is different than the Dance Course - as part 
of the Dance Department, and since 1990 the graduates 
receive a degree in dance (B.dance). The idea is to help 

, talented students develop their capacities to the utmost 
creating a framework adapted to thei r abilities while they 
are still in high school, thus training a reserve of young 

. dancers and creators 
1n 1978 Levy-Agron founded in the Academy's High 

School the first Dance course of study in the country to be 
recognized by the Ministry of Education as a study program 

," enabling graduation examinations. The project "robbed her 
." as she said, "of seven long years of administrative battles 

1n 1978 Levy-Agron was made Professor. 1n her letter of 
recommendation, Martha Hill, director of the Dance 
Department at the Juilliard School, wrote: "Hassia Levy is an 

. admirable and outstanding candidate for full professorship 
, an outstanding career as an artist, teacher 5בhe's had [ ב... [ 

choreographer, catalyst, pioneer, organizer and patriot. 1f 
." this were England, she would be honored by the Crown 

Levy-Agron commented: "The degree in itself meant 
1 nothing to me. 1 have done in my life many things that 

didn't want to do so that 1 could do the one thing 1 really 
wanted to do. 1 only wanted to create, but in order to do 
that 1 had to establish all sorts of frameworks, which 
consumed a lot of time; like a snowball. The degree's 
importa nce to me is in the fact that they have given 
recognition to dance. 50 much energy was invested in 

On Wednesday, 22 August 2001 at one o'clock p.m. , Levy
Agron closed her made-up eyes: "1 do not go to beauticians. 
1t is true that 1 have wrinkles. That's how it is. But 1 will 

• • 
•• 

• • 
never leave my house without wearing make-up". 
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come to Israel if an invitation was jorthcoming she 
said that she jelt it was certainly worth trying. And 
so 1 am taking my courage in my hands .. . Our 
country, young and small, is in great need oj guests 

o our regret we have so jar not ז] ... [ . such as you 
been privileged to see the great dancers. Our public is 
enthusiastic about the dance and is really hungry to 
see and to learn. 1 am convinced that there is no one 

] ... [ . who can bring us more in this sphere than you 
-1 would be most gratejul jor a reply jrom you 

whether you think there is any possibility that you 
might come and if so when it might be. Would you 

----------------------l"d.-y-o-u-a-g-r-ee------rto- g-7-v-e :wסu come a one or w7th a group 
as a short intensive course? Would you consider 

? Judith" with the Israel Symphony Orchestra ןןgiving 
Knowing your pioneering spirit, 1 dare to hope ] ... [ 

that you will jeel drawn to come to this pioneering 
. little land 

1 With my warmest greetings to you and all those 
know at the school, 1 am 

ב'רושל'ס.ולמחוללמוט'קהבאקדמ'ההראשוןלמחול )''קהקורטפת'חת

ו'וכבדרוטש'לד-דהשבעבתגראהס,מרתהלו'-אגרון,חט'הלשמאל:מ'מ'ן

דוטטרובטק'-קופרנ'ק

he first dance summer course at the Jerusalem Academy of Dance ז

, and Musit:. Right to left: Hassia Levy-Agron, Martha Graham 
Batshe\a de Rothschild and Yocheved Dostrovsky-Kopernick 

Yours devotedly 
Hassia 

In 1956 Martha Graham's company came to IsraeL and 
astounded LocaL art Lovers. Two years Later, in 1958, the first 
summer course for dance took pLace in the JerusaLem 
Academy of Music and Dance, dedicated in its entirety to 
modern dance in the Graham method, in which Martha 
Graham was the principaL teacher. 

Ofra Ben-Zvi Saroussi reminisces about the first summer 
course in a Letter to Levy-Agron (8 June 1996): "The 
Academy's yard was fuLL of peopLe who had arrived from aLL 
over the country. In the entrance to the haLL there was a 
desk, at which sat the secretary, registering peopLe for the 

בט'ורלו'-אגרון)חט'האמנות'ת:(מנהלתזמננובןול nלמ'רושל'סלהקת

 1967בא'טל'ה,הופעות

: Jerusalem Group of Contemporary Dance (Artistic Director 
1967 , on tour in Italy נHassia Levy-Agron 
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first auditions. A short distance away, three women stood, 
onLy one of whom was famiLiar to me - Martha Graham. Next 
to her stood modestLy a shorter, Light coLored woman - the 
Baroness de RothschiLd. Between them stood a taLL, upright 
woman, dressed in a sLeeveLess bLack dress, Long thin hands, 
weLL-groomed fingernaiLs, painted red - which was quite a 
rarity in those times - oLive face, big bLack eyes and a fuLL 



described in Davar (5 October 1954): "During a concert of 
1 . the Academy's music students, a blind man sat next to me 

watched him, the way he responded to the sounds. Since he 
could not see the people surrounding him, he accompanied 
the music with movements that were not as inhibited as 
other people's. While watching him, the idea came to me 
that 1 should teach dance to the blind. It is well known 
that the blind's senses, other than sight, are more 
developed than other people's. But who knows what's in a 
blind person's imagination? How do they imagine things 
that they cannot feel, smell or hear? And how would they 
express what they imagine and feel? We develop their 

1 -? fiem fiow to aance דnca[ Rnow[eage, why not teac וmus 
asked the directors of the Jewish Institute for the Blind for 

-permission to carry out my experiment. 1 chose eight eight 
year old girls - a small group, so 1 could devote attention 

". to each and every one of them 
In 1956 an advanced dance class was established in Tel 

-Aviv, in which Noa Eshkol, Dr. Moshe Feldenkrais and Levy 
Agron taught. R. Azariah wrote about it in Ma'ariv 

newspaper: " ... One fine morning, two artists decided to 
cooperate, perhaps not in their own best interest, but 
certainly serving their students. Without naming their 
establishment a 'Studio' or a 'School', Noa Eskol and Hassia 

, Levy, two dancers famous for their serious attitudes 
announced the opening of 'an advanced dance class' in Tel 
Aviv. This advanced dance class is actually an annex to the 
new Jerusalem (onservatory and the Academy of Music. As 
such, it forms the basis for a possible future dance 
academy ... To this modest beginning another formidable 
force has joined. Dr. Moshe Feldenkrais's interest is in the 
science of movement and the culture of the body ... The 
founders hope that Gertrud Kraus and other experienced 
teachers will agree to give 'guest lectures' in the 'advanced 

". class' framework 
: On 8 April1951, Levy-Agron wrote to Martha Graham 

, Dear Miss Graham 
-Several weeks ago 1 met Mrs. Bloomingdale 

Rothschild [Baroness Batsheva de Rothschild] who 
had come on a visit to Israel, and she brought me 
greetings jrom you. 1 have no words to tell you how 
happy 1 was to be able to spend some time with this 
charming woman and to hear jrom her the latest 
news oj the dance in America in general, and about 

he long talks 1 had with her זyou in particular. 
, aroused a longing in me jor you and jor your school 

which 1 have not jorgotten jor a minute jrom the 
. time 1 lejt New York 

When 1 asked Mrs. Bloomingdale if she thought 
there was the slightest possibility that you might 

, Levy-Agron said: "We became exceptionally good friends 
and she would say that whenever she came to Israel her first 
telephone call was to Hassia, or at most the second. And so 
it was. Always. There is no doubt that 1 admire her, and I'm 

." honored that she thought of me as she did 
During the War of Independence, Levy-Agron served in the 

immigrants' camps in Italy. In a letter to the editor of 
Ha'o{am Haze, December 1948, she wrote: " ... 1 was asked by 

1 . the Jewish Organization to tour and perform in the camps 
have been in all the camps here and gave thirteen 
performances, of which two were in Rome itself. 1 am 
honored that in practically every camp my performance was a 

on to וgrat וmm וor to tfie peopLe's וfareweLL performance pr 
Israel. In one camp, in which there were 1000 people, the 

961 performance ended at nine o'clock, and by ten thirty 
" ... people have left the camp on their way to Israel 

, At the end of 1950, after a five-year journey of study 
training and performance, Levy-Agron returned to Israel. In 
Davar newspaper (11 May 1954), G. K. Gerr wrote: "Hassia 
Levy-Agron, of the young generation of dancers in Israel, has 
talent for choreography and her dances are constructed 
wisely. She tastefully prepares her costumes, and chooses her 
music with sensibility. She has all that is necessary for a 
successful dance, internally and externally. She is tall and 
presentable, her black hair adorning her erect body, her 
movements expressive to all sensitive souls, registering 
impressions and experiences and penetrating the essence of 

". things that serve as raw materials for her dances 
In 1957 Levy-Agron stopped performing, and had since 

dedicated her energy to teaching dance and movement and 
: to instructing generations of dance and movement teachers 

Dancing makes for a better person. It develops one's sense " 
of rhythm and observation. Whoever studies dance also learns 
how to notice that a bird doesn't fly like a butterfly and a 
butterfly doesn't fly like a fly. One learns to make finer 

." distinctions 
The seed from which her most important enterprise in the 

1951 field of education was to germinate was sowed when in 
she founded the Dance Department in the new (onservatory 
which was to become the Jerusalem Academy of Music and ( 

Dance), directed by Yocheved Dostrovsky-Kopernick. The 
lessons took place in the afternoons, and among the students 
were also Moshe Efrati and Yacov Sharir (who became 
dancers, choreographers and artistic directors of their own 

.) companies 
In the early 1950s she taught blind children . A plaque 

hanging at the Jewish Institute for the Blind in Jerusalem 
proclaims the names of Levy-Agron's grandparents, Frida 
Malka nee Lipkin and Baruch Shmuel Levy - volunteers for 

-the blind. The fruit did not fall far from the tree. Levy 
Agron's bond with the blind came about by accident, as she 
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, Left to right: Hassia Levy-Agron, Martha Hill, Anna Sokolow 
Flora Cushman and John Klein 
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inundated with translations and the spirit of the diaspora, 
this serious ambition should be commended." 

Even before the establishment of the State of Israel, when 
only a few people in Israel had heard of 'The Great Graham', 
Levy-Agron traveled to the United States in order to study 
with her. She was her first student from Palestine. As Levy
Agron told: "1 discovered her through a book. Simply a book. 
Some journalist, who had seen my performance, said, 'This girl 
must study with Martha Graham : He sent me a book about 
Graham and 1 read it and said: 'This is who 1 would like to 
study with. This woman, this dancer:" 

Ha'olam Haze Journal no. 730 told the story: "As the petite 

young girl, tall and brown-eyed, who asked her permission to 
enter the hall. Graham, haughty and domineering by nature, 
was astounded. 'Young girl; she said cbldly, '1 am not 
accustomed to people talking to me unless 1 have spoken to 
them first. Moreover, 1 do not permit just anybody to visit my 
rehearsals: But this was not the end of the matter. The young 
girl, not at all embarrassed, courteously explained that she 
had come all the way from Israel, not in order to see America 
but to see Martha Graham, and it wouldn't be right to drive 
away someone who has undergone such hardships in order to 
watch her art. Slowly, the little lady melted and smiled. 'Oh, 
well, come in and register; she finally said. Such is the 
unusual way in which Hassia Levy, the upright Jerusalemite, 
entered the famous school for modern dance". 

Levy-Agron left Graham's school before graduating because 
of the establishment of the State of Israel. She went to her 
teacher and said: "There's a war going on in my country. I'm 
going there." As the war of Independence broke out in Israel, 
she left America, carrying an unusually warm letter of 
recommendation from Mrs. Graham : 

April22 1948 
: o whom it may concern ז

Hassia Levy Agronsky has been studying at my 
School jor nine months. It has been most gratifying 
to have her. I have jound her skilled and excellently 
suited to the Dance, and she has adapted herselj and 
learned both quickly and well in the work here at the 
School which was strange to her. 

I have liked her courage and her attitude toward 
accepting a new type oj work and the eagerness and 

. devotion with which she has studied 
I hope she will return some time in the not too 

distant juture, but I jeel that she has assimilated an 
astonishing amount oj new work in the months that 

. she has been here 
Martha Graham 
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and ran towards it. A woman told me, 'Sit here; and 1 did. 
After a few weeks Dublon's advertisements made me curious 
after all. 1 went there, and the door was opened by a small 
woman who said, '1 knew you'd come'. 1t turned out that this 
was the same woman who had invited me to sit next to her. 
Afterwards, 1 was a household member there for years." 

Through Dublon, Levy-Agron was introduced to Yardena 
Cohen and studied with her, as well as with Gertrud Kraus. She 
succinctly summarizes the unique features of each of her 
teachers: "Gertrud inspired me, Dublon gave me more tools, 
and Cohen was a symbol of 1sraeli authenticity." 

Levy-Agron's dream to become a dancer was opposed by 
th-e-da-ag h-terofagooc! 

family in Jerusalem as well as a dancer was very unusual. My 
parents tried to prevent me from becoming a professional 
dancer, but 1, of course, did not desist. 1 studied with all sorts 
of teachers. 1 paid for my studies by working as a babysitter, 
without letting my parents know, naturally, since they would 
have considered it a terrible shame. The allowance 1 was owed 
they gave to my big sister for safekeeping, so that 1 wouldn't 
waste it on dance. 1 could use it for plays or movies, but not 
for dance. 1t's interesting to note that father used to be one 
of the best gymnasts in the country. But 1, despite their 
opposition, danced all day long. 1n order to please my father, 
1 started studying in the Teachers' College in 1944, and father 
was proud of me. While studying there 1 also completed my 
education in other arts. 1 studied painting with Ardon, 
sculpture with Ben Zvi and music with Yaritsky ... But only 
dance became an obsession" (from an interview with Elisheva 
Ayalon, Olam Ha'isha, October 1989). 

1n the early 40s Levy-Agron started performing with her 
own materials in 'Art and Culture Evenings' - a combination of 
music, dance and poetry - organized by impresario Moshe 
Valin. The programs featured other young dancers, just then 
in the process of becoming famous, including Naomi 
Alesovsky and Zmira Gon. A. Uriel wrote in Yedioth Ahronoth 
newspaper (19 January 1945): "Hassia Levy is not merely a 
dancer. She is an artist. She knows how to think, feel, and 
then perform and express. Her 'Hora' is original from A to Z. 
Such a subject does not leave much room for originality, and 
yet Hassia Levy has succeeded in bestowing upon it 
something of her own ... " 

1n 1947 she put on her recital "1diom Dance" - a combination 
of reading, dance and music. According to an article in Davar 
newspaper of 7 February 1947, "1diom Dance is a new 
concept: This Jerusalemite, going back many generations, has 
dared to arrange a program - a combination of dance, reading 
and music - homogenously and organically. The whole 
program (one translation apart) consists of originality, 1sraeli 
characteristics, bible readings, 1sraeli poets - a matching 
selection in good taste. At a time when most of our stages are 



Expressing 
Sun and tfie 
in Movemen 

שנותטלוו,ערבלו'-אגרוו,חס'ה

19405 , Hassia Levy-Agron, 5010 recital 
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Talia Perlstein-Kaduri 

, 1n awarding Hassia Levy-Agron the 1srael Prize for Dance 
, 1998, the jury stated: "The 1srael Prize in the field of Dance 

1998, is awarded to Hassia Levy-Agron for her artistic and 
educational contribution, spanning approximately fifty 
years. First, as a dancer and choreographer, and 
subsequently as a teacher and educator, who has instructed 

] ... [ . many generations of dancers and dance teachers 
The acme of her achievements 'was obtaining, in 1976, the 

Board of Higher Education's academic recognition for the Dance 
Department she had founded and directed at the Jerusalem 
Academy of Music and Dance. This achievement made the 
Department the first academic institution to award academic 

~~ r-s-fe.r-e-a-R€e-iRs-1:FI:I<:-#0 n-i-R-a -l1-€ד:eac ~ -R ~ -R ~ Ge§1-ees-i R -8-a-REe;-tFa ----
." educational fra meworks 

Hassia Levy-Agron was born in Jerusalem on 2 December 
1923, to a family that has lived in Jerusalem for seven 
generations. On her mother's side she was a Rivlin, and her 
father's family came with the first immigration wave from 
Russia. Her grandfather, Baruch Shmuel Levy, was among the 
founders of Tel Aviv. Her father, Haim Leib Levy (who was 

Hassia Levy-Agron: 

that Levy-Agron was born to dance. 1n an interview with Ruth 
Eshel (1989), Levy-Agron said: "Shoshana gave us a lot from 
the creative point of view; improvisations on literary, musical 
or personal subjects. The lesson would start with a 
progression to various rhythms (a sort of rhythmics), and end 
in creation." After five years, Shoshana stopped coming to 
Jerusalem. "1 was consumed with jealousy, because in Tel 
Aviv famous teachers and dancers, who had recently arrived 
from Europe, were teaching. [i.e., Gertrud Kraus, Tille 
Rossler, Paula Padani and others. T.P.K.]" 

1n 1938, when Levy-Agron was a student at Hagimnassia 
Ha'ivrit High School, the famous artist Else Dublon, a former 
dancer in Mary Wigman's company, came from Germany to 
Jerusalem. Levy-Agron recounts: "At first 1 did not apply for 
her classes because 1 didn't like her name. 1 went to see 
Gertrud Kraus perform at Edison Hall in Jerusalem, and all the 
seats were taken. During intermission 1 saw an empty seat 

born in Jaffa) was a member of the APEC (which was to 
become Bank Leumi) Board of Directors. She was married to 
Danny Agron (a member of the Hagana organization, he was 
among the founders of the Aircraft 1ndustry, as well as a 
famous wood engraver). She had a son, Amos Agron (a 
lawyer), and four grandchildren. 

Levy-Agron remembers herself as dancing from the very 
first day: in the kindergarten run by the poet Levin Kipniss 
and David Shitrai; with her first rhythmics teacher, Teresa 
Goytin; and with Tova Berlin, with whom she danced around 
the olive tree. 

1n an interview with Ohav Plantz (Kol Ha'Ir, 16 August 
1991), she said: "1nstead of taking a dog to the park, my 
sister and 1 used to take a stork on a rope. 1've loved storks 
ever since. The storks, the peacocks and the rabbits we had in 
the yard - they all made me dance. And the wonderful 
teachers I had, too. 1 love storks to this day - their long legs, 
that beautiful neck, the unbelievable elegance. They're like 
elegant ladies. 1 still do stork exercises and other animal 
exercises with my students. For us the stork is the queen." 

In primary school, there was no doubt in the minds of her 
dance teachers - the sisters Judith and Shoshana Ornstein -
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