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הפועלותהנפשות

אשלרותד"רמפגשנקודת-ומחולאטרון 1ת

אלטטרגללה 1המכבוד

ם_רונן 11אלקאשרהאתן 11מראהרלב 1שע 1להגצורךלהן 1א

אובלשראל 1ואשלרותד"רה 11לתחה 11מכל-ער" 1 1עמ-ם 1 1"עמ

אלדור 1גבער" 1 1עמ-ם 1 1"עמ-ן 1האמתוךתקווה

רונןדןד"רם 1ר 1שהםעם 1קוד 1ר

לנדת 1רונד"רם 1ההבדלאתמצא- 1מו 1באוה 1אוגרפ 1כור

בכורות

דקר 11נג_ה 1באורה 1לולה

גרוטמןפובה 1ארכנה 1ולנטולשקרלרמותכולה 1א 1הן 1אהתנועה,

ט 11וטמדר ) 1994 (ם" 1דברכרון 1ב"זלה 1ומ 1מו 1ד

מנורורא 1גקרנקולתקופתשנה 40חוגגשטוטגארטבלט

ר 1בהה 1מא 1ב 1טפורטקוד 1ר

הטרןואןה 1לוטם 11מהחם 1עוששאנוהכאוט : lל 1גלק 1צ 1א

ושםכאןחדשות

ם 1בל 1פטט
ברפמןאורהקאןבל 1פטט
_כהן 1לטק 1ברחלבהודוב 1האבבל 1פטט

ם 1חדשם 1טפר

 1_תנא 1לושרהעלמנורורא 1גשלטפרועלרונןדן

מנורורא 1גם 11עכשוווקנאות 1דתשעה

רוטנברגה 1הנהמחוללשון

קה 1כרונ-ם 1מופעלוח

ת 1אנגל



כפר'רחלמאת ) 1977 (דמנונ"של"ד'וקן

A Portrait of a Demagogue" (1977) by Rachel Cafri " 
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לתנועתםעדיםאנו-20ההמאהתחילתמאז

מסלולים:שנישלזה,לעומתזה ,ההדדית

לעברפונהטקסטעלהמתבססהתיאטרון

ואילו ,פחותומילולייותרפיזיונעשההתנועה

ופונהמסורתייםמחולסגנונותזונחהמחול

במילה.והשימושהיומיומיתהתנועהלעבר

שהולידההיאהמסלוליםשניביןהמפגשנקודת

תיאטרון-סוגתאתבגרמניה-70השנותבסוף

 .]ז anztheater [תיאטרון-מחולאותנועה

והתנועההמילהשולבוהעתיקהביווןכבר

בתיאטרוןאבלטבעי,באופןבתיאטרון

ביןנתקנוצרהמערבי,בעולםשהתפתח

והמחשבה,המילהעםהמזוהה ,התיאטרון

הגוףהתנועה,עםהמזוהההמחול,לבין

לנתקבסיבותלעסוקהמקוםכאןלאוהרגש.

המחולאמנותהתפתחותעלבהשלכותיואו

עד ,בשניםמאותלאורךוהתיאטרון

המאהבראשיתשתחילתה ,מחדשלהתקרבות

ניתןהקרעאיחויאתמקום,מכלהקודמת.

אתשאפיינהלהתחדשות,בשאיפהלתלות

 ,הקודמתהמאהראשיתשלהמודרניזםזרם

ניסיונית.ועבודהמחקרשלעשיריבולשהניב

תחומיכלעלשהתפרשההמחודשת,הבדיקה

המדיהגבולותשללהרחבההביאההחיים,

אלהמסלוליםשנישהזינהוהיאולפריצתם

 .מחודשמפגשלקראתבדרכם

בראשיתהמודרניהמחוללידתבעקבות

לעברמתקרבהמחולהחלשעברה,המאה

עלמתבססהמשותףכשהמכנההתיאטרון,

המאהתחילתשלהמודרניהמחולתנועה.

הבלטשלמהמסורתהמחולאתשחרר-20ה

חדש,מחולאחרלחיפושאותווהפנההקלאסי

התנועהאוהיומיומיתהתנועהעלהמתבסס

שללמגבלותכבולהשאינהאישי,כביטוי

אסתטיקה.

פוןרודולףעסקהשנייההעולםמלחמתערב

וראשיתהמודרניהמחולמחלוצי-לאבאן

מחולאותוליצורבניסיונות-המחולמחקר

חלקהיאגםתהיהבתנועהשהמילהחדש,

וצברופורייהקרקעמצאואלהניסיונותממנו.

- ] Ausdruckstanz [ההבעהבמחולתאוצה

העולם.מלחמותשתיביןאירופה,במרכז

שהחלוהחגבמסכתותגםקייםלכך(ביטוי

מחולאמניידיעל-30הבשנותבארץלהיווצר

נועזשימושאירופה.)ממרכזשבאוההבעה

צלילעלדגששימתבתוךבמילה,

אמניידיעלנעשהתוכן,עלולאואסוציאציות

-60השנותשלהפוסט-מודרניהניסיוניהמחול

נקודתכאמור,יורקי.הניובוילג'-70וה



'"'!. 

דרפלרמורלצ'לוס:אשל,רותרקדנ'ת:דור-כהו,אל'מאת ) 1985 ("אמזונה"

Amazon" (1985) by Eli Dor-Cohen, dancer: Ruth Eshel, Photo: Moral Drapler " 
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שמקורםגושייםוריאסתטייםתכניםמשדרת

היאשהתנועהמפניזאת Jהפרטשלבתת-מודע

ו-פיזית,תנועהפירושו kynesis (מטא-קינטית

meta מעבר):מעל,פירושו

ושלהמחולשלהמסלולים,שניביןהמפגש

סוגה-70השנותבסוףהולידה ,התיאטרון

תיאטרון-אוכתיאטרון-תנועההמוכרתחדשה,

באוש.פינההיאהבולטתשנציגתם ,מחול

שלחדשלסוגעדיםאנוהאחרון,בעשורואילו

תיאטרון-מחולאכנהשאותומחול,

 ,וירטואוזיבמחולמאופייןוהוא ,פוסטמודרני

 ,ורב-תרבותיתרב-תחומיתאמנותיתבתפיסה

כולל-מכלהכולבתוכהומטמיעההלוקחת

במילה.השימוש

אקמץהשוודיהכוריאוגרףשללטענתו

] Mats Ek [ ונרטיביליניאריהואהתיאטרון

שמהותםולמחוללמוסיקהבניגודמטבעו,

אקכשנשאלובפיתוח.בחזרותבווריאציות,

ברנרדהלייביתכוריאוגרפיהליצורבחרמדוע

ענה-תנועהבושאיןמחזה-אלבה"

אתדווקאולאוהרגשאתמבטאתשהתנועה

דבורההמחולומבקרתהחוקרתהסיפור.

שהאמנויותטוענת ] Deborah Jowitt [יוביט

מתבטאותוהמחול,המוסיקההפלסטיות,

חלל, ,שטחצבע,המדיום:מרכיביבאמצעות

במיליםוהרמוניה.טקסטורהקצב,צורה,

לסיפור.'זקוקותאינןהןאחרות,

נבחרהמדועלהביןוננסהלתיאטרוןנחזור

בתיאטרוןהמרכזיכמרכיבהתנועהדווקא

החדשני?

תיאטרוןאנשיביקשו-19ההמאהסוףמאז

התיאטרוןמכבלילהשתחרראוונגרדים

שהכתיבהמסורתימהמבנהובעיקר ,המסורתי

הם .והטקסטהריאליזםהנרטיביות,אריסטו:

וליצורהמדיוםגבולותאתלפרוץביקשו

התנועהשבו ,רב-תחומי ,חדשתיאטרון

אותםרגשות.להבעתמרכזיכלימשמשת

למילהייחסואוונגרדיםתיאטרוןאנשי

מלאכותיות,כמושליליותתכונותולטקסט

ביטויויכולותאומץהעדריושר,חוסר

(ג'סטה)שהמחווהטענוהם lמוגבלות.

אתואמיתיישירבאופןמביעותוהתנועה

אותן.'מתארותרקהמיליםואילותחושותינו,

 ] Rodryk LangerJלנגררודריקהמחולחוקרת

התקשורתאמצעיהיתההתנועהכיטוענת

יותרמאוחרבשלבורקאנשים,ביןהראשון

שלקודיםוגובשווההיגיוןהשכלהופעלו

שהתנועהאתבמיליםלתארשנועדושפה,

קן,התיאורטי 3ישיר.באופןלהביעיכולה

ארטואנטוניןהצרפתיוהשחקןהמשורר

] Antonin Artaud [ התיאטרוןייעלכיסבר

עלהגוף,שפתעלמושתתלהיותהחדש"

ליצורכדימילים,עלולאריתמיותסצנות

ברבהאוגניוהבמאי '.ישירהקומוניקציה

] Eugenio Barba [, המזרחמתרבויותשהושפע

ותיאטרון,מחולביןמפרידותשאינןהרחוק,

שתיביןשבהפרדההסכנהעלמצביע

 :האמנויות

שאיפותעלשיענהאמנותסוגאחרהחיפוש

שונים.אמנותייםבזרמיםביטויואתמצאאלו

ואגנרריכרדהמלחיןטבע-19ההמאהבסוף

] Richard Wqgner [ יישילובשלהמושגאת

שאףהוא .] Gesamtkunstwerk [ "אמנויות

המוסיקה,יתחברושבוטוטאלי,לתיאטרון

והתאורה,המילההשירה,הציור,המחול,

החושיםכלאלשתפנהטוטאלית,לסינתזה

מדוברשלאלהדגישחשובאחת.ובעונהבעת

עלשומראחדשכלשונים,מדיהביןבמפגש

כלשלבסינתזהאלאהמופע,במהלךעצמאותו

 8 .ו"כולל"חדשמשהוליצירתהמרכיבים

את,שמאפיינתלתיאטרוןמחולביןייההפרדה

סכנה:בהוישעמוקפצעיוצרת ,שלנוהתרבות

ומעודדתלגופולהתכחשלשחקןגורמתהיא

 s ".בווירטואוזיותלהתמקדהרקדןאת

אנשישלשאיפתםעלגםענתההתנועה

לבלתיולרוחניות,למסתוריןהחדשהתיאטרון

חוקרשללטענתולפירושים.ולפתוחמוגדר

התנועה ,] John Martin [מרטיןג'וןהמחול

שלראשוניםניצניםלזהותשניתןדומני

בסוףכברלתיאטרוןהמחולביןהתקרבות

פרנסואהשלבתיאוריותהקודמת,המאה

דלסארט, .] ois Delsarte ~ Fran [דלסארט

תורהפיתחוקול,למוסיקהפריזאימורה

להבעההגוףתנוחותשביןבקשרהעוסקת

התיאטרוןלשחקניבעיקראותהוייעד

שלוהתיאוריותשנים.אותןשלהטקסטואלי

חלוציעלוהשפיעותלמידיוידיעלהופצו

המרכזיותהדמויותבין .המודרניהמחול

אותןוהפנימואלולתיאוריותשנחשפו

השוויצריוהתיאורטיקןהמורהנמנהבעבודתם

ערב .] Jaques-Dalcroze [ז'אק-דלקרוז

שיטהדלקרוזפיתחהראשונה,העולםמלחמת

גופנית,לתנועהמוסיקלייםמקצביםלתרגום

שלהיסודמאבני-הריתמיתהגימנסטיקה

בשםכיוםהמוכרת-המודרניהמחול

הרקדניתהיתהבאירופהריתמיקה.

מחולמחלוצותויגמן,מריוהכוריאוגרפית



דלקרוז.שלתלמידותיובין ,בגרמניההבעהה

כחלקדלסארטשלהתנוחותנלמדוב"בארה

לשםאנשיםשרכשוהתנועתימהחינוך

תורתועלנאותה.חברתית-תרבותיתהתנהגות

 ,] Isadora Duncan [דנקןאיזדורהגםגדלו

 ] Tedשוןטדוכןהמודרני,המחולחלוצת
] Shawn דניססנטורות] Ruth St. Denis [, 

המחולתחילתשלהמובילותמהדמויות

המאהשלהראשוןברבעב"בארההמודרני

 9שעברה.

לתיאטרוןהמחולביןנוספתהתקרבות

 ,-19ההמאהשלהשנייהבמחציתהסתמנה

הסימבוליסטי.הזרםשלבהשפעתו

ואנשימשוררים ,ציירים-הסימבוליסטים

מלרמהסטפןהצרפתי(הסופרתיאטרון

] Stephane Mallarme [ הבולטיםביןהיה

בזוזוקשורותהאמנויותכלכיגרסו ,שבהם)

אלפנייהבאמצעותהקהלעלומשפיעות

 .וכדומהצבע ,צליל ,ריחהחושים:

מומשווהסימבוליסטיםואגנרשלרעיונותיהם

 ] Balletsהרוסיים"ייהבלטיםבלהקת
] Russes דיאגילבסרגיישלSergei [ 

] Diaghilev , 1927-1907השניםביןשפעלה . 

בבלטניתןאלהלרעיונותביותרבולטביטוי

-1917בשיצר ]" Parade "[ "תהלוכהיי

מאסיןליאונידהצעירוהרקדןהכוריאוגרף

] Leonide Massine [. נטלו "תהלוכהייביצירת

אתשכתב , Cocteauקוקטוז'אןחלק

והצייר ] Satie [סאטיאריקהמלחין ,הליברית

אתשעיצב ,] Picasso [פיקאסופבלו

שכלל ,מופעהיתההתוצאה .התלבושות

שהפכוקוביסטיות,ותלבושותיריותסרטים,

לאדיאגילבנעים.פסליםלמעיןהרקדניםאת

במילה.השתמש

הבולטיםקניםהתיאורטיוהבמאיםבין

קרייגגורדוןהיוהמאהתחילתשלבתיאטרון

] Gordon Craig [ אפיהואדולףAdolphe [ 

] Appia . אתקרייגגורדוןפרסם-1905ב

 ,,, The Art of the Theatre "החשובהמאמר

התיאטרוןעבורליצורישכיטעןשבו

ואנטי-אנטי-סיפוריתחדשה,אסתטיקה

מופשט,בתיאטרוןצידדקרייג .ריאליסטית

מקוםלתנועהייוחדשבוופולחני,רוחני

היתהלאלתנועהשייחסהחשיבותס!מרכזי.

איזדורהשלמאהבהשהיה ,קרייגמקרית.

החדשותההתפתחויותאתמקרובהכירדנקן,

גםקרייגהושפעכןכמוהמחול.בעולם

 .דלקרוזאק'זשלהריתמיתמהגימנסטיקה

שלהבסיסייםהמרכיביםמןהיאזו(שיטה

שתיביןבגרמניהשהתפתחהמודרניהמחול

זיו-אייל,רותמאת ) 1976 (בזכרות""כותרות

עצמוןורה :צילוםרייזר,דבשחקן:

-es" (1976) by Ruth Ziv חRemembered Headli " 
Eyal, actor: Dov Reiser, photo: Vera Atzmon 
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קבאןלין'גםאיהבמסדןיי 1948-ב .חשןב

] Julian Beck [ הנליאמתיןד'ןגJudith [ 

] Malina י"החאטרןןיהתייאתLiving [ 
] heater התיאטרןןלסמל-60הבשנןתשהפך ,ז

ןבקמלינה .האמריקאיבתיאטרןןהניסיןני

ןפןליטיקהאסתטיקהשלבשילןבעסקן

 ,אנרכיסטית-פציפיסטיתתפיסהעםרדיקלית

באמצעןתהחברהפניאתלשנןתבמטרה

 ) 1958 "האבןדהעדןגןייעבןדתם ·התיאטרןן

)" Lost Paradise ", בןדןתיהםעכמרבית

ןתימפרןביזציאשלבתהליךנןצרה ,האחרןת

במאיםקןלקטיבית.ןבעבןדה ,ןבמללבתנןעה

 iהצגתי-הטרןםהמצבאל ,הפןלחןאלפנןאלה

אתמעציםיי-בקכתב-הפןלחן"יי

אתמעןרר ,לאקסטזהמביא ,הקןמןניקציה

 ,מהפכניתלפעןלהאןתנןמכין ,הקדןשההרןח

אתןמקטיןהגןףאתמחיה,הנפשאתפןתח

 17 " •••הפחד

 ,הפרןאירבמעןבבמרכזןתיהתפתחןלילבמקב

אטרןןיבתםגבחשןקןםמהעתנןלעדןנ

1-םיהשנןיבהיברןסהתפתחש,ירדנגןןאה 913 

יאמהבשלבעבןדןתיןהדברבןלטיקרעב . 1935

 ,] Vsevelod Meyerhold [מיירהןלדןסבלןד

השחקןחייבלפיה ,הבין-מכניזםתיאןרייתאבי

היה .בגןפןמלאהשליטהןבעלאקרןבטלהיןת

להיהמאתהבמאידחהשבןאטרןןיתזה

 1 '.ןתנןחןתצעדים ,סטןת'גלטןבת

העןלםבמלחמתירןפהאשלחןרבנהםע

לניןהאמנןתיהאןןנגרדמרכזעברהשנייה

בהיאלטרנטלחפשהמשיכןהאמנים iיןרק

הפילןסןף ,התיאןרטיקן .המסןרתיתלאמנןת

מהמןבילים- ] John Cage [ 'קייגןן'גןהמלחין

-50הבשנןתיןרקבניןהאןןנגרדאמנישבין

שליםיהתיאטרלמהרעיןנןתהןשפע--60ןה

מרסלןהציירהפסלשלדןשיםימהח ,ארטן

שלמהפילןסןפיה ,] Marcel Duchamp [דןשאן

הפןטןריזםלשיןנןתעןמהר ,זםיבןדההזן

 ,חדשהתיאסתטתפיסהיצר 'גיקיןהדאדאיזם.

 ,המןסיקהעלשהשפיעןןתכניםצןרהבעלת

מרסבאמצעןת(בעיקרהמחןל ,התיאטרןן

ןאירןעיהמיצגים ,השירה ,הציןר ,קנינגהם)

עאירן 'קייגןן'גארגן-1952ב 16 .המןלטימדיה

 ] Black Mountain College [-בהימןלטימד

מןסיקאים ,ציירים ,פסליםחלקנטלןשבן

רןעיילאמןדלשימשזהרןעיא .מחןליןאנש

 .הבאןתהשניםשריםעבםירבאןןנגרד

ברעלהנןפמהטקסטשהתרחקנןסףאמן

 ] Peter Schumann [שןמאןפטרהיההתנןעה

לחםתיאטרןןייאתיןרקבניןייסד-1961שב

שןמאן .] Bread and Puppetז heater [ "ןבןבה

העןלםשל "גזמתהמןייהשכלתנןתנגדיצא

בטקסטיביטןלידיבאהשזןכפי ,המערבי

אןמשןהשתמששלןבתיאטרןן .אטרלייהת

ליצןריכד ,ים'ןבאימזהעבתנן ,ענקבבןבןת

פןליטייםבנןשאיםשעסק ,נרטיבילאתיאטרןן

-1963ב .יטנאםיןמלחמת ,למשל ,כמן ,זמנןבני

הפלסטיןתבאמנןיןתלאןןנגרדקבילמב

ןרקיבנין-50הבשנןתהתפתחןהמןסיקה

ןםמקהעןנהתהתפסשבןני,סיןהניטרןןיאהת

 :שחקנ'ס ,ל"אז'ו-רותמאת ) 1976 ( "נזכרות"כותרות

מוןצעורה :לוסיצבן-אבי,ושמעוןטרימתי ,כטפידורין

-Remembered Headlines" (1976) by Ruth Ziv " 
Eyal, actors: Dorin Caspi, Mati Seri and 

Shimon Ben-Avi, photo: Vera Atzmon 



את ] Joseph Chaikinנשייקיןג'וזףיסד

 ] The Open Theaterנ l1הפתוחהתיאטרון"

משחקלסגנונותהתיאטרוןאתלפתוחבמטרה

אתשהדגישהתפיסהפיתחהואחדשים,

מעבר ,עצמוהשחקןשלואישיותונוכחותו

שילבהפתוחהתיאטרוןמציג,שהואלדמות

 ,הגוףשלתנועתיתעבודההיצירהבתהליך

 18וקול,נשימהתרגילי

רוברטהבמאיגםהעניקלתנועהחשובמקום

בניו-1973בשיצר ] Robert Wilsonנוילסון

 "החוףעל"אינשטייןהמופעאתיורק

עםבשיתוף ]" Einstein on the Beachנ"

המחולמתחוםהבולטיםהכוריאוגרפים

 ] Lucindaלד'יצלוסינדה-הפוסט-מודרני

 ,] Andrew de Groatנגרוטדהואנדרו Childsנ

 ] Philipגלאספיליפהאוונגרדיוהמלחין

 ,במאישלזומשותפתביצירה , Glassנ

שלהמרכיביםכלהיו ,ומלחיןכוריאוגרפים

תפסווהטקסטהעלילהמקוםאתאופרה,

אימז'יםהמתארות ,קצרותתנועתיותסצנות

חוקרבחלומות,כמו ,ומסתורייםפיוטיים

 ] Richardקוסטלנץריצ'רדוהמחולהתיאטרון

וילסוןשלזהלסגנוןקרא Kostelanetzנ

שלתיאטרון l1-80וה-70הבשנותועמיתיו

 ] Theatre of Mixed l1אמצעיםשילוב
 Means,19נ

בארצותהניסיוניהתיאטרוןלפריחתבמקביל

-1961בבאירופה,גםהתפתחותחלההברית

את ] Martin Esslinנאסליןמרטיןהמבקרכתב

אתתיארשבו ,"האבסורדתיאטרון l1ספרו

חיים,אנובוהתכליתוחסרהאבסורדיהעולם

בהצגה ,למשלביטוי,לידיבאואלהרעיונות

l1 לגודומחכיםl1 נl1En Attendant GOdotl1 [ 

 ,] Samuel Beckettנבקטסמואלמאת

התיאטרוןאתשחררהאבסורדתיאטרון

אריסטו,שלהמקובלתהדרמטיתמההתפתחות

והעדיףבמילההשימושכלפיספקנייחסגילה

על ,הפיזיתוהתנועההחושיםאלהפנייהאת

 zסוהיגיון,דמויות ,עלילהשלהתפתחותפני

יז'יהבמאייצרבפולין, , 1964-1959השניםבין

שהושפע ,] Jerzy Grotowskiנגרוטובסקי

תיאטרוןההודי,הקאטאקלימתיאטרון-המחול

את ,מרכזימקוםהתנועהתופסתשבואוונגרדי

עלגרוטובסקיהעלההאמנותיתעולמותפיסת

 ) l1 ,1968עניתיאטרוןלקראת l1בספרוהכתב

באנגליה, ," Towards a Poor Theatreנ"

ברוקפיטרהבמאיפעלבצרפת,יותרומאוחר

שלמרעיונותיהםשהושפע ,] Peter Brookנ

בספרורעיונותיואתפרסםברוקוברכט,ארטו

l1 1968 (הריק"החלל ,"The Empty Spacel1 (, 

התפיסהעלמתבססתברוקשלעבודתו

החייםניסיוןשלביותרהעמוקיםשההיבטים

פנהברוקותנועה;צליליםבאמצעותמובעים

תיאטרוןאחרבחיפושיותרבויותשללמגוון

היצירהמקורהואהגוףשבו ,חדש

ספריהם Zlהתיאטרלית,

בסקיוטווגרברוקשל

עלרקלאהשפיעו

עלגםאלאהתיאטרון

הפוסט-מודרניהמחול

תיאטרוןיוצריועל

בארץ,התנועה

רוב'תשחקב'ס:עזרת',ו'גאלאלדורגב'מאת ) 1991 (רוקד'ס""הערב

ברוןאלדד :צ'לוסאב'רס,קלודאלקבץ,

: Let's Dance" (1991) by Gaby Aldor and Igal Ezrati, actors " 
Ronit Elkabetz and Claud Aviram, photo: Eldad Baron 

זווחלקיתקצרהסקירה

שניעלמצביעה

של-מסלולים

-המחולושלהתיאטרון

כדילזהזהשקרבו

האחדכאשר ,להתחדש

שלאפיוניםמאמץ

המפגשנקודתהשני,

-70השנותבסוףהביאה

תיאטרון-סוגתללידת

תיאטרון-אותנועה

דומני, ,זאתעםמחול,

ה-שנותבאמצעשכבר

המחולהתחיל , 80

לבקריםצורהולובשהפושט-המודרני

עקבותיו,עללשוב-חידושיםאחרבחיפושיו

היומיומיתלתנועהמקוםלתתבמקום

רקדניםידיעללביצועהניתנת ,הפשוטה

לשנימשותףבסיסלשמשויכולהושחקנים,

והואלוירטואוזיהיוםהמחולהפך ,המדיה

ביןועדיין, ,היטבמאומניםרקדניםמצריך

המחולתיאטרוןשקיבלהחשובותהנדוניות

עםהמפגשמןימינושלהפוסטמודרני

בה,והשימושהמילההיא-התיאטרון

מקוםמיאי

1. Henriyk Tomaszeweski, quoted in Peterson 
, Royce, The Anthropology oj Dance 

BLoomington: Indiana University Press 
. 14 . 1984, p 

. 2. Ibid 
3. Rodryk Langer, The Nature oj Dance, New 

York: InternationaL PubLication Service 
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. 1958 Grove Press 
," 5. Eugenio Barba, "Theatre AnthropoLogy 
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Criticism, Oxford: Oxford University Press 

. 23 . 1983, p 
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: 16. MichaeL Kirby, On Happenings, New York 
. 1965 Dutton 
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לשימושוהנתוןאמצעיעודלכאורהזהו-טבעינראהבמחולבוריהדשלשילובו ,לכןאלסםרגל

מאליההמובנת-ההנחה ;מתבקשביטויאמצעישזהו ,אףדומההכוריאוגרף.של

טבעימשהושישהרגשתי .תמידליהפריעה ,כדגאילםשהרקדן-הקלאסיבבלט

 .משמיעשהואבקולותהמלווההקונג-פואמןשלבתנועהיותרושלם

םייבחמיוח,דמקוםישהכתובה)(אוהמדוברתלמילהכילטעוןרוצהאני ,זאתעםיחד

אותהשמייחדמה .לסאונדתוספתרקאינההבמהעלשנאמרתמילה .באמנותגםכמו

מובנתבשפהשמדברורקדןהבמהעליבריש'גשמדבררקדן .שבההמשמעותהוא

ם.ישומעשאנוהראשוןהדברהיאשבמילההמשמעות .לחלוטיןשונותפעולותמבצעים

םיקולטשאנוכדעלמצביעיםבנושאהנוגעיםקוגניטיביתבפסיכולוגיההמחקריםכל

האותיותעללהצביעיכוליםאיננוכאשרגםנתון,מגירויכלליתמשמעות

-כאבסורדנדמהזה .בפועלזואלית)יוהוצגו(אושנאמרוהמיליםעלאו

אידהועברה!דרכןםיהמילאתנקלוטלאאםמשמעותלייצרנוכלאיד

המרכיבותהאותיותאתנשמע)(אונראהלאאםהמיליםאתנקלוט

הובראשונבראשערוכיםהאנושייםוהקוגניציההזיכרון ,זאתובכל !אותן

המיליםכמו-המשמעותאתהנושאיםהמרכיבים .משמעותלקליטת

תופעה :מסוימיםבתנאיםםישקופשארילהיכולים-המסרמורכבמהן

 ,שנאמרמהשלהתוכןאתזוכריםאנושלפעמיםזוהיאלכולנומוכרת

ה .עצמןהמיליםאתלאאד
הצופהבעינימתהווהשלההמשמעות .מופשטתלרובהיאהתנועה

זהכל .עבורוהתנועהמשמעותמהיהקובעהואפעיל:יצירהדיבתהל

מזושונהלהיותעשויהמבחינתוהתנועהשמשמעותהרקדן,דרדעוברשבוומתגבר,הולךלתהליךעדיםאנו-80השנותמאמצע

תןינדומיםדברים .אותהשיצרהכוריאוגרףשלמזוגםכמו ,הצופהשלהמתולואמנויות.אמצעיםעודהעכשוויבמתולמעורבים

תמידשנחשבה ,המוסיקהועל ,אחריםויזואלייםאמצעיםעללומרבגלל(אוליהקודםבעשוראופנתישהיהוהטהורהמופשט

 .ביותרהמופשטתלאמנותהתתלףהאמנים)מרביתלרשותשעמדוהאמצעיםדלות

משמעותלמילההמילה.שלייחודהמתבלט ,האלההדבריםרקעעלוידיאו,פלטטית,אמנותמעורבת.מדיהשלבמופעים

 .איתההנאמרותהמיליםשלבקונטקסטבעיקרהתלויה ,כללבדרדקבועהשלמעבודתונפרדבלתיכתלקמוגשיםועוד,תיאטרון

עבודתואתמטעינותשהןלהביןחייבבמיליםלהשתמשהבוחרכוריאוגרף .הכוריאוגרף

 ,] Forsythe [פורסייתויליאםשלמעבודותיובכמהלמשלכמו ,ואם .במשמעותפלטטייםאמניםשלנתלתםהמעורבתהמדיההיתהבעבר,
נוחות:אישלחזקהתחושהנוצרת ,לפיענוחוקשהסתוםבטקסטמשתמשהואששילובכפיהמיצג,שאמנותדומהאך .קריבעאוונגרדיים

כשלון .משמעותלמצואמנסההאנושיהשכל ,מדוברתשפהשלזיהוישישברגעלאמעולםהפלטטית,האמנותשלבהקשרנקראהאמנויות

למצואמהקושיהנובעמזההשונה ,לתסכולאמביברורהמשמעותלמצואביןשילובשלזהבנושאלמעשה,הרתב.הקהלאלהגיעה

 .מופשטתבאמנותתומשמעתפטוהעכשווייםשהכוריאוגרפיםדומהת,ושונאמנויות

תכןיימשמעית.חדאמירהעלמוותרשהאמןלדעתאמורהקהלמופשטתבאמנותהמיצג.אמנישלמקומםאת

אויפההיצירה-משמעותאיןהאמנותיהאירוע)(אולאובייקטשמעבראפילומאזהמתולכינזכוראםמפתיעה,אינהזוהתפתתות

ניתןלא .מעצמהמשמעותישלמילהאד .שמעבררבדיםבלי ,כשלעצמהמעניינתעצמהבזכותשמתקיימתמופרדתאמנותהיהלאומעולם

במילותלהיתלותהשומעמנסהקשהטקסטנוכח .מופשטכדברלהלהקשיבלמתול,שבניגוד(אמנות,למוטיקההתלווהכלל,בדרךאלא,

הופכותמיליםשבומצבליצורקשה .המשמעותאתלפענחנהוכומתוד ,מפתחכוריאוגרפיהכיום,גםבה.תלויוהיהעצמאי)קיוםלהיש

 .תפאורהאוצליליםכמוי,הכללמהרקעלחלקלאמעולםלמעשה-תריגההיאמוטיקהבהשאיןלמתול

שלכלשהומרכיבאומוטיקה,ללאשלמהעבודהראיתי

טאונ.ד

אמנותשלבולטתבנוכתותגםהתאפייןהקלאטיהבלט

הישניםהבלטיםוכמובן, ,) ...תלבושות(תפאורה,העיצוב

המשתק.מאמנותתלקשהיאבמימיקה,עשיריםהיו

האמנויותשתי-והמתולהתיאטרוןביןהשילוב

טכניתמבתינהקשה,אינו-הבמהעלהמתבצעות

לפתות.
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בשניםשראיתיהמחולותשבמרביתטוען,אני

קיימתמדובר,בטקטטשימושנעשהבהםהאחרונות,

מתפצלתהתופעהלמחול,האופייניתובדרךבעייתיות.

הכוריאונרפיה.לביןהביצועבין

הםשאיןהיאכמדומההבעיההכוריאונרפים,בקרב

וייחודה.המדוברתהמילהשלהעוצמהלמלואערים

טקטטלהנישיודעיםאינםשרובםדומההרקדנים,בקרב

עללהיותאךיומיומי,באופןמדברים,כולנו.נכוןכראוי

שם:לכךוישאמנות;כברזוטקטטעםולהופיעבמה

פחות,אויותרלכךשמוכשריםישתמיד,וכמומשחק.

האמנותעםלעבוד,צריךכךאוכךטבעי.באופן

נדרשותבאפקטיביותבמהעללדברכדי :נכוןהזאת

במטלולכללבדרךמוקנותשאינןומקצועיות,הכנה

כללאמקצועיים.וכוריאונרפיםרקדניםשלההכשרה

מחזאי,נםהואכוריאונרףכללאשחקן;נםהוארקדן

במאי.נםהואחזרותמנהלכלולא

בעתביטוילידיבאההזאתהבעייתיתהתופעה

ישראלים.יוצריםשליצירותמעטבלאהאחרונה,

עידושל"עמורה"בריקודהראשוניםהפרקיםלמשל,

מולרקדניתעומדתבצד,הבמה,בקדמתתדמור:

ליצורמנטההיאהמנוח,ךלטקטטמעברמיקרופון.

החבר'העםלקטעיםשטובמהאךקומית.דמות

ומונזםמביך,נראהבטטודיועוברשאולימהבטלון,

בעבודה,מרכזיתאינההזאתהדמותאמנםהבמה.על

אתלהדריךכדימקצועיבמאיכאןהיהשלאחבלאך

הרקדנית.

אוהדשל"וירוטהאחרונה:מהתקופהנוטפת,דונמה

הקהל""העלבתהמחזהמתוךטקטטלקחנהריןנהרין".

מאודשקשהומתחכם,מתפתלטקטטהנדקה,פטרשל

הטקטטאתאומרטובשחקןומשכנע.חיבאופןלבצעו

ב"וירוט"אךועכשיו,כאןטפונטניתנוצרהואכאילושלו

דקלוםשלמעיקהמתחושהלהשתחררהיהניתןלא

והקרייןשמו,אתהמחזהמצדיקהטוף,לקראתיבש.

וקללהלעשות,מהאךוקללות.עלבונותבקהלמטיח

אתמביכההיותרלכללהעליב,במקוםמדוקלמת,

ישנהכאןנםומלאכותי.מנושםנשמעזההשומעים:

הטקטטהנשתעליותרמקצועיתשעבודהתחושה

מטייעתהיתהשונים)מנישיםביןפיצולו(ואולי

 .שלולאפקטיביות

במה,עוברטקטטכללאבביצוע.היאהבעיהתמידלא

במופע .במחוללשלבםשניתןטקטטיםמאודמעטויש

ממחזהלקוחהטקטטורטינו,להקתשלחוטים""איש

טתםשהואאוקשה,הטקטטאםלשפוטליקשהדאדא.

בטננון(כנהונהקהלחשבוןעלאידיוטיתמהתלה

שמשתחררהמופע,על t'רובהואכך,אוכךהדאדא).

שותקת.והקרייניתרוקדיםהרקדניםבהםבקטעיםרק

ביותרהמקצועיהשחקן/קרייןשנםחשאניזה,במקרה

המופע.אתלהצילמצליחהיהלא

יוסישל "יעלייהמחוללכישלון.נועדבמחולטקסטשלשילובשכלבזאתלומררוצהאינני

שתישלטריועספרקבויש .אחרתגסשאפשרהוכיח ,בת-שבעאנסמבלבביצועברג,

למציאותומתכחשתהפסקה,ללאמדברתמהןואחתגבר,שלאהבתועלהמתחרותנשיס

עבד.וזהנכוןהיהזהומצחיקה.חיההטקסטהעברתהיתה ,כאן .התנועהשממחישה

שנוצרובטקסטאמיתי,משחקבכשרוןשניחנהברקדניתשמדוברברורהסוד?מה

ברגשלבריקוד .מזהיותרכאןישאךבטבעיות.בוומשתלבריקודבשבילמראש

 ,נשיותנשיס,-זה(במקרהשלוהמשמעותאתשהדגישהלעומק,עבודהנעשתה

עומקניכרטקסטכללושלאבקטעיסגסאדס.כבניהרקדניסואתהנשית)והחברה

כמהלייתראומעבראמירה,במחולהיתההרקדניסשבעבורוכן,לתנועה,שמעבררגשי

 " ...רוקדאנייפה

לרקדניםאיןאםאךמשמעות.הריקודעלשכופהאמצעיהואטקסט

יוכללאהטקסטעבורם,אישיתמשמעותנושאשהמחולתחושה

שלהבעיהמלאכותי.יישארוהמללהמתבקשת,המשמעותאתלהעניק

לבעיהאפואנקשרתבמחולמלאכותיתהשתלהכמושנראהטקסט

הויזואליהממדאתהמדגישיםמחולותשל-יותרהרבהרחבה

נכון,ומשמעותי.רגשי ,אישיבהקשראותוממקמיסואינםוהתנועתי,

באמנותמדובראךהתנועה.אמנותובראשונהבראשהואהמחול

לאומיוחדותמרהיבותבדרכיסשנעהמכונהאנוש.בנישלהתנועה

באדסמענייןומהרוקד.באדםהצפייהכמולבנותשומתאתתמשוך

תחליף.איןהזאתולהזדהותאיתו.להזדהותהאפשרותהרוקד?

הענייןדבר,להמעבראיןאםאבלהעין,אתמרתקתוירטואוזיות

היאאישיתמשמעותונטולתמנוכרתאמנותשלשהבעיהמאחרחולף.

המילה.שלהאבודלכבודהנחזורזה,למאמרמדירחבה

היזהרוייכוריאוגרפיםחז"ל:דבריעלבפרפרזהלומר,אפואניתן

משמעות.העברתשלמאודוטעוןייחודיאמצעיהיאהמילה .בדבריכם"

היוצריםורוב-במחולעוסקשאינו(זההרגילהצופהשבעינילהביןיש

רבמשקלהמדוברתלמילהישמקצוע)לאנשירקעבודותיהסאתמכווניםאינם

מדי,ומתחכמיםסתומיםטקסטיםבהכנסתלהיזהרישלתנועה.מאשריותר

ייגםבדואטלמשלשקרהכפי-בכפיתהמשמעותאתמלהאכיללהימנעגםויש

הקול)פסעל(שמוקלטהטקסטשםיונגמן.יוסישל " ...יחזורלאהואאם

הואמופשטתבאמנותהיופילדמיון.מדימעטמותירהואאך ,וברוריפהפשוט,

הזה.הריבויאתלעקרעלולמדימפורשוטקסטשלההמשמעותבריבוי

בביצוע.להיזהרישרבדים,להומוסיףליצירהמתאיםהטקסטאסגםאך

שמבוצעתמתנועהפחותלאגרועהתוצאהיניבבטקסטמיומןבלתיטיפול

לאמשמעותייסוהדרכתוהמתאיסבמבצעהבחירהחן.ונטולמסורבלבאופן

להשתמשאוליכדאילמחול,תיאטרוןמכניסיסאםתנועתי.מרכיבמכלפחות

מחוליבקונטקסטתיאטרוןבכך:מהשלענייןאינוזהוגסתיאטרון;באנשי

רגיל.מתיאטרוןלגמרישונהענייןהוא

עירובראיתימקריםמאודבמעטלמשל,פשוט.דבראינולעולסמדיהעירוב

שלהעירובגסכךבמקביל.המוקרןבווידיאוותנועהבמהעלתנועהשלמוצלח

קל,לאזהאבלאפשרי,זההמחול.שלהמופשטתהתנועהעםמילוליתיאטרון

לו.הראויהכבודאתלולתתזה,אמצעיהכנסתששוקליוצרלכלוכדאי
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אזהלכתיאני

מאודאותיאוהבמישהוכאילו

עייםצחקוהארץפניעל

 ...אדיריםבשמיםורוח
גולדבךג)לאהאז",הלנתי("אני

היא ,יםיאלקאשרהמאת ,"אזהלכתיאנייי

 ,שחלףלזמןערגהבהישגעגוע.שליצירה

לאהשלהשירעוד.ואיננושהיהלמשהו

 ,מופשטתסיטואציההמתארגולדברג,

ממקוםכביכולמנותקת ,אימפרסיוניסטית

והןהשפהמבחינתהן ,היטבמחובר ,ומזמן

וה--40השנותשללישראלהאווירה,מבחינת

 .אלקייםשלוהתבגרותהילדותהשנות , 50

למקומותמחווההוא "אזהלכתיאניייהמופע

העבריתלשפה ,אבודיםלנופים ,אינםשכבר

הזההמיליםצירוףעצםהזמן.עםשהשתנתה

ישראלאלאותנומחזיר- "אזהלכתיאנייי-

יעומסשלפניישראל ,ברגלבהשהלכו

אלגםמתחברהואהתנועה.ופקקיהתחבורה

אתשקידשו-50המשנותשיריםשלרצף

הדרךכי ,תכליתללאמטרה,ללאההליכה

אנייילמתייחסתאלקייםגםהעיקר.היתה

אפשריבלתישכמעטמשפטכאלאז"הלכתי

ההזויהרוחמצבולעכשיו.לכאןלשייכו

 ,ניתוקעלהרומז ,גולדברגשלמשירההעולה

 ,לטבעהגוףאתלהפקיררצון ,לעזוברצון

וגםגעגועאלקייםבשבילהוא ,לחוץ ,לאהבה

לשם ,סתםהליכותכמעטאיןכבר .היעדר

ומגרשיסומנוסודייםמשעולים ,ההליכה

מלאיםטיוליםלאתריבכניסההחניה

 .חדשיםובגייפיםבמכוניות

שאשרהארוכהתקופהלאחרנולדהזההמופע

אינטנסיביתיצירהאחרייצרה.לאאלקיים

למשךשתיקההשתררה-80וה-70הבשנות

אומרת "לחכותשווההיהאולייי .שניםמספר

באופן ) 60 (שלהלגילמתייחסתהיאאלקיים.

 ,בשבילההמופעזאתעםויחדמפוכחמאוד

הזמןבעקבותיימעיןהוא ,הצופהעבורוגם

אתהמרכיביםשוניםמוטיביםשל "האבוד

ממנה.חלקשהיאהישראליות,

מולטי-מדיה,מופעהוא "אזהלכתיאנייי

מחולמופע .החזותיותהמדיהרובאתהמשלב

קטע ,רה-מטלוןמואודליההשחקניתשליחיד

(מצולםוידיאו-ארט ,מוסיקה ,שלהמשחק

דיאלוגמנהליםאלוכלואנימציה;בלוקיישן)

מתוך .העבריתבשירההכתובההמילהעם

אוליאשה,שלדמותנרקמתוהשירההמופע

זודמותדמותה.בתאולי ,עצמההמשוררת

עלבהרהוריםהשונותהמדיהדרךעוסקת

 ,וגםהרוחמצבעל ,השפהעל ,הנשיתההוויה

שלשוניםפניםעל ,יותרעמוקבאופן

 .הישראליות

-אלקייםאשרההיתה ,-60הבשנות

הורסטלואי ,קראוסגרטרודשלתלמידתם

שלהבולטותמהרקדניות-גראהםומרתה

רנהשינפלדרנהעםיחדבת-שבע,להקת

בראשיתאפרתי.ומשהבן-דודאהוד ,גלוק

היתההלהקה,אתעזבה 7ה-סשנות

לבת-עבודותויצרהעצמאיתלכוריאוגרפית

ב- .ולענבלהקיבוציתהמחולללהקת ,שבע

אשרהתיאטרון-תנועהאתאתהקימה 1980

 ,מבצעיםמחמישהמורכבשהיה ,אלקיים

הבמה:אמנותשלתחומיםמחמישהשבאו

ואופרה.קרקספנטומימה, ,תיאטרוןמחול,

שהבולטותעבודות,מספריצרהאיתםיחד

 '.יסולמות"וייטרמינל"היוביניהם

שלהמדיוםגבולותאתאלקייםמרחיבהמאז

 ,קאמריותהןהיצירות .התנועהתיאטרון

דרכישלמגווןמערבות ,משתתפיםמועטות

רחוקההעבודהכאשר ,אנושיתוהבעהביטוי

אינהכללובדרך ,בימתי "שואויימלהיות

אופיזיתתנועתיתשפההרקדןמןדורשת

תנועהעלהואהדגשמדי.וירטואוזית

מצבים ,אנשיםביןיחסיםעלאינטרוורטית,

משדרהבימתיהחללמימיקות. ,קיומיים

חדראוסלוןאוליאודירהאינטימיות:

ביומיומי. ,בשגרתימתעסקתאלקייםמגורים.

שילובעלמתבססתהכוריאוגרפיתעבודתה

שוניםיצירתייםכוחותעםמרכזירעיוןבין

שביחד ,נוספיםואמניםאמנים-מבצעיםשל

יצירתי.פאזלמרכיבים

 ," ••• Tאהלכת'"אב'מתוך:הצ'לומ'סכל

 .קלע'אלל'ף-'בעמ' :סו'לצמורה-מטלון,ודל'האב'צוע:רובן,-אלק"סשרהא :וב'מו'כור'אוגרפ'ה
, hen I Went ... ," choreography and direction: Oshra Elkayam-Ronen זctures from "And וAII p 

performer: Odelya Moreh-Matlon, photos: Naomi Yalif-Alkalai 
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יותריתאימוובאיזההאנימציהאתרוצה

כמהעדידעתילאאכלוידיאו,צילומי

כו-זמניותעלכשמדוכרמסוככיםהפתרונות

ותמציתיקצרבקטע-שצריךקטומסךועל

אחתשחקניתעםיחסית,פשוטיםוכאמצעים

מילולי.לקטעומדויקעשירכיטוילתת-

אותיהפנו ,שפיגל''סםהספרלביתכשפניתי

בצילוםגםבכימוי,גםניסיוולהשישלאיילת,

אכלרוצה,אנימהלההסברתי .כעריכהוגם

בגללאיתי,קשהקצתלההיהלפעמים

מתחושה.שנבעושלי,הספונטניותההחלטות

בליזהואתזהאתתצלמילה,אמרתי

 ".ומהלמהלהסביר

כקורסקודם,הרבההחלאלקייםשלהמסע

הקובץאזנפללידיהיצירתית.לכתיכה

רחוק"לאכלום,קסטלאורלישלהראשוו

אחדאתלעבדניסתהוהיאהעיר",ממרכז

עבד.לאזה .תנועתיתלשפההסיפורים

השתלטה.הכתיבהבפרוזה,נשארוהניסיונות

למעכרהצדקהלהיותשצריכההבינהאלקיים

שמדיוםשעדיףייהרגשתילמדיום.ממדיום

מעברוכ,ךלתנועה,השירהכיויחכראחר

המחולאתטכעיבאופוהמחכרתלמוסיקה

לוידיאוהגעתיהכתובה,המילהעם

כיטויכלישהיוהממוחשכת,ולאנימציה

רכ-עבודההיווהאנימציההוידיאואפשרי.

 ן:;~ו·שאן:: i"FHשפ~ H ~ .ת~~~ד~~=:ש==ו~~~~,.."",,,"",""",......וrח>,"",,'"·

כיווו,לנונתנהשכברהשירכחירתהיתה

אומחולאומשחק,שלקטעמכולאחר

אחרירקמוסיקלי.קולאז'כךואחרשניהם,

ואתהתרגוםאתחיפשתיעמדו,אלושכל

לספק.יכולשהוידיאוהנוספתהשכבה

אניכימייאשת,היתההעבודהלפעמים

הצילומיםאחריורקמשהומצאנוואיילת

לאהואשכימתיתראינו ,הקטעשלוהעריכה

התנועה.עםאוהטקסטעםהשיר,עםעוכד

עםכפולקושיהיהמאוד.מסתכלהיהזה

שנדרשהדיוקגםוהאנימציה:הוידיאו

הטכניהקושיוגםכימתימופעשהואמצילום

שלנתונים"ייעיכודהשירלמשלככיצוע.

שלאינסופיתמסדרההבנוי ,כז'רנומאיה

ממש.נמליםעכודתדרשנשיות,פעולות

שלמודללנוהיהכבית.אצליבמטכחצילמנו

אתשינינופעםוככלהמקרר,עלשתלינואשה

שלמאותצילמנוכךוצילמנו.התנוחה

היהלעיתיםדקות.שלושכולקטעפעולות,

רעיוועלללכתאופתרונותלמצואלאמתסכל

אבלקולנועיתמכחינהמענייושהיהמסוים

עלאודליהמולהשיר,מולאותוכשבדקנו

 "התאים.לאפשוטזההמוסיקה,ומולהכמה

גוחנתשפיפה

מצגתבוצעת,

מתעדנתגס

 ...מתרפה
ומתנפצתמפריעהמדליקה,

ו) Iבז'רמא'ה ," O'Iתו Iוד I 'ע"(

נשיםשמונהחלקלוקחות "אזהלכתיאני"ב

הפעולהשיתוףעיקראחד.וגכריוצרות

 ,עופריםאיילתעצמה,אלקייםכיומתקיים

מורה-ואודליההכמאית-עורכת-צלמתשהיא

שמתגלההקאמרי,התיאטרוומומטלוו

דמויותאינספורהמגלמת ,כשחקנית-זיקית

קולאז'אינטנסיכיברצףמציגהמטלוו .נשיות

בתוךנשיותדמויות 24מתחלפות:נשיםשל

כפייםיצירישכולומופע,שלדקותכשכעים

גלרייתהחדשה.בעיקר ,העכריתהשירהשל

 ,יותרפסיכיותדמויותכיונעההנשים

(גולדכרג,בוהותמצפות, ,מהורהרות

ותובעניותלאקטיכיות ,חלפי)רחלרכיקוכיץ,

המבטידיעלנצפותנשיםוולך);(כז'רנו,יותר

שיודעותכוטות,חזקות,נשיםוגםהגכרי

רטוש).יונתוויזלטיר,(מאיררצונומהבדיוק

 ,אינפנטילירוח:מצכיכיונעהמטלוו

מחליפההיאמשועשע.אונוגהאוכססיווי,

ומקיימתהמוסיקלי,הקולאז'עםקשריוצרת

האנימציהקטעיעםסכוכהיחסיםמערכת

קטעיםלמשךמוחשךהמסךוהוידיאו.

עכודתשל 'אסמבלזשנוצרכךארוכים,

חיכור-וידיאואואנימציהקטעעםשחקנית

צורניות ,רבותמשמעויותהיוצר ,מדיאליכיו

ותוכניות.

עכודהעלהיתהאלקייםשלהמחשכה

מואסוציאטיביבמסעהיוצאתשכבתית,

מחוזותאלמפליגה ,הכתובההמילה

הכתובה.המילהאלוחוזרתאחריםאמנותיים

נוראאנישלי,האהבותלכלדרורלתתיירציתי

למדיוםכיטוילתתורציתילמס,ךנמשכת

לגעתשלישהאפשרותידעתיהקולנועי.

ודרךוידיאודרךלהתגשםיכולהכקולנוע

מפתהמאודזהאמנם .ממדיתתלתאנימציה

ידעתיאבל ,השיריאתכקולנועלכטאלנסות

מורככלהיותעלוללמסךהכמהכיושהפיצול

מעיוהיהזהמסוים.דיסוננסוליצורמדי

שנים,רבקשרליישהכמהעםכיהימור,

כתוספתהוידיאושלהמשמעויותאתאכל

כשהתחלתימראש.לצפותיכולתילאכימתית

אניקטעיםבאיזהידעתיהשיריםעללעכוד

עשיתיכברמה

כלוםעשיתילאשניםאני

 ...בחלווהסתכלתירקאני
 )ץ' Iרב'קודל'הות", I("תלו

 ,רביקוביץדליהשל'חלונות'כשיר"למשל

ושוםדירותמאודבהרבהאודליהאתצילמנו

 :מצכיםמיניכלניסינוהתאים.לאדבר

עד ...בדירהמסתוכבת ,ככיסהתולהאודליה

שלולצילוםהחלוופתיחתשללפעולהשהגענו

מבחוץ.מדרגותחדריוחלונותדירותחלונות

,אכלהחלוולגביברוריםאימז'יםכמהליהיו

עלכשחשכתיבכלל, .מתומצתמאודהיהזה

מתומצתמשהועלחשבתיהוידיאו,

מאודתנועההתנועה:מכחינתומינימליסטי

רגש.שלטקסטלהעבירכשכילאיטית

פסיעהאומבט,רקאפילואוחלוופתיחת

יםפרגמנטעלחשכתי .הליכהכרחוב,

שלסצנהאוהתרחשותעלולאמקוטעים

ממש.

 'ה'טרקהואשהשירכרורליהיההמינוולגכי

וישהמניעהכוחהואהשירהבימתי.האישי

דליהשבוהאופולגמרי.עצמאיקיוםלו

חזקכךכלהואהשיראתקוראתביץקורכי

אתצריכהשאניוידעתיאותיתפסשזה

 .למצואיכולהשאניטוכהכיהכיצוע

ידיעליוקראומהשיריםחלקשונים.

כוחישהזהלדבראותם.שכתבוהמשוררים

אולמשל,רטושיונתושלכמקרה .יתוארשלא

אכלישנותההקלטותשםאבידו,דודשל

כז'רנומאיהגםדופו.יוצאתהיאהקריאה

שיריםויזלטיר.מאירוגםכקולהקוראת

מקצועייםקרייניםידיעלמוגשיםאחרים

רצתהאודליהסלטוו.וצכיאימכרשמירהכמו

כיווונכוו.לאשזהחשבתיאניהכול,לקרוא

אשהשלאחדממודלביותרמטפלתשהעכודה

באשהעוסקיםמהשיריםשחלקוכיווו

אלוששיריםרציתי ,הגכרשלמכטומנקודת

מהקוראיםאחדכל .גכריםידיעליוקראו

היאאודליהכש ,כשלעצמואישיותהוא

דרךעוברוהכולביניהםהמשותףהמכנה

פריזמהלהיותהפכהאודליה .שלהההופעה

כלשלה.דמותהסכיבהנרקמותנשיםשל

ואתצכעים,שללקשתלהפוךאפשרצכע

דרך ,זוויותברצףרואיםהנשיהמכלול

אודליה.שלוהמשחקהתנועהשלהפילטר

ישהקולשלולמורככותלמצלולזאת,ככל

לשמור."שרציתימוסףערך
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ושבעוברלכללכל,תלהטיאת

כלילאפלהאת

כשחלאוכלהאת

בצרבכנחלשוקקהאת
וטוש)'ונתו ,"חטא("על

הבחירהקשה.הכיהקטעהיהיירטוש

ומשקלכוחבעלתהיארטוששלהמילולית

התנועתית.השפהכלאתמכווןשבעצם ,רב

ששונה 'ובח 'בעהשימוש ,שלוהכנעניתהשפה

בישישחושבתאניאחרת.שירהמכלכךכל

החזק,לחיתוך ,הכנענילמצלולגדולגעגוע

מחמאותבלי ,למילהוכוחכבודהמוןשנותן

חושבתאניהתנצלויות.בליגםאבל ,מיותרות

קשה.הכיהתהליךאתעברתירטוששעם

מאודגופנילביטויזעקחושניכךהכלהשיר

חושני.

קשהוהיהאימפרוביזציהעלהמוןעבדתייי

לאאודליהתואמת.תנועתיתשפהלזהלמצוא

שהתנועהליחשובהיההזהובמקרהרקדנית

זהאתניסיתיאודליה.מתוךאורגניתתהיה

 "שונות.מוסיקותעם

שלהחיבבשר ,החשוףבעצבלגעתהנטייה

שבכלאומרתאלקייםניכרת.עברית,השירה

שמח,שירלמצואכמעטניתןלאהשירהספרי

זוהיום.ועד-50השנותבאמצעוזךמאבידן

המלנכוליהאלואםבין ,פסימיתשירה

העצבאורביקוביץדליהשלבשירהוהניתוק

אבידן.שלאהבים"ב"סיפור

עושהשאודליההדמויותשכלחושבתאנייי

על ,מצבהעל .בכללהאשהעלמשהואומרות

אני .הגבריתהמבטנקודתעלשלה,המצוקה

האשהעלמשהואומרשזהבטוחהלא

אשהעליותרהואהמופעדווקא.הישראלית

האשהדמותאתלקחתליחשובהיהבכלל.

 .בנשיםשעוסקיםעברייםשיריםעםולעבוד

נושאעלעבודותלעשותמסוגלתלאאני

במשהומתמקדתתמידאנימתוחם.ספציפי

נושאיםאוניברסליים,רמזיםעםמופשטיותר

מפחדתאניאותי.מבריחיםמדיקונקרטיים

מיידיםיהיוהצופהשלשהקישוריםאולי

מספיקעיבודלרמתיגיעוולאוקונקרטיים

באופוהאדםאותימענייןיותרגבוהה.

בעולםהאדםשלהבדידות .האוניברסלי

 ,הזהאוניםהאין ,החידלוןאותי.מעסיקה

שיהפוךבנצח,פסיקבעצםשאתההתחושה

ולכןאותימעסיקמאודזהבסוף.לנקודה

כמיההלנויש .הרומנטיותהרגש, ,היצר

 "נוסטלגי.רומנטילקשר ,לאהבה

הקרובהמדיוםהיאהשירה ,אלקייםבשביל

מתרחשהכול ,המדיומיםבשנילמחול.ביותר
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משהוהוא ,לפרוזהבניגודשירייהשורות.בין

פתוחות,נשארותהמיליםסגור,פחות

אצללפרשנותזוכהשלהןהמשמוע ,מעורפלות

הואשגם ,למחולדומהקצתוזה ,הקורא

לראותיכולצופהסגור.לאמאודמדיום

להם,התכווןלאשהכוריאוגרףדבריםהרבה

עצמושלוהאינטרפרטציותשעולםמפני

 ,מכירהואשרקלמקוםאותוהעביר

מחפש.שהואואחרותכאלהולמשמעויות

הדברגםוהואבשירהנמצאהזההדבר

לחפשאותימחייבזהליצור.אותישממריץ

כלבעצםשאנימרגישהאנימשמעויות.

 ,חלפירחל ,רנו'בזמאיהשקיימות.המשוררות

וגםוול,ךיונה ,גולדברגלאהרביקוביץ,דליה

ספריאינסוףעלעברתיהגברים.המשוררים

בכל ,אותישתפשההיאהנשיתהחוויהשירה.

 "שונים.ובאופניםצורותמיני

שהיאכפי ,אלקייםשלבעבודההאשה

מטלון,-מורהאודליהשלבתיווכהמגולמת

אמנם,גדוללמשהומצפהשלאאשההיא

במהלך .מסופקתאינההיא ,שנימצדאבל

להעבירמנסהשאלקייםרושםישהמופע

 ."אשהאודותעלייהכולמעיןלצופה

וולךיונהשלהזמן"כלהחומקיימהבשיר

אתהמישירהקמטיםחרושתאשהנראית

אלקיים.שלאמהזוהיהמצלמה.אלמבטה

 , 85בתחיים,ניסיוןעםחזקהאשהייהיא

לאנפטרההיארגילה.בלתיבצורהמעניינת

מהאתלהנציחרציתימקוםובאיזשהומכבר

דמותהעללשמוררציתילחזור.יכולשלא

רוצהלאאנישומרת.אנידברכלהזו.בעבודה

מנסהאני .הנשייהבתהוםיעלמושדברים

ששוםהעובדהאתהאבוד.העבראתלהנציח

אתה .שלנוהערגותאתלהחליףיכוללאדבר

בסדרוהכולקדימהוהולךהחייםאתחי

העבר.עלהזמןכלחושביםלאאנוהריוטוב.

אותמונהאו ,זהאתמחזירהמוסיקהפתאום

 "שיר.



במלחמתשנהרגלטייסנשואההייתייי

והגעגועיםהראשונהההתפכחות .ההתשה

 ,העבודהבתוךכשכבהשקיימים ,הראשונים

אליח,דגרנושבההתקופהאל ,אליוהם

הצעירותוכמובןהמרחבים ,גרשבוץהקיבו

 .לךשייךשהעולםמרגישאתהשבה ,הזו

ארוךשובל ,תקופהמחזיק 'אזהלכתיאנייי'

 .לילדותאוליהםהראשוניםהגעגועיםזמן.של

!·_--------'~"-_ II'II ----ייייי~ I "~נהיהמדקוםאחרישלהשיריםאתזוכרתי, 
בנתניהגדלתיאותנטיים.ישראלייםשירים

הרבהעםקשהעבודה ,בשדהעבדתיוכילדה

 ,ממשפחהחלקהרגשתיצעירמגילות.יאחר

מיווכלסתמיבאובחורף

סתםאמרסתמי

כלוםאמרוכלומי
וולר)יונה ,"ונלומיי"מתמ(

שלהיבשירבעיקרבמופע,קטעיםבמספר

חזרתית ,אינפנטיליתהתעסקותישוול,ךיונה

 .בתנועה ,בטקסט ,בפעולות ,וקקפונית

סתמייי .יםיאלקעלחביביבילדהעיסוק

שישוולךונהישללשירדוגמההוא "וכלומי

שלושהמשמעויותלמרותילדי,ריתמוסלו

הרגליםאותימעסיקיםיי .יותרהרבהעמוקות

ושובשובאליהםחוזריםשאנחנומגונים

יש ,הזוהחזרתיות .בהםלשלוטיכולתמבלי

שלתחושהלצופהנותנתוהיאכוחהרבהבה

למקומותהאדםאתשמחזיר ,ספקטקל

הואהיומיומישלו.והיומיומייםיםיהאינטימ

הרבהמשקיעהיאנ ,ליחשובשמאודמקום

 ,לטבעי ,לרגיללהגיעבשבילאימפרוביזציה

 "פשוט.להכי

אתאלקייםבנתה "רעותמילים"ב

בוריודמהירהתנועהסביבהכוריאוגרפיה

ישולתנועהלמיליםמעבר .מטלוןשלקקפוני

הכתיבה,למכונתגעגועשלתחושהבקטע

מכונת .למשמעותן ,המיליםשללרומנטיות

 ,נוסטלגיהאלקייםעבורמסמלתהכתיבה

ילפנשקטהירעלי,נלוגאהדןילעוןיפס

שהכוללפניהזהלרגע ,למטרופוליןשהפכה

ותכליתי.זיזרי,ידימלי,יטיגד ,ממוחשבהפך

הגעגועיםהםבהיהכתלמכונתםיהגעגוע

 ,פעםשללשירה ,מדוברתלמילה ,לשפה

המשוררים ,גולדברגוללאהלאלתרמן

שלהלאומיהרוחמצבלקובעישהיו ,הנערצים

הכול , 17-16גיל ,הנעוריםליבגיי .-50השנות

אחתהצלחהמסתמנתובאופקחיובינראה

הרבהכךכללךיש ,קדימהחולםאתה .גדולה

לבזבזלעצמךלהרשותיכולאתהלהגיע.לאן

אתהעכשיו .רחוקהמאודההתבגרותכיזמן

 ,רחוקהעולםאתשראיתלזמןמתגעגע

 ,איטייותרהרבההיההחייםשלכשהקצב

פסטורליים,בצבעיםצבועהיההעתידוכל

לפניעצמם.החייםלפנישהואהזההרגע

 .בהםנוגעאניהנה-לומריכולשאתה

~ 

םוג ,ובדתעהמההתיישבותחלק ,קוםממחלק

 ,תקופהאותהשלשראליתיהההוויהןמחלק

 .םיילארישהארצםימיהתמריםשיהשל

י.אותםגיהורםליישראיהםיריהש

שנראהאשה .גדוללמשהומצפהשלאזואנייי

הואהעצב .משמחהיותרעצביששבחייםלה

שהיודבריםמעל.שמרחפתכבדהעננהתמיד

העצב .ךמעצאתמשלהאלאתהנגמרים.-

להאמיןלךגורםוזהיחזורשלאמהעלהוא

פתאום ,מגיעכשאתהכילהגיע.צורךשאין

להגיעשלהזההעניין .נגמרשזהרואהאתה

 .להשליםלומדואתה ,החייםכלאותךמעסיק

זההיום.מאושרתנוראשאנילךאגידלא

הנשייה.לתהוםהולךשהכולעצבליגורם

ומבחינהאונים.חסרלינראההאדםפתאום

כמולאזה .לחשובמתחילאתה ,מטאפיזית

אלו ,האישיתברמה .לצדמצדשנעהמטוטלת

סיבהישיוצרתשאניזמןכל .והחיותהיצירה

באופןאבללצפות.למהעודישלחיים.

שלהשירעםמזדההבאמתאניהעמוק

 "!טיוטה'רביקוביץ

עקבותלהשאירלא

סימניםלפזרלא

איניממילאזהבמקוםאני

נשארת.

רגיקוגיץ)דליה("טיוטה",

הכול.אומר "להגיעצורךליאיןיי-שלוהסוף

לאנשהו.להגיעאמוריםשלאאומרלאזה

ולאהדרךעלדגשלשיםצריךשפשוטאלא

הוא "טיוטהייהשירשלשמו .ההגעהעל

השואלהמחפש :עצמוהידכתבהוא ,ההסבר

אבל ,לאנשהובדרךתמידשנמצא ,שאלות

בסוף.לאעדיין
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 "עריימע-יםעמי"

חופפיםבמעגליםנעיםואדםאומה

לתחייהמכליה

קרנקוון'גריאוגרפיה:וכ

מרוןחנהקריאה:

שטרנברגא.ו.בן-צבי,רות-"מסוקיה"

זלצרד.צ.-"אדע"

חלילבביצוע-גנים""מעין

זנברג) Iא(עמוס

אובלשראל Iספרותי:ייעוץ

ורדןר Iא Iור Iשרעקב Iתלבושות:

בבכורההועלה IIיערעמי-יםעמי IIהמחול

 13כללוהוא 1971בשנתבת-שבעבלהקתעולמית

בארץלהמחונמשךםנישבאותןם.יישראליםיריש

יםייהודנושאים .םייאוניברסלםיבנושאלעיסוק

 ,ומיושניםלפרובינציאלייםנחשבוישראלייםאו

ץבארההבעהמחולשלהתקופהעםבעיקרוזוהו

תחילתדעושעברההמאהשל-20השנות(בין

קרנקוון'גאוגרףיהכורשלהחלטתו .)-60השנות

בארצוישראלעםתילתחיהקשורמחולליצור

לעגואףחששות ,תהיותמעטלאבזמנועוררה

לעשותהחליטשקרנקואלאבלב,דזואול .מסוים

זוהחלטה .עבריתשירהשלבטקסט ,להיבמשימוש

מילהביןשהקשרמאחר ,ממששלהתנגדותעוררה

החגמסכתותעםבעיקראזזוההותנועה

מחולרקדנישלניסיונותיהםועם ,בקיבוצים

האמון ,ריהצעהדוריבעינשנחשבו ,ץבארהעההב

התעקש.קרנקואבל ."חובבים"ל ,גראהםתיקטכנלע

 IIיעריעמ-יםעמי IIיצירתעלמספראובלישראל

 :כתבה)מתוך(קטע

נוצרהתיעבררהישיפעלמחולרתיצידווקא ,אכן

הדרום-הכוריאוגרף ,קרנקוון'ג .זראמןבידי

בלטשלהאמנותיכמנהלויותרשנודע ,אפריקאי

בארץהאמנותלחיילתרוםהחליט ,שטוטגארט

 .ישראליתיצירה

ויחדקרנקוון'געםישבתירביםםיחודשבמשך

עברית.רהישקראנו

רביםשיריםקרנקוקראארצהבואוטרם

םירבשיריםעבורותרגמתיוכאןהאנגליבתרגומם

תרגום.להםבאיןעלהגייכוללאאליהם ,אחרים

חדינעיםואדםאומה :קרנקושבחררהיציהנושא

שבזמנוליזכור .לתחייהמכליה ,חופפיםבמעגלים

השירהאתמייצגהמבחרשאיןטענותנשמעו

היתהלאהמחולמטרתאולם ;בכללותההעברית

יעצמאמחולצורילאלאהעבריתהשירהאתלייצג

קשתמקיףשהמבחרלומרןנכו .משלונושאלבע

זך.בנתןוכלההשירים)(שירך"מהתנהחלרחבה

המחולאתלפתוחמהרעיוןרביםנרתעוכן-כמו
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אןבלןישראלאשלרןת

גודלוהכרתהמופשטלעברהטבעיתנטייתנו .השואהעלבקטע

שעיקרההשירהאך ;בימתייםםילממדהקטנתהאתמנעוהטרגדיה

צליליעםבשילוב ,ותיסמלשעיקרויהמודרנלהמחו ,תמציתיות

החםוקולהבן-צבירותשיצרה ,שםמאישבוקעיםהמופלאיםהנקישה

ממדי.רבלרושםיחדחברו ,מרוןחנהשלוהרוטט

 .צלילםילפמכךפחותלאאךתוכנםלפינעשתההשיריםבחירת

 ,הרקדניםרוקדיםלפיההצליליתסגרתמהאהיהשיריםקריאת

 .עבריתדוברשאינוהקהללאוזניאחידהכמוסיקהלהישמעליהעו

הצליל .כולםבשיריםחוזריםכמוטיביםמיליםמספרעוברותלכן

 ,נדם ,אמם ,ידם ,ים ,אדם ,עולם ,עם ,דם :הינוושובשובהחוזר

במקרה.אול ;חתם

כשם ,למחולערקמהויםאינם IIעריעמי-םיעמי IIבמחולםיהשיר

נובעתומכאןעצמוממנוחלקאלא ,רקעלפעמיםמשמשתשמוסיקה

במחולושהראהרובינסג'רוםלעומת .והמילההתנועהשביןהזהות

II תנועותII -אפשרצדיכקרנקוון'גהראה ,דממהלרקודאפשרכיצד

 .םימיללרקוד





יעךייעחי-יסייעחי
• • 
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ןהזימרהןהשירהמחןלה

ןהציןרטרןןאןהתי

ןהטקסטןהמןסיקה

במסלןליםאךשמיםגרמיכמןנעים

ןחייםןנפרדיםנפגשיםקבןעים,לא

שהםנראהןכאשרביחדדרךכברת

ללאריקןדשאין ,נפרדיםבלתי

הנה,סיפןרללאאןלמשל,מןסיקה

נעןרןהקהל ,היפרדןתלפתעאז

מדריךמהןדברהנעימהמתרדמתן

ןתמיההרןגזישןשןבמנןחתןאת

בעקבןתיהם.שבאןקשב

היתהשירה ,היןןניבתיאטרןן

 IIעהןתנהןראןת IIעםכתןבה

ידיעללביצןעגןפניתןהדגשה

בלתיהיןעםריקןדיהשחקנים.

מןסיקה-השיריםמןנפרדים

ריקההיתההבמהןמילים.

גדןתיהעדמלאהאןמתפאןרה

המחןל .ןבתפאןרןתבציןרים

ןריקןדיםעלילןתידעהקלאסי

הפןסט-מןדרניהמחןל ,מןפשטים

הןראןת IIכבבטקסטהשתמש

 ,נןסףהתייחסןתןכמישןר IIהפעלה

בסיפןריםמפליגאןלעצמןמתייחס

הבמה.עללנעשהקשרלהםשאין

אןלמחןלבסיסלהיןתיכןלטקסט

שנןצר IIסילפיד IIמה ,השראה

עדהיינההיינריךשללטקסט

הנדקהפטרשל IIהקהלהעלבת IIל

 ."נהריןאןהדשלןירןס IIב

אלםשנןתאחרי ,האחרןנןתבשנים

חזר ,המןדרניהמחןלשלרבןת

מןפעכמעטןאין ,הבמהאלהדיבןר

נהריןןלרע.לטןב ,דיבןרבןשאין

שכןןןבטקסט IIאנאפאזה IIאתפתח

אתקרייןבארןרמי ,הקהלאל

 .דברים"זיכרןן IIבבאנגליתקןהלת

קןלןתהשמענןאיילזיןרןתאצל

דיברג'ןנסטיןביל ,מיליםןחלקי

שהעלהיחידבמןפעהפסקהללא

ישראל.בפסטיבלשניםלפני

-שםהטקסט ,נזעקאןחבןי ,עלןם

הפנימיהתרגןםבצןרתאפילן

 ,המחןלבזמןלעצמןמדןןחשהצןפה

רגשיןתאסןציאציןתבצןרתאפילן

חזןתיןת.אן

 ,קרנקןןן'גרצי-70הבשנןת

 ,יאקיפראדרןםצאןממגרףןכןריא

את-שטןטגארטבלטעםשעבד



 ,הזההאדירטקסטלענוצויסטילימינמקודיר

וצמצומהמינוריתהדגמהמיןבעצםשעיקרו

יהשנאחריאחד .ישגרטבהיחסרותולותעלפ

תיהימנהבמהמפינתהשחקניםמתקדמים

פעולהמבצעיםהם "תחנהייובכל ,באלכסון

-מכאיבהולאפשוטהנראיתפניהשעל

מכנסיים,נעליים,מסירים ,הראשאתשומטים

ספגוכאילומשקלאיבודמיןמסמנים ,חולצה

השורההבמה.עלאפרקדןונופלים ,חבטה

חוזרנוסףרקדןכלכאשר ,בקאנוןמתקדמת

עלנותרותהשירסוףלקראתתנועות.אותןעל

שלוערימהבגדיםשלקטנותערימותהבמה

זה.גביעלזההמוטליםרקדנים

הטקסטמןנובעתהזההקטעשלהעוצמה

המוקדמתשלנוהידיעהמן ,מרוןשלומקולה

מעודןהמאודהחיבורומןהדברמהותעל

ראיתישכאשרלהודותעליהריקוד.שלופשוט

ליצרמה ,שניםלפני ,לוהמחאתלראשונה

עלמתפשטיםתואריפישנעריםהעובדה

העזיישלאזקןבאבשמדוברבעוד ,הבמה

לביתוברדתאלא ,"בשרובערייתלהביט

שהוא ,פגיעעירום ,בשלגשלוהעירוםהמרחץ.

המאמיןהיהודישלנפשובציפורפגיעהגם

היפוכההואהברוטלית,הפיזיתהפגיעהוגם

ה"היהודישלזו ,יהודיתהלאהאפוליותשל

בתמימותהבמהעלהמתפשטת ,"החדש

פתירה.לאנקודהזו .מפוארתחיהשלהעירום

הנוסףבמתחגםחיובלמצואזאתעםניתן

שלהחוסןאולי-והמחולהטקסטשבין

האמנותיבתהליךפיתולעודהואהרקדנים

המילולישתיאורהאמיתית,בזוועהשמתחיל

 .מחשבתמלאכתכברהוא

רכאשהראשוןאלמתחברהשניהמחול

בעומק ,פינהמאותהיוצאתרקדניותקבוצת

בסיבוביםונעותמעגליוצרותהן ,הבמה

לילה"הואהשירמורמות.זרועותבשילובי

בושישציורוהואריבנר,טוביהשל "דומם

כוכביםזורעיםעודיי-נחמהאופיוסשלמידה

משדותאדםבניחוזריםעוד /אורםאת

עלוהצל ... / ...מדםעודנקייהוידםרחוקים

 " ...אילןשלצילוהואמפתן

תנופותעםרכיםבסיבוביםמתקדמותהנערות

 ,הגבריםערימתאלמתקרבותהן ,גבוהותרגל

 ,סביבםבעיגולשכבותנובהיסברוקדות

כל ,סוףהכשלקראת ,באוירנעותזרועותיהן

הגבריםאחדאתוחובקתנשלחתזרוע

נוסףהטקסטאלתנועה.ללאהשוכבים

רותשל-יוקצבפשוט-התיפוףזהבריקוד

 .בדממהנגמרהמחולבן-צבי.

עולה "נדםולבנויללרוחקיירשלהשקטמתוך

ולפתאוםב"לפתעמרוןשלקולהפתאום

22 

לוכנדףחמצוהלכחריותועבאלרוקבב

תתיכרייוז " ...חתאנףכיןמבעפותוריםפיהצ

לכתוההשבעהוהקוסימוזואצ"גשל "ףכנ

לבןבמשיהעטוינפלדישנהרוומתמשכת

הציפוראתרוקדתוהיא ,הבמהעללבדה

 ,רבותפעמיםהריקודאתראיתיהכנף.כרותת

 ,"עושהיישינפלדבדיוקמהלומריודעתואיני

כיווןבשינוייגדולות,תנועותכמהלהוציא

 ,לתנוחהמתנוחהסטאקטובמין ,יםיקיצונ

 ,הכנףכרותתהציפורהיאאך ;מאובנתכביכול

עטופהרגל ,אחתרגלעלהצידה,נוטהגופה

מושטתארוכהאחתזרועגבוה,מורמתבבד

השיראתלשמועיכולהאיניהיוםועד ,מעלה

אךס,ופאתללאשוב, ,דמותהאתלראותמבלי

הגדםשלשנקטע,היופישלעמוקההבנהתוך

שלובסופו ,"חתםהחיתוךמקוםועליי ,הזה

עלהלבןהבדאתמניחהשינפלדהמחול

זרועהורק ,במהשבקדמתהדוממתהקבוצה

ככנף.ות,יגלבתנועותנעההאחת

עודיהתוהוא-החזרותבאחתשצולם(בסרט

הבמה,עלשעלהכפיהריקודשלהקייםהיחיד

אתשצילםאלד,דאילןשלנוסחעודיש

אתרוקדת-בארץשוניםבאתריםהמחול

 ).שטרןנוריתהלבנההדמות

של "עריעמי-יםעמיייהוא "הנושאשיריי

צורניבאופןלחבורמנסההכוריאוגרפיהוג"אצ

אתבעצםמאיירתכולההקבוצה ;לטקסט

תלמיםהחורשייואתים""הואתיער""ה

מתוךתקווהנולדתלבסוףכאשר ,"במים

 ,מצביםשלשורההואכולוהמחול .האין

הלהקהאועץכענפימורמותהבנותכאשר

הצורות !'מים"כהרצפהעלמתגלגלתכולה

נפתחתהקבוצהולבסוף ,זולתוךזונמזגות

היחיד.נולדמתוכוחללמיןהיוצריםלזוגות,

ומרכיניםברכיהםעליורדיםהםהקטעבסוף

 .ומרשיםפשוטכךכל ;ראש

שלההפקר"מןבאורזכיתילא"הואההמשך

היחידאת .בסולומתחילוהואביאליק,נ"ח

דודרוקד ,שבידיובוידיאו ,רוןרחמיםרקד

שעניינובסולו-מאודמרשיםבאופןדביר

כמהבויש .לאנכימאפרקדן-התרוממות

ומדויקות,רכותהתנועות ,להפליאיפיםרגעים

המובהקתהתכונהיאולזומפוסל.כולוהמחול

שלהפיסוליתהבהירות,הזוהסוויטהשל

אך ,תנועתיתמורכבותחשבוןעלאוליהמחול,

איזוןיוצרתלרגעמשעממתשאינההפשטות

השירהופךבהמשךהנפלאים.הטקסטיםעם

כלינוספיםכאשר ,כוחמלאתקריאהלמין

 .דבקהןילמצםעמתתמוסיוהרקשהה

היאיער"עמי-יםייעמישלהתנועתיתהשפה

לא-ופאיראילחוממין :תינטאלגתתערוב

רנזהאהושוםמש ,"ינרמגלחויימוקדיב

תבצורניוסקמתעןכאקווקרנשותגרלוימגי

תנועותגםישאך-אסילקמחוליצרכאילו

כאשרבעיקר ,הגראהמיהמילוןאוצרמתוך

 ,הרצפהעלשוכביםאויושביםהרקדנים

גםהמזכירבאופןביחדנעותנשיםשלושורות

בשירהנמצאהרגשיהתוכן .האמפרידוריסאת

להיותלאמצליחגםהמחולאךובמוסיקה

רובנעההקבוצהקרנקו.שלכוחוובזה ,קישוט

במהלימיןבאלכסוןפינהמאותההזמן

שלהמחזוריותאפיוןאתמחזקתהזווהחזרה

 ,לתקומהמחורבן-תמטיתמבחינההריקודים

מחזורלכדימבודדהזהההיסטורישבמקרה

מתייחסיותרהמופשטתברמהאךאח,ד

החיים.שבבסיסלמחזוריות

מהירותקצב,טקסט,שלהחזותיתההמחשה

 ,גופני ,אנושיממדמוסיפהחללוכיווני

רוקדיםהםולתכנים.הצלילייםלאלמנטים

שהמוסיקההרגשיתההיפעלותאתלעיתים

מבלי ,מציעיםוהטקסט

ריגוש.אותואת ""להביע

ואנושיחיגוףזהואך

ואתהיערעציאתהמסמן

זהאחריהחיפושאת ,הים

ואניייאת ,"נפשיאהבה"ש

בגוףבוויש "נשארתילבד

יפיואתעצמוצעראת

מוגבלותואת ,עצמו

עלהרגעיוהניצחון

 .מוגבלותו

מרוןשלהקריאהקצב

 ,הרקדניםלתנועתקשוב

השורותשביןוההפסקות

המשפטיםסופיגםהן

 .התנועתיים

-ביאליקשל "לבדי"ב

ואני ...הרוחנשאכולםיי

 /מלבנשתכחתי ...רךגוזל

בדד /השכינהכנפיתחת

רוקדים- " ...נשארתיבדד

האשהעםגבריםשלושה

הכנףומוטיב ,בלבן

נושאיםהםחוזר.השבורה

היאכאשרוגםאותה

נישאתהיא ,לבדהנותרת

 .מורמת ,החוצה

עליי- "השיריםשיריי

הוא "בלילותמשכבי

 ,ופעמוניםלותימצ ,קולבליווינשיםוצתבק

ולחהמבתוךמובלעיםייםחמזרואלמנטים



כאשר ,גורןיחצ ,שורה-מטרייוהסהקצבי

 • l/באדוםהאשה I/אתרוקדתשירשלי

II םיבשני/l ביפימפתיעטנאישלמהשל

במקוםרקנגעהידיכף I/-והמחולהטקסט

הגוףוכל /במרוצהשםעברהדםכלאך ...אחד

 IIישראלידי l/בנקטעתוהליריות , l/ידיבכףהיה

הקטעזהלמדן.יצחקשל IIמסדה I/מתוך

 IIמסכת l/הטענתאתמצדיקלרגעשאולי

פשטנותשמשמעותה ,המחולכנגדאזשהוטחה

 ,מזויפתאומוכתבתלעיתים ,וחגיגיות

זואך ;שהעיקמהוכלהאישימןוהתעלמות

היוםכברבתקופה.התלויהגישהספקללא

האמירהשלהמשמעותיותבחדלראותניתן

יוצאות I/מהןצורותשלבארכיטקטורהואפילו

ובאמונתו,בעוצמתוגעגועמעוררמשהו l/ידיים

 ...החזותיהדימויבישירות

"הכניסיניאתשרמידבתבונתוקרנקואך

שלללבענוגדואטשהוא ,הנפלא "כנפךתחת

 ,באדוםהאשה ,שירושלי(בוידיאו)דביר

כאשר ,הפגיע,ותריהרךהתפקידלגברכאשר

אזשנראהמה ,אותונושאתגםהאשה

עםמידנחבטתהדואטשלהליריות .כחדשני

/I אלוהיםחיII ישל/l השבעהמיןשהוא ,רימוןצ

בקאנוןהמתבטאתקריאהחיים,חיובשל

קפיצות ,גדולותבתנועותקדימההמסתער

שתישלבסימטריהשוב ,עמוקותוכריעות

 ,ביניהםכךואחר ,שבעקבותיהןגבריםשלשות

 ,ועולההולךבקרשנדו ,נשיםשלשלשותשתי

ובעוצמתבמהירותוגםמרוןשלבקריאהגם

התנועה.

היפההואשאוליבריקודהכוחמתאזןושוב

לסקר-אלזהשל l/אדע II-שבסוויטהוהמורכב

נתניהעם-שטרנברגו l/אשללמוסיקהשילר

במחזורהיחידהקטעזהו .ששרהדברת

הרמתימולהצילום:בת-שבע,להקתרקדניבביצועקרנקוג'וןמאתיער"עמי-ים"עמי

Song of My People" by John Cranko, Batsheva Dance Company, photo: Mula Haramati " 

 ,וזימרהתזמורתיבהרכבבמלואושמולחן

אתםיריהמזכטרגיים,ועוצמהבמצלול

קבלתישזהבשירהקוליות.ביצירותיומאהלר

ישעצמובמחולאך ,המתקרבהמוותשלהדין

 ,החייםחיובוביןהזוהדיןקבלתביןמאבק

הזהבטריומנוגדים.הםאיןבעצםואולי

בלבןהאשה-הדמויותאחתפעםמדינותרת

תשוקהשכולהבאדוםוהאשה ,השבורהוכנפה

 .רעותהעםרוקדשהגברבעוד ,לבדה-וחיות

השלושהסופושלקראת ,נהדרטריוזהו

דר,ךבאותה ,במהאלכסוןבאותולאטפוסעים

והוא ,הגברשלגבועלכרוכה IIלבנה l/הכאשר

וכל,באוירהפוסעת l/אדומה IIבאוחז

 l/אדומה IIהאשרעדונכפפתהולכתהשלישייה

חוזרהגברבעודשם,ונותרתברצפהנוגעת

עלהיאכאשר l/בלבןהאשה IIעםויוצאאחורה

סביבמתעטפתולאטלרצפה,מקבילה ,כתפיו

שלהאיזוןזהוקדימה.מושטותידיו,ראשו

נותרתהבמהעלאך ,העברקבלת ,הדיןקבלת

והמש,ךותקווהנעוריםשמייצגתמיזאתבכל

 IIהלל IIקריאתבאמתהינוהסיוםושיר

רוצהאני I/-זךנתןשלהמילים-מפוארת

 /העולםיפיאתלראותכדי /עינייםתמיד

 /דופיבושאיןהזההעולםיפיאתולהלל

להללאחדלולא ...יופימלאכךכלאותוועשה

מצטרפתהקבוצהוכל ; l/אחדללא ,וכן /

דמוימשהווישמלהיביםוהקריאהוהתיפוף

שמזרחיובמההארוכהבשורהריקוד-עם

מחול I/שהואבמהמשתלבכזוובטבעיות

הכמעטובקצביותווירטואוזי IIמודרני

II ראפית/l הזה.ההללשל

 ,רבגוניתעשירה,לעבודהסוחףסיוםזהו

ורצינותמסירותשלמידהבאותההמתייחסת

לכל ,ולמוסיקהולשירהלשפה-היסודותלכל

לכלכמוקוליגווןלכל ,וחלילאצעדהשלצליל

 ,ישראלירקדןשהולםולמהתנועה

הואמהשלוהבנהועוצמהקצבגופובושיש

לנולגלותכדילשפהזראמןהיהוצריך .רוקד

הזה.ההללכלאתהזה,היופיכלאת

עמי I/המופעונכללשב-1971בהבכורהמאז

בת-שבע,להקתשלברפרטואר l/יערעמי-ים

ברליןכולל ,בעולםשוניםבמקומותועלה

ביניהם ,הרקדניםמיטבבוהשתתפו .ולונדון

בןאהודשינפל,דרנה ,ורדייאיר ,רוןרחמים

דוד ,אברהםלאה ,שטרןנורית ,שרייעקבדו,ד

גוטהיינר,צבי ,קולבןאמיר ,אולוףפר ,דבי

 ,רני'צפאמלהקליינפל,דרותי ,פרברקארין

 ,צפרירתמר ,ברייאנטר'רוג ,אוןחיים ,פזנירה

 ,פרידמןלורי ,אולסטרוםאיב ,סמוליאנסדבי

 .שירשלידו,דחיליק ,פומפרובר ,טריפוןנירה

וו
וווו

• 
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בשניםהפכן IIרב-תרבןתיןת IIן "בין-תחןמיתאמנןת IIמןשגים

השיחעלביןתרןהמשפיעיםהנשמעיםלמןשגיםהאחרןנןת

ליצירההיאהכןןנה IIבין-תחןמיתאמנןת IIבבדברנןי.התרבןת

עיקרן IIןתיתרבןתרב IIהמןשגןאילןבמקבילאמנןתיןתשפןתבכמה

 ,תרבןתיהזדמנןיןתשןןיןןעלמבןססהןאכער;ןההטרןגניןתקבלת

לשמראדםןלכללהתפתחאמנןתןלכלתרבןתלכלאפשרןתדהיינן,

 ,כןללניןתבהגדרןתשבשימןשהקןשיכלעם .שלןתרבןתןאתןלפתח
תהליכיםשלבמיפןיןמסייעןתחשיבהכלימשמשןתהן ,באמנןתבעיקר

 IIהעכשןןי IIהפןסטמןדרניבמחןל ,לדןגמה ,(לענייננןבתרבןת.מרכזיים

שימןשעיצןב,ציןר, ,פיסןל ,טקסטיםקריאת :אמנןיןתביןלשלבמרבים

ןבןידיאן-ארט.)בןידיאן

כמן ,התרבןתשלאחריםמהיבטיםלהפרדהניתנתהאמנןתאין ,כןאם

מח,ד iןאסתטייםכלכלייםפןליטיים, ,פילןסןפייםרעיןנןתחינן,ך

עןלם.בהשקפתמעןגנתהיאןמאיד,ך ,אמנןתיתהישגיןתהיאהאמנןת

המילהשביןהקשראתןלבחןןלצאתבכןןנתישמתןכההתפיסהזאת

הישראליים.העםריקןדיבהתפתחןתןהתנןעה

II החגיםמסכתןתII באמנןתשהתרחשןמהלכיםהקדימןהעםןריקןדי

עןצבןאלהמסכתןתבפרט.העכשןןיהפןסטמןדרניןבמחןלבכללה

שןנים,יןצריםידיעל ,העןבדתבהתיישבןת-40ןה-30הבשנןתבעיקר

שטןרמןרבקה ,שרתיהןדה ,שלםמתתיהןברגשטיין,לאהביניהם:

 ,כהןירדנה ,עמירןןעמנןאל

הםעםןךי iJךי
רונויו

 ,אןרנשטייןיהןדית ,קראןסגרטרןד

ןאחרים.זמירעמנןאל ,לןי-תנאישרה ,רןזנטלצ'סקה ,דןבלןןאלזה

ןמחןלןתמןסיקה ,ןמןשרמדןקלםעבריטקסטשלשילןבהיןהמסכתןת

ןהמןרה,התיאןרטיקןלאבאן,פןןרןדןלףשלבהשפעתןעןצבןהן .חג

 ,אירןפהמרכזבארצןתשפרח ] Ausdruckstanz] IIההבעהמחןל IIממןבילי

פןןחש ,-20ההמאהבתחילתדןרןמבניכרביםהעןלם.מלחמןתשתיבין

ןהחגיםהעממיהמחןל ...חדשעידןבפניעןמדתהאנןשןת IIכילאבאן

המחןלשלמתפקידיןשאחדשסברהיןת i "שקיעהסףעלהםהמסןרתיים

ההמןנית:המסכתאתלאבאןפןןעיצב ,החברהאתלשרתהןאהמןדרני

II חדשיםעםמחןלןתבהששזןריםהמןניתפרןלטריתאמנןתיצירתl.II 

עצםעדקיים ,החגיםבמסכתןתשתחילתםהישראליים,העםבריקןדי

העםריקןדירןב .ןהתנןעההלחנים ,השיריםביןהדןקשילןבהזההיןם

המיליםפיעלאן ,לשיריהםמשןרריםשנתנןהכןתרןתפיעלנקראים

אתמהרןקדיםרביםזןכרים ,הריקןדיםבהשפעת .השיריםשלהראשןנןת

מים"ןשאבתםהשיר ,למשל .רביםשיריםשרדןגםןכךהשיריםמילןת

בהשפעההשיראן ,"הזאתהאדמה IIלמחזהאשמןאהרןשחיבר "בששןן

ההןרה.בריקןדיפןפןלרישהיהנגילה",הבה" ,החסידית

בשנןתהעםריקןדיתנןעתבתחילתשנןצרןאלהבעיקר ,רביםריקןדים

 ,המלחיניםביןהדןקפעןלהשיתןףמתןךנןצרן ,-60ןה-50ה ,-40ה

ברגשטייןלאהלמשלכמן ,יןצרים"זןגןת"הריקןדים:ןיןצריהמשןררים

 ,חןנירהעםשטןרמןרבקה ,נאמןןאמיתיחרמןןשלןםשלם,ןמתתיהן

יןצרכשכלגםןעןד.ספיבקןיןסירעיהלןי-תנאי,ןשרהעמירןעמנןאל

המקריםברןבלריקןדים.השיריםביןהתאמההיתהבנפר,דעבד

שלכניסןחןלריקןדים,המסגרתאתיצרןןהמילים)(הלחןהשירים

 ,ריתמימשעןמסגרת,היאהמןסיקה II 2רןן:לחנןךבראיןןסתרמרדכי
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 .' l/ןכןעםשיריריקן,דנעימןתהחןמר: ,'ןכןאןירה

העם!בריקןדיןתנןעהמיליםלחנים,שלנפרדהבלתיהשילןבנןצרכיצד

למלחיניםלמשןררים,היןצרים.שלהמןדערצןנםהיהזה ,לכלראשית

סגנןן IIאחרהחיפןש-משןתףהשראהמקןרהיהריקןדיםןליןצרי

ללחןמאשריןתררבהחשיבןתהיתהלמילהלכן i "ישראליאמנןתי

ןשל ) IIארצנןנבנה"(הקןלקטיבשלביטןיהיןהשירים .ןלריקןד

טהריןרםכןתבים l/ןראןהביטןשןרן IIבספרם iשלןהלאןמיןתהשאיפןת

אתהסתירןלאאךהציןניהמעשהאתפיארןהשירים I/ :נאןרןמרדכילב

לגלגןפעםלאאךןהתקןןההאמןנהאתהגבירן iןהבדידןתהסבל

ציירןמכליןתרכידןמההארץ.אנשישלהחייםאןרחןתעלבהןמןר

השיריםבלקט ,קןטנריןאב II.3החדשההארץשלנןפיהאתאןהבתבעין

 ':לנןשאהןאגםמתייחס , l/ישראליםאהבהשירי IIבאחרןנהשערך

II את ,המדינההקמתאתהציןני,המפעלאתליןןשיריםמאןת

 iלחייםטעםעןדשנןתןכפסקןל ,היןמיןמיתהשגרהאתהמלחמןת,

שרןבהיהנדמהלפעמיםאמיתית.בדרךהתקןפהרןחאתשמבטא

טבע ,ןשלןםמלחמה ,ןדתייםחברתייםלאןמיים,בנןשאיםעסקןשירינן

 I/לאהבה!זמןהיהבכללןלמיןנןף

מהלקבןעלעיתיםקשה .ןאןתנטיטבעיהיהלתנןעההמילהביןהשילןב

מקןרהשירשימשהיןם)(עדהמקריםברןב .הריקןדאןהשיר ,למהקדם

בתנןעהלבטאניסןהריקןדיםיןצרילריקןד.השראה

 ,המילןליתהמשמעןתאת

גםןלעיתיםהמןסיקלית

שלןהאידיאןלןגיתההיסטןרית

ןיןצריהמלחינים .השיר

מיליםחיפשןהריקןדים

ך l/בתנבעיקר ,שןניםבמקןרןת

גדןלישלבשיריהםןגם

נןעדןרביםבמקרים .המשןררים

שלהביטןיכןחאתלחזקהלחנים

חןשךבאנן"השיר ,למשל .לתנןעהמסגרתשימששנןצרןהמכלןלהמילים

אתכתבעמירןעמנןאלי,לןי-תנאשרהעל-ידינכתבןהמילים : IIלגרש

הרגלייםרקיעןתאתלןהןסיפן-ןהגננןתהילדים- IIהעם IIןאילן ,הלחן

 5 .החןשךגירןשלהמחשתהידייםןהנפןת

שירים

פרידהברצביר IIדעןמדריקןדיםןיןצרימלחיניםביןהשיתןףל

בעיצןבןהדרךבראשית II :זמרין"ןכליהעםמחןל I/במאמרן

השילןבבדרךיןצריןהלכןהישראליהעםריקןדשלןביצירתן

זהאתזהןהשלימןהישראליהזמרמעצביעםמלאןבשיתןף

אןתם , l/הכליזמרים IIפרידהברלדעת i "המשןתפתביצירתם

הפכןההרקדה,ערביאתהתפתחןתםבראשיתשליןןאקןרדיאןניסטים,

בעבןדהליצירהןתרמןהישראליהזמרשללמלחיניםהשניםעם

שלמשןתפןתיצירןתאןתן iןהכןריאןגרףהמדריךעםמשןתפת

בזכןתהלחנים,להפצתרבןתתרמןהעםריקןדיןיןצריהמלחינים

עליהם.'בהתבססםשנןצרןהריקןדים

שלםןסתתיהן Iרבגשם"'לאה-הראשןנןתהסטכתןת

עםאלפא.ביתלקיבןץהצטרפה-1925בלישראלעלתהברגשטייןלאה

הםשלם.מתתיהןגםעברעימה iיןחנןלרמתעברהאלפאבביתהפילןג

חג IIהיהשעיצבןהראשןןהחגלקיבןץ.חגמסכתןתלעצבהראשןניםהין

באןןהמבצעיםהמחברים .-1931באלפאבביתהגזסיןםעםשנחןג IIהגז

לשיריהלעג ,אגבהדיר.לידחגגןהאירןעןאתהרןעיםמביןבעיקר

ןמנןתקיםמלאכןתייםהיןכיןהטענןת ,"הןהן"שירי ,הרןעים

 .רןעיםבאמתהיןןברגשטייןששלםמאחר ,במקןמםאינםמהמציאןת,



הראשןניןת;בתחןשתהיההיןצריםשנישלעןלמםבתפיסת

הבסיסבנייתעםבבדבדהתבצעלחייבתתיהתרבןתשהעשייהןשה

שלםמתתיהןשלןלחן)(מיליםםיהשירישראל.בארץיןהלאןמ

לאהיןחנן.רמתץבקיבןשחןדשןהטבעיחגבעבןרברןבםן

החג.מסכתאתעיצבןןביחדבמקבילהריקןדיםאתיצרה

 .שלםמתתיהןשללשיריםמביניהם-40כ ,ריקןדים 51יצרה

ראתהעצמהשהיאאףעל ,נפןציםעםלריקןדיהפכןקןדיהימר

 'חןבבים.לרקדניםשהןתאמןםייאמנןתיים-טקסחגריקןדי

 ,מקןריןתןמיליםמלחניםיןתרהןלידלשלםברגשטייןביןשילןב

לדןרןתיה.ישראללתרבןתשניהםשלהעמןקמהקשרשצמחן

אתןלחפשלנסןתןהאןמץהביטחןןאתלהםשהעניקהןאהשילןב

החיפןשהיהברגשטייןלאהשלביצירתההמיןחד .ןהמיןחדהחדש

לןןתרמבלי ,זאת ,החןבביםהקיבןץלחברישתתאיםמחןליצירת

תנןעתירעיןןכלבבסיסיי ,לתפיסתה ;חייבשהנןשאטןייהב

גםןלכןהרעיןןמלןאאתבתןכההמכילהמרכזיתאחתתנןעה

המחןלןתנשמרןלאהיהןדיהעםשבקרבהיןת 8 ."לביצןע ,

נאמניםלהישארחייבים"שלמסקנהברגשטייןהגיעה

אןניברסליתגןףתנןעתלאיזן ,כלליתאמתלאיזן-רחבהיןתר

 9 ."העתיקיםהמחןלןתבכלביטןיהאתצאת

מחןלכלבבסיסלהעמידהיהברגשטייןלאהאתשהנחהנןסף

שאןתןנןשאעלריקןדלחברלכןריאןגרףלןאסןריי :כלןמר .אמת

שלןשהברגשטייןגיבשה ,הללןהעקרןנןתבסיסעל Jס."אישיתחןןה

קשןרלהיןתהריקןדנןשאעל-הרעיןניהצדחשיבןת .איצירה:

שהריקןדככלןצןרה.תןכןביןמהןתיקשר .ב .השירמילןתאל

ג. .יןתרבהירלביטןיתןכנןגםזןכהיןתר)יפה(ןמבןצעיןתריפה

 JJ .הקהלשבשיתןף

העקרןנןתבסיסעליצרברגשטיין,לאהעםבשיתןף ,שלם

כשברגשטיין ,-30הבשנןתתחילתן ,השנייםביןהפעןלהשיתןף .

I שירלישרמתתיהןיימספרת:היאאלפא.בביתהגזלחגשיר

כלבלימחדששהתחלתיכאילן .ןנקיפשןטאצלינןצרןהריקןד

כלאתלזרןקליעזר 'ןגדישה'הזההפשןטהשיר .אמנןתיןידע

לראןתאןתימשכהמתתיהןשלהאמת ...התמימןתאתןלרקןד

עםהקשןרההתנןעהאתלחפשאןתישחררהןהיאהשדהאת

שלםמתתיהןןביןבינההאמנןתיהקשראלבהתייחסה ,ברגשטיין

בניגןד ,השירמילןתכימציינתןהריקן,דהלחןהמילים ,השיר

שלםהיהיכןלןכך ;ןכבדןתמןרכבןתלרןבהן ,אןליהפשןטןת

 J3ביןתר".ןעשירעמןקתןכןקצרצרלשיר

I לתחןשתהביאהאמתחןןיןתשלבסיסעליצרןשהשניים

ללאחדששירשמעהשלאהברגע .ביניהםאמנןתיתןלקרבה , 
הנןהגביניהםנןצרןכךמעצמםכאלןעלןהצעדיםממןשכים,

 ;ללאהכשיןמביאןשירןאתלכתןבמסייםמתתיהןייקבןע:

במקןםבןכיצדןצןפה ,השיראתןשןבשןבשר ,המיטהעל

 J4 ."שירלאןתןמחןללאה

 ,שנים 35במשך ,שלםןמתתיהןברגשטייןלאהשלהמשןתפת

ןמחןלןתמנגינןת ,מיליםחןברןשלהם ,מקןרייםחגיםשירי

ןהיאחיברשהןאהצגןת ,הגז)(חגחגמסכת ;הכלןלןת)ןחג

I מחןלןת.להםחיברהשהיאמשלן,םירבןשירים ,מחןלןתלהן

(מעגל), "בשדהשיבןלתיי ,"ירןנןהןיי ,"ברכןתןבייר :םיהמפןרסמ

שטןרמזרבקה-הישראליהעמ

העםלריקןדיהתנןעתיתהמסגרתתאשיצרההיאשטןרמןה

יצרה ,םיןתימניערביים ,םייסלביים-בלקנצעדיםבשלבהאליים.

מתןך-האדמהןעבןדתץהארנןףבהשראת-עםריקןדישטןרמן

לזןמנןגדתתפיסהשטןרמןהייצגבכך ;ישראליעםריקןדליצןרשאיפה

ריקןדיםלעשןתןיישאישמןבןהנןערכפרמנהללהמן,ד"רבזמנןשהציג

 l5מלאכןתי".באןפןבארצנןעממיים

ן-יבע :הבאהסיפןרהןאכןלןהחלןציםהיןצריםןלדןרלשטןרמןאןפייני

 .הילדיםגןלידהקטןבנהעםשטןרמןרבקהטיילה , 1942בקיץחרן,ד

בגרמניהילדןתהמימיעליהאהןבהשהיתהגרמניתנעימהשרןהילדים

 .שלהםהמחזןרלחגיגתשהכינןלריקןדעין-חרןדלילדימשהישןעכשין

אתעשיתילשןןאהאםיי :מטלטלתמחשבהבשטןרמןהעלההמחזה

 J6 "ארצה?ןעליתיילדןתימתרבןתעצמיניתקתי ,בחייהמהפכה

ישראלייםעםריקןדיליצןרןהחליטה ,כדבריהמחדש",התחילהייןכ,ך

נירהעמירן,עמנןאלעםקשריצרההיא .מקןריןתישראליןתמנגינןתעם

שילןבים ;ריקןדים-150ןכיצירהשנןת 40שהניבקשר ,לןי-תנאיןשרהחן

ןקביעת ,ןרעיןנןתתכנים ,לחנים ,מילים ,שיריםעם ,תנןעתייםיצירתיים

היןם.גםריקןדיםנןצריםפיהםשעלהסגנןנייםהיסןדןת

מיר rעמנואל-החדשהיהןדישלשירו

ןלחניםמיליםשחיבר ,טרןבדןר ,משןרר ,זמירעמנןאלשללשירין

טןביידיעלריקןדיםחןברן ,ןבלחניהםבמילןתיהםבמינםמיןחדים

ליל" ,"הידדצריםייהקן ,"בשדהבאריי ,שח"ערביילמשל:כמן ,צריםהין

ביטןיהןזמירשליצירןתיןןעןד. "יפתחבתיי ,"בשערך)שלןהטל(איזהב

בכתב-העתבתקןפתן.האחריםהיןצריםןאתאןתןשהנחןלאידיאןתגם

שארגןהעבריהזמרחןגיבעבןרשהןציא ,) 1953(תשמ"ג "מריםצלילייי

התחייהשלביטןישהןאשירעברי?זמרמהןייזמיר:כתב ,הארץפרחבי

 ,הגיבןרהאיכר ,החדשהיהןדי ,הגןלהיהדןתמןלעבריןת,הלאןמית,

 " ...ך"התנ-השלשןםןקבלת ,הגןלה-האתמןלדחייתעבריים;שמןת

 .העבריהזמריצירתעלהכנעניתההשפעהשלמןבהקביטןיזההיה

תןך-השמיבמרחבשישתלבעברילאןםלגבששאיפהביטאההכנעניןת

העבריתהלאןמיןתסביבןיתלכד-הקדמןניםהארץתןשביעםקשר

אלמןגעןזמתארזהבהקשרהיהןדית.לדתסביבדןןקאןלאהישראלית

שלתחןשהשבנתהכתרבןת ,החלןציםשפיתחן "המעגלתרבןתייאת

בעיקר ,אקסטטייםפןלחנייםבאמצעיםאןתהןהדגישהאחדןת

היןצאיםהמןכריםהצלילים ,המיליםיי :בצןןתאןמחןלשירה!גאמצעןת

האחידןת,הרגלייםןרקיעןתהגןףןתנןעןת ,השבטבנימפיןתאחדפקןל

שבטישלםןשלהכללבתןךהיבלעןתשלהרגשההיחידאתממלאים

 J '."האנןשייםמרכיביןמסךiהגדןל

ןמערברח rמ-שןנןתהשםעןת

שירים ,תפילןתיידיש,בלשןןשיריםהעממיהזמרעלהשפיעןעןד

מחאהשירי ,רןמניים ,אןקראינייםרןסיים, ,מןלדביים ,חסידיים

 ,תימנייםשיריםבעיקרהמזרחי,הפןלקלןרמןשיריםןכןסןציאליסטיים

תפיסתעלהתבססהעברישהזמרלמרןתןערביים.בדןאייםשיריםןכן

ןבמןדעבמכןןןהשתמשןמהמןסיקאיםחלק ,מערביתמןסיקליתעןלם

 ,המזרחבנןסחןבעיטןריםבסלסןלים ,מזרחייםןבמשקליםבסןלמןתגם
עבריןתןבמילים ,ערביגןןןבעלןתמלןדיןתבתבניןת ,בסינקןפןת

המןסיקה ,בעיקרה ,כאמןר ,זאתעם J8עממיים.ערבייםללחניםשחןברן

מזרחיגןןןהיןצריםהןסיפן ,למעשה ;מזרחיתהיתהלאהעבריהזמרשל

היהלאהתיזמןרגם .טןניםחצאישלאירןפאייםמןסיקלייםלמבנים

מפןחיתהאקןרדיאןן,היןהרןןחיםהמןסיקלייםהכלים ;מסןרתיערבי

ןהשביבה.העןדןלאןהחליליתהפה

לןי-שרה ,כהןירדנה ,ברגשטייןלאה ,אגדתיברןךכמןםירפגןריאןפ

הבדןאיתההשפעהאתהםגםחיפשן ,ןאחריםשטןרמןרבקהתנאי,

חיקןישלןבפןלקלןר ,הבדןאים ,הרןעיםבמסןרןתןמצאןההמזרחית

בצעדינמהלההערביתהדבקה ."השןמרייבאןהלישצמחהערביהלןחם
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ורומנים.רוסיםאיכריםשלמחול

נוצרמשלימים,לערכיםההופכיםנינודיםשל-זהמרתקשילובבזכות

ביוזיקהויצראמיתיזהפולקלורהיהבתקופתוהישראלי;הפולקלור

היחידצרכי ;כמונינודיםששילבהבתרבותחזון,וביומציאות

חדשנות ,ופרנמטיזםאוטופיזם ,יהודיותואנטייהודיות ,והקולקטיב

 19וכו'.ושלוםמלחמהומיסו,ד

נםנובעתובעולםבארץהעםריקודישלהפופולריותדבר,שלבסיכומו

שטוביהעובדהומןההשראה,מקורותמעושרהמנוונים,השיריםמו

תכניםלהםהיו ,כאמורשבעבר,אלה,שיריםיצרווהמלחיניםהמשוררים

הנותניםהםאינדיווידואליסטי;ביטויהםוהיוםלאומיים,קולקטיביים

ריקודישלהתנועתיהאוצראח,דמצדהעם.לריקודיוהיופיהנווואת

השני,הצדומןועושר,נווולהםמוסיפיםוהשיריםיחסיתמונבלהעם

ימים.מאריכיםואף ,לפופולריותהשיריםזוכיםריקודים,אותםבזכות

תופעההיאשלנוהלאומיתבתרבותהעבריהזמרשלבחשיבותוההכרה

שנייה,מדרנהיצירהכאללזמרהתייחסורחוקהלאבעבריחסית.חדשה

בעובדהמכיריםישהאחרונותבשניםהרצינית.המוסיקהשלעודףסרח

סןמשלה.ועולםחוקיםעםוייחודיתמקוריתיצירהזוכי

כךוכלמרשיםכךכלחותםבחיינוהמטביעתרבותיתחוםהיוםאיו

 .מקוםבכלאותנומלוויםוהשיריםהמוסיקההעברי.הזמרכמועמוק

אתהפיצופעם ;-4000-3000כהיוםבשנהשירים 400-300נוצרופעם

המיליםאתרשמואזשלהנוערובניבעצמםהמלחיניםהשירים

עדבזיכרונםטבועותהוכיעדאותוושיננושלהםהשיריםבמחברות

התקשורת.אמצעישלבידיהםהמלאכהנעשית ,בימינוהיום;

מקצועיים,וכוריאונרפיםמשורריםמוסיקאיס,היוהיוצריםפעם

שדההיום .היצירהבאיכותלפנועבליעממיים,טקסטיםליצורשעמלו

הביאזהתהליך .לומרמהלושיששמרנישמיכלבפניפתוחהיצירה

באיכות;ירידהשלולסכנהמופרזלריבוינםאבלאחדמצדלהפריה

אךולריקודים,לשיריםועושרנווניםהוסיף IIאני IIל IIאנחנו IIמהמעבר

אחרבמירוץ ,המסחורבעודףהטמונה-הסכנהנברהעימויחד

בכלליצירה.הנשקפת-העתכלחדשיםלנירוייםבדרישה ,"ה"רייטיננ

ולחנים)(מיליםהשיריםביוהשילוב-היוםנםנשמראחדעיקרון ,זאת

נםהמתאימים ,האיכותייםוהריקודיםשהשיריםלקוותישלריקודים.

התרבותשלברזלצאולנכסיויהפכוישרדולמילים,ונםללחנים

סננונה.אחרומחפשתהמתהווההישראליתהעממית

תיאטרוןבנושאהאחרונותבשניםנכתברבות

במסגרתמדובריםשטקסטיםספקאיןהכיחול.

המחולכיחקר(בתחוםמחוליצירותשל
במונחקרוכותלעיתיםהיוםמשתכישים

רכותלאשניםלפניעדהיותנועתי")טקסטיי

המחולאולםאלשהכיא ,ענייןכיעוררחידוש
 .חדשיםקהלים

חוקרת ,] Claudia Jeschkeניישקהקלאודיה
משווהבגרכיניה,הפועלתחשוכהמחול

הכנתשלשוניםסוגיםביןהאחרוניםכמחקריה

שלשונותאפשרויותכיןכלומרכיחול,

ביותרהמצויהאולי-מהןאחת .אינטרפרטציה

חיפושהיא- "מתחילים"מחולחובביכין

עלהמתרחשתתנועהלכלמילוליתמקכילה

משמעותלהיותאמורהתנועהלכלכלומר .הכמה
ברורה.מילולית

מאבות ,] Antonin Artaudנארטואנטונין

על-1938כככרכתכהכיודרני,התיאטרון

 .בתיאטרוןהטקסטשלהמרחביתחשיבותו

בפיושכונהלמהארטוחתרהאמנותיתבעבודתו

המילהשלהעריץמשלטונההתיאטרוןיישחרור

אתגילההתיאטרוןכילומרניתן .הכידוברת"

שפתלגביהתנועתייסהמרכיביםשלחשיבותם

המילה.אתגילהשהמחוללפניהרבההביטוי,

כדברי ,מיליםשלכימארגןכיזמןהפךהבמאי

רביצירתהיאשמשימתוצדדי,רבלאמןארטו,

 .התיאטרוניתהעשייהמרכיביכלכיןשיח

התנועתיים,-אלהכירכיביםשלחשיבותס

יחדיובשמשםרקאינה-והצלילייםהחזותיים

חשוברביםאיםילבכהאמנותית.העשייהאת

 .המרכיביםכלשל ,זהלצדזהההדדי,הקיום

 .בכוריאוגרףבעבודתםנעזריםאףחלקם
"להסביר"אינוזה,בכיקרההכוריאוגרףתפקיד

העגהבלשון ,(אוהמסריםואתהמשמעותאת

אתלמצואאלאאותם),"להכפיל" ,המקצועית

המילהביןביותרוהזורםהמוצלחהמשקלשיווי

נמנעת(אניממנהחלקשהיאהתנועהלכין
 .אותה")יימלווההביטוימןבמכוון

עבודתביןהמהותישההבדלספקאיואולם
שלפניהואהכוריאוגרףעבודתלביןהבמאי

הואשאותוטקסט-מחזהמונחהראשון
 .לעבדמתכוון

מקוםמראי

 • 44,עמ' 1991,אפריל 1גיליוןעכשיומתויהשופט",עיןמדרנותעל"מענזיםאשל,רות . 1

 , 79אפריל , 79/78י 1tנישןמתויטתר,מרדניעםראיון ," I'לנוריאוגרמלח'ן"ביןרון,חנון . 2

 • 9-7עמ'למחול,ה'שראל'תהאגודה

הביטחוןמשרדהשיןיס,תוןי 1tמהסיפוןיסו, 1tן IIUהנישיןונאור,מרדנילב,טהר'ורם . 3

 . 5,עמ' 1992תשנ"ג

 . 4עמ' , 2001בע"מוהפצהלאורהוצאהלמשנלייס, 1tישןהנה 1tשיןיקוטנר,'ואב . 4

 . 21עמ'יי, 1tהישןהזמןנתויזותפןקיסבששון",מ'ם"ושאבתםטפ'בק,יוטי . 5

 • 11,עמ' 1990-1989תל-אביבי, 1tנישןבתוןמתויונליזמר'ו",העם"מחולפר'דהבר,צב' . 6

הוצאתיי, Itהישןוימתוייתגותןומתהיין Uנןגשה 1tיעי-מתויינשושזותגורן,'ורם . 7

 . 50,עמ' 1983תשמ"ד'וחנן,רמתקיבוץ

 • 54עמ'שם . 8

 . 9עמ'שם . 9

 • 9עמ'שם . 10

 • 9עמ'שם . 11

 . 54עמ'שם . 12

 • 54עמ'שם . 13

 • 55-54עמ'שם . 14

 . 39,עמ' 1988המאוחד,הקיבוץהוצאתנמתוי,וןמן Uשןנקהזןו , Itת 1t 1tקומשות,ונה . 15

 . 39עמ'שם, . 16

 . 359,עמ' 1997ת"אעובד,עם-זיוקן,הצנןאלמוג,עוז . 17

 . 359עמ'שם . 18

 . 360שם . 19

,הוצאתהעברי"הזמר"גןהמלווה,הטפרי, 1tישןשיהיוני 1'וס 1t ,יתזגזינולב,טהויורם . 20

 • 1998ארצ',הד

איןמאין.ישהמקריםברוביוצרהכוריאוגרף

מחזאי-שלתפקידממלאוהואטקסטלפניו
 .אחתובעונהבעתסופר-בכיאי

את ] Serge Lifarנליפרסרז 195Zב-הגדירכך

יהיההבמאילבמאי;כוריאוגרףשביןההבדל

עבודתוכלהטקסטשללמרותויותרנתוןתמיד

ביןדקחכלעלהליכהעשהילכהיאביכיוי

 .נוימכלהשתחררהיכולתלביןלטקסטהנאמנות
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הרביםהניסיונותזאת,לעומת

בעשוריםהמחולבתחוםשנעשו

גדולחופשעלמצביעיםהאחרונים

ברוב .בטקסטבשימושכמהפי

שלםבמחזהמדובראיןהמקרים

בציטוטיםאלא ,למחולשמעובד

בלשוןייפרגמנטים",מעטים,

לקוחקרובותלעיתים .המקצועית

 ,סיפוריםשונים:ממקורותהטקסט

ציטוטים ,עיתונותקטעימחזות,

טקסטיםמגוונת,מספרות

אובעצמםכתבושהרקדנים

ספונטניות.אסוציאציות

ולרבלאינטרפרטציההאפשרויות

יותרהרבהרחבותמשמעותיות

וגמישות,פתיחותליצירהומעניקות

 .התיאטרוןיצירותמרובהנעדרות

בפתיחותמתקנאיםרביםבמאים

לאמץומנסיםלמחולהאופיינית

מקצציםהם .דומותטכניקותלעצמם

המחזהמןניכריםחלקיםבמודע

שהמשמעותכךלפניהם,המונח

משתמשיםהםמשתנה.הכוללת

משמעותהאתלחזקכדישונותבשפות

אתולהחלישהמילהשלהצלילית

ממליצהאני .המילוליתמשמעותה

בהצגהלעיתיםלצפותמחולחובבלכל

 .לומובנתשאינהבשפה

ביןבשילובגםנעשהמענייןניסיון

מרכזיתבסצנה :לשחקניםרקדנים

שהשחקןבעתהרקדןרוקדבהצגה

הרבדיםולהיפך.אליומדבר

לאכזהבדו-שיחשנוצריםהחדשים

רקדניםשניביןכנראהנוצריםהיו

ביםרבמאים .שחקניםשניאו

הזאת.הטכניקהאתלעצמםאימצו

תמידהבינוהמחוליוצרי

האמנותשיצירתאינטואיטיבית

מראהולאעצמובפניעולםהיא

לאחד.אחדהמציאותאתשמשקפת

יותרקלהזוחשיבהצורת

זאתלבמאים.מאשרלכוריאוגרפים

משתמשיםשהכוריאוגרפיםמפני

משמשתשאינהתנועתיתבשפה

לתקשורתגםעתבאותה

ממשמעותהמילהלנתק .היומיומית

מלנתקיותרהרבהקשההיומיומית

 .היומיומימהקשרהמסוגננתתנועה

אפילוקרובותלעיתיםנכשליםלכן,

כפינהקומהשיעורבעליאמנים



אורחותלהקותטיורים,בכורות,

 1001מארט- 1001נובמרב
ממיתליאןרהבמריכת

 :מקרא

פרנקפורטבית- 8קולאז'במסגרתהועלה *

דללסוזןמרכז , 2001מסדהרמתבמסגרתהועלה **

 18-19.1.2002תמונעתיאטרוןמחול,בימתבמסגרתהועלה ***

יןצריםלהקה

/I תאום/l * 
11.11.2001 

פרידלנדאןסאלי :כוריאוגרפיה

כהן-סיבונישרה :מוייב

 ,(צ'לו)ניביונתן :מקוריתמוסיקה

(חליל)נויברגהדר

רקדנים

דלנדיפראןסאלי ,צדוקעודד

11.11.2001 
/I בגוףנוגע/l * 

רונן ,ארקינדמיכלמנצורה,שפיראזהרשקדשנייעל :כוריאוגרפיה

לוייעל ,קורן

/I אחרתמציאות/l * 
11.11 .2001 

לויורדית :וביצועכוריאוגרפיה

-Henryk Gorecki 2 :מוסיקה Symphony no. 3 part 

פסטורסטוףיכר :כוריאוגרפיההישראליהבלטלהקת

באד .ס.י :קהימוס

/I ן'דיוויזבאד/l 

21.11.2001 

/I בחוץאניהיוםרוב/l ** 
17.11.2001 

ברגיוסי :כוריאוגרפיה

מורגאורי :תאורהעיצוב

 'קולאז :מוסיקה

 ,קופרברגאודליה ,גבאיקיאיצ ,ברגיוסי

קפלןניר

/I זרם/l ** 
17.11.2001 

אלרזודניהיעקבינימה :היכוריאוגרפ

אלרזדניה :תאורהעצוב

/I ה'אנגז/l ** 
17.11.2001 

יונגמןיוסי :כוריאוגרפיה

קולאז' :מוסיקה

בואנו-במבייונהאבי :תאורהעיצוב

גפןשירה ,גתעמנואל ,יונגמןיוסי

/I איטרת/l ** 
19.11 .2001 

צורערן :שחקן  :ומחולכוריאוגרפיה

פרוסטאורי :קהיומוסבימוי

 l/טרתיהאהאשה I/הנדקהפטר :טקסט

כהן-בילואלה :תלבושות

רובינשטייןאורי :תאורהעיצוב

/I אולם/l ** 
21 .11.2001 

גודריסמין :כוריאוגרפיה

סלוויןרן ,פוסטלקרני :מוסיקה

שטרנשוסענת :במהעיצוב

שמשקי'ג :תאורה

בועז ,ביטוןישלומ ,רגודיסמין ,ארזאיריס

ולטוןקקמה ,טרון

קלהיד :זמרת

חולון-דרנעהלהקת /I בית/l ** דרנעה :כוריאוגרפיה

פוסטלקרני :מקוריתמוסיקה

שדהבינ :תאורהעיצוב

23.11.2001 

/I מצטערתכדכלאנישלימסכן/l ** 
25 .11.2001 

 ,אכמוןעופרה ,שפיראענת ,אמוץגלית

עמרםעופר ,דודשחר

פרדקיןגליה :כוריאוגרפיה

שולחןאיסר :מוסיקה

ברסייעקב :תאורהעיצוב

/I ואקום/l ** 
25 .11.2001 

טקאהשיקויאק,זקןבןענבל זקןבןענבל :כוריאוגרפיה

יבבליקיוסי :מקוריתמוסיקה

נייסאיריס :תלבושות

ברסייעקב :תאורהעיצוב

/I תורידיתוריד/l ** 
30.11 .2001 

גורליצקי,עידןפרת,שי ,ובסקירינמענבר

בזלאיתי

זיורונית :כוריאוגרפיה

קרמןדוד :מוסיקה

אלרזדניה :תאורהעיצוב

/I פאן/l ** 
30.11.2001 

איילשרון :אוגרפיהיכורבת-שבעאנסמבל

קולאז' :מוסיקה
אלרזהידנ :תאורהעיצוב
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II שלןןהאיזן"** 

2001 .[ 30.1 
ברסקלארה :כןריאןגרפיה

 'קןלאז :מןסיקה

אלרזדניהתאןרה:ןב~צע

אשר ,הרמןמיכל ,ליפסקרמיה ,ארזסיאיר

לב

II יעלישלהבלטנעליII פאנןבןאלרי :כןריאןגרפיהאשדןדפאנןבבלטלהקת

***"Blue Wound" 
18.1.2002 

עידןלב,אשרדהן,צחיקלנר,אסנתשימאזאקימאמי :כןריאןגרפיה
גןרליצקידןדבןניבעפרןן,אריאלארט:ןידיאן

II הריסןתעלהרהןריםII 

7.2.2002 
תמיםיןסי :כןריאןגרפיהמןזעלהקת

פטישמיקי/צחי :מןסיקליתעריכה
ברסייעקב :תאןרה

II שןשניםשלגןII 

4.3 .2002 
בןררתמרבןררתמר :כןריאןגרפיה

II מקןםשןםיןדעII 

8.3.2002 
נןרטןןסלןןיןפןל :כןריאןגרפיהבת-שבעלהקת

פרית'פרד :מןסיקה

חןלה""בריאה/לא
8.3.2002 

סןטחייןני :כןריאןגרפיה

 'קןלאזמןסיקה:

פרץטליהרמתי,שיארבל,לי

II לחייםמחכיםII 

30.3.2002 
גת,עמנןאלןביצןע:כןריאןגרפיה

שיינפלדניב

•• 
 1.11.2001-12.11.2001ברזילבת-שבע:להקת
10.11.2001-8.12פסטיבלבמסגרתאןסטריה,חןלןן:-דרנעהלהקת .2001 Focus on Israel 
 Focus on Israel 10.11.2001-8.12.2001פסטיבלבמסגרתאןסטריה,בת-שבע:להקת

 Focus on Israel 10.11.2001-8.12.2001פסטיבלבמסגרת ,אןסטריהגןלדמן:ןרה
 28.10-9.11.2001הןדןסין, :קןמבינעלהקת

, 
בקאןלמחןלפסטיבלבמסגרתצרפת, :בת-שבעלהקת
ארה"בןרטיגן:להקת

•• 
ב IIארהענבל:מחןלתיאטרןן

ארה"בבת-שבע:להקת
ב IIארהבת-שבע:אנסמבללהקת
ב IIארה :יןנגמןיןסי

• 
צרפת :כרמןןלהקת

, , 
Sultan of the Dance (טןרקיה): 2001נןב' 10-24תל-אביבפסטיבלבמסגרת 

(ספרד)מרקזאנטןנין

• 
 10.1.2002-12.1.2002 ,ממןרנדןם""במןפע(יפן):טייפדמבלהקת
 18.1.2002-20.1.2002בריןזקה:להקת

20.2.2002-25.2 :הבןלשןיסןלני .2002 
בחיפההמחןללקידןםהעמןתהבהפקת IIשמחה IIמןפעבמסגרת :(הןלנד)אבגיאןרי

 19.3.2002התאןמה",הממלכה IIבמןפע :(בןלגריה)רןבבהנשקהלהקת
 20.3.2002-25.3.2002הפלמנקן,ימיפסטיבלבמסגרת " Laז irana "במןפע(ספרד):פאחסמריהשללהקתה
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,לה*
~ 
~ 

--
יובחציבמלאת

שללפטירתה

גרוסמןארכיפובהולנטינה

-חיידקרבינגליאורח

אישימכתב

לאהןרגליים.קלתאסופה,זקופה,הרחוב;לעיקולמעבר

שהיאמפניהמורה,כלפיכבודיראתחשההילדה-הואנהפוך

i I פשרותחסרתמלכהשהיאמפנימכירה;שהיאאחרמורה, 

כבחמורה.בקלהמדקדקת ,תובענית,

I הסטודיו.דלתאתפותחתכולם)לךקראו(כך

לחדראחדצוהרבעלוטחובקטןמקלט ,קיטוןלמעשהשהוא

העקומיםהכתליםעלנטושה.אחוריתלחצרמילוטופתח"רר"יד,,,:~_

(מרתהשנימצדעמיתיםאח,דמצדתלמידיםתמונות;שלארוכהה

 ] Heraldקרויצברגוהרולד ] Margot Fonteynנפונטייןמרגוטגראהם,

דיוקנךעברי(משניהאחוריהקירמן .במיוחד)ליזכורים Kreuzbergנ

ניזיינסקי ,בינהקרספבלובה,המחול;אלוהיאלינוהביטוהמצויר)

עבורלימיםנרכשהואאירוני,(כמהשחורכנףפסנתר ...ואולנובה

מאחוריו,החלל.מנפחניכרחלקעלחלשבגליל)ערביבכפרכנסייה

ההלבשהחדרהיהמגדולתו,שירדארגמנימסךדמוילוילוןמעבר

סוחטיםהיינוקרבואלהמפורסם;הדליעםהלבשה!")~r,וןרץ!קט"(

אתפותחתארכיפובהחורף.כלהסטודיואתלהציףשאיימומי-גשמים

ואב'ג'ל )ן'מ'מ(ב'בג-ה"דקרל'אורההתלמ'דות:המלכות'ת,האקדמ'ה'בות nב

 1971(משמאל),בן-אר'

R.A.D. First Intermediate Major exams, Valentina Archipova 
Grossman, students: Avigail Ben-Ari (Ieft) and Liora Bing-Heidker 

1971 ,) right ( 

לאשמעולםפיעלאףשל,ךהחיבהבשםאותךלכנותלעצמימרשהאני

התקשורתשערוצישניםזהפנים.אלפניםכ,ךאלייךלפנותהעזתי

נעלמים ,רקערעשיצובריםלסירוגין,ומתערפליםמתבהריםבינינו
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אתלחלוםשבה ,בעברונוברתחוזרתאניייהידעשלהארכיאולוגיהיי

משמעותלמצואמנתעלזיכרוןשלגושיםמחדשמקבצתהעתי,ד

לבלט.כמורהלחייתוקףלתתלהווה,

ילדההבית.בחזיתמדרגהעליושבתתשעכבתילדה . 37מסדהרחי

זה ,הפיזיבמובןודווקא-מסויםבמובןעצלהאפילוחולמנית, ,שקטה

הקדימההילדהמגובשת. ,דרוכהנוכחותלכללהשריריםאתשמגייס

להתבונןאוהבתשהיאמשום-לבלטשלהלמורהלהמתיןכדי ,לבוא

 1958בארץ,רםובס'בלטפסט'בללהקתרקדב'עםארכ'פובה

טאובראוסקרצ'לום:

) 1958 ( Archipova with dancers of Festival Ballet 
photo: Oskar Tauber 

וההדרהעליבותשםדרואיךמלכות.הדרתבוונכנסתהסטודיודלת

כבש!עםזאבכמו

-(ייאיקצובותבהברותמהולה ,רצוצהבעבריתהשיעורים;התנהלוכך

מילתהיתהבגןייפרנסיי .כבדרוסיבמבטאומתובלתיםיי)-צי ,ים

המדומה,האוראלומתשלמדויקלכוונוןכלומריי,באגןפנסיילהצופן

בארכיפובאית"לנמנםיי ;" En-Dehors "הירכייםמפתיחתהנובעת

צדק:בi.ךךת (Jז;כייאתכגוןמופלאותהערותשפעגםוהיו ,לנענעפרושו;

ראשבדיעב,דלמדתיכךפירושו,ייה (f ~זבה~לבה"וכדומה.ימניתיי

הבנושלא ,אנחנוכיצדמוזרלהקשיב. ,לחשוב-כלומר ,אוזנייםושתי

 ,בכוח"לאוהערב;השכםלנושיננתאתהכול.הבנוזאתבכל ,דברשום

מחווהלכל-משמע ," (Jז;כנכו;כ~ין"עלי;החביבהשיבושוגםייבמוחרק

תלמ'ד'העסוכור'אוגרפ'ס.מור'ס ,רקדב'סשלדורותוהעמ'דהשב'ס-35כבמשךבח'פהל'מדהארכ'פובהרץ.אבהבלטהוראתמחלוצ'ה'תהגרוםמןארכ'פובהולבט'בה *

מ'רוז,אמ'רהמשולס,ר'קה ,ר"סבור'תבן-אר,''ג'לאב ,לרמןרות ,ק'דרת'מ''רושלמ,'בה'ר ,מרקמןוהלל ''מפולםקברטה ,וסארוזבבר'בה ,עופרמ'ר'ת ,ר'מוןבתב'ה :במב'ס

 ...ודועב'בג-ה"דקרל'אורהאשל,רות ,פר'ר'בה ,ה'סראלהא
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הצלחת,איךבעלמא.תנועותייסתם"פהעושיםלאמניעישכוונהיש , , 
ביטוי?לדקויותוהבחנהדייקנותשלכזאתמידהלנולהקנותשפה,בלי

להביןהצורךו_לה,בינינו,ונותרשהיההקשרסודטמוןבכךאולי

למילים.שמעברמשמעותאחרהחיפושלעומקם,דברים

ואילוידידהיאשהרצפהלומרנכוןהאם :מריםויכוחיםזוכרתאני

הידידהואהבארלהפ,ךשמאאוהבלט?לרקדןאויבהואה"באר"

בלרינה(הפרימהאולנובהאתלבקרזכותלנוישהאםאויב?-והרצפה

עדבהכנעההכולולקבללהתאפקחייביםשאנחנואולנובה)אוגלינה

אסורהאמנםלאימון?למידהביןההבדלמהוכמוה?לפחותשנדע

הבסיסיים?בצעדיםששולטיםלפניומסובכותקשותבתנועותלהתאמן

אניאבלהנכונות,הןשלי)(אושלךהתשובותאםיודעתאינניעדיין

לשאולראויהשאנילהישאל,ראויותשהןאותילימדתשאתיודעת

לשאול.לרקדןשראויאותן,

בדיוקהבלט,משיעורינפרדבלתיחלק-הרצפה"עלייהעבודהוהיתה

יישכלוללספרובהקדשהתנכיים.נושאיםעלהאימפרוביזציהכמו

אתלמזגשיודעתארכיפובה,"לווליהפלדנקרייז:לךכתבהיכולת"

ת"אפלדנקרייז, 'מ(ויעיל";אורגניבאופןהבלטבהוראתעבודתי

ללאהייתובעולםבארץקלאסילבלטהמוריםבקרבאכן, .) 28.2.67

המכף.~ה-הזההדבראתהעמוקההבנתךבזכותרקולוחלוצה,ספק

תיאוריותשלבהקשרבולדברמרביםכהשהיום ," Proprioceptioייח

אז,נודעוטרםמחולרפואתאוספורט,רפואתלמיניהן.מאטיותסו

אותנולימדתאת .ברכייםבעיותליזכורותלאשלךבסטודיואולם

אתלהכירהיטבתףן. 9למצלמצ~ן,הפנימית"ייהעיןאתלהפוך

עללהתגברלנולעזורכדיהראשאתשברתפעםולאולה,תלמידיי,ך

אתמשמשיםשחלקםמיוחדים,תרגיליםבאמצעותגופנייםקשיים

היום.עדברזלצאןכנכסיתלמיזי

אורגשניתנדיבה?אוקנאיתרוח?קצרתאוסבלניתהייתהאם

ניהולופנקסינוכריותפאותספרים,לשפות,שנוגעבמהקשוחה?

ייירשתי"לימיםמלאי.לאגורשמוטבהאמנתצברנית.הייתחשבונות

(אבלמאייםבמבטמרימהשהייתהמקלאתשל,ךהסטודיואת

השולחןאתב) I,; ?\וrאת"להכות"כדירקבוהשתמשתדברשללאמיתו

לךשיסבירוכדיהחדשיםתלמידייךאתהושבתשסביבוהרעוע,העגול,

הקבלהתנאיאבלאח,דכלקיבלתלאאתלא,לרקוד.רוציםהםמדוע

לשכנעהיההמבחןרקדני.ייפוטנציאל"חייבולאמעולםשלךבסטודיו

לרקוד.ללמודרוציםבאמתאלאנודניקים",ייסתםלאשאנחנואותך

בועמדשלאמיקץ;לאיןמבחןהיהזה-החשוביםהמבחניםכלכמו

אותךלהכירדימיתיימייךבאחריתהדלת.אלמופנההיההזמןבמשך

קטנטונת,קרטוןפיסתלמצואהופתעתימותךאחריזאת,ובכלהיטב

נלה,בארנקי,עליהלשמורהמשכתי(אנימנטרהכמובארנקךששמרת

אחד:מצדרשמתגווילבצורתמצוירתמסגרתבתוך .לי)שגנבועד

 ,יגברעלייצריעת

אגרוס,שיניבחצץעת

עבדאוסריסלהיותאתאווה

הלוי)יהודה 'ר(

 ...להביןכדילאנגלית,התרגוםאתכתבתהשניהצדמן

עללסטודיו,מפתחהראשונהבפעםלינתתעשרהשמונהליכשמלאו

מאודיבכלועבדתימאודגאההייתיריקוד.בעצמילהכיןשאוכלמנת

התשוקהאתלרקודניסיתישיינברג.שלהוד""לילמתוךקטעעל

לראותביקשתאחדערב .הראשונהאהבתישלהנפשסערתאתוהכאב,

לאשהריקודמשום ,ורחימובדחילולפנייךרקדתיואניהעבודהאת

וחציתקמתולפתע ,בצדבשקטשישבתזוכרתאניכלל. "יייקלאסהיה

שטוחותהידייםכפותכפופות,ובברכייםמקבילותברגלייםהחללאת

תוךלצ,דמצדתזזיתכאחוזותנעותבו,מחככותוהןהאגןקדמתעל

 ,בהתרגשותבתדהמה,עינינפערוכיצדלבשמתהאםהתקדמות.כדי

אשכחולאשכחתילאהשותפות?עלהעמוקה,ההבנהעלתודהבהכרת

 .לשניםמעברחרותנשארהוא .הזההרגעאת

-נוקבויכוחלנוהיהשל,ךבסטודיוצעירהכמורהעבדתיכשכברפעם,

לאחראחרת. "?גה iקיישלתלמידותלקבלמותרתנאים,ובאילו ,אם

כאותלי,הקדשתומדוע?)כיצדהיוםזוכר(מיההדוריםאתשיישרנו

העטיפה:בשוליכתבתכך .האביב"ייפולחןשלתקליטפיוס,

The inseparable ethics and aesthetics with conscientious 
responsibility and attitude towards the teaching - give the 
true value and meaning to the art of teaching and its results 
With love, V. Arkhipova 

מבוהלת, ,חלשהאת .הנוירוכירורגיתהמחלקהרמב"ם,בית-חולים

נערההסמוכהבמיטהנודע.לבלתיצפויהקשה,מניתוחמתאוששת

בתבניותבהתבוננותעצמךאתמעסיקהאתראש.ניתוחאחריצעירה

הרצפה?עלהעקביםאתלהניחמתקשההיאמדועשלה.התנועה

משפיעהמדועהברכיים?אתלכופף

ולאה"פלייה"עלדווקאמוחיתפגיעה

אתאשאלייאניה"רלווה"?על

לעצמךאומרתאתפלדנקרייז!"

וכוחסיבהלךישוכברבנחישות,

 ·להמשיך

כו-לםאלנחמדההייתתמידלאאולי

שסירבתהספראתזוכרת(אני

עשיתלאכעסתי!).כמהלי,להשאיל

אותךשיאהבוכדיבאוירשמיניות

משוםדווקאאוליאבלמחיר;בכל

,רציתמשלךילדיםלךהיושלא

ערךבעלמשהולתלמידייךלמסור

הזה,הדברמהומעצמך.ובר-קיימא

מןבושישחשהאניהלוז?מהנלה,

 ,לזולתהכבודמןהעצמי,הכבוד

בוישלמקצוע.הלמידה,לתהליך

עםבבדבדהאמת,לחקרמחויבות

שמאחורילאדםמפוכחתמסירות

תביעהבוישהמעשים.-המחשבות

לכלומעללמודעות, ,אישיתלאחריות

הואשהעולםואמונהלביושרבויש-

בו.ולחיותלפעולראוימקום

פלדנקרייז:משהלזכרךכתב

לריקוד.מחוננתמורההיתהייולה

ש'טתעלמרצהגרוטמןארכ'פובהולכט'גה

 1969כובמברהמלכות'ת,האקדמ'ה

Valentina Archipova Grossman 
, lectures about R.A.D syllabus 

1969 November 

מהממנהלמדוותלמידיהתלמידותיה

הואהמורהכורחו.בעלאדםללמדאפשראילהורות.יכולאינושמורה

שלמדהמורהמיןהיתההיא .כזהאדםהיתהולהלומדים.שממנוהאדם

ללמוד.המשיכהלהתנועעשיכלהזמןכלהאחרון.יומהעדתלמידהבתור

המשיכההיאואישי.ברורמשובח,להיותצריךהיהממנהשלמדומה

 "· ..ברוךזכרהיהאאישית.ולהשתלםלעצמהלברר ,להשתכלל
ולנטינהשללזכרההריקודאמנותעלרשימותקובץרקוד:עת , 1976 ,'מ(פלדנקר"ז

ברטונוב)דבורהבעריכת ,גרוסמןארכיפובה

בן-גוריון:עמנואלהציעקברךעלה~פי\וףאת

הדגולההמורה

גרוסמןארכיפובהולנטינה

תלמידיהעלאהובה
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התנועה,

 ~(-.<?"--I....-- _ 1'ק I!Iיללרתיתיכולההיאאיו
בארז*לתחןלתןרהשלןבע~ןתת~ם I!Iר

בארץהפדגןגיתפעןלתית

הכרןתשללמקרההןדןתהתחלתי

מןבוריקןד,לנעליסנדלרעם

להכירהייתימעןניינתארצהשבבןאימאלין

המחןל,אמנןתבשדההנעשהאתכלקןדם

א

למחןל,הספרבתיאתהאןפרה,אתחיפשתי

סטןדיןתבכמהאלןמביקןריםהתרשמןיןתי

ןמןחלטת,מלאהאכזבהליגרמןןהצגןת

 iכשרןנותהרבהכאומצאתיהמוסיקהבשטחי

היןןהחינןךההישגיםהמוסיקליים,המןשגים

בתרבןתןחשתיראיתי iלעיוונראיםבןלטים

מהכלאהא!-מחןל'אבל iמןסיקליתןבמסןרת

מדכא,רןשםעשהשנה 20לפניכאושראיתי

היתהבעיקרן iודיליטנטיןתקטנןניןתבלטה

הזההמצבכאמנןת,זהכללהראותגדןלהיומרה

דעה,ביהתגבשה iביןתרליןהכאיבהדאיג

אפשראם ,הארץשלבטבעאינושמחןל

השניםכאו,ןצןרךענייובןןאיו-כךלהתבטא

בשיפןטיצדקתילאכמהעדליהןכיחוהבאןת

הבנתינכןולאכמהןעד iאלןןבהערכןתי

המצב,ןאתהסיבןתאתןהערכתי

אני,תפקידיאתכוגםהבנתיהזמובמרןצת

המחןל,בחינןךמטרןתיליןהתבהרן iחןבתיאת

בשביליהיואלןשהרגשןתילןמריכןלהאניאיו

ליהןכיחהזמולהיפך:-לגמריחדשההתגלות

ןלמהןקלטתי,חייתיששאבתי,מהכלןהצדיק

באמנןתחיישלהקןדמתבתקןפהששאפתי

הספרביתחניכתבתןרבה;ובפעולןתי

מקצןעיןכאמותחילההלנינגרדיהתיאטרלי

שבאמנןתלגמרי,ליהתבררמכו,לאחרןכמחנך,

שללגבןלןתמעברןהיא ,אחתאמתרקקיימת

אלאה-יימה",לאהןאחשןבמקןם;אןמצבזמו

המשמעתמה",ן"בשביליימדןע"למה"ייכיצד"-

העצמיהחינןךהעצמית,הביקןרתאןמרתזאת-

הקדןש,המןשגפעםשןבמכךןנןבעהעיקר,-הם

יימה"!ןלאייאיך"-הןאשהעיקר

 ] Marthaגראהםמרתהכשגברתזןכרתאני
העירה;היאלדןגמה,מחולהציגה Grahamנ

הרןפא,אבישלצןלפינןהגתתמידאניייבמחןל

ברךכןרעתאנימרמה'!"אינה'התנןעהאמר:אשר

מעתהתלמידי,שלעיניהםזאת,הערתהבעדבפניה

ןכמןלרןןחהנפקחן ,זהבשיעןרשנכחן ,ןהקןדמים
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גרןסתןארכיפןבהןלנסיגה

ולנט'נהשלהראשונהתלמ'דתהמ'מ'ן:

ב'אל'טטוקנתנ'ה-גרוטמןארכ'פובה

צ'כט'בגרמר'ם ; 1945רמון),(ל'מ'ם

 1945עופר),מר'ת(ל'מ'ם

From right: Valentina Archipova's 
first student - Natanya Bialistock 

1945 ,) Ramon ( 
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שחקנית(לימיםאופצ'גהרנה

חיפה)עירוניתיאטרון

עםדוליןאנטוןמשמאל:

ארכיפובהולנטינהשלתלמידותיה

אוטקרצילום: , 1956גרוטמן,

טאובר

Left: Anton Do lin with 
Valentina Arch ipova 

, 1956 , Grossman's students 
photo: Oskar Tauber 

--------------------------------; 

שלבביטוימבטיהםאתאליהפנוהםפקודהלפי

ולאשמעוהםהריוכבוד:שמחהשל ,התפעלות

מסדהברח'עצמםהדבריםאותםאתאחתפעם
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 .ובישראלביפןברוסיה,באמריקה,

החינוכיותפעולותיאתקודם,כברשאמרתיכפי

לסנדלר.הודותבארץהתחלתילמחולכמורה

ליובאהזההמומחהקייםשבתל-אביבלינודע

הפחותלכל-עבורינעלייםזוגאצלולהזמיןהרצון

במקצועי.לזמןמזמןלהתאמןאוכלבעצמישאני

עםהסנדלרשלאשתוהופיעהשבועייםכעבור

לנתניההכוונה[ילדהבליוויאחתגברתעוד

זוגעם 11-9בגילרמון]לימיםביאליסטוק

הדוגמה.אותהלפיהילדהועבורעבורינעליים

בחיפה,כאן,בלט,למדהכברשהילדהמתברר

הבתהישגיאתבפנילהציגמעוניינתהיתהואמה

על !"אצבעות"קציעללעמודיכולתהואת

Spitgzim היאהאמת-אגבכבר'עומדתהיא

לעמידהבנעלייםלהשתמשבארץמקובלשהיה

ממש.הראשוןמהשיעור IIאצבעות"קציעל

עם-והנוראהקצר-הילדהשלהריקודאחרי

II שפגטII ,והיושר:הפשטותבכללהאמרתיבסופו

עללעמודאפילואבללרקו,דרקלאתעזשלא

עללעמודכללאסור 12-10גילאצבעותיה.

האבולוציהסיוםהןהאצבעותהריהאצבעות,

חוזקשלהאדם;שלגופובהתפתחותהאיטית

לחיסוןזאתמהתפתחותתוצאהשהםגבו;

הבאהשלבהמשיכה;כוחעלולהתגברותהעמידה

העמידההיאהאצבעותקציעלהעמידהאחרי

היאאצבעותקציעלשהעמידההסברתיבאוויר.

להוצאתיכולתרקאלאכשלעצמה,אמנותאיננה

ספקותלאחרהאדם.גוףשלנוספתפעולה

תעמודהאם-מאודרביםרבים,ופקפוקים

לתלמידתיהיתההיא-לפניהשהצגתיבדרישותי

תוךבהחלטתהששוכנעתילאחרבארץ,הראשונה

לדבר!מלאהוהבנההכרה

פעילותיראשית-הראשוןהצעדהיהזהלמעשה

הוריםגםלהופיעהתחילומהזמןכעבורבארץ.

אותישכנעוהםילדיהם.לקבלבבקשותאחרים

כלללישאיןהוכחותילמרותילדיהםלקבלת

תלמידות,מספרעםבביתלעבודהואפשרותמקום

מיכלומקובל:רגילהיהזהההואבזמןכיאם

בדירתוזאתעשהההיאבתקופהמחולשלימד

למטרה.לגמרימתאיםולאקטןבחדרהפרטית,

מנוסיםבלתיכמהעדויותריותרלדעתנוכחתי

היתהופשוטהקטנהוכמההאלו,ההוריםהם

תוךאישיותחומריותלמטרותלנצלםהאפשרות

 :לגמריליברורהיהובעתידם.בילדיהםחבלה

אזקיימיםשהיוהאלולתנאיםלהיכנעאין ___

~ 1) ICI tJ ...... ~ ~ גl' J JC להילחםולשנותם,לשברםשישהמחול;בהוראת
•• !~, .. -;------:::lj) ~ התוקף.בכלבהם
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ההבנהאתליצןרצריךכלשראשיתליברןרהיה

6 ----

 ' f '=סתםככהשלא ,תלמידיםאצלההכרהןאת
-----r 'ללמןדיבןאןהםזמןןבילןיתענןגלשם ,ןפשןט

 ._---.-. i-;-המחןל.לאמנןתלהתחנךשעליהםאלאריקן,ד
הכרחית ,מןחשיתעבןרינעשתההמקןםשאלת

ןמאןמצים,רביםחיפןשיםאחריביןתר.ןדחןפה

לןןתןדתי ,לברכהזכרןנןהמנןח,בעליבעזרת

עדעןבדתאניבןהמקןםנמצא ,לנצחכךעל

זאת /Iבחיפה 37מסדה /I • 37מסדה 'ברחעתה:

לנקןדהבהדרגהןהפכההזמן,במרןצתנעשתה

מקןם:להןכבשהלבתשןמתןמןשכתידןעהדי

ןאמןן·הערכה ,עמדה

רבןמצןין.היהההםהימיםלפיהזההאןלם

אןלמןתשלימהקןלגיםןלרביםמאןדהשינןיים

אןתםרכשןהםעכשין,ןגדןליםיפיםתרןי

בגאןןה,לצייןאנייכןלהאבל .יןתרמאןחר

ןבאןפן ,זאתגישהשיצרתימהראשןניםשהייתי

אלא ,בחיפהכאןרקלא-השפעתיאמצעיבלתי

ןבירןשלים.בתל-אביבגם

תלמידןתשמןנהעבןרמקןםכשמצאתי

ההןראה.לענייןבלהטניגשתי ,אצליהרשןמןת

האישןרלקבלממילחפשהתחלתי ,זאתעםיחד

שתןכלהאןטןריטהאתחיפשתיהמחןל.להןראת

ןהרשיןןהרשןתאתליןלתתידיעןתיאתלבחןן

עליהסתכלן,בענייןשפניתימקןםלכללהןראה.

תשןבהןקיבלתי ?רצןני!בעצםמה-להביןמבלי

להביןיכןלתילא /Iןחלס'תעבדי /Iפשןטה:מאןד

יתכןהרי /Iחשבתי /Iלהיןת?יכןלזהאיך /Iזאת.

ברמהעןמדןתהמןרהשלידיעןתיהשאין

 /I '?'ילמדהרןצהכל /Iחשבתי /I ?להןראההדרןשה

 ·הענייןליהיהמןזרכךכל

-שלטהמדןעגם,ליהתברר ,זאתעםיחדאבל,

הדיליטנטיןת-שןלטתאבל-פחןתעןדןגם

ןערכןתןכנןלקלקןלהיסןדהןאןמה .במקצןע

-יןתרעןד-גםליהתברר .המחןלאמנןתשל

לפני.שעןמדתבעבןדתיןתפקידימטרןתי

אתבןנהאניזאתאמןנתיןעל-מאמינהאני

עםההכרהכלראשיתהחינןכית:עבןדתי

חבפעןלתההתנןעהשלהבנתהכןאחריהתנןעה;
" j ;שלןידיעתהתפיסתהכךלאחרהאנטןמית

בהבנתההקשןרןתהפעןלןתדרךהתנןעה

באהזההמעגלשעןבריםאחרי ;ןבהכרתה

העצמיתבדרךבשטחהתנןעהשלהביטןי

פעןלהשיתןףאחריןרקהחניך.שלןהאישית

האמןציןנלית.החןןיהבאהלריתמןסןכפןףמלא

אמיתיתאמןציןנליתחןןיהאיןכילהפך!ןלא

לידישמביאיםהשלביםהבנתבטרםןמןשלמת

ריקהתהיההתנןעה ,להפך .הזןהחןןיה

 .ביזיןןןזןןעהפשןטןזה ,ןמלאכןתית

ןסןדןתרזיםמלאיתמידהםהשיעןריםבשבילי

עלהפרט.אצלההכרהשלהתפתחןתהדרכיעל
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האדםשלאישיןתןאתהמגליםביטןידרכי

הרןחנית-השכלית,היסןדיןת:הנקןדןתבשלןשת

 .ןהגןפניתמןסרית

אתלדעתמתחילהאניהגןפניתהתנןעהדרך

אתרןאהאניהתנןעהדרךהתלמי;דשלטבען

איןהתנןעה,הפנימי;עןלמןןאתשבןאדםהבן

דןברתלמשל,לשןננן,ןלשקר!לרמןתיכןלההיא

ןרןציםאחרתחןשביםשאנןבזמןאחת,לפעמים

ב-הקלאסי,במחןלןבפרטבתנןעה,אחרת.

training לקרןת!היהיכןללאזה ,בביצןעןשלן

אןהאמת-איכלאתחןשפתהיא-התנןעה

הטבעי!את-ןהקייםהנכןןאתןכןהמלאכןתיןת;

ביןתרהטןבלרדארהתנןעהאתלהשןןתאפשר
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'פה nבשב'טלנועובקונמהדלשעור

טאובראוסקרצ'לוס: ,) 1970 (

,) 1970 ( Demonstration class 
photo: Oskar Tauber 
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שלהפנימיןתהרעידןתכלאתןמןסרמגיבאשר

הסטיןתכל-ןהאמןציןנליןתהשכליןתהאדם:

תנןעתעלהשכליתהביקןרתדרךשבן.מהאמת

שלהאמןציןתעללביקןרתמןבילהאני-הגןף

 .] rythmeנלריתםכפןףהזההתהליךןכלהחניך.

היקןםכללןשנכנעיםהריתםןהןכחקייםהרי

ןתהליכין.

ןלאאצלילןמדשתלמידהיאבהןראהתןרתי

לעזרתןעןמדתאני .בעצמןאלאידי!-עלמתלמד

אתמסבירהאניהראשןןמהשיעןר .יכןלתיבכל

צריךהתלמיד ,אןתםללמןדשישהדבריםתןכן

תןך-מלאהאחריןתעליןמקבלשהןאלילהןכיח

שיביאןהןהגןרמיםיהיןןשהםןהבנה,חןפשירצןן
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ותוחבראיחודמיןמתהווהבינינוהמחול.לשיעורי __

הדדיות.ופעולותמשותפתעבודהשל

אותיהעסיקהנדהמת;ממשהייתילפעמיס-

-האמאשאותה ,להיותיכולזהאיךהמחשבה:

הרודפתבילדה;בטיפולכוחותיההמאבדת _.-.

עבודההמחפשת ;"ננה"בעסברחובאחריו

להשתהיהבכדילביתה,מחוץגסקשהועובדת

ומתישה 11תפוח 11ילדהעבורלקנותהאפשרות _

גסהאפשר:מכללילדהלתתבכדיכוחותיה

הוצאה.זאתיהר-אותוולחתשמחולללמוד-

בודקתהיא 11תפוח 11או 11בננה 11אתבקנייתהאבל ן;:

והיפהמהטובלהובוחרתצדדיומכלהפריאת-

חשובה 11הכתובת 11מחולמורהובבחירת ...ביותר; (~

אמוןבונותנתשהיאהמורהדהומןולאלה

הרי !ושלומוילדהעתידלידיוומוסרת

תלוייסוהרוחנית,הגופניתהיל,דשלהתפתחותו

אותו.שמדריךזההואומיהיל,דנמצאמיבידי-

בית-עלביקורתמותחתהיאבגננת,בוחרתהיא

להחשובה ,למחולהמורהבקשראבל ,הספר

שהביאומקריס!!היולה!הנוחה 11הכתובת 11רק

וריאתאמנסזהבחיתוליס.ממש ,תינוקותלי

פחדתיפשוטבאמתאבל ,במקצתמוגזס

כך.לידייגיעושהענייניס

שמונהמגילילדיסמחוללחינוךמקבלתאני .

הכרה,מהילד:לדרושאנייכולהזהמגילומעלה.

אחתפעםבלימודיו.רציונלייםואחריות ,הבנה--

המצבגםהורים.שלוהפצרותלשידוליםנעניתי

שש.בנישלקבוצהוארגנתיהשפיעבמקצוע

הסיבות .חיוביותהיולאהזההניסיוןתוצאות

אניהייתיבשיעוריםעבורי.לגמריברורותהיו

הילדיםולהשתעשע!איתםלשחקממשצריכה

אותם.אוהבתכהאניהרימקסימים,היואמנם

איתוולשחקהילדאתלקבלאניצריכההאם

עבורוולעשותלולתתולהיכאניהריבנעימים?

לוולעזורחינוךלולתתמזה.יותרהרבה

היהמובןאבלמושלמת.יותרבדרךבהתפתחותו

ומוחשיגדולמפנהכיעדיין.מוקדםשששבגיללי

הספר.בביתהראשונהלימודיושנתיאההילדבחיי

עליו.קשההגופניתההתעמלותלאזהבגיל

השכליהמתחעליוקשהיכולתו.במסגרת ,כמובן

הואיכולתו:מעלאליולהעמיסואסורהזה;

תנועותובעלערהואהילדמריכוז.מתעייף

שלו.באינדיווידואליותאקטיביהוא ;ספונטניות

היהוזה .ביותראותומעייפתהעצמיתהביקורת

הצהרייםשעותעדלגמרי.בשביליוברורמובן

בלימודיולבוותשומתשכלוץומאמלומדהוא

איךמרץ.הרבהממנוסופגהזהוהמאמץכאן

הצהרייםאחריגםפויילעהזהבמצבואפשר

כוחותיו!?!שאריתאתממנוולסחוט

כשהילדיםלבוא.איחרולאהניסיוןמןהתוצאות

כשהעבודה ; 12-10לגילהגיעוזאתמקבוצה

אצלהופיעו ,בראשיתהרקהיתההממשית

טרםנבלוכאלו-החושיםקהותסימניםיהילד

שחו.שראשיהםםיכפרחלינראוהםזמנם.

 ,שנתייםאחריאצליחינוכויתחילהזהכשהילד

הזמןאתוטבעיאינטנסיביבאופןלויחזירהוא

הוכיחרבותשניםבמשךהמעשיהניסיוןשעבר.

זאת.גישתישלהמוחלטתנכונותהאתלי

השיעוריםבמקוםאחת:היתהלהוריםעצתי

תבואואליטובה.מטפלתלכםתמצאולמחול,

החומרזהואמנםכלכליתמבחינה .יותרמאוחר

לניצול.ביותרהטוב

מוכנים-האבותיותר,שמסוכןומה-האמהות

משתעשעיםאיךלראותבכדיבשמחהלשלם

רואיםאינםשהםזהומעציבמצערכמהילדיהם.

במובןומרעילים, ,גופניבמובן :שובריםאיך

שיעורים- sois disant-בכלילדיהם.את ,מוסרי

עצמית.ולראוהלתענוגהאלוההצגותבכלוגם

 ;ונקיטהורכספרתמידויהיההיההילדעבורי,

האחריותגדולהמההרגשתיתמידונפלא.גלוי

יקריןאשראתבוולצייר-הזהבספרבולכתוב

 .חייולכלהשפעתו

שמחהלתלמידלהקנותהואכן,אם ,תפקידי

אצלולפתח ;העצמיבארגוןוסיפוקובעבודתו

שלא-והכרתושיתוף-פעולותיו ,ריכוזשליכולת

תודההעיקר.היא-האיכותאלאהחשובההיאהכמות

עצמילתיקוןמגיעיםכשהםעיניהםזוהרותוכמה

הזוהרותהעינייםהבנה_תוךלהישגים-בעצמם

---;---כלבעדהמורהשלגבוהההפרסזהו-האלה

 ~._,_ fljזאתמשיעוריאחדכלזאת:רקלכםאומר .עמלה
לעצמי:בחינהגםוזאתעבורי;גדולהחוויה

האישיתהן-הנוספתולהתקדמותילהתפתחותי

הפדגוגית.והן
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למורההקרובה"!כתובת 11לבתה.אתמוסרתהיא

לאמנותזהיחסםלמחול.כשרונותיהםאת

ייתכןממש.לרציחהאותימביאהיההמחול

הןאלואבלזאת,לשמועכעתלכםומוזר

 .זאתחייתיפעםרקולאהימיםמאזהעובדות

בתהאתלקבלומבקשתאמאבאה ,למשל ,היתה

לדירתם!מאודוקרובנוחלהיהיהוזההיות

למורהבתהאתהביאהשלא ,אומרתזאת

זאת!!!מבחינהלנוחיותה!המקום!בקרבת

 :וקצרהברורההיתהתמידתשובתיאלובמקרים

מקוםאתלהחליףעומדתאני !הנכבדהגברתי"

מכם'מרוחקמקוםיהיהוזהמעטעודזהעבודתי

חישוביכם!"אתהולםלאשזהתביניובוודאי

לא-דברשללאמיתו-המקוםשהחלפתכמובן

בדעתי.כללעלה
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 •הזההדברבמשפחה".חורגתבת 11שלבמצב

מאוד.מעציב

 rשלגדולתו"עתיקה:סיניתאמרהבפניכםאביא
 _« 0המחולשלורמתוהתפתחותולאורנמדדמלך

מונחיםוחכמהעומקכמה ."מלכותובתקופת

הערצהכבו,דוכמההזאתהעממיתהיבפילוסופ «~

אניבטוחהזאת.באמרתםלמחולנתנווהבנה

שוםשלהתפתחותתיתכןשלא-באמונתי

 ,עצמיחינוךלמדולאשלההעתודותבאםמקצוע

לאהאלוהעתודותבאםבפעולתם;ומשמעת

המקצועאתובקדושהבטהרהלשרתהוכנו

 i rאשרחדשבנושאנוגעתאניבזהאבלבו.שבחרו
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מאז
 ,-1994בכרמיאלבפסטיבל "דבריםזיכרוןיישלהבכורה

להצלחהוזכתהומגווניםשוניםקהליםבפניהיצירההוצגה

ניתן ,וניתוחםהשוניםהיצירהיביבמרכהתבוננותמתוך .ובעולםבארץ

ללמודתןינמכ,ךויותר ,באררמיאוגרףיהכורשלהעבודהדרךעלללמוד

עלולעמודמחולביצירתהשואהכמוטעוןכהנושאמוצגשבוהאופןעל

 .להצלחתההמפתח

ביצירההשואה,נושאומוצפןמוצגשבולאופןלהתייחסזהבמאמרבכוונתי

השואהשלוההוויההזיכרוןהשפעת"ב ,עצמובארשלכדבריו ,העוסקת

 :קיסלגוףאנההמחולמבקרתשלכניסוחהאו(התוכנייה), "שלנוהחייםעל

עלזיכרוןשלבשכבותלעסוקיותרחיפשבארמר ,מציעהשהכותרתכפייי

שנבחרההמרכזיתהמבטנקודת .) 1998 ( "עצמובאירועלעסוקמאשרעאירו

למילה.דימוישביןהיחסהיאהיצירהלניתוחכאן

החזותייםהדימוייםביןבמפגש ,מחדשפעםבכלונוצרמתעורר ,נעהזיכרון

הדימויביןהיחסומטרתה.היצירהמהותאלוהמילים.לביןשביצירה

אחדשליחסאיננו ,היצירהמקטעיללמודשניתןכפילמילה,החזותי

לעורר :אחתהיאהמטרהאך ,קטעבכלאחרתפועלוהואלאחד

וזיכרון.אסוציאציה

המופיעים ,קצריםקטעים-20ממורכבתוהיאדקות 75היצירהאורך

 :במוסיקהגםחוזרייקולאזבתחבירהשימוש '.קולאזויוצריםזהאחרבזה

מוקלטיםמקטעיםמורכב ,קלודאלכסשערך ,המוסיקלייהקולאז

המוסיקה .היצירהכלבמהלך ,זהאחרבזההמושמעים ,שוניםממקורות

מקטעומשתנים ,משתנהבתדירותהמופיעיםמילולייםיסודותמכילה

מוסיקה,מתנועה,זמנית,בו ,מורכבהיצירהשלהכוללהתחביר .לקטע

דינמי.יישיח"ביניהםהמקיימיםותלבושות,תפאורה ,תאורה ,קול

מאודברורשינויבאמצעותניתניםקטעכלולסיוםלהתחלההסימנים

מספר ,תאורה ,ויציאותכניסות :כמו ,יםיהבימתמהמרכיביםאחדשל

איןקטעכלשלהפנימיבמבנהבתנועה.ושינויבמוסיקהשינוי ,רקדנים

 .אחדרוחהלך ,התרחשותשלאחדמהלךאלאוסוףאמצע ,התחלה

 ,) 7ימס(קטע " Raus " :קטעיםבשלושהלהתמקדיבחרתזהבמאמר

 .) 2ימס(קטע "ועתזמןלכל"ו ) 8ימס(קטע "מוצלפתדבוקהיי

" Raus " 
הושמעהכידוע,זו,קריאהלזוז; ,החוצהבגרמנית:פירושה " Raus "המילה

י,החוצהצאיקריאותייליהודים:משמעיתחדכהוראההגרמניםידיעל

הושמעוי,ילהזדרזי,ללכתיי,מהרילרוץי,החוצהיי,מהריי,לצאתי,יהודי

(מיכאל "תחנות-רכבתוברציפיההשמדהבמחנותוברמקוליםבצעקות

והעמוסיםהמורכביםהקטעיםאחדהואזהקטע .) 2000דצמבר ,פיירברגר

ומהווה ,המוסיקהובתחבירהתנועהבתחביריכקולאזערוךהוא .צירהיב

(ארבעיחסיתוארוךעוצמהבעלקטעזה '.קולאזבתוךיקולאזבעצם

היררכיהוללאמשניתחלוקהללא ,רציפהאחתכיחידההבנוי ,דקות)

 ,מוסיקה ,תנועה-אותוהמרכיביםמהיסודותאחדכלשלהעוצמהפנימית.

קטעיבכלעצמהעלחוזרתזותבנית .אורכולכלאחידההיא-תאורה

לעוצמהכולםהמגויסים ,תיאטרונייםבאמצעיםכזה(שימוש .היצירה

כולה.)היצירהאתהואגםמאפיין ,קטעבכלאחת

 .רהיציהשלהמוצהרלנושאהקשוריםםימילולייסודותמכילהקטע

בולטתמכלכשיותר ,בגרמניתוקריאותתיבאנגלקריאותבונשמעות

כהוראההנשמעת-ובקצביותבעוצמה- " Raus "הציווימילתעלהחזרה

מבחינת ,כולוהקטעאתמפעילהזוקריאה .צבאיתכפקודה ,לביצוע

כסימןגםמשמשתהיאהיצירה.לנושאוהקשר ,האווירה ,הדגש ,העוצמה

בלקסיקוןלשינויכהוראהוגםהרקדניםבתנועתשינוייםלביצוע ] kewנ

תנועהלסחביילהבמהכזשוימשןפוא .הלימהלשתוכןלורשהקעהתנוה
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אחר:ןממקןםאחרמזמןמןכראמיתי,למצבאסןציאציהמעןררבקטע

שנאלצןלמיההןראןתאתשהנחיתןמישביןןהיחסבכלל,השןאה

בפרט.אןתןלבצע

התנןעהכיןןןןלהפך.לחזיתההבמהמעןמקןשןבהלןךנעיםהרקדנים

התנןעןתןסגןר.תחןםבמקןםהמתקייםמצעדמאזכריםהתנןעהןאןפי

בזמןבןןחזקןת.מכניןתמןגדרןת,מןכתבןת,ןנראןתעצמןעלחןזרןת

לה.העןנההאחרתהקבןצהןשלאחת,קבןצהשלהקריאןתנשמעןת

המבנהכשלפעמיםאח,דכגןףהפןעלתבקבןצהנעשןתהצעידה,התנןעה,

חברישארבעןדאישי,בסןלןהמתנןעעיםיחידים,ידיעליינשבר"שלה

הסןלןלקטעימהקבןצההמעבראחידה.בתנןעהממשיכיםהקבןצה

צפןי.איננןןלכןסדירלאבזמןקןרההקבןצהאלןבחזרה

בשילןבהליכה,הןאזהבקטעןהדןמיננטיהשכיחהתנןעתיהצירןף

הגןף.שלהעליןןבחלקפןזיציןתןשינןיהידייםבתנןעןתשןניםמןטיבים

הקטעשלןהתנןעתייםהמילןלייםןתכניןאןפיןכילןמרניתןככלל,

בפרט.השןאהןבתקןפתבכללדיכןילמצביאסןציאציןתבבירןר,מעןררים,

מוצלפתיייידבוקה

 ." Raus "ןהמןרכבהארןךהעמןסהקטעלאחרמידמןפיעזהקצרקטע

נןסףעיקרןןהיאןבמןרכבןת,באןרךבעןצמה,השןניםקטעים,סמיכןת

שןנה,זיכרןןשןנה,אסןציאציהמעןררתהסמיכןתהיצירה.אתהמניע

 " Rausל"בצמידןתמןצלפת"יידבןקהמיקןםכשלעצמן.קטעכלןמעצימה

התחלה,ביצירהלזהןתשקשהלמרןתביצירה,כןבדנקןדתלהערכתימהןןה

ןסןף.אמצע

מסןדריםהעליןן,גןפםבחלקעירןמיםגבריםשלקבןצהנראיתזהבקטע

במקןםצןעדיםןהםהקהללכיןןןןפןנהאחידהחזיתםכדבןקה.צפןףבגןש

יןצרהקטעכללאןרךאחתבדבןקהבחללהרקדניםסידןרצליעה.במעין

התנןעהאתהמפעילה " Raus "המילהברןר.חזןתידימןיעםקןמפןזיציה

הצליל,שנשמעפעםבכללהצלפה.דןמהבצלילכאןמתחלפתהקןדםבקטע

הקןדם,כבקטעשןב,תנןחה.בשינןיהרקדניםשלהעליןןגןפםפלגמגיב

תנןעהתבניתעםהעליןןהגןףבפלגתנןעהשינןישלהעיקרןןמןפעל

באמצעיםהמצןמצםבשימןשהןאהקטעשלכןחןברגליים.קבןעה

אחד.חזקדימןיליצירתאמנןתיים

ועתייזמן"לכל

כקטעבסןפהגםבןןריאציה,חןזר,ביצירה,שניהמןפיעזה,מחןלקטע

ןהןאב-ח,ג,מקהלתלקןחהטקסטדקןת.כארבעהקטעאןרך . 20מספר

באנגלית.מןקלטת,קרייניתשלמפיהכאןמןשמע

לטעתעתלמןת/ןעתללדתעתהשמים:/תחתחפץלכלןעתזמן,"לכל

כנןסןעתאבניםלהשליךעת / ...לרפןאןעתלהרןג/עתנטןע/לעקןרןעת

שלןם."ןעתמלחמהעת / ...מחבקלרחןקןעתלחבןקעתאבנים/

בעלןתהןזהבקטעהמיליםמןצלפת"ן"דבןקה " Raus "לקטעיםבניגןד

הטקסטעםהתנןעהצירןףעןלם.בסדריהנןגעתאןניברסליתמשמעןת

אןיימתרגמת"אינהאחתכאשרןחזןתית,מילןליתמהןיןת:שתייןצר

יחדהעמדהשלביחסשימןשכאןנעשההשנייה.אתממירה

המילהביןהקשרןהחזןתי.המילןליהיסןדןת:שנישל ] Juxtapositionנ

הצןפה.שלבתןדעהנןצרלתנןעה

פעמים 14חןזרתשבהם )ח-ב(פסןקיםשבעהכןללהתנ"כיהטקסט

שןנןת,פעןלןתמןזכרןתבטקסטניגןדים.המציגהןעת" ...ייעתהנןסחה:

 ,סןלןקטעימשלןשהמןרכבהתנןעתיהקטעפעןלןת.ארבעפסןקבכל

כשרקדניתהבמה,משטחעלהנעןתרקדניןתשלןשידיעלהמבןצעים

הראשןןהפסןקבהישמעהתפאןרה.על ,האחןריברקענמצאתרביעית

השניהסןלןמתחילהשניהפסןקהשמעתעםהראשןן.הסןלןמתחיל

ןאזהשלישיהסןלןנכנסהשלישיהפסןקקריאתעםלראשןן;ןמצטרף

זמנית.בןשןנים,סןלןקטעישלןשההבמהעלמתבצעים
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ןניתזהבקטעלדימןיהמילהביןהנןצרהקשרמהןתאתלבחןןכדי

סןזןהמחןלחןקרתשמציעה ,רפרזנטציהשלהמןדליםמןבכמהלהעזר

 ,בעןלםלאירןעיםהמחןלביןהיחסלתיאןר ,) Foster ,ו 996 (פןסטרלי

ןהשתקפןת ] resemblanceנדןמןת ,] imitationנחיקןיןבהם:

 .] reflectionנ

הנזכרןתלפעןלןתמדןיקדימןיאןחיקןימהןןהאינהןעת"זמןב"לכלהתנןעה

המשפטנשמעכאשרןהאיסןף.החיבןקפעןלןתלמעטהתנ"כי,בטקסט

איסןףתנןעתהרקדניןתאחתמבצעתאבנים",כנןסןעתאבניםלהשליךעתיי

 "מחבקלרחןקןעתלחבןקעתייהמשפטנשמעכאשרידיה.כפןתבשתי

מתקייםהאלה,המקריםבשניידיה.בשתיגןןהאתהרקדניתאחתמחבקת

תיאןרמייצרתהכןריאןגרפיה ,כלןמר-חיקןישליחסלמילההדימןיבין

הדימןיביןהיחס ,כאמןר ,זאתלמעטהמיןצגת.לפעןלהאןלמהןתסכמתי

לאחד.אחדשליחסאןתיאןרשליחסאיננןזהבקטעלמילה

זהבמקרההדןמןת;מןדלכאמןרהןאפןסטרשמציעהנןסףמןדל

עיקרןןבמחןל.המיןצגתהמהןתבאיכןתאןבתכןנההיאההתמקדןת

 ,"שלןםןעתמלחמהעתייהפסןקמןשמעכאשרביטןילידיבאהדןמןת

לייצג:שברצןנןהמהןתשלמסןיםבאפיןןמתמקדכשהכןריאןגרף

המרימהברקדניתהכןריאןגרפיהמתמקדת ,יימלחמה"המילהכשנשמעת

היאמכןןלאחרלזןזןמהןדקןתידיהכשכפןתישרןתידייםשתילפנים

ןמטרה.כיןןן ,כןחשלברןרהאיכןתלתנןעהסיבןב.זהבאןפןמבצעת

הדןמןתמןדלכמןה.בדיןקנראיתשאינהלמרןתירייה,מזכירההיא

רקדניתאןתה ;"לשלןםןעת ... "המיליםצירןףכשנשמעבהמש,ךגםמיןשם

במעין ,לאט ,לרגלמרגלמשקלןמעבירהמאחיזתןידיהכפןתאתמשחררת

עיקרןןפיעל ,כאמןרןשלןןה.מנןחהשלאיכןתבהשישבתנןעהנדנןד,

אלאמייצגת,שהיאהמהןתכמןבדיןקנראיתאינההתנןעה ,הדןמןת

נמש,ךשהמחןלככלשןנים.פירןשיםהמאפשרןתמשןתפןת,תכןנןתמכילה

יןתר.ברןרשמיןצגמההןפך

ההשתקפןת.מןדלהןא "ןעתזמן"לכלבקטעהמיןשםהעיקריהמןדלאך

ןרןמזתעצמהאתאלא "ייאןמרתשאינההתנןעה,עלהןאכאןהדגש

 ,המילןליהטקסטשלרןבןהשמעתעםזה,בקטעאחרןת.למהןיןתבלבד

האסןציאציןתכאחתרקהמילהאתמייצגתהתנןעהמקהלת,הלקןח

האפשריןת.

שינןיחל ,היצירהאתלחתןםכדישןב,מןפיעןעת"זמן"לכלכשהקטע

התנןעתיהטקסטבעןד ,עצמןעלחןזרמקהלתהמילןליהטקסטבתנןעה.

היחסאתמאששתזןעןבדהכןלה.היצירהמתןךשןניםמקטעיםנלקח

היצירה.לאןרךלתנןעהמילהביןהקייםהמןרכב

ןהתפאןרההמוטיקהעלמיליםןכמה

מרכזייםדימןייםחןזרים ,'כקןלאזהערןכיםהקטעיםלעשריםבנןסף

מןסיקלייםאזכןריםכןלה.היצירהלאןרך ,ןבתפאןרהבמןסיקהןמןפיעים

בבירןרמעןררתהןפעתםשןנים.בקטעיםמןשמעיםרכבתלשקשןק

שןבלנןןמזכירההשןאהבתקןפתברכבןתשנעשהלשימןשאסןציאציה

היצירה.חלקיביןקןשרגםהרכבןתשקשןקצלילהיצירה.נןשאאתןשןב

 ."לשכןחןלאלזכןר"בבחינתהיאזהצלילעלהחזרהלמילים,בדןמה

דימןישפןעלכפי ,חזןתיתהפןעלאח,דמרכזיאלמנטעשןיההתפאןרה

שטןחים,לןחןתעםמעןצבתייהבמהכןלה:היצירהלאןרךהרכבת,קרןנןת

מזכיריםןהם ,ביניהםקבןעיםמרןןחיםעםהמרןחק,בחלקההניצבים

בתפאןרהשינןייםחליםהיצירהבמהלך .) 2000 ,(רןטנברגרכבת"קרןנןת

מאששיםהרקדניםתנןעתעםאלהשינןייםעליה.הרקדניםןבתנןעת

מתןךנראיםהרקדנים .הרכבתקרןנןתדימןיאתמחדשפעםבכל

להן.מחןצהאןביניהן ,"ה"רכבןת

הןןיםמרהןפאןבתקהיןסבמיםיהמצןהמרכזייםשהדימןייםלןמרניתן

 .מקטעיהעשרים ,כחרןזים ,שזןריםבן ,ביצירהמקשרחןט





שטןטגארבלט
קיפת

חןגג

עםברוב-שטוטגארטבלטחגג 2001שנתשלנובמברחודשב

קרנקווןיגהכוריאוגרףהגיעשבוליוםשנה 4-0-מופעיםובשפע

גרמניה.שבדרוםהתרבות,שופעתאבל ,השקטהלעיר ] John Crankoנ

המסורתי "הברבוריםאגםיילמשלוגרסהבשטוטגארטהעמידקרנקו

פרובינציאליתשנחשבה ,הבלטלהקתשלפניהאתאזשינהאחתובבת

מנהללוהציעואזשוב,קרנקוהוזמןהבאהבעונהחשובה.ובלתי

הלהקה.ניהולאתעצמועלולקחתבשטוטגארטלהתיישבדאז,הבלט

אתקיבלידוע,(יהודי)דיןעורךשלובנואפריקהדרוםיליד ,קרנקו

כרקדן ,אחדותשניםכברעבדבה ,שבלונדוןמפני ,היסוסללאההצעה
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אתהעריכולא ,הבריטיהמלכותיבבלטהאחרונההשורהמו

הגלוםפוטנציאל-היוצראתראתהכדרכה, ,ראמברמרירקכשרונותיו.

קרנקו.גםניחן ,מסוימת "נבואיתייויכולתעידודשל ,זובתכונה ,אגב .בו

קרנקועלשהעיבהתסכולנעלםבשטוטגארט,שתייםאועונהלאחר

שניהלוהלהקהבינלאומייםללהיטיםהיויצירותיו,בלונדוןבשנותיו

כעשרבשטוטגארטעבדקרנקוכולה.באירופההמבוקשותלאחתהיתה

שקצרההופעותלסדרתיורק,לניוהלהקההוזמנה-1973בבלבד.שנים

 ,האטלנטילאוקיינוסמעל ,מהסיורבחזרהבטיסהמסחררת.הצלחה

שנים. 56בןוהואקרנקווןיגנפטר

בןלארמוןבסמוך ,שטוטגארטלידזעירקברותבביתנקברקרנקווןיג

התגורר.מביתניושבאחד ,שנהמאתיים



 20במשךשטוטגראטבלטאתוניהלה ,ההגהאתשנטלההיאזוהיתה

 .שנה

כאורחת,היידהמרסיהשבה ,-40הלביואתשסייםהגאלהננשף

נהשהבלריןלהיויכח ,בןלצפיתהיהשקשה ,משינהבקטע

 .להתנועע

טרוזלרורוברטטבטשרקובהאלבה

: Five Tangos" by Hans van Manen, dancers " 
Elena Tentschikowa and Robert Tewsley 

יוצר(עודנוימאיירון'גשל

בוצעההעבודה ."מליותהקעם

הכוכבהעצובואוהבהרתהגבתפקידאתרקדי

והבלרינהוירטואוזיתכנערהאהרנש ,ובמלאכןלדימירהבינלאומי

השניבמופעואילו ,לאנדוויאיסולט ,כיוםשטוטגארטשלהראשית

סוקוריאניממוצאוהרקדניתטיוזלירוברטהראשייםבתפקידיםרקדו

הגרסאותבשתי .הדרמטיבביצועשהצטיינו ,] Sue Jin Kangנקאנגג'ין

שמונהכברשרוקד ,לבליאורהישראליהרקדןהרוזןתפקידאתגילם

במטרותמתענייניםרקדניםשבובגיל ,וכעת ,בשטוטגארטשנים

 .שלוהבימתיתבקריירהתפניתמחפשהוא ,ליצירתםחדשות

נסשלאמעולות,יצירותרקלאקרנקושלפעלוהולידבשטוטגארט

ונאמן.נלהבוקהל ,מעוליםוגרפיםיאכורגםאלא ,ליחן

של-60השנותבראשיתוכמו .ומצויןעשיר 40הולדתיוםהיהזה

זריוהרבהממושכותכפייםמחיאותנשמעו ,כיוםגם ,הקודמתהמאה

מלפנייצאושאלהשעה ,והרקדניםהרקדניותלעברהומטרופרחים

להשתחוות.כדיהמסך

היהשנדמה-מסורתחידשהוא :בולטותתכונותבשתיניחןקרנקו

ידעוהואקומי,אודרמטי ,עלילתיבלטשל-מהעולםאבדהשכבר

 ,ביצועולתביכאויצירתיבפוטנציאל ,גלומיםבכשרונותלהבחין

אחריםמחולשאנשילפנירבזמן ,זעיריםנבטיםבגדרהיוכשעדיין

 .בהםהבחינו

מנערותכאחתלהיבחןשבאה ] Marcia Haydeeנהיידהמרסיהלמשל

אומהמםביופיהצטיינהולא ,נידחתבלטלהקתשלהמקהלה

בבלטיםלככבמועמדתקרנקוראהבהדווקא-מבריקהבטכניקה

לאחר ,קרנקושלעתבלאמותוואחרי ,לכוכבהפכההיאואכןשלו.

האמנותיהמנהל ,טטליגלןהאמריקאיהכוריאוגרףמתפקידושהתפטר

אמנותית.מנהלתלתפקידהיידהנתמנתה ,מקומואתלמלאשנבחר
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אלפישמחיריהןנוצצים,פאייטיםזרועותמלמלהבשמלותילדות

גבריםעםידייםאחזועקבים,גבוהותבנעלייםנתונותרגליהןשקלים,

 ,רקדוהםביחדמחויטות.שחור-לבןבחליפותחנוטים , 12בני

ספורטיבייםריקודיםמבחרלציון,ראויותוברצינותבהתמסרות

צ'הפסדובלה,רומבה, ,סמבהטנגו,ואלס, :סלוניים)להםקראו(שפעם

לריקודיםהבינלאומיתהתחרותנראתהכךועוד.ג'ייבצ'ה,צ'ה

באולםבדצמבר) 12-11 (החנוכהחגבמהלךשהתקיימהספורטיביים,

 .באשדודהקריה""-והמפוארהחדשהספורט

רצינייםוהבניםמדימצועצעותהילדותנראו ,מבחוץהמתבונניםבעיני

(אולימפיאדת-2008בשהחלהזה,הספורטשלטבעוזהואבלמדי,

 .דברלכלתחרותיכענףהאולימפיאדהבהיכלייתקבלבייג'ין)

אסתטיתהנאההרבהדווקאישדלעיל,הקלהההסתייגותלמרות

ספירסיביריקוד
היאואיךקידה,להקדהואאיךהאלה.בקטניםבצפייה

עד ,האלהבתנועותישוכבודנימוסכמה-אליומחייכת

ישראליםבילדיםמדוברדברשלשבסופושוכחיםשלרגע

 .דברלכל

מהעוסקים-90%מלמעלהשכן ,דברלכללאואולי

היושם ,העמיםוחבררוסיהיוצאיהםהזההיפהבספורט

בארץ, .הקרחעלגםמאוהפופולרייםהאלההריקודים

אולםלרצפתמקומואתהקרחפינהמובנות,מסיבות

פג.לאבהחלטהקסםאבל ,רגילהספורט

-אירופייםריקודיםקטגוריות:בשתיהתמודדוהרקדנים

סטפס;וקוויקפוקסטרוטטנגו, ,ווינאיאנגליואלס

 ,סמבה ,ה'צה'צה'צ-םיינילטקודיםיור

יוהביותרםיהצעיר .ביי'וגפסדובלהרומבה,

בחוזקהחזואהםכאשר .ששיבנרקדנים

דברשוםהיהלא ,שלהםהזוגבתשלבידה

םיהמבוגר--17הבניכאשראבל ,באווירמיני

שםהריקודים,בימתעלעלו-שבחבורה

ךבדר ,הפיתויאתלהריחהיהאפשרבהחלט

אליהששלחובמבט ,הנערהאתהחזיקושבה

ריקוד ,אכןוהאגן.הרגלייםבתנועת ,ולאחרות

גילבאיזהתלוי ,מפתהלהיותיכולבהחלט

רקדניםלהיותיגדלוכולם .אותורוקדים

ינטשומהםשחלקספקאיןכיאםמצוינים,

יכישוראתלהפגיןויעדיפוהסלוניאתבדרך

 .הדיסקוטקיםבימותעלשלהםהריקוד

הזאתבתחרותרשמוהישראליםהזוגות

האירופייםהריקודיםבתחוםנאים:הישגים

 ,פרנקלואיילהקקוןיניבהזוגבנילגמרהגיעו

ספורט'ב"סלר'קוד'סהב'נלאומ'תהתחרותהצ'לומ'ס:כל

AII pictures: The Internationa l Sport Dance Competition 
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דברשלבסןפןשזכןןעפןלהממןעדןן 117בני

הלטינייםהריקןדיםבתחןם iהשישיבמקןם

ןהלנהמישןטהרןמיאן-זןגןתשניהצליחן

להתמקםכפר-סבאממןעדןן-19הבנידיסקין

הרביעיהמקןםאתןאילןןהשלישיבמקןם

נקן Iמירןשניצאןלג-מאשדןדהזןגבניתפסן

קטפןהבכןרהאת . 17בניןקרדןנרןמירית

זכןןאירןפייםן IIבל: IIמחןהאןרחיםזאתבכל

ןאילןמסלןבניהןרקדניםזןגהראשןןבמקןם

רקדניםזןגהבכןרהאתקטפןןןלטיניים IIב

משהןןהיןלאדןןקאהפרסיםמרןסיה.

הכןללבסךןפרסיםלצעיריםןמדליןתגביעים

ןחשןבזהלמיאבללבןגריםןדןלר 5000של

 .ןהיןפיהכבןדהעיקר

האליפןתבשמחתלשמןחבאןרבים

ןהזאתמיתלאןבינה

בימיםשאיכלסהן

פיגןעיםשלטרןפים

רקדניםןןפיצןצים

מקצןעייםןשןפטים

כמןמדינןתןמשלל

ןסלןבניהןאנגליה

ןגרןזיהסלןבקיהן

ןרןסיה.מןלדןבה

כ-בההשתתפןמישראל

ןרקדניםזןגןת 350

אלפישלנציגיהם

שעןסקיםרןקדים

בעשןרהזהבספןרט

הארץרחביבכלמחןלליםהזןגןת .האחרןן

ןספןרטיבייםריקןדיםמןעדןני 38במסגרת

פלןס. 70בניגםהרןקדיםביןלמצןאןאפשרששבגילמתחיליםבדרןם.ערדןעדשבצפןןממעלןת

שןנןת.תיןנלאןמיבבתחרןיןתתאריםיבעלמהםרביםןחבר-העמיםןמרןסיהעןליםרןבםןהמןרים

מהדבריםאחדעןדבהחלטהיא 11991בשנתשהןקמההריקןהלספןרטשראליתיהההתאחדןת

עלגםבאחרןנהמדןןחיםהארץרחבימכלמןרים .האחרןנההעלייהעימהשהביאההטןבים

בביצןעיהם.ןמשתפריםהןלכיםןאףסקרנןתשמגליםןהארץילידיצעיריםשלהצטרפןת

מןזמניםסלןנייםרקדניםשלןזןגןתהאלההאסתטייםהרקדניםאתגילןהאירןעיםמארגניגם

בהחלטהצעיריםןעןד.ןןהבילןיים IIןןןמנטהריח IIכמןטלןןיזיהןבתןכניןתןבאירןעיםלהןפעןת

אלפיעןלןתןכאמןרןראןיןתשמלןתיקר.בספןרטמדןברשכןןהזאתההכנסהלתןספתזקןקים

Iבחןלתחרןיןתהנסיעןתאתגםהפרטימהכיסלממןצריךרבןתןפעמיםשקליםן I .לאבהחלטל

חדשים.עןליםשלבמשפחןתמדןברכאשרבמיןחדזןלן

לכלכספןרטהןכרהזההריקןדיהענףשיפןר.חלןמסתברןכאןגםממסדית?מבחינהקןרהןמה

ןהאןלימפיהןןעדעםבקשרנמצאתהישראליתההתאחדןתןהספןרטןהתרבןתמשרדידיעלדבר

באןלימיפיאדןת.ישראלאתשייצגןהרקדניםזןגןתלבחירתןכלליםקריטריןניםקביעתעלןעןבדים

עימהןמשתפתהריקןדלספןרטהבינלאןמיתלהתאחדןתקשןרההישראליתההתאחדןת 1כןכמן

הבינלאןמיןת.בתחרןיןתכשןפטיםלשמשישראליםמןזמניםמכךכתןצאהפעןלה.

כמעטזה II .המתאימיםהזןגבתאןבןמציאתהןאהסלןנייםהרקדניםשלההצלחהמסןדןתאחד

הריקןהלספןרטהישראליתההתאחדןתר IIיןןאןדיקדזהבןריסמןדהןןאשהןאןבעללמצןאכמן

גםלזהזהלהתאיםצריכיםטןביםזןגבני II .באשדןדהמןעדןןאת ,רןזהרעייתןעםיחדהמנהלן

להיןתחייביםלאבאישיןת.גםאבלןבכשרןן,הריקןדברמתןבגןבהןהגןףבמבנהחיצןנית:מבחינה

מערכתליצןרכדידןמיםלהיןתחייביםלאנשןאיםזןגשבניכמןןלהצליחכדידןמהאישיןתבעלי

הרמןניהןליצןר ,זהאתזהלכבדןלזהזהרגישיםלהיןתצריכיםבהחלטהםאבל .מןצלחתזןגית

ןן.שבןעמדיארןכןתריקןדשעןתביחדלבלןתקשהאחרתביניהם,

שלריקןדיןתקלמרןתןבתחרןתהשלישיהמקןםזןכת ,אןדיקדזהשלתלמידתןקרדןנר,מירית

שליהקןדםהזןגבןעםיישלה.המןרהשלדבריןאתמחזקת ,הנןכחיהזןגבןעםבלבדחןדשיים

יחסיםמערכתןבנינןשלנןיפןתהכיהשניםאתביחדעברנן .תמימןתשניםשמןנהתשעןמגילהייתי

לןשנמאסהחליטהןארבנן.לאפעםןאףהרבהצחקנן ,טןביםידידיםהיינןןאחןת.אחשלכמן

 ."כזאתחבריתיחסיםלמערכתשליןהחדשהזןגבןאןלגןעםגםשאגיעמקןןהןאניןעזבלרקןד

רומכטזזם?זוגלבכיגםלהפוךזוגלבכיכדאי

, I ת.יהרןמנטהיחסיםבמערכתןמהירידןתמהעליןתתןשפעהריקןדרמתאזכיןחןשבתלאאני

 .'ןלריקןדזןגיבןיהיהלאשלישהחברמעדיפהאניבתחרןת.ההןפעהעללהשפיעעלןלריבכל
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הטרוואולוסיה

-11בהגיהנוםאשכשפרצה

החדשהיצירתועלגליליאיציקהישראליהכוריאוגרףעבדבספטמבר,

ומהולנ,דמפורטוגלרקדניםעם " For Heaven's Sake !" ,"שמיםייבשם

באופןהתייחסההיצירהערבים-ישראלים.מוסיקאיםקבוצתועם

אלאלונותרלאבספטמבר,-11האירועיאחריבעולם;לאלימותכללי

 ."שאחריביוםיישקורהבמהלהתמקד

גלילישלהאמנותימנהלה 1997ומאזכוריאוגרףרקדן,גלילי,איציק

ארצילסבסודהזוכותמחוללהקותמשמונהאחת-בכרונינגןדאנס

הבכורה ." For Heaven's Sake !"החדשהיצירתואתמציג-בהולנד

בפסטיבל ,בנובמבר-30בהתקיימהמכרונינגן,הלהקהלביצועשנועדה

פעמיים,ההופעההועלתההפסטיבללכבודבהאג.ההולנדיהמחול

יאןלבנקגוהמחולמלהקתרקדניםועםגלילילהקתחבריבהוהשתתפו

הולנדביןושובהלוךגלילינסעהחזרות,במהלךהפורטוגלית.

החזרותשעלותמפניזאתבזמן,בוהלהקותשתיעםועבדלפורטוגל,

גבוהההיתהימיםחודשייםבמשךבהולנדהפורטוגליתהלהקהשל

שתיאתלחברימיםעשרהרקלגלילינותרוהבכורהלפנימדי.

בליוויהולנ,דברחביגלילירקדניהופיעומארסעדמינוארהלהקות.

ישראלים-ערבים.נגניםחמישה

-11האחרישבועותחמישה ,באוקטובר lSהצהריים,אחרשלישייום

מרקצלחתלאכולגליליסייםהחזרות,לאולםכשנכנסתיבספטמבר.

שבעתהזהשלו.הערבאוהצהריים ,הבוקרארוחתזואםיודעלא ,קר

שללשאלותיהםעונה ,לעבודתואופייניתאנרגיהמקריןהואמפורטוגל.

בנוגענוסףלאדםהוראותחולק ,הטכנאיםאחדושלציבוריחסיאיש

שלו.שבסטודיולקפטריהאותימוליךובינתיים ,לתלבושות

מבקשהואואותוממנובאשגלילילעולםמחווההיאהחדשהההפקה

ישראל.לאזכר:

לשירה.כמולאלימותמתפתיםאדםבנישבומקוםהיאשראליייגלילי:

עםלהישרדלומדיםובומדבקת,כמחלהבוצומחתשההכחשהמקום

תיקונו."עלעודישובשלאאובדןועםנרפאיםשאינםפצעים

מזפשט?באזפואלהדברימעמלהתמזדדאמויכזלכמהזעדאיך

בניביןהמלחמהבהולנדכאןבעינינומוזר,מושגהיאהפשטהיי

מהעושהמילגלותמסוגליםאנואיןהפשטה.היאוההוטוהטוטסי

נדמיתאולישליהחדשהההפקההפשטה.מתחילהכךומדוע.למי

הרהורמעין
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-אבלבספטמבר,-11הבעקבות

' For Heaven's Sake ' -,הרעיוןהמוסיקה

התאריךלפניקיימיםהיולמופע,הבסיסשהיו

היאכיבדיעב,דנבואיבמסרנטענהההופעההזה.

האלימותאבלאלימות.שללהתפוצצותמתייחסת

ישראליםוהבל,קיןועכשיו,כאןנצחית:היא

משההופעהיותרוהוטו.טוטסיופלסטינים,

אחרשבאבמהעוסקתהיאבאלימות,עוסקת

שאחרי."ברגעאוביוםכך.

ההזלנדיתהחברהכיבהזלנד?גראתהלכו

התבערהמזקדילכלבהשזזאהשלזזה,מציעה

מזלדתך? ,בישראלזבמיזחדבעזלמ

לאאהבה.פשוטהיתהלהולנדלבואיייהסיבה

 ,אהבהעודואחריהשלי.לחברהאלאלארץ

האמריקאיהחלוםהיאהולנדאבלאשה.לעוד

ישראליםלחבריםאומראנילפעמיםשלי.

כלאתשגויה.האמריקאילחלוםשהכתובת

כאן·קיבלתישליבמקצועלעבודההזדמנויות

בתקופההמובטחת.הארץהיאהולנדבשבילי

עשריםבןכברהייתיבת-שבע,בלהקתשפרצתי

ההזדמנויותאתעו.דורציתימיהרתיומשהו.

גםלישהציעהבהולנ,דקיבלתיהבאות

זהמהיודעיםלאכאןאנשיםביטחון.תחושת

מתחתלפינה,מעברמתמדתסכנהלהרגיש

בארצייומיומית.התנהגותשלשלדקלמעטה

מאייותרועכשיותמיד.בזהמרגישיםשלי

פעם."

גמ .המחזלבתחזמשמיצאלהזלנד

גדזלימ?הבדליממרגיש.אתהלישראל

הלחץהתוקפנות.הואהחשובייההבדל

 ,התיכוןבמזרחשקורהמהשלהמתמיד

המחול,ולאולמותהחזרותלחללמחוץ
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ןכןריאןגרפיסרקדניס .במןדעשלאאןבמןדעכןלס,עלמשפיע

שלצןרהמילןט,דרךבאמנןתרןאיסאחריסהזה.בדברמשתמשיס

עןשיסשאנןהכאןסעלשקןרה,מהעללחשןבלהצטרךלארקבריחה;

ישיר,בריאליזסןלא .בעבןדתיזאתלבטאאלאיכןלאיני .מהחייס

משהןכנראהישבמןדע,מחפשכשאיניאפילן .מןפשטבאןפןאלא

ןלהגיב."להעיראןתימןשךשאןטןמטית

 ?" Foז Heaven's Sake !"לצעזקמבקשאתהזלכן

מלחמההןאעכשיןשקןרהמההאס .פןליטיקאילאאמן,אני .ייכן

קשררןאהאנילמערב?מזרחביןדתןת?ביןמלחמהזןהאסבטרןר?

האלהדיסניגןהישראל,שהןאהגדןלההיתןךבכןרהשלןשה.בין

בישראלששןמעיסהתגןבה .שניסעשרןתכברעצןמןתבעיןתמעןרריס

שלנן'הבעיןתאתיביןהעןלס'עכשיןביןנעהבספטמבר ll-האחרי

שביהציניקן .השתנההעןלס .טרןריסטיס'אלהכלרןאיס,'אתסלבין

בדיקןתהאיןס.עסלחיןתמןכרחהעןלסהראשןנה.התגןבהאתהרגיש

פתאןסהןפכןתבישראל,הנןרמלייסמהחייסחלקשהןביטחןניןת,

לכךלהתכחשלהמשיךיכןליסלאאנחנן .במערבכאןגסלמציאןת

אלאיכןללאשאניןברןר .בסיסיבאןפןמעןןתשלנןבחברהשמשהן

לאןפןמטאפןרההיאעבןדתי .בןחישאניבעןלסעמדתיאתלבטא

 ".סביביהאירןעיסשלהעצןסהלחץעסמתמןדדאנישבן

 .לחזרהלחזןרחייבשגליליהמצייןאןתידיעלנקטעהשיחהשטף

תןתבת,רגל .למיניהןפרןטזןתבחגירתשלןהרקדניסעסןקיסבסטןדין

 .רגלייסזרןעןת,החזה,הצןןאר,סביבכבדמתכתמתקן

זה?עםירקדזהם

איך."ןתראיייתסתכלי

 .הלןחציסהמתקניסבגללמןגבלתהרקדניסתנןעתהאןלסרצפתעל

רןקדיסהס .הגןפניןתביכןלןתיהסבעלילמןפרעיסאךגמישיסהס

 .שלהסהתנןעהאתמאטןתהפרןטזןת .ניתתיכןיסמןסיקהלצלילי

לנןע,עןדיכןליסשאינסמןגבליס,אנשיסעלדימןייסחןלפיסבראשי

להכירחייביסהסהראשןןההחלמהשלבןאחריתאןנה,בעקבןת

צעיריס .תגמןלפעןלןתפצןעי .פיצןציספצןעי .שנןתרהבמןגבלןת

שהחייסלעןבדהלהסתגלחייביסןהסלהסקרהמהמביניסשאינס

לשאריתייסןמנן"באשמתס,ןשלארגעבןשהס,אףעלנמשכיס,

חייהס.

ייאחרהחייס .כךאחרשקרהמהאלאאלה,אנשיסייסימן"הפיצןץלא

כבר .שןבאמןןלתתהיכןלתגסאלאשןב,לנןעניסיןןרקאינסכך"

לנןעחללהמחפשיסהרקדניסשלהללןהשןןאמאמציהחזרןת,במהלך

"לא, :קןראגליליןאז .לבקןרעיהסהמלאכןתיןת,המגבלןתכלעסבן

כפןלשגילי-אניאס .רגלייסתרימןקדימה, .יפהלרקןדתנסןאל

מהירןתפניןתכמהבעיה".להיןתצריכהלאלכסגסיכןל,-מגילכס

מהירןת,רןעדיס,גןןיסרגלייס,גרירןתכמה ,מחןלןסיבןבי

 .שלןבקבזןגןבבןמכההרקדניסאחד .צעקה .ריאליזסהתקרקעןת,

הפגןעהרקדן .בכאבהשתתפןתןשלאהדהשלכבןשחיןךןאז .שקט

חייביס .הפסקהדקןתייס .מכןרכמןתבפניסלאיזןנןלשןבמנסה

 ·להמשיך

ילדיםמביאהיהזלאשהלזזאיהאחרזן,בזמןליאמרמישהז

בעצמך?לאבאהפכתמזמןכשלאכזה,רעיזןעלדעתךמהלעזלם.

חייס .תינןקלינןלדכינןצרייהמןפע
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להפסיקפשןטאפשרתקןןה,לךנןתרהלאאס .לתקןןהגןרמיסחדשיס

יכןלאניאסיןתר.טןבבעןלסיגדלשהןארןצהאניןכמןבן, .הכןל

לעיתיסאבל .זאתאעשההאנדרלמןסיה,אתשאחשןףבכךלתרןס

 ".מדיגבןהההזבלערמת

אפשרהאםיחסית.רביםישראליםרקדכיםמקזםמצאזבהזלכד

פחזת,מהזקצעים ,יזתרכמרציםישראליםשרקדכיםלזמר

יזתר?אתלטיים

כללבדרךישראליסרקדניס .המתמידמהלחץנןבעזהגס .הגיןניייזה

תמיכהפחןתיןתר,קשיסבישראלהעבןדהתנאיגס .יןתרתןקפניס

מנןחהשעןתעלעבןדה,שעןתעלהמקפידןתתקנןתפחןתכלכלית,

עןבדיסבישראלאבלקשה,עןבדיסבהןלנדרקדניס .שכרפחןתןחגיס;

 ".יןתרקשה

עלמעידזהישראלים.רקדכיםכמהשלךבלהקהמעסיקאתה

בזחראתהאיךכישראלים?אזתםהמייחדזתלתכזכזתהערכתך

רקדכים?

גרמניס,אןסטריס, :שןניסמלאןמיסרקדניסישנסשלנןייבלהקה

לפרססצריךלאאני .אמריקאיסשןןיצריס,פיניס,הןלנדיס,ישראליס,

מאןתכשלןשלהיבחןבאןהאחרןנןתבשנתייספנןיןת,משרןתשיש

רןקדיסהסאיךרןאהאני .באיספשןטאןמכתבכןתביסהס .רקדניס

עללןמרלהסישמה ,עןלמסהשקפתמהחןשביס,הסמהןשןמע

שעןשיסרקדניס .עימןתיסבעיקרמחפשאני .שאיפןתיהסעלמקצןעס,

שלאבדבריסשבןחריסמרקדניספחןתאןתימןשכיסשצפןימה

רןאהאניאס .מעצמהנעשיתהזאתהבחירה .עדייןעליהסחשבתי

 .מהזמןבמשךאיתנןלעבןדלהאןלןמניחאניכלקןדסברקדן,משהן

המיןחדןתהתכןנןתבגללישראליס,רקדניסכמהאיתנןרןקדיסעכשין

 ".כאינדיןןידןאליסבהסשראיתי

אזבזזגזתקרזבזתלעיתיםשלךהרקדכיםאתמארגןאתה

שלהםהפרזטזזתצזלעים,שכייםלחם,עםאחדבשלשזת.

ששכיאזהראשזן,מהרקדןהלחםאתלקחתמכסיםהםמפריעזת,

מסזככזתהכראזתחדזתבפכיזתרעהזסביבזהמסתזבביםרקדכים

לזה?זהעזזריםהרקדכיםהאםהפרזטזזת.בגלל

להסלהיןתצריכןתלאטכניתשמבחינהכךטןב,גןפניבכןשרייהס

ןכן'החזהמתקני ,הפרןטזןתהקבייס,בנשיאתשלהסהסיכןניס .בעיןת

עלןליסהסאחרתמדןיק,להיןתחייבהתזמןן :נןסףמתחיןצריס

עןזריסהסהאלהשבדבריסמןבן .טכניתאיכןתזןהי .זהאתזהלפצןע

 ?למחרתלזהזהמתנהגיסאנשיסאיך :נמשכתהמטאפןרהאבל .לזהזה

ןכאןמתאןנןת?מטעןיןת,לןמדיסהאס .הדדיתעזרהשישמקןןיסהרי

לאןפןאסןציאציןתיעןררשהמןפענמנעבלתי .אןפטימיתמידלאיאנ

שהשתמשתיהטקסט .בספטמבר ll-האחרילזהזהמתנהגיסשאנחנן

שהיהעיתןנאישלח IIבדןמקןרןאןתןאןמריסןשהרקדניסבהצגהבן

 ,שנהעשריסלפניכמעט . 198Z-בהיהזה .ןשאתילהבסאברהלטבחעד

 "'ןמאזבינתייסלמדנןןמה

המזסיקה?כזצרהאיךזלסיזם,

II אפשריבלתינעשהזה .פלסטיניסמןסיקאיסחמישהתיירצבמקןר

מןסיקאיסחמישהלמצןאהצלחתי .השנייההאינתיפאדהכשפרצה

-קלהןאןיאפעסיחד-ןהסאיתילעבןדשהסכימןשראליסיערביס

קבןצתיתעבןדהזןהילמעשה .הזהלמןפעהמןסיקהאתהלחינן

נסענן .משןתפת



אבליותרקצתארךהתהליך .גולבנקיאןלהקתעםלעבודלפורטוגל

חלקמדגישמוסיקליקטעכלהפעולה.שיתוףבעקבותהשתפרהמופע

זוגשלקצביתחזרה :שליהיההראשוןלקטעהרעיון .בהופעהאחר

 "משלו.צליל ,משלוקצבקטעלכלאבלעצמם.אתהמכיםרקדנים

 .חאפלהשלאווירה .שמחיםמרכיביםלכלולאמורהיההאחרוןהקטע

 .כליהםלארוזגמרוכברהמוסיקאיםשםלסטודיו,גליליאתליוויתי

ארגזיאתפתחו ,מעיליהםאתהסירושוב .אמרוהמצאנו,מהתשמע

כיסאות,הציעואורות,הנמיכוהנגינה,כלי

 .ועצוביםאינטימיים ,פיוטייםערטילאיים,צלילים .לנגןהתיישבו

הסיוםשקטערואהאני ,מכןלאחרשבועותשלושה ,המופעבבכורת

רקדןאחריהם ,הבמהאתחוציםרקדניםשניחאפלה.איןהשתנה.

בידומרחפיםקרטוןשלטישני ,לשמאלההבימהמימיןפצוענגררבודד

ביום ...מקסיםבוקרזה"היה(באנגלית):נכתבצדיהם,משניענןכמו

 11 •••פתאום ...ככהסתםלעמודפשוט ...היוםכמו

לויושמעו :עברית
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הפלמנקוייייימי

התקייםהפלמנקן"ייימיהשנתיהפסטיבל

לראשןנהדלל,סןזןבמרכזמארסבחןדש

ראשןןהתרבןתבהיכלגםמןפעיםהתקיימן

המןפעיםשניירןשלים,ןבתיאטרןןלציןן

בביצןע(הרןדנית) " Laז irana "היןהמרכזיים

הסןלניתשלספרדיפלמנקןתיאטרןןלהקת

הנןסף,האירןע ,] Maria Pages [פאחסמריה

הפלמנקןכןכביאתכללהפלמנקן",ייבשפת

 "עדיקרןיישלמקןריתבהפקההישראלי

ביןתדמןר,עידןשלאמנןתיבניהןל

שיזף,נטעשגיא,שרןןבאירןע:המשתתפים

לןי,יסמיןהזמרתנתן,מיכלדןראן,סילביה

לןי,ששןןהקאחןןןנגןחסןןיחיאלהגיטריסט

מנןלןמאסטרןהעבירהפסטיבלבמסגרתעןד

בביתהתקיימההסדנהכןריאןגרפיה,סדנת

 ,תדמןרעידןשלהלהקה
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מסרהרמתאירום

אירןעשמתקייםברציפןת 1Z-ההשנהזן

II ראה "בינלאןמיתפהיחש/מסדהרמת)

 ,צוקרמן)הנאן :אמנןתית(מנהלת ,) IIבכןרןתיי

מנהלי ,בינלאןמייםפסטיבליםמנהלי 35

ימרחבתרבןתןכתבימפיקים ,תרבןתמרכזי

שתיגםהגיען ,זהלאירןעהגיעןהעןלם

שלמשלחתהחןץ:משרדבחסןתמשלחןת

משלחתןכןל"בחןישראליםתרבןתנספחי

ליחסיהמכןןיישלתרבןתכתבי 11ןבה

דרןםמארצןת "אמריקהישראל-איברןתרבןת

נןסדבינלאןמית"חשיפהייןספרד,אמריקה

דלל,סןזןל"מנכןרדי,יאירשלביןזמתן



שפיראיאירשללזכרולמחולכנט

רוטמויונת

שללזכרולמחולכנסמתקייםשנים 26זה

הבין-המחולבלהקתרקדן-שפיראיאיר

עלבקרבשנהרג-בת-שבעובלהקתקיבוצית

כנסבכלהכיפורים.יוםבמלחמתהחרמון

לשלושהשפיראשלשמועלפרסמוענק

בארץ,המחוללנושאתרומתםעלאנשים,

לוקחיםבוהיחידהכנסזהושונים.בתחומים

בארץ.האולפנותמכלמחולתלמידיחלק

האולפנהתלמידתכשהייתישנים, 15לפני

בקיבוץשנערךבכנסהשתתפתיבגעתון,למחול

שלהספורטבאולםהתקייםהמפגשניר-דוד.

בסחנהאכלנוהצהרייםארוחתאתהקיבוץ,

בלהקתלצפותמופעיםלאולםנסענוובערב

היתהזוהבין-קיבוצית.והלהקהבת-שבע

עיניים.ומאירתמרנינהחוויה

למחוללמרכזניר-דודמקיבוץהכנסעבר ,מאז

II עידניםII לחלקבית-שאן.שבעמק

גדוללקהלהראשונההחשיפהזומהתלמידים

לתלמידיםמאפשרהכנסהמחול.בתחוםובקיא

להםהמעניקותייחודיות,בסדנאותחלקלקחת

מחולפלמנקו,שללרוב,ראשונותטעימות,

אתחדשות.בשיטותוג'אז,מודרנימחולמזרחי,

המוריםטוביהפעםהעבירוהשיעורים

רחלמזרחי),(מחולפורטלאורליבתחומם:

קוריומרטיןמנצ'ורהשמעון ,(פלמנקו)אסף

ואמיר(ג'אז)רוטהולץאוסנתמודרני),(מחול

בסדנתשלםיוםבמשך,שעבדקולבן

שהדגימו ,ב"יתלמידיעםיחדאימפרוביזציה

 .בסדנההעבודהמתהליכימשהוהכנסבתום

תלמידיהופיעוהכנסשלהאחרבחלקו

למפגש.במיוחדשהכינובקטעיםהאולפנות

לראותהיהניתןמגוונים.היוהריקודים

עכשווי,מחולפלמנקו, ,ג'אזבסגנוןריקודים

הביטויויכולתהטכניקהועוד.קלאסיבלט
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ברמההיוהמופעיםברובהמשתתפיםשל

בלטוהמופעיםבין .ומכובדתגבוהה

םיחיגבעתלמחולאולפנהשלעבודותיהם

למחולאולפנה ;"נשימסעייהמעודןודיקבר

משפטפותחבו ,"החורףלפני"בריקודחצרים

למחולאולפנהמקוריות;בדרכיםאחדתנועתי

בריקודיםמשגב,למחולואולפנהצפית

 ;בת-שבעלהקתשל "מבוליימהמחולשהושפעו

אולפנהשלהאחרונההעבודהבלטהבמיוחד

הרקדניםהשתעשעובה ,מטה-אשרלמחול

 ,הומורמלאובחיקויבאימפרוביזציה

ביזה.של "כרמןייהיצירהעלשהתבססו

מופעיםבאולםהתלמידיםהתכנסובערב

בת-שבעלהקתשלבהופעותלצפותקימרון"יי

נערךההופעותלפניהבין-קיבוצית.והלהקה

מטעםשפיראיאירשםעלפרסהענקתטקס

הוענקהפרסבת-שבע.ולהקת "חבצלתייקרן

אשלדני ,מבת-שבעשנליעללרקדנים

הלהקהל"ולמנכהקיבוציתמהלהקה

הוועדהשיקוליביןרודולף·דן ,הקיבוצית

אשרואשל,שנלשלעבודתםלשבחצוינה

תרמו ,כרקדניםהטכניתליכולתםמעבר

כרקדניםשלהםפאן""האתללהקותיהם

שקידםעללשבחצויןרודולףדןיוצרים.

הקיבוציתהלהקהמעמדאתניכרבאופן

המחולצופימספראתוהעלה ,השיווקבנושא

 .בכללהמחולעולםושלבפרטהלהקהשל

ואתהעתידיהקהלאתלראותהיהניתןבכנס

 ,בארץהמחולעולםשללעתידהיוצרים

הכנסארגון .ומפרגןאוהדקהלהיוושביחד

 ,פרטבכלהורגשבהירניצהידיעלהמוקפד

המשמעתהוטמעהבתלמידיםשגםוניכר

כשותפיםהןמביאיםהםאותההקפדנית

כקהל.והןבסדנאותכתלמידיםהן ,מופיעים

מזדרנילמחזלהעמזתהשלמזפע

בחיפה

שלבניהולה ,בחיפהמודרנילמחולהעמותה

 ,תכניתחושיאבאבביתהעלתהארניעדה

מצב"ושמחה"יי ,מרנג"ייהמחולות:אתשכללה

מאתיישלוש"וכןאיבגיאורישללאהבה"רוח

עלבוצעוהראשונותהעבודותשתיארני.עדה

איבגי,(אוריאורחיםמקצועייםרקדניםידי

העבודותבשתיואילולבנת)ואלעדפרברחידו

 .הסדנהרקדנישבעתהופיעוהנותרות

יירעיםיי rבמרכפסטזבפטר

רוזנבליטעינב

לבלטוהמורההכוריאוגרףביקר-25.12.01ב

פסטוב .שבחולוןרעיםבמרכזפסטובפטר

בעקבות ,ימיםארבעהשללשהותץלארהגיע
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מרגריטהשלהזמנתה

ומנהלתמורהיואסים,

קלאסילבלטהספרבית

צפההאורחהמרכז.של

המגמהשלבלטבשיעורי

במרכזקלאסילבלט

ועםהמורהעםושוחח

הבלטמגמתהתלמידות.

במרכזפועלתהקלאסי

לימודשיטתלפירעים

שלהבלטטכניקת

וגאנובהאגריפינה

] Agrippina Vaganova [. 

חניךהיהפסטובפטר

לבלטהאקדמיה

בבלטרקדןבמוסקבה,

בביתומורה ,מרינסקי

שם ,הבולשוישלהספר

מרגריטהאתהכיר

מורההיאאףיואסים,

כיוםבעברה.בבולשוי

הספרבביתפסטובמלמד

בשטוטגארט.למחול

כשרונותאוסףזהמוסד

לוושם ,העולםמכל

 ,רקדניםלהכשירלמטרה

כדינאותותמסגרותבמקומותיהםשאין

ממטרותאחתזוהי .יכולותיהםאתלמצות

ולבדוק ,מוכשריםתלמידיםלאתרבואו:

הספרביתביןפעולהשיתוףשלאפשרות

הרלוונטייםהמוסדותלביןבשטוטגארט

כשרונם.אתלטפחלילדיםלעזורכדיבארץ,

בירושליםגםפסטובביקר ,הביקורבמהלך

בביתלמחולהישראליתבספרייהוגם

 :ספרואתתרםלה ,בתל-אביבאריאלה

הצעותהכולל ,"לבניםקלאסיבלטשיעורייי

שיעורי-40לכ(ברוסית)

 .מקורייםבלט

בייאזפרהליבלנקה

ברליןשלהקזמיתיי

האחרונותבשנתיים

בירת ,ברליןסבלה

מאי-סדרים ,גרמניה

נואשיםניסיונותוביצעה

והיגיוןסדרלהשליט

מי .שלההמחולבחיי

צאריילהיותשהתמנה

האוסטריבעיר, "המחול

 ] Gerhardברונרגרהרד

] Brunner , ועזב.התייאש



הוזנחובההמחולשחיי ,"הקומיתאופרה"ב

מנהלתנתמנתה ,האופרהלטובתשניםבמשך

ליבלנקההספרדייה ,חדשהאמנותית

] Blanca Li [, פרמיירהעםיצאהזהובחורף

הדים.שעוררה

מעשרהמורכבמחולהוא "המינוטאורחלוםיי

האחרונות.השניםבשלוששנוצרותמונות,

לתארמנסהוהוא ,אתלטיהמחולסגנון

עצמהליהעתיק.בעולםמסוימיםהיבטים

עם ) 38בתהיא(כיוםבנעוריהנמנתה

במקצועספרדשלהאולימפיתהמשלחת

ניכריםהטרייהבעבודההקרקע.התעמלות

בלטוכמובןהתעמלות ,פולקלורשלמרכיבים

עכשווי.

Global Dance 
בעיריתקיימו-31.8הועדזהבקיץ-23.8בהחל

תחתבינלאומייםמחולאירועישנידיסלדורף

 Global Dance 2002 Aesthetics ofהכותרת

Diversity ; 

שלהעולמיהאיגודשמארגןכפסטיבלתחילה

28ומה ) WDA (המחול יתקיים-31.8לועד-8.

העוברהבינלאומי,הירידהרביעיתהפעםזו

לדיסלדורף.אסןמהעירעכשיו

זהוכיום.המחולשלרבותבעיותיידונובכנס

המציגראווה,חלוןבהיותו ,ממששליריד

יכוליםואמרגניםשמוסדותלהקות,עשרות

אפשרייםמופעיםלעצמםולבחורבהןלצפות

במרכזיעמדוהשנהבעתיד.פעילותםלצורך

אפריקה.וארצותקוריאה ,ב"מארהלהקות

יריךצשלהקיץפסטיבל

בציריךהעירוניהקיץפסטיבלבמסגרת

האופרהביתשלהבלטלהקתתופיע ,שבשוויץ

המנהלמאתיצירותהכוללותבתוכניות ) 23.6 (

 ] Heinzשפרליהיינץהבלטשלהאמנותי

] Sporeli הפוגהייבא;ךי.ס.מאתמוסיקהלפי

ואןהנסשללכוריאוגרפיהבאךשל "הגדולה

ארוומאתלמוסיקה ,שלונוסףומחולמאנן

מאת " Cב-סימפוניהייוכן ;] Arvo Pat [פרת

תוכניתזובאלאנשין.שללכוריאוגרפיה ,ביזה

לקלאסיקהמכברשהפכויצירותשכולה

במסגרתהשנייההתוכניתכמוממשמודרנית,

מאתשוב ,"גולדברגוריאציותיי ,) 30.6 (הפסטיבל

שפרלי.שלביותרהטובותהיצירותאחתבא,ך

באןשפינהשלחדשהבכןרה

באחרונההופיעהבאושפינהשללהקתה

 " Masurcaביצירתהבלונדון

" Fogo תעלהאפרילובסוף

עבודהשלבכורהבוופרטאל

עדייןבאוש,אצלשכרגילחדשה,

 .וכותרתשםלהאין

עתידיםלהקתהורקדניבאוש

במשכןהקיץבראשיתלהתארח

אםבתל-אביב,לאמנויות

הפעילהבעזרתו ,המדינהקברניטי

 ...יפריעולאהרשות,יו"רשל

-בפראגחדשמחןל
מהדןרןחבשתי

 " Tanecהכלליתהכותרתתחתlווווii i ;;ן~~~
" Praha , פראג"מחוליימשמע, 

קיץמדיבפראגמתקיימים

תחומיבכלמגוונים,מופעים

השנה .האנושיתהתנועהאמנות

נפרדים,מקבציםשנימתקיימים

מחולשלפלטפורמהייהאחד

להתרשםניתןשבמסגרתו ,"צ'כי

שלבסדנאותיהםהנעשהמן

לאצעירים,בעיקרכוריאוגרפים,

אלאהצ'כית,מהרפובליקהרק

השכנות.מהארצותגם

ה-ביןהתקיימההפלטפורמה

הפסטיבלואילו .-23.4ל 19.4
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 .-27.6ל-3.6הביןיתקייםעצמוהבינלאומי

 Cloudהמחולתיאטרוןאיההפותחתהלהקה

Gate Dance Theatre הואשמנהלו ,מטיוואן

 ,בארץהופיעה(הלהקההוואי-מיןליו

מספרלפניישראל-ירושליםפסטיבלבמסגרת

 ,בריטימחולשלערבכוללותהתוכניות .שנים)

סוזנהוכןדנמרק ,מצרפתלהקותגםיופיעו

האזוריתהסדנהגםהוזמנהלפסטיבללינקה.

הפועלתארנון)יהודית(בהנהלתמטה-אשר

טלפון: Tanec Prahaלפרטים:בגעתון.

00420224817866 

 00420222319576פאקס:

e-mail : office@tanecpha.cz 

והמחולשקטפיר

התייחסותנקודתמעיןמשמששקספיר

בכל ) ...היהודיתלשאלה(בדומהאוניברסלית

העוסקחדשספרנוסףאלהבימיםתחום.

 " Shakespeare and theזה:מסקרןבנושא

" Dance בריסנדןאלןמאתAlan [ 

בהוצאתאוררואההספר ; Brissendenנ

Dance Books מההוצאה.להזמינוואפשר

ט)"ליש 12.50(מחירו

אחתרגלעלמחול

יורקיניורקדן ,] Homer Avilaנאווילההומר

 ,הסרטןמחלתבשלכשנה,לפניאיבד ,צעיר

לאהטרגיהאירועאבלהימנית.רגלואת

לרגל IIסולולעצמומליצוראווילהאתהרתיע

שלבסטודיושהתקייםבערבהופיעבו ,"אחת

שנישבו ,שלוהמחולשם .קנינגהםמרס

 ."מיליםללא/לא II ,חלקים

 ] Jennifer Dunningנדנינגניפר'גכותבת

פשוט II :"טיימסיורקניו IIהשלהמחולמבקרת

עללכסותהתיימרלאהסולו ,ישירולרוב

בשריריהתמקדהמחולאווילה.שלרגלוהעדר

כךואחרר,ךבאורשהוארו ,המיומניםגבו

וירדעלהגופושבומהאופןמחולבנההוא

הקפיצותללאוכמעטקבייםעזרתללא ,ונע

הסיבוביםחששתי.שמהן ,אחתברגלהצפויות

אתהזכירוהברכייםעלוהעמידותשלו

הבלטשלוירטואוזיםעלהאהוביםהטריקים

ישאלהמורכביםיםכשמהלברור,הקלאסי.

 ."אווילהשלהתנועתיבמנעדקוםמלהם

מוגבלים-ידיעלוצעבהמבמחולנוסףנדבך

ואשר ,האחרונותבשניםרווחההופך ,פיזית

 ,שעברהבשנהראינוממנומעולהדוגמה

 .הירושלמיתורטיגולהקתשלבמופע

I וI:I ות

מנהלה ,] Mauro Bigonzettiנצטינביגוורומא

 Aterballettoלהקתלשימנותאה
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יטיסהלהקתרבועריצולוזמןה ,יטלקיתאה

יורקוינבתוצגותריציק.וריוינשלטבל

 .מאיבהלהקהיעמופמסגרתב

טררוב ,טוטגארטשטבאלשליהראשןדהרק

אתלסייםעומד ] Robert Tewsleyנטיוזלי

המלכותילבלטולעבורבגרמניהעבודתו

 .בלונדוןהבריטי

לוייבחלורקלולפיםלבי I:Iפט

לפולקלורפסטיבליםמארגניםענקארגונישני

 . IVOו- CIOFFעםבשיתוף ,בעולם

שלפולקלורללהקותמיועדיםהפסטיבלים

מממניםכללבדרך .גבוההברמהחובבים

לאאבלהלהקהשלהשהותאתהפסטיבלים

אתרלקההערכות .הטיסהכרטיסיאת

עלולכןמשנהלמעלהנמשכתהפסטיבלים

למנהלילשלוח ,להשתתףהמעוניינים

עדשנהללהקההנוגעהחומראתהפסטיבלים

רשימתאתלקבלכדימראש.ומחצהשנה

להתקשרישהבאותלשנתייםהפסטיבלים

 :הבאותלכתובות

CIOFF 
Phillipe Beaussant 

Secretary General 

Festival deConfolens 

BP14, 165000 Confolens 

France 

41-264661892 : Tel 

E-mail: info@cioff.org 

ף"מעטהיאהישראליתהנציגות

maatv@internet-zahav.net 

IVO 
Mr. Alex Alexander Veigl 

Johannesstrasse 25, 

A-2344 Ma ria-Enzerdorf 

Austria 

Tel: 43-2236866038 

e-mail: office@iov.at 

Website: www.iov.at 

במחולהפיטמפעלפרט

נקעהוח IIש 80,000שלסךביספהלעמפפרס

ויהםפייהסוםעמדיומהד.לפנישלרנה

לולמחוהמורהלסקימפויברטה,ינפלדש

בשםלהקהגם(המנהלתחשיבוןפריאל

(ראשחאטיבשאוקיהיו:השופטיםסלמה).

טל 'הגב ,הראשיושבבתפקידיפיע)מועצת

יוגבחול)מהלעולםהיאגם(הקשורהכוכבי

[שלביצירתה"השופטים:מנימוקי .אלדור

חדשהשפהאחרמתמידחיפושיששינפלד]

חפצים,עםהאנושיהגוףמפגששלומחקר

 " ...שונותוטכניקות ,האדםקולות

וזלישלבאופרהיבל I:Iמיני-פט

מיני-שניבליוןיתקיימויוניחודשבמהלך

פסטיבל).כלימים(ארבעהפסטיבלים

 :יועלוובמסגרתוביוני-16-13בייערךהראשון

הושליונלשלהחדשהעבודתו ,"ורסקה"

אקמץשלעבודותערב ,] Lionel Hocheנ

] Matz Ek [, של(רעייתולגונהאנהמעלהשבו

הנפוליטניתהנעימהעלהמבוסססולואק)

מארןמאגי ; Sole Mioll 110שם:באותו

נוספתגרסהמעלה ] Maguy Marinנ

הקומ'תהאופרה,מנהלתל'בלנקה

Blanca Li, Director of the Comic opera 



 " Twoיןעלןןכן " Grosse Fugue "לעבןדתה

" Short Stories ן-" Tabula Rasa " אןהדמאת

מנסטרלדהנטןאןאהטיפןסאמןנהרין.

] Antione Le Menstrel [ חןצןתמןפעיעלה, 

רןבןהרןןה ,קירןתעלמןפע-נאמרשמאאן

] Herve Robbe [ אתיחתמןלהקתןעם

הראשןן·המקבץ

מחןלטרטישניהשניבמקבץ

 :" Le Mystere Babilee "חדשים:
פטריקהבמאישלןצבעבשחןר-לבןדקןת 97

באמצעןתבאבילה,ןן'גשלחייןעלבנסארד

דמןיןתעםןראיןנןתדןקןמנטרייםחןמרים

 ,בארנסקלייבכגןןהמחןלבעןלםמפתח

ןאחרים.קןקטןז'אן,קארןןלסליברשניקןב,

עןסק IIViolette et Mr. BIIהשניהסרטגם

בבאבילה.

ראסלשלעבןדןתעםערב :בפסטיבלעןד

מישה ,] Russel MaliphantJמאליפנט

ןידידנן ] Misha Kostrzweski [קןסטרזבסקי

עבןדהעם ] Tero Saarinen [סארינןטרן

 ] Operaליןןשללאןפרהבמיןחדשהכין

] National De Lyon . שלעבןדהתןעלהכן

שרמץבןריסהצעירהפןלניהכןריאןגרף

] Boris Charmatz [. :0033-4-72004545לפרטים 

באקטמחןלפטטיבל

 ] Aix-en-באקס-א-פרןבנסהמחןלפסטיבל

] Provence השנה .-4.8הןעד 22.7ה-ביןיערך

בלטןבהןלהקןתמספרחלקבןייקחן

שלגרסתןעם ] Ballet Preljocaj [ןקאז'פרלז

להקת ,"האביבפןלחן IIל 'ןקאז'פרלזלין'אנז

 ] Les Ballets deמןנטה-קרלןשלהבלט

] Monte-Carlo , נאסרשלחדשןתעבןדןת

 ,] Nasser Martin-Gousset [ן-גןסהימרט

 ] Kubilai ,חקירןת'חאןקןבלאירןב,הרןןה

] Khan Investigations , ןעןד.מאליפנטראסל

 Dance a Aix- 0033-4-01059642לפרטים:

במןנפלייהמחןלפטטיבל

 ,] Monpeller [במןנפלייההמחןלפסטיבל

 ,בצרפתלמחןלהגדןליםהפסטיבליםאחד

28הביןיערך רשימה ,ןבמסגרתן-6.7ל-6.

ברנרדןשללהקתןבהן .להקןתשלארןכה

שללהקתה ,] Bernardo Montet [מןנטה

דהתרזהאן ,] T risha Brown [בראןןטרישה

ספרס'גןן'ג ,] de KeersmaekerJקירסמאקר

] John Jaspers [ מןנטרןןןרהVera [ 

] Montero בעברשיצרןכןריאןגרפים(שני

ןרבים ] Akram Khan [קאןאקרםלבת-שבע),

אחרים.

 . 0033-4-67600745לפרטים:
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שלבמןפענפתחבקאןלןהמחבליפסט

ןקצהןיקירןתעלשנערך 'הכחןלןתהלטאןת'

בנהמ ,'בליהפסטרמןן'אקןמפלקסשלןגג

מן.שלמרןת ,מאהכחציבןלחלןטיןימןדרנ

(השםהכחןלןתהלטאןתקבןצת ,בעצם

יחיד:רקדן-לןליין-כןריאןגרףמןנהברבים)

 ] Antoine leמנסטרללהאנטןאן

הריםמטפס ,מנסטרללה . Menestrelנ

לבייםהתחיל ,טיפןסןמדריךמקצןעי

ןלאן-אןרבניתבסביבהקהלמןלאירןעים

עיניהםמןלאלצןקיםעלבטבעדןןקא

אחרי-פןרחיםןעןפןתלטאןתשלהמשתאןת

ןמןלאחריםמןלמתקשרשהןאשהבין

מיכןלתןןנהנהגןףבשפתהטכנייםהצןןתים

התחלתי"ןאןירה.תחןשןתלהםלהעביר

בדרכידרמתייםמהלכיםלעצמילבנןת

זהבתחןםבתחרןיןת ,פראצןקיעלהטיפןס

תלןיכשאני .אלפיםשלקהלמןלשנעשןת

האדמהעל .ישלבאלמנטנמצאאני ,באןןיר

עןדשאריתבמןחלנןישלי.טןבפחןת

 ,הזןחליםלמשפחתשייכיםשהיינןמהתקןפה

הבמההםהקירןת "אדם.בנישנעשינןלפני

כמטפסהאקרןבטיןתןיכןלןתיןשלןהאנכית

שביןהאפןרהחפיפהבאזןרהיטבמשתלבןת

ןיןצריםרקדניםבןבמקןם ,ןמחןללןליינןת

במפלסחדשהחןפששדרגת ,לגלןתעשןיים

כןחשינןי-ההןפעהבחלל ,ההתרחשןת

להתנןעעהיכןלתןבעקבןתיןהכבידה

-הרצפהעלאפשרייםשאינםבכיןןנים

המחןל.גדרתהלבנןגעחדשןתתןבנןתמציעה

מיםישמןנההנמשךי,הקןמפקטבפסטיבל

ןבהןלהקןתעשרהחמשהשנההיןבלב,ד

בין i "נהריןאןהדשלרןסין IIעםבת-שבע

 ,בישראלבעברשביקרןלהקןתכמה ,אלה

 ] Nachoדןאטןן'נאצשללהקןתיהםכמן

 ,] Carolyn Carlsonנקרלסןןקרןלין , Duatoנ
 ] Maguyמארןמאגי ,] Nadjנ 'נאדגןזף'ג
קיסם-סארינןטרןשלןלהקתן , Marnנ

 ] Company Tero Saarinenשיניים
שלזן ,הנןספןתהלהקןתבין . Toothpickנ

 ,ב"מארה ] Stephen Petronioנפטרןניןסטפן

 ] Michelקלמניסמישלשללהקתן
קאפיג-מסןגנןהיפ-הןפלהקת , Kelemenisנ

- Kafigמרזןקימןראדשל Mourad [ 

 ] CCN Ballet Deלןרייןבלט , Merzoukiנ

Charleנשרלרןילהקת , Lorraineנ roi [ של

 .ןדען ] Frederic Flamandנפלמאןפרדריק

בשמהאן ,הבלגיתשרלרןילהקתשלהמןפע

המלא:

 ] Compagni Charleroiן Danses-Plan Kנ.
הקןנטרןברסלייםביןרביםבמןבניםהיה
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כיאם ,מרתקתתיאוריה .המציאותעם

 ,ןשכמה .עצמהירהצבינמצאהלאלההוכחה

שסוגיות ,האדריכלנובלאןיזשלמגעוניכר

יצירותיויומו.מסדרנפרדבלתיחלקהןאלה

להביאחייבותנובלשלבנקלמתכלותהבלתי

בעתידבמבנההמשתמשצרכיאתבחשבון

ביןעוברותששניםגםמהלעין,הנראה

ועדמסויםלאתראדריכלירעיוןשלנביטתו

המתכנןשחייבזמןפרק ,בשטחמימושוסיום

חיונייםשאינםנושאיםאלהלו.ערלהיות

שליומומסדרבהכרחנובעיםואינםלעבודתו

מושרשתבהיותהכוחהשיצירתו ,הכוריאוגרף

קפסטיבל

 ] Danceבוונציההביאנלהשלהמחולהקתל

] Company of La Biennale di Venezia . 
 IILight Bringersllתהיריצאתאהיהבלקאן

גלאספיליפשלמוסיקהעם ,האור)(שליחי

] Philip Galss [. אתלידיהשקיבלה ,קרלסון

בחסותשנוסדהמחוללהקתשלניהולה

מוקסמתהיתהכיסיפרה ,בוונציההביאנלה

 .בהםוהתקנאהרוקלהקותשללייזרממופעי

ניצולאתלבחוןלהאפשרהביאנלהשלהגיבוי

מופעשלבמסגרתהללוהמרהיביםהאפקטים

 ,מסתחררותעשןממנהרותשלבדאלאמחול.

 ,והקהלהבמהאתהעוטפותאורחופות

סמיךצבעוניבעשןציפהואשליית

השכילהלא ,מקלעלגפןצמרכמו

הפירוטכניקהאתלחברןר

ממרכיביאחדשכלאופןה

לגובהומעבריתרומםהמשוואה

 001דצתבר

ברממואןרה

היוםסדראת ,לרוב ,משקפתוהיאבהווה

פלמאןהציבורי.ולא ,האינדיווידואלי-פרטי

באיםשאינםיוצריםשלסוגהיוםמייצג

 .הממוסדהמסורתיהמחולמתחוםבהכרח

יפרפורמנסיפעילותבשוליהסתובבשנים

יורקבניומאמאלהבתיאטרון ,אלטרנטיבית

חסריםעלמפצההוא .לדגלשנקראעד ,ודומיו

שלפיתוחבעזרתיפרופריהמחולבתחום

והישענותבעבודתומסיביתתיאורטיתתמיכה

לכלהשותףהאדריכללושמציבתיאוריותעל

אמצעיםעלוכןמהפרויקטיםאחד

והרבה. ,טכנולוגיים

לפחות ,דיגיטליבעולםהיאאףשנשבתהמי

קרלסוןקרוליןהיתה ,שלואחדויזואליבפן

] Carolin Carlson [ הנוכחיתלהקתהעם-

במעמדיםהפותחתודה

והסתרההארהשליבים,

קרלסוןהשתמשה ,זרחנייםבצבעים

 ,האגדיהחולעוף ,הפניקסבדימוי

שעלהלאחרהאפרמןהקם

קרלסון .נוסףחייםלמעגל ,בלהבות

מאודמרשימהעדיין , 58בת ,עצמה

אתמנצלתהיא ,ואישיתהבמהעל

תום.עדשלההסולובקטעיהטכנולוגיה

ישוצלאורשללטריקיםמעבר ,לדאבוננו

 .הביאנלהלהקתידיעלהמבוצעמחול

כלהקהמתגלההמבטיחהשםבעלתהקבוצה

מקצועיותמיכולות ,מבשלותרחוקה

ה-שנותשלקרלסון .סטנדרטיותוממיומנויות

המקוריותהיוצרותאחתהיתה-80וה 70

תרומה i1שאדירהפרפורמרית ,והמרתקות

סוריאליסטיתיאטרון-תנועהלסוגתשלה

בישראלהראשוןבביקורהגליםהכתה

הביאנלה,ברירת .)-70השנות(באמצע

אתהחייתהולאעימההיטיבהלאבדיעב,ד

יסתייםבוונציהשלההחוזההפניקס.אגדת

פלמאןפרדר'קיימשך.הקשראםספקשנה.בעוד

Frederic Flamand 
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שבהעבןדהבפסטיבלשהציגנןסףאמן

זף'ןגהןאמרכזיכליהטכנןלןגיהשימשה

מספרבארץשביקר ,] Josef Nadjננאדג'

הןאכאןישראל.פסטיבלבמסגרתפעמים

 " Les Philosophes "אתעןלמיתבבכןרהמציג
 ,הפןלניהסןפר-אמןבהשראת(הפילןסןפים)

 ] Brunoשןלץברןנן ,השןאהבתקןפתשנרצח

 . Schulzנ
גדןלהלאעץבמתעלנערןכןלןהמןפע

סדןריםעץכיסאןתשלשןרןתכחמששסביבה

ישניםכיסאןת 120הכןלבסדמןשלם.במעגל

תןחםהצןפיםמעגלאת '.נאדגשליקטשןנים

עלהמןקרנתתצןגהשבןןרחבעגןלפרןזדןר

שניןת-60כהדןרשיםןידיאןמסכי 24גבי

מהאתלראןתכדימהם,אחדבכלצפייה

 'תערןכה'בביקןרבהם.קןרהאינןשכמעט

יןשבאחרין ,המןפעשלהראשןןחלקןהןא

גדןלמסדעלהמןקרןבסרטלצפןתהקהל

מעגלפלחימארבעתאחדכלמןלןקרןב;

מקיפיםןהמסכים ,נפרדמסדמןצבהקהל,

כ-שאןרכן ,שחןר-לבןבסרט .כןלההבמהאת

הקשרלפיתןחןמתןןדעהקהלחןזרדקןת, 30

קןדםפגששאןתםןהדימןייםהדמןיןתשבין

מןסריםאזרקהןןידיאן.מסכיבתערןכתלכן,

 ,העבןדהשלהשלישיהפרקןמתחילהמסכים

שלבהשתתפןתן ,ןבשןליההבמהעלשנערן

עללכןןקןדםבסרטכברפגשנןאןתןדמןיןת

הןןידיאן.מסכי

המאפשריםנסתריםפתחיםכמהעצמהלבמה

אןתם ,בימתי-התתלחללןממנהאליהגיחה

 ,הזןיןתיציאןתלצןרדהיטבנאדג'מנצל

שלהסןריאליסטיתהאןןירהאתשהןלמןת

מעבןדןתיןאחתספקללאזןייהפילןסןפים."

לןקחיםבעבןדה '.נאדגשלמרשימןתהיןתר

ןשלןשהעצמןהןאכןללגברים,חמישהחלק

חלקםבמיןח,דצעירלאמהםאחדאף .נגנים

מהםאחדלאףשנים.כבריחדאיתןהןלכים

לאחלקם ,האמתלמען ,רקדנןתגינןניאין

 'כנאדגאלא ,המחןלמתחןםבמקןרבאים

 ,יןגןסלביהיליד ,'נאדגמהתיאטרןן. ,עצמן

שם ,בבןדפשטלאמנןתגבןהספרבביתלמד

לאימןניןנןסףמשחק,שיעןרילקחתהחל

כדי-1980בלפריזשהגיעאחרירק .מגעבקרב

תיאטרןןעןלםאתגילה ,בתיאטרןןלהשתלב

אתהקיםמכןלאחרשניםששהמחןל.

 ,"פקיןנןסחברןןזייאתיצרשנהאחרי .להקתן

בעןלםדרכןאתבפניןשסללהביקןרכרטיס

המרכזאתמנהלשהןאשניםששזההמחןל.

 ] CCNבאןרליאןלכןריאןגרפיההלאןמי
 . D'Orleansנ

בליהזמןעםקדימהללכתמצליחנאדג'
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Tero Saarinen 

מהמוסיקהמאודתעמושפ "קאזהייעבודתו

ולמרותהלהקהשלהמיוחדתומהאווירה

בלתיאישיחותםטרומשאיר ,כאןגם ,זאת

שבהןהקודמותבעבודותיוגםיהמצוזה ,נמנע

חלקהמהווים ,ויושרהתום ,ליריותאיזויש

סו.דישכבתמעין ,מאישיותונפרדבלתי

האחריםהמופעיםרובכמו ,אלהמופעים

העכשוויהמחולטווחאתמגדירים ,בפסטיבל

אהוהמשותפיםהקוויםאחדגווניו.עלהמצוי

 ,צמהעהלהקהתאמאפיינותשהעבודות

מרכזייוצרשלהשפעתופרישהןמאחר

למעט ,זאת ;אמנותיתמבחינהאותהשמוביל

להקהכיוםשהיא ,לורייןבלטלהקת

שהיתהכפיקלאסיתלאאםגם ,רפרטוארית

דשאמפדידיה ,הנוכחימנהלהשלכניסתועד

מודרנילכיווןשמושך ,] Didier Deschampsנ

 'ארמיטאגוקרולקנינגהםשלעבודותעם

לדוגמה.

עםשהופיעהבת-שבעלהקת ,אלהרקעעל

 'פייט'שנתנהרקלא "נהריןאוהדשלוירוסיי

 ,הפסטיבלמופעישמכלאלא ,השארלכלטוב

שוםיהראתהותירהזועבודהכיהתרשמתי

המחולנשיאבקרבותריבוהעמוקהחזק

 "וירוס"שכמובןבפסטיבל.שסבבוהרבים

בקאןאבל ,בארץצפיותממספרלימוכר

מחובר ,ותרינושך ,יותרחזקהיה "וירוס"ה

שלנו.הקשההפוליטיתלמציאותיותר

קצותעלכרוקדיםנדמוהנפלאיםהרקדנים

הפחד ,הכאבכלעם ,חשופיםעצבים

ופעהההף.וסהדעמעצמםונתנו ,התרסההו

םידמירוועשבוסוףלאחרוםיהתקיימה

םירושליבמרכזקשהפיגועעם ,ואלימות

לינראוהם .בחיפההדמיםפיגועולמחרת

אניגם .פקיעהסףעלץקפיכמודרוכים

הצופהיהייתשלאחילהנויש,ךכהרגשתי

קאןלאנשיהאופייני ,הממוצעהאובייקטיבי

הבנקחשבוןאתעטומהםמעטשלא ,השבעים

פטרשלהמתגרההטקסט .הכתפייםעלשלהם

יותרמנומסנשמע ] Peter Handkeנהנדקה

שיקיותרשילעלבונותגם ,הצרפתיתבגרסתו

שלהמונפיםהאגרופיםאבלבצרפתית.

אללהחביבשלהמוסיקהרקעעלהרקדנים

 .בטןחדריירדו ] Habib Alla Jamalנמאלג'

ממלאיםשאותויהאחורהקיראיורילע

שלאשםהתווסף ,גירשלבגרפיטיהרקדנים

החלמהתפילתמעין ,מארי-במקורשםהיה

שהלכה ,] Mari Kagiwaraניווארה'קאגלמרי

מכן.לאחרשבועייםלעולמה
פטרונ'וסטפן

Stephen Petron io 
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פסטיבלפברןארבחןדשנערך , 1990מאז

- ] Vasantahabba [ןסאנטהאבה-האביב

 ] Nrityagramנריטיאגראסהמחןלבכפר
] Dance Village , קילןמטריס-40כהמרןחק

מדינתשלבירתהבנגלןר,הגדןלההעירמן

תחתנערךהפסטיבל .הןדןשבדרןסקרנטקה

-האןפטימיתהסיסמה

Come together under one sky in the " 

" spi rit of oneness 
ביקרןהאחרןנןתבשניסכימעריכיס

מןןמןסיקהמחןלאןהבי OOO,20כ-בפסטיבל

המקןסכןלה.תת-היבשתןמרחבי ,האזןר

מרהיביססאריסשלבתערןבתגדןש

 ,ברגלבאיס .ינס'גןמכנסיבצבעןניןתס

 ,לבפלןרתןמןתבכרכרןתבמכןניןת,

רעןעיס.כפרייסןבאןטןבןסיסבאןפנןעיס

זןגןתןבאיסדןרןתיהןעלמשפחןתבאןת

עדבןןהתמחתה ,] Odissi [האןדיסיןדיקר

זהבסגנןןהמןבילןתהרקדניןתאחתשנעשתה

הןדן.בכל

המחולכפר

בןשמקןסלייסדהיהפרןטימהשלחזןנה

(יחדאןתןןילמדן ,האןדיסימחןלעלישמרן

ההןדיהמחןלשלחשןביססגנןנןתעןדעס

חלקתמהממשלהקיבלההיא .הקלאסי)

שןניס.מגןפיסכספיתתמיכהןגייסה ,אדמה

 ,ןענילמדינידחכפריבאזןרממןקסהכפר

 .דתיאןתרבןתימרכזמכלןמבןדדרחןק

נשיסשלןששלענקפסלהכפרבמרכז

אלמןרמןתבזרןעןתהעןלסאתהמחזיקןת

המקןסןאכן ,שמן "נשיסידיעלשלןס II ,על

בןהתלמידןתןגסבלב,דסינשידיעלמנןהל

נערןתמתקבלןתמןדיסילל Jנשיסכןלן

ברחביןמסיירתשמןפיעה ,הכפרשלהבית

נלהבןתלביקןרןתןזןכהלהןמחןצההןדן

 .ביןתר

מחןיבןתשלבתןדעהגסחדןרהמחןלכפר

השכןהכפרעסשלןהקשרחברתית.

תןשביאמיץ. ] Hessarghatta [הסרגהאטה

ענייניבכלהמחןללכפרעןזריסהכפר

המחןלכפרשלןהתלמידןתןהמןריס ,היןמיןס

ןסדנאןתמחןלשיעןריבהתנדבןתמקיימיס

הכפרי.החבלשלןלמבןגריסלילדיס

 ] Gerard daקןנהאדהג'רארדהאדריכל
] Cunha בסגנןןזההמיןחדהמקןסאתבנה

הטןבהכפריהמבנהבפרס-1991בןזכה ,כפרי

בנןיןתןהפשןטןתהקטנןתהבקתןתביןתר.

הכפריסבתיבנןייסשמהסחןמריסמאןתס

ןעץ·קשגגןתגרנית,בןץ,חימר,-שבסביבה

פריןבעציבפרחיס ,בירקכןלןהטןבל ,הכפר

לשהןתהיאמיןחדתחןןיה .מאןהביסצעיריס

 ,הןדיסאלפישלבמחיצתס ,הצפןפןתבשןרןת

שלבכבןדןמאןדןנזהריסשכןביס,אןישוביס

אין ,דחיפןתאיןהזןלת.שלהאישיהמרחב

ןבלטהביןתרגמישיסההןדיס .גבןלהסגת

זמןןלשכבלשבתהטבעיתיכןלתסלעיני

 .ןמשונןתשןנותבתנןחןתמכןרבליסממוש,ך

אזןרבלבשןכניסןהאמפיתיאטרןןהכפר

היפהפההאמפיתיאטרןן .פסטןרליחקלאי

עציןמןקף ,ענקייסקןקןסבעצימעוטר

במתחס .מנצנציסבשמיסוהכוכביסבמבוק,

אןכלןדןכניירי,דשלעליזהאוירהשוררת

מןאיתסהביאןשלאאלהאתמשרתיסלרןב

 .טןבבכלעמןסיססליסהבית

אחראיההפקהעל .חןפשיתלפסטיבלהכניסה

מתנדביס.מאותבעזרת IIהמחןלכפר IIצוןת

ןללאמןפתיבסדרהתנהלזהאדיריסמבצע

טכניות.תקלןתכל

ןחשןביטןביבפסטיבלהןפיעןהשניסבמשך

משןדרהןאהןדן.שלוהמחולהמוסיקהאמני

מןקרןהןאעצמןןבמתחס ,ןבטלןןיזיהברדין

מצאןשלאמישללטןבתס ,ענקמסכיעל

ןבעלענקפרןיקטזה .באמפיתיאטרןןמקוס

של IIןודסטןק IIלןהקןראיסויש,מוניטין

אסיה.דרןס-מזרחכלשלאפילןאוהןדן,

ייחודיתתופעההסהמחןלוכפרהפסטיבל

 1990בשנתנןסדןשניהס .כןלןןבעןלסבהןדן

 ] Protima Gauriבדיגאןריפרןטימהידיעל
] Bedi , בבןמבייןנןצצתנודעתחברהאשת, 

אתגילתה ,מקרהןבדרךתיחסימבןגרשבגיל

ההןדילמחןלחייהןאתלהקדיששרןצןת

רבןתמןעמדןתמביןנבחרןתןהן ,הקלאסי

בקהילהכאןחיןתהנשיס .הןדןרחבימכל

ןאת ,העירמחייןמנןתקתמבודדתשיתןפית

מטפחןתשהןעזרמשקמספקלקיןסהנחןץ

הן ,בכפרשהןתןשנןת 7-6במהלךבעצמן.

 .ןקיןסמגןריסנמדמילימןדמשכרפטןרןת

מפורסמותאמניןתהיןסהןהבןגרןתמןרבות

י.ההןדהמחןלשל

ןהמשמעתהאימןניס ,סיהלימןדמשטר

יןסמדימקדישןתהתלמידןתביןתר.קפדנייס

ןמעשייס.עיןנייסללימןדיסשעןתשמןנה

שלהמסןרתיתבמתכןנתאיהההןראהשיטת

II אישיקשר ,כלןמר ,"תלמיד-(מןרה)גןרן

 .לתלמידמורהביןטןןחארןךןמקצןעי

תפיסהעלמבןססתהלימןדיסתוכנית

אדסלחנךעיניהלנגדהשמה ,הןליסטית

רקדניתןלהכשיר ,ןיצירתימשכיל ,"שלס"

ברמה ,לאמנןתהגבןלללאמסןרהשתהיה

עלהןאהדגשביןתר.הגבןהההמקצןעית

סגנןנןתגסנלמדיסאך ,האןדיסיסגנןן

הלימןדיסאחריס.הןדייסמחןלןמסןרןת

 ,מיתןלןגיה ,קלאסיתהןדיתספרןתכןלליס:

 ,אסתטיקה ,פיסולמןסיקה, ,סנסקריט ,שירה

יןגה, ,ההןדיהמחןלתןלדןת ,פילןסןפיה

 ,רןחניןתתןרןת ,מדיטציה ,לחימהאמנןיות

ןיסןדימתמידןאימןןהדרכה,לימן,ד ,ןכמןבן

ההןדיהריקןדסגנןנןתשלבפרקטיקה

למיניהס.

בלהקתרןקדןתןתריהבןגרןתהתלמידןת

כשבכל ,יחידןתלארבעמחןלק-למיניהס

אוכלחדרמטבחןן, ,מגןריסחדריישיחידה

היאיחידהכלולאימןניס.ללימןדקטןןאןלס

II גורןקןל" ] Gurukul [, ספרביתיימשמע

 .אמןרבמןרה-גןרןעןמדשבראשן ,"לריקןד

הסגנונותמןאחדללימןדמיןעדגןרןקולכל

בהאראטה ,] Odissi [אןדיסיהקלאסייס:

קאטאק ,] Bharata Natyam [נאטיאס

] Kathak [, ומוהיניאטאס] Mohiniattam [. כל

עתירכלכליגןףידיעלןנתמךממןמןגןרןקןל

יבדגאןריפרןטימההלכה-1998ב .ממון

ליןהיןסממשיכהחייהמפעלןאתלעןלמה

 .] Lynn Fernandez [פרננדס

- Vasantahabba]נוסאנםהאבה
האביבפסםיבל

במהאמנישנישימשןהפסטיבלכמנחי

בשפההןאהקןלנןע,מתחוסמפןרסמיס

המקןמית.השפה-בקאנאדהןהיא ,האנגלית

בתרבותמרכזיתפקידתןפסההןדי(הקןלנןע

כלעלמאןדנערציסןכןכביןבהןדןהעכשןןית

משןבצתבסרטיסהאןכלוסייה.שכבןת

בתחןסנןדעיסמןסיקאיסשלנגינתס

עצמסהסאבלהקלאסית,ההודיתהמוסיקה

שמןתיהסהבהעלמןפיעיסאינסכללבדרך

הסרטשלהקרדישיסברשימתמןפיעיס

הצןפיס.)קהללהסמריעמןקרניס,ןכשאלה

ענקייס.פרחיסזריהןגשןהרקדניסלאמניס

זריזןת,-ביצןעברמתןימהדההרקדניס
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חוש ,בעוצמהגםאך ,נותיובעדבחןזורמתתנועה ,שותימג

תובימרההתלבושות .וריכוזעמוקהותיהבעת ,יריתמ

 ,ותיקלאסותימסורתכולן ,המגווניםהבדובדגמיהןיבצבע

תיהודקהימוסיווילב ,םיבפרחמעוטרופעששחורשיער

וקולייםכלייםאנסמבליםידיעלמנוגנת ,קלאסית

מופעכל .לוהמיוחדיוהליוומחולמופעכלמשובחים;

לו.המתאימהוהתאורה

מופיעים 1990בשנתשהתקייםהראשוןבליהפסטמאז

הקרנטיבסגנוןשבטייםמתופפים-רקדניםבפתיחה

בתופיחגורים- ] Dollu Kunitaנטהיקונדולושלהמסורתי

ולראשיהם ,מוריקיםםיבענפומעוטריםגדוליםםימותני

ובזריזותומנותיבממתופפיםהםנוצה.עםצהובתרבוש

תיפוףכדיתוך .ומידבקתעצומהובאנרגיה ,מדהימות

ושורותמעגליםשלפשוטותותיפורמציוצריםהםוריקוד

 ,ההודיתהמסורתלפיןתופיםלמה .בפירמידהומסיימים

 ] Shivaנשיווההאל :הרעעלהטובניצחוןאתמסמלהתוף
אתומצלעותיו ,תוףיצרמעורו ,] Dolluנהרעהשדאתהרג

 .התיפוףמקלות

ילדיםקבוצות-המחולכפרשלהלהקההופיעההםיאחר

ומשתתפיםלומדיםכולם ,הסביבהימילדכולם ,נוערובני

והקהילה.האזורלדייעבורםימקיהמחולשכפרבסדנאות

 .ברכהבריקודאירועכלנפתח ,ההודיתבמסורתכנהוג

להקהאחריה ,הבמהעלפרחיםמפזרתרהיצערקדנית

רוקדיםבתוו,ךרקדןעלםעםוילדות,ילדיםשלגדולה

 ,ומאירותזורחותבפניםובעיקר ,רבהבמיומנות ,בחן

הסגנונותשלאלמנטיםהכוללתריקודיםמחרוזת

סגנוןבמיוחד ,המחולבכפרומשומריםשנלמדיםהעיקריים

 .םיהנאספכלעלואורשמחהנוסכתהופעתם .האודיסי

המחולשל(הסגנונות)הצורותשבעעםנמנהסייהאוד

במדינתההינדייםבמקדשיםקורומ .הקלאסיההודי

כחלקהמקדשנערותאותורקדושם ,] Orissaנאוריסה

שניתןכפי ,הספירהלפניהשנייהבמאהכבר ,מפולחן

אלהבפסלים .שבאוריסהבמקדשיםאבןמפסליללמוד

ריקודשלוהתנוחותהמחוותאוצרכלכמעטנשתמר

בקוויהמתאפיין ,םינששלקודירהואהאודיסי .סייהאוד

צורנישבעיצוב ,ומזוככתמעודנתותיבחושנ ,זורמיםתנועה

אופיינית ;פיסולייויופרוחניותגםמביעהמדוקדקוסגנוני

 ) tribhangaסוליותיפתנוחות-הקלאסיתהצורהלו
) attitude , בית- ,ראש :חלקיםלשלושהמחולקהגוףבהן

או ,זוויותשלושהםיבינשיוצרים ,ורגליים ,אגן-חזה

בתנועה. Sהאותעיקוליאתיוצרים ,אחרתבגרסה

פסלישלהעתיקהמקורמןגםנובעתהפיסוליתכותיהא

מודרותישנןלתנוחותבנוסףבאוריסה.המקדשים

ובכפותבאצבעותננותגסומוצורותמחוות- ] Mudrasנ

פניםוהבעות ,ותעדויוותעקבוותישמעומשלהן ,םייהיד

) bhava (. םיסיפור :םינושאשלמגווןףימקיסיהאוד

המהאבהארטה-הגדוליםההודייםהאפוסיםמןםידרמטי

עללירייםריקודים ,האליםימחיסיפורים ,הנוהראמאיא

גםהאודיסיכוללוכן ,וצעראכזבה ,תשוקה ,אהבה

 .כשלעצמםצורנייםריקודים

יווארמינידפתנידרקהשלפעוהמהיהברהעמשיאידחא
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בסגנוןסולוריקודיארבעה- ] Padmini Raviנ

הבהראטנאטיאםשלהקלאסי

השפעהשלבתוספת ] Bharatnatyamנ

שנים,אלףבמשךשהתגבש ,זהסגנוןמודרנית.

מןאחדהואהספירה,לפני 500שנתמאז

המחולשלביותרהעתיקיםהסגנונות-צורות

גםבסיסמשמשוהואהקלאסי,ההודי

הדגימההראשוןבריקודאחרים.לסגנונות

שלהיסודמרכיביאתראוויפדמיני

שלוידועקבוע"מילון"-הבהראטנאטיאם

הרגשאתשמעביריםומחוותפניםהבעות

 ,) Raga (המלודיה ,) Bhava (והעלילה
 .) Tala (והמקצבים

רגלייםזקוף,גוהיאכאןהמפתחתנוחת

כפותחוץ,כלפיפונותבברכייםכפופות

כמניפה.החוצהופונותצמודותהרגליים

גבוהתהיאנהדרת.רקדניתהיאראוויפדמיני

נוכחותלהוישומחוטבתגוףמלאתקומה,

וכוחשלווהמריכוז,שנובעתמהפנטתבמה

הקהל.אלממנהומוקרניםהקורניםפנימי,

שלתגבכלראווישלוהשליטההמיומנות

שמשלבבהדררוקדתהיאמושלמות.הסגנון

בגושלההתנועתיהקוועוצמה.קלילות

שלמגוונותברקיעותהמיוצרים ,המורכבים

 200שלבשרשרותהמעוטרותהרגליים,כפות

ולהקתהמנגלדאס .קטניםפעמונים

לה.מחוצההופיעוואףבהודומפורסמים

טכניתמתבססתהרקדנית-כוריאוגרפיתאמנם

בשאיפתהאךהקאטאק,סגנוןעלופורמלית

יתרמרוחוסטתההיאולמודרניותלחידושים

גבריםשניאיתהרוקדיםבלהקה .המידהעל

שובמדהימה,הטכניתהרמהנשים.ושתי

מעיןסיבובים,המוןביצירהחוזריםושוב

גםמסחררת.במהירותשמבוצעיםפירואטים,

אבלומבריקה,זריזההרגלייםעבודת

מןתמונותלהביאמתיימריםהנושאים

צמחים,השמים,גרמיהעולם,בריאת :החיים

 .קרקסולהטוטיפלמנקומעטשלבתוספת

הקיטש,גבולעלפשטנית,הכוריאוגרפיה

והכולתכופים,והתאורההתלבושותחילופי

שיכולתחבלונוצץ.מוחצןראוותני,מאוד

בנאלית.אמירהמשרתתמדהימהכהטכנית

היהזהמופעמדי.ארוךארו,ךהמופעובנוסף,

שבעיבודהעקרוניתלבעייתיותדוגמהבעיני

שללכיווןומגובשתקלאסיתריקודמסורת

יפה.עולהזהתמידלאוחדשנות.מודרניות

כפותבזמןובולהפליא,ומדויקנקיובזרועות

אתמפליאהבזריזותמפיקותהרגליים

הופעה . talaה-שלהמורכביםהמקצבים

הריקודולב.עיןןשובתמקסימה ,מפליאה

מןפעיושביןשיןןה,לאלתפילההיההשני

 .הריקןדאלגםהןאבעןלםהרביםןתפקידין

השלישיבריקןד .מעיקרןצןרניריקןדהיהזה

קרישנההאליםעלסיפןרהרקדניתסיפרה

פרות,רןעתנערה ,] Gopiנגןפיןעלןשיןוה,

שבסיסןסיפןרזהןקרישנה.אתשמפתה

מןדרנינןפךלןהןסיפהראןןיאךמסןרתי,

שאינםתפקידים,חילןפיבןשהציגהבכך

הןסיפהכןכמןהמסןרתית.בגרסהקיימים

מחןןתאסייםהקלןלצןרה IIמילןן IIל

 IIהחיים"שמחתהרביעי,הריקןד . II/!מןדרניןת

אנחנוהריקןד:לפנילקהלשהןסברמסרנשא

בןרחןהאןשרהאןשר,אחריהזמןכלרצים

ןאזמאןןי,ךעלןתר ,לרדןףהפסקמאיתנן.

השקטשהןאהאמיתי,האןשראתתמצא

הפנימי.

הקאטאקבסגנןןריקןדהיהנןסףמןפע

מנגלדאסאדיטיהסןלניתבביצןע ] Kathakנ

שלה,הלהקהחבריעם ,] Aditi Mangaldasנ

 ] Drishtikon Danceדרישטיקןןלהקת
שלמזיגההןאהקאטאק . Foundationנ

מןסלמיתריקןדןאמנןתהינדיתריקןדאמנןת

הקאטאקבבסיסהןדן.בצפןןשמקןרה

ןהמקצבים ,המדויקהתזמןןעןמדים

מאכזבמבחינתישהיהבמןפע,חסדנקןדת

אתשליןןתההכליתהלהקההיתהןמייגע,

ממיני(אחדטאבלהנגןןבראשההריקןדים

הקלאסית)ההןדיתהמןסיקהשלהתןפים

זריזןתהמןסיקליןת,בזכןתהקהלאתשכישף

ןהיכןלתשלן,העל-אנןשיתהאצבעןת

שיעןר.לאיןמןרכביםבמקצביםהריתמית

בסגנןןדרמה-מחןלמןפעחתםהאירןעאת

היאהיקשאגנה . Yakshagana]נהיקשאגנה

הרןוחתעתיקה,עממיתאמנןתיתצןרה

ןהיאקרנטקה,במדינתכפרייםבאזןרים

ןהאלים,המלכיםמחייסיפןריםעלמבןססת

 .רעיריבמןלטןבמלךקבןע:בפןרמט

ןישמתרחשים,ןאכזרייםמאיימיםאירןעים

לנצחהטןבשלסןפןמבדחןת.אתנחתןתגם

בצןרה.הםןהקסםהחןלהיכחד.הרעןשל

ישןמרהיבןת.צבעןניןתעשירןת,התלבןשןת

הגיבןרים.עםבשיחבאןגםשר,שגםמספר

-הגיבןריםבנגינה.מלןןיםןההתרחשןתהמספר

זאתכלןשרים.רןקדיםמציגים,הםגם

ביןתרפעילחלקהלןקחהקהל,למצהלןת

יןפיהעניין.פיעלמחאה,אןעידןדבקריאןת

עדייןרןןחתהיקשאגנהעממית.אמנןתשל

גםאןתהןראיתיבקרנטקהשןניםבמקןמןת

 .אחריםבאירןעים

חןןיההיה Vasantahabbaהאביבפסטיבל

 ...נפלאה

ההוד'תהממשלת'תהת"רותחברתמאנשאנדה,סונ'ה~'לוס: ,] Nrityagram [נר'ט'אגראסהמחולופסט'בלמכפרהתמונותכל

AII picturess from Nrityagram village and Dance Festival, photos: Sonia Manchanda, India Tourist Office 
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לזי-תגאילשרהמחזה

רונזרז

הכזריאזגרפיתזרכהמכזר:גיזרא

לזי-תכאישרהשל

עכבלמחזלתיאטרזוהזצאת

,מרכז-תכאיזילשרהשלמיטזזה

 2002תשט"בו-תחזמייבאתכי

ברןכתיןצרתלןי-תנאי,שרהראןיה

אתשהעשירהעלתןדןתלרןב ,כשרןנןת

המחןלשפתןעלהתרבןתייםחיינן

שהיאהמקןרית-שןרשית-ישראלית

חןבהןגםזכןתלהיןןצרןתה.אחראית

לדןו ,מהוליהנןת ,היןםמיצירןתיהלהציג

מהו.ןללמןדבהו

בישראלהמחןלאתהמלןןהמנן,רגיןרא

 ,ןבביקןרתבמאמרבתיען,ד ,במחקר

מביא ,רבןתשניםזהןבמסירןתבאהבה

משרד ,ענבלמחןלתיאטרןו(בסיןעלציבןר

למחןלהמחלקה ,ןהספןרטהתרבןתהמדע

מעןצבספרלספריןת)ההדרכהןמרכז

מעןטר ,אלבןםשלבפןרמט ,בקפידה

 .ןדןחןתתעןדןת ,כתבןתןבןבתצלןמים

לןי-שרהשלהכןריאןגרפיתדרכה IIהספר

מחןןתמעיוהןא .ביןגרפיהאינן IIתנאי

גןדלעללןי-תנאילשרהןהערכהתןדה

למישערהספרפןתח ,בנןסף ;תרןמתה

עןלמהןאתלןי-תנאיאתלהכירשרןצה

כתבלספרשהעמידבמבןא ;יהאמנןת

אחרילעקןבביקשתי"מנןר:גיןרא

לפענח ,לןי-תנאישרהשלהיןצרתפעילןתה

 ."שלההאמנןתיהצןפואתבמקצתןלן
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שלןשתביןםיהיחסןיהןמתמידמאז :זהיאמנןתלצןפןבאשר

מןרכבים-ןהקהלהיצירה,האמן-האמנןתשלהבסיסייםהיבימרכ

נןתמהאןןריסטןהיקפס ) 1950 (!ותנןמאה'תןלדןת!ןרפבס .יםקרתןמ

 ."אמניםםיקיימ ,אמנןתהמןשגקייםאל II :גןמבריךארנסט 'פרןפ

היאהאמנןתשלתכליתה"כיזןיבהכרןיילדאןסקרהיהממנןקיצןני

 ,לןי-תנאישרהלגביהנכןןהןאההיפךאןלם ;"האמןאתלהסתיר

האמנןת.יצירתעצמההיאבאשר

אחתשלמןתמהןןיםהאמנןתיתהרצייןההאדם ,לןי-תנאישלבמקרה

 ,ישראלימחןלשלמקןריתאמנןתיתשפההיאשפתה ;ייחןדית

פןלקלןר IIאינהאך ,תימןיהןדישלהעתיקההמסןרתמןהשןאבת

 .אמנןתאלא IIלבמה

 ,רןבינסרןם'גהכןריאןגרףשלמדבריןמנןרגיןראמביאזהבהקשר

הצעירהישראליהמחןלעלדןחלחברכדי-1951בארצהשהןזמן

ענבל IIכיאזכברלהבחיןהשכילרןבינסלעידןדן.פעןלהדרכיןלהציע

זהן .אתנית ,עממיתמסןרתשלביטןיבגדראינםשרהשלןסגנןנה

 .) 18 '(עמ IIלפןלקלןרמןזיאןןשאינןמחןלתיאטרןן

אינןהמחברכיאם ,לןי-תנאישרהשלחייהתןלדןתאתסןקרהספר

שלןהייחןדיהמןפלאבשילןבהמרכיביםכלאתלהציגמתיימר

 .שאבהמהםרןת~ןהמקיצירתה ,הגןןניםרבתהאמנית

מכשרןנההיןצרת,שלמאישיןתהלהתבשםהזדמנןתמעניקהספר

בכתיבתבמןסיקה, ,בשירה ,במחןלביצירןתיהממקןריןתה ,הגדןל

הקשייםאלגםמתןןדעהקןרא iןהציןריתהעשירהןמשפתהטקסטים,

שלןירידתהעלייתהייסןדה,ישלבעללןי-תנאי,נאבקהבהםהרבים

הלהקה.שלהשתקמןתהעל ,מסןימתןבמידה IIענבללהקת!'

בןןכלללספרהחומריםאתמנןרגיןראאסףשנהשלןשיםבמשך

מדבריםמבחר ,עמיתיםשלמאמרים ,עטןפריןמחקריםכתבןת

להקתעלדןחןת ,תכתןבת ,עצמהלןי-תנאישרהןאמרהשכתבה

II ענבלII הגאןנןתעלשעמדן ,רןבינסרןם'ןגסןקןלןבאנהשכתבן

רבןת)שניםענבללהקת(מנהלתטןלדנןגילהשלתחקיר ;ביצירןתיה

 .ןעןדענבל,עבןרלןי-תנאישיצרההרפרטןארעל

שרהשלעןלמהעלמןשגלקבלמאפשרבספרהחןמדיםמגןןן ,אמןרג

גןרםהמגןןןמהסתייגןת:לבד ,ענבללהקתןעליצירתהעל ,לןי-תנאי

ןהערכהשיטתימעקבעלשמקשהמה ,הלבתשןמתשללפיזןר

 .השןניםמרכיביהעל-תנאיילןשלצירתהישלןמסןדרתמעמיקה

ליצירתהלקרבשנןעד ,הרבןתתמןנןתיןעל ,זהספר ,דברשלסיכןמן

השראהמקןרגםלשמשעתיד-עימהלהכרןתןלתרןםלןי-תנאישל

הישראלית.התרבןתשלןתלמידמחןלחןבבלכלחשןב

מנןר-גיןרא

7ידהנושת J עכשוויים,נאות

, Helmut Ploebst: No Wind No Word 
. Kieser, Munich, 2001,285 pp 

רק .הממשיתההתפתחןתאחרהמחןלספרןת IIמפגרת II ,הדבריםמטבע

בבןקרמידמגיביםהאלקטרןנייםהתקשןרתןאמצעייןמןפיםמבקרי

הדןתיאןרטיספראןרשרןאהעד ,לרןבןיצירןת.םימןפעעלשאחרי

טןבןת.שניםבכמהאלהמתבגרים ,יןצריםשלבעבןדתם

 ,חרןץוינאימבקר ,פלבסטהלמןטשלבספרןמיוחדמשהןישלכן

השמןתאמנם .הצעירמהדןרכןריאןגרפיםשלדיןקנאןתתשעהששרטט

נקשרןשמםמבןצעןתשעבןדןתיהם ,יןצריםשלכןלםאנןנימיים,אינם

 .נחקרלאשעדייןתחןםבגדרהם ,זאתעם .פעילןתללהקןת

 ,כלןמר ,ןפעילים IIחיים IIיןצריםשלדיןקנאןתתשעהאלה ,כאמןר

מדבריםבימינןמחןלשאנשי ,היאהבעיהעבןדתם.תחליךכדיבתןך

לתרגםבקןשירקמסןגליםרגיליםתמןתהשבני-בשפהאמנןתםעל

במינידניםהכןלהבימתי.המחןלשפתשהיא-אנןשיתתנןעהלמןשגי

שבאןפנהמןשגיםןשארממדיםןזמן,חללשלמןפשטןתתפיסןת

ןהמןחשיןתהקשןתבעןבדןתאלהלכלאחיזהאיןןכמעטהפילןסןפית,

העטיפה:גביעלהמשנהכןתרתשמעידהכפי .ןתנןעהבמהשל

 .המןפעבחברתחדשהכןריאןגרפיה

עמןדכל :דן-לשןניבהיןתןהןאפלבסטשלבספרןנןסףמענייןחידןש

 ,בעןבדההכרהבכךיש .גרמניתןמחציתןאנגליתמחציתן-מחןלק

יןדעיםלרקןהלימןדיהםשנןתךבמשלמדןלאאםגם ,המחןלשאנשי

אתלהרחיבאמןרההדן-לשןניןת ...אחרתאןזןבמידהאנגליתלבסןף

 .הקןראיםחןג

הם:מדןברשבהםהיןצרים

, Meg Stuart, Vera Mantero, Xavier Le Roy, Benoit Lachambre 

, Raimund Hoghe, Emio Greco, Joao Fiadeiro, Boris Charmatz 

. Jerome Bel 

מרשימה.בהחלטרשימה
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התקדמותשלהבטיטיתהיחידההואשהצעדמטבירות,וגלעד

לצעדההכנהלשנייה.אחתמרגלהמשקלהעברתתוךהמבתצעתבמרחב,

לכיווןלנועשתוכלמנתעלמהצרפההפעילההרגלשחרורעםמתחילה

גםאזברצפה,הצועדתהרגלשלנגיעתהברגעהיאהצעדתחליתהמתאים.

 .המשקלהעברתמתחליה

הן:הצעדעלהמבוטטותבמרחב,התקדמותשלנוטפותצורות

מהצרפה.זמןלפקרהינתקותתוךהליכה-ריצה . 1

קצבלדילוגצע.דנלווהשאליוניתוראוניתור,נלווהשאליוצעד-דליוג . 2

שווה.לא

הקפיצות),בטעיף(הרחבה'קפיצת-צעד'נלוויתשאליוצעד-דהרה . 3

תמידהיאוהנחיתהפעם,בכלהצעדאתמבצעתרגלאותהשווה.לאבקבצ

השנייה.הרלבעל

ברכיים.אוברךשלמיידיויישורקלהכפיפה-ניעה . 4

מיידי.יישורללאברכיים,אוברךכפיפת-כפיפה . 5

במקום.והורדתהוהרגלהרמת-דריכה . 6

הרגל.כףבכריתברצפהקלהנגיעה-טפיפה.ד

 .הרגלכףכלעלנמצרתדריכה-קריעה . 8

הקקרע.פניעםבמגעהמלווההרגלכףהחקלת-שיוף • 9

עקב,מפטע,מהלך,מדר,ןהליוך,דריכה,אשור,צלעד:בחפותמליים

שעל.צעידה,פעמהפטע,פסיעה,

64 

הקפיצה.היאבמרחב,הגוףאתהמקדמתבטיטית,תנועהשלנוטפתמשפחה

 ) Labanotation" (1989 "בטפרהמטבירה ] Hutchinsonנהאצ'ינטוואו

מצוישעליוהבטיטתמיכתללאתנועהבעצם,או,באוירצעדהיאשהקפיצה

זהתנועתישבתחוםלמרותכימטתברקרקע).או(רצפההרקדועעומתנאו

שלובאמתחתההעבריתבשפהאיושונות,לקפיצותרביםשמותיש

האצ'ינטווהקפיצות.לכל"רשמיים"עברייםמונחיםעבריתללשווהאקדמיה

בטיטיים:טוגיםלחמישההקפיצותאתממיינת

1 . Jump -המוצאכשנקודתבאויר,ושוההמתרומםהגוףשבהצה'י'קפ

זה(במקרהשתיהועלהקפיצהבטוףונחיתההרגלייםבשתיניתורהיא

הקפציות).מכללובתוךזהקפציהלטוגפרטיכמונחגם'קפיצה'המונחמשמש

2 . Hop -שהייהאחת,מרנלבאוירהתרוממותמתארבעברית,ור' 11'ניאו

רגל.אותהעלונחיתה

בשפהיומיומיבשימושמונחיםקיימיםלאהבאות,הקפיצותשלושלנבי

מזכירדו,בקרמרהציעעברית,ללשוולאקדמיהלפנייהבתנובההעברית.

הייחודייםלמרכיביםזיקהיששהוצעולמונחיםחדשים.מונחיםהאקדמיה,

עלהמאוחדותשונות,מיליםמשתימורכבמונחכלוקפיצה.קפיצהכלשל

המונחיםאתהמייחדחדש.מושגלכדיותלותקשרביניהוהיוצרמקףידי

הואהרקיוד,טננונותבכלהקיימותקפיצותהאחרונות,הקפיצותשתישל

נםוהעדרםהצרפתית,בשפההבלטשלהתנועותממילוולקוחיםהיותם

האננלית.מהשפה

3 . Leap -'המועצמת,ולמעלה,קדימהשכיוונהריצההיא'קפיצת-הצעד

אחתמרגלביציאהמבוצעתקפיצת-הצעדקפיצה.לכדישאפשר,כמהעד

השנייה.הרנלעלונחיתה

4 . Assemble -ונחיתהאחתמרנלבאוירהתרוממותהיא'ניתור-איטוף'או

הרנליים.באיטוףוטופהכניתורתחילתהרנלייס.שתיעל

5 . Sissonne -'ונחיתהרנלייסמשתימהתרוממותמבוצעת'קפיצת-ניתור

כניתור.וטופהרנלייםמשתיכקפיצהתחילתה .אחתרנלעל

ומעשיים,מטורבליםלאפשוטים,להיותצריכיםבזה,המוצעיםהמונחיס

בנושא.הצעותאולתגובותנשמחיומיומי.לשימוש

רוטנברגהניה



 1001יוני

דלל Iטוזמרכז

שינפלדרנהמחןלתיאטרןן 21:00שבת 1.6

 Itייקרןב

שינפלדרנהמחןלתיאטרןן 21:00 'א 2.6

It קרןבIt 

ןלישימאזקיממיבןרר,תמר 21:00ד' 5.6

 "לנישלייחלןמהינןר

חןלןן-דרנעהמחןלקבןצת 21:00 'ה 6.6

It "בית

חןלןן-דרנעהמחןלקבןצת 22:00ן' 7.6

It ביתIt 

 Itייריקןדיקןקןמבינעלהקת 17:00 'ג 11.6

 Itאןלם Itגןדריסמין 21:00ד' 12.6

הקיבןציתהמחןללהקת 21:00ה' 13.6

It "פרפרים

 "אנגז'ה Itיןנגמןיןסי 22:00 'ן 6.-14

הפלמנקןלהקת compas 11:30שבת 15.6

 Itכרמןייהישראלית

מקןמי"יירסיטלגתעמנןאל 21:00שבת 15.6

ןרטיגןהמחןללהקת 21:00ד' 26.6

It אסתריהIt 

הפלמנקןלהקת compas 22:00ןן 28.6

אלמה"מי Itהישראלית

סילביהשלהפלמנקןלהקת 21:00שבת 29.6

 Itפיאסטה Itדןראן

ענבלמחול Iתיאםרו

שבא"ןמלכתהמלךשלמה It 17:00דן 5.6

אןפקים-אןפקיםמתנ"ס

התרבןתןהיכלעדןתן-19:30ןב 12:00בן 17.6

צפת

מתנ"סהיהןדיתןבמסןרתנשים 21:30גן 18.6

החןרשקיבןץ-מתן

בת-שבעמחוללהקת

 ,התרבןתהיכלבכןרהןאיילשרןןןג 25.6

שמןנהקרית

דלל)סןזןמרכזגם(ראה

הישראליהבלםלהקת

לאמנןיןתהמשכן Itאןנייגין It 21:00שבת 1.6

תל-אביבהאןפרהביתהבמה

התרבןתהיכל Itןןדיןןיזייבאך 20:30בן 3.6

נהריה

ידגעיןהתרבןתהיכל Itן'דיןןיזבאךיישבת 8.6

סו .או-'ונ'ה
25 התרבןתהיכל "דיןןיזןןבאך It 20:00גן 6.

אשקלןן

הקיובציתהמחוללהקת

החיןת"קרנבל"ןןהזאב"פטר It 11:30שבת 1.6

לאמנןתתל-אביבמןזיאןן

במשכןהאןפרהבית Itמסךשןמר It 21:30ןן 7.6

תמןנןת Itן Itלתזמןרתיימדריך 11:30שבת 8.6

במשכןהאןפרהבית Itבתערןכה

האןפרהבית Itמסךיישןמר 21:00ש Itמןצ 8.6

במשכן

 Itהחיןתקרנבל Itןןהזאב"פטריי 17:30ןד 10.6

תקןהגניהבמהמרכז

דלל)סןזןמרכזגם(ראה

קומבינעלהקת

22 שנים 5לציןןמשןלבמןפע 20:30בן 6.

ירןשליםבכרןרארןזמרכזנעמבילקן

דלל)סןזןמרכזגם(ראה

 1001יולי

דלל Iטוזמרכז

בכןרהבת-שבעמחןללהקת 21:00ןב 1.7

בכןרהבת-שבעמחןללהקת 21:00גן 2.7

בכןרהבת-שבעמחןללהקת 21:00ןד 3.7

בכןרהבת-שבעהמחןללהקת 22:00ןה 7.-4

22ןן 5.7 בכןרהבת-שבעהמחןללהקת 00:

בת-שבעאנסמבל 12:30 111:00שבת 6.7

 Itייזאצןצןה

בכןרהבת-שבעהמחןללהקת 21:00שבת 6.7

שינפלדןניבגתעמנןאל 11:30שבת 8.7

It לחייםמחכים... " 

21הן 18.7 עלהרהןריםיימןזעמחןללהקת 00:

 Itהריסןת

שינפלדןניבגתעמנןאל 11:30שבת 13.7

It לחייםמחכים... " 

פראג" Itהשחןרתיאטרןן 21:00אן 19.7

 Itחמשןש Itקןמבינעלהקת 21:00ןב 22.7

22 כרמייןרם 21:30ןב 7.

21ןה 25.7 בכןרהפזטליה 00:

בכןרהפזטליה 22:00ןן 26.7

בכןרה/ריגהבלט 21:00 1 17:00שבת 27.7

שינפלדןניבגתעמנןאל 11:30שבת 27.7

 1t •••לחייםמחכיםיי

אמנסר" Itאמנסראנסמבל 21:30שבת 27.7

אןיסטר" Itפינטןענבל 21:00בן 29.7

21גן 30.7  Itייאןיסטרפינטןענבל 00:

31  Itאןיסטר Itפינטןענבל 21:00בןדן 7.

הקיובציתהמחוללהקת

23 פסטיבל Itמסךיישןמר 00:-24 119:00גן 7.

כרמיאל

דלל)סןזןמרכזלןח(ראה

 1001אונוטם

 1001מחולוהם

פיצןרסקיןאלינהשיזףנטע 21:00ןה 1.8

שינפלדרנהמחןלתיאטרןן 21:00שבת 3.8

ייאןשר"תמיררןת 21:30שבת 3.8

ןלישימאזקיממיןבןררתמר 21:00אן 8.-4

 Itלנישלחלןמה Itינןר

ה"'ייאנגזיןנגמןיןסי 21:00הן 8.8

 Itאנגזןה Itיןנגמןיןסי 22:00ןן 9.8

מחןלאחר 8.8-10.8

הטנגןבקסם 21:30שבת 10.8

21אן 11.8 הטנגןבקסם 00:

רסקי'פיצןאלינהשיזףנטע 21:00ןב 12.8

הרהןרים Itמןזעהמחןללהקת 21:00גן 13.8

 Itהריסןתעל

הפלמנקןלהקת compas 21:00דן 8.-14

בכןרההישראלית

21ןה 15.8 :00 compas הפלמנקןלהקת

בכןרההישראלית

מקןמי"רסיטל Itגתעמנןאל 22:00ןן 16.8

ייאןלם"גןדריסמין 21:00שבת 17.8

בכןרהאןסאלי 21:00בן 19.8

20 21גן 8. ייאןלם"גןדריסמין 00:

דר-חןלןןנעהמחןלקבןצת 21:00דן 21.8

דר-חןלןןנעהמחןלקבןצת 21:00ןה 22.8

בכןרההלהקה ,תדמןרעידן 22:00ןן 23.8

בכןרההלהקהתדמןרןעידן 21:00שבת 8.-24

הישראליהבלםלהקת

חיפהאןדיטןריןם "הנמההיפהפייה Itןג 27.8

לאמנןיןתהמשכןהנמה"היפהפייה Itןן 30.8

תל-אביב ,האןפרהביתהבמה

המשכן Itהנמההיפהפייה Itשבת 31.8

תל-אביבהאןפרהןביתהבמהלאמנןיןת
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1 speak of a school rather than an academy, as it is called in 
-t hese new times. My understanding and belief is that a build 

ing is built from below, from the foundations, and not from 
above, from its top. Only then will dance as an art obtain fo r 

, hese days ז.' us its rightful place as 'the mother of all arts 
dance in Israel is still 'the stepdaughter in the family', which 

. saddens me greatly 
he greatness of a 'ז: Let me quote an ancient Chinese saying 

king is measured by the development and level of dance in his 
-------_._._--~ 

~.I· J ~ג. l ~ lJ r r---____________ ~~_ 

 1956גרוטמן,ארכ'פובהשלתלמ'דות'העסדול'ןאנטון

טאובראוטקרצ'לוס:

1956 , Anton Dolin with Arcipova Grossman's students 
photo: Oscar Tauber 
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_ J ~ _ ~ ____ J . ~~~ -p times '. 50 much depth and wisdom are evident in this popular 

philosophy, so much respect, admiration and comprehension 
of dance. 1 am firm in my belief that no profession can develop 
unless its reserves have studied self-education and discipline 

, in action; unless these reserves have been prepared to serve 
purely and reverently, their chosen profession. But this touches 

. upon a new issue, which is not part of my lecture tonight 
hank you for your attention. 1 am also grateful for the ז

opportunity you have given me to present and share with you 
. the problems of the profession that 1 love so much 

. hank you ז
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chiLd; who runs after it in t he street with a 'banana'; who 
Looks fo r a job and works hard outside t he home as weLL, so 
that she can buy her chiLd an 'appLe'; who exhausts herseLf in 
order to give her chiLd every possibLe t hing, aLso sending him 
to study dance, which is an expense - But when she buys the 
'banana' or the 'appLe' she examines the fruit from aLL direc
tions, choosing the nicest, best one ... and when choosing a 
dance teacher, it is the 'address' that matters to her rather 
than who is that teacher she entrusts with the future and 
weLL-being of her chiLd! The chiLd's de-
veLopment, physicaL and spirituaL, de
pends upon who takes care of him, who 
guides him. She chooses the kindergar
ten teacher, she criticizes the schooL, 
but when it comes to a dance teacher, 
aLL she cares about is that he shouLd be 
at a convenient 'address'!!! 

In some cases parents brought me ba
bies, practicaLLy in diapers. My advice 
to parents was one: instead of dance 
Lessons, find yourseLves a good nanny. 
Come to me Later. ALthough , economi
caLLy speaking, they are the easiest to 
take advantage of. Mothers - and, more 
dangerousLy, fathers - are gLadLy wiLL
ing to pay in order to see how their chiL
dren are being amused. It is sad and 
distressing that they cannot see how 
their chiLdren are being broken, in the 
physicaL sense, and poisoned, in the 
moraL sense. 

My roLe, then, is to provide my stu
dent with joy in his work and satisfac
tion in his seLf-organization, to deveLop in him an abiLity to 
concentrate and cooperation between his actions and his mind, 
and to teach him that it is not quantity that matters but quaL
ity. How their eyes shine when they reach seLf-correction -
achievement through understanding. 

Often they wouLd bring to me the 'prodigies' or the 'stars' 
who have done wonderfuL things at home - a 'spLit' or a 'bridge' 
[back arches] - thus supposedLy proving their dancing taL
ents. This attitude to the art of dance wouLd bring me to the 
verge of actuaL murder. This might seem strange to you today, 
but these used to be the facts and I had experienced it more 
than once. 

שביט,ולנוע j7המלכותית,דמיה j7האבשיטתלדונמהשיעור

n 1969פה,י 

טאוברר j7וסאצילום:

1969 , R.A.D. demonstration class in Haifa 
photo: Oscar Tauber 
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 , 1964טוד'ו, Oבמבקררוב'נסג'רוסהכור'אוגרף

(נצ'גתגוטל'ב'הוד'תמ'כאל',קט'ה :לשמאלמ'מ'ן

קר Oאוצ'לוס: , 0רוב'נג'רוס'שראל),אמר'קהקרן

טאובר

, Jerome Robbins visits the studio in Haifa 
, 1964, from right to left: Katya Michaeli 
-Judith Gottlieb (representative of American 
, Israel Cultural Foundation), Jerome Robbins 

photo: Oscar Tauber 
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sary and most urgent. After many strenuous searches, with the 
help of my late husband, may he rest in peace, the place where 
1 still work was found - 37, Massada St., for which 1 will be 

nce 1 had found a place for the ס. eternally grateful to him 
eight students registered with me, 1 approached the matter of 

. teaching with great passion 
At the same time, 1 started searching for the authority that 

-would give me a permit to teach dance. 1 looked for the au 
-thority that could examine my knowledge and give me permis 
, sion and a permit for teaching . Wherever 1 took this matter 

people looked at me without understanding - what do 1 really 
want?! - and gave me a very simple answer: 'Just get on with 

1 '? it and work!' 1 couldn't understand it. 'How can this be 
thought, 'when it is possible that a teacher's knowledge might 
not be at the level required for teaching'. 1 thought: 'Whoever 

. wishes - teaches?!' The whole thing was 50 strange to me 
1 believe - and upon that belief 1 construct my educational 

work: First of all familiarity with movement; then, understanding 
-movement in its anatomical action; then, perception and knowl 
-edge of movement through actions related to its understand 

ing and familiarity; after going through this cycle, comes the 
-expression of movement in the field, in the trainee's own per 
-sonal way. And only after complete cooperation which is sub 

jugated to rhythm, the quenching of emotional thirst and its 
, experience. Not the other way round! Because there is no true 

perfect emotional experience prior to understanding the stages 
-n the contrary, the move ס. that bring about that experience 

ment would be empty and artificial, and that is just a horror 
. and a disgrace 

For me, classes are always filled with secrets and mysteries 
about how consciousness evolves in the individual, about forms 
of expression that reveal the person's personality in its three 

. main aspects: intellectual, moral-spiritual and physical 
Through physical movement 1 get to know the nature of the 

student; through movement 1 see the person inside him and 
his internal world; movement cannot cheat and lie! Movement 
may be compared to the best radar, responding and conveying 

-all of man's inner fluctuations - intellectual and emotional 
-all of his deviations from the truth. Through intellectual criti 

cism of bodily movement 1 lead to criticism of the trainee's 
, emotions. And the whole process is subjugated to rhythm 

since it is clear and proven that the whole universe and its 
. processes submit to it 

From the first lesson, 1 explain the contents of the things 
to be learned. The student must prove to me that he accepts 
full responsibility - through free will and understanding, which 
will bring him to dance lessons. A sort of bond is created 
between us, and a friendship born of joint work and mutual 

. actions 
At times 1 was really astounded, thinking: how could it be 

that the same mother who exhausts herself taking care of her 



tivities in Israel. After a while, other parents started to show 
hey convinced me to ז. up, asking me to accept their children 

accept their children despite my claim that 1 had no room and 
couldn't work at home with several students, although at the 
time this was the norm: whoever taught dance at the time did 
so in their own private apartment, in a small room, totally 

. unsuitable for the purpose 
1 came to know more and more how inexperienced were 

these parents, and how simply they could be taken advantage 
of for material gain while harming their children and their 
future. It was crystal clear to me that 1 must not give in to the 
conditions prevalent in the teaching of dance; that they should 

. be shattered and changed, and aggressively combated 
It was clear to me that, first of all, students should be 

taught to realize that they were not studying dance just like 
that, for fun and enjoyment, but were being educated in the 

-he issue of place became tangible to me, neces ז. art of dance 

on point' [Shpitzim]. She stands already! Incidentally, the truth ' 
is that in Israel it was common practice to use point shoes 

. from the very first lesson 
After the girl's dance - short and awful - ended with a 

split', 1 told her in all simplicity and honesty: Don't dare to ' 
dance or even to get on your toes, not if you ever want to 
dance or if you really do like dancing. 1 explained that until 

, the age of 10-12 it is forbidden to get on your toes at all 
since the toes are the ending of the slow evolution of the 

hey are the result ז. human body; of the human back's strength 
-of that evolution into strong uprightness and overcoming grav 

ity; the next stage after standing on your toes is standing in 
-the air. After many doubts and hesitations, many indeed 

would she be able to face up to the demands 1 put to her - she 
became my first student in Israel, once 1 was convinced that 

. her decision was made in full understanding and awareness 
-his was actually the first step - the beginning of my ac ז

'פה nנהפרחט'נל Oנפס'למ'י nמופע , 1963הפרח'ס':"ולס

טאונרר j70אוצ'לוס:

963, Student performance in ך," Waltz of the Flowers " 
Haifa,students 

photo: Oscar Tauber 

n רולמ'י'סj7 1953טרנטלה,י'ס 

 Students dancing the Tarantella ,ך 953
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lmpre<s<sion<s and ProbLem<s 
o~ a BaLLet Teacher in l<sraeL 

My Work - Its Aims and Functions 
I began my pedagogicaL activity in IsraeL thanks to an 

acquaintance with a dancing-shoes cobbLer. NaturaLLy, when I 
arrived in IsraeL [1933] I wanted, first of aLL, to become famiL
iar with what was being done here in the fieLd of dance. I 
Looked for the Opera, for baLLet schooLs. My impressions whiLe 
visiting those and a few dance studios were of utter and totaL 
disa ppoi ntment. 

In the fieLd of music I found many taLents here: the musicaL 
terminoLogy, the accompLishments and education were nota
bLe; I saw and feLt a musicaL cuLture and tradition. But dance! 
Ahah! ALL I saw here twenty years ago was depressing. Petti
ness and diLettantism were common, and mainLy there was an 
enormous presumption to present aLL that as art. 

Over time, I aLso understood my own roLe, my duty, and my 
goaLs in dance education became cLear. Time proved and justi
fied to me aLL that I have found, Lived and received before, aLL 
I aspired to in a former period of my Life, in art and in my 
actions in it; first as a student of the ImperiaL BaLLet SchooL in 
St. Petersburg and then as a professionaL artist and educator. 
Later, I reaLized as a certainty that in art there is onLy one 
truth, which Lies beyond the boundaries of time, situation or 
pLace; what matters is not the 'what', but 'how', 'why', 'where
fore' and 'what for'. DiscipLine - nameLy, seLf-criticism, seLf
education - is the point. From which, once more, stems the 
hoLy concept - nameLy, that the principLe is 'how', not 'what'! 

I remember how Miss. Martha Graham presented a demon
stration dance. She commented: 'In dance, I aLways take the 
advice of my father, who was a doctor. He said: "Movement 
does not cheat!'~ I bow to her for that comment. 

As I mentioned before, I began my educationaL activities as 
a dance teacher in IsraeL thanks to a cobbLer. I Learned that 
this expert of baLLet shoes works in TeL Aviv, and wished to 
order a pair of shoes for myseLf - so that I couLd at Least 
practice my profession from time to time. When I came to him 
in TeL Aviv, I saw these horribLe dance shoes - strong, awk
ward, heavy. Not dance shoes but wood Logs. After hearing 
and absorbing aLL my guidance and comments, he promised me 
that he wouLd make shoes according to my requirements and 
bring them to Haifa. 

Two weeks Later, his wife appeared together with another 
Lady accompanied by a girL aged 9-11 [Natanya BiaListock 
(Ramon). R.E.], with two pairs of shoes of the same pattern -
for me and for the girL. It turned out that the girL had aLready 
studied baLLet here, in Haifa, and her mother wished to show 
me her daughter's accompLishments and her abiLity to stand 
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In 1936, Valentina Archipova Grossman opened 
the dance studio on 37, Massada St., Hai/a. Until 

-the mid-1960s, she was the only pro/essional bal 
let teacher in the north 0/ Israel. Already in the 
1950s, she started sending advanced students /or 
studies at the Sadler's Wells School in London, and 
later to the Royal Academy 0/ Dance, thus creating 

-her jirst contacts with the R.A.D. In 1967, an exam 
om the R.A.D. jirst arnved in Israel. A year זfiner 

later, the opening 0/ an R.A.D. branch in Israel was 
-approved, with Valentina Archipova as its representa 

. tive. She died in 19770/ an illness 
, Following is a (verbatim) lecture by Archipova 

which 1 heard several times as a child, and believe 
. to have been wntten in the mid-1950s 

Ruth Eshel 

 1945עופר),(ל'מ'םצ'כט'נגרמר'ם

1945 ,) Miriam Zichtinger (Offer 
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בפסט'בללמ'ד'ס nמופע , 1956בגו","אב'ב

טאוברר j7אוס :צ'לוסבת'פההפרת

Spring in the Garden", 1956, Student " 
performance in Haifa Flower 

Fest ivalphoto: Oscar Taube 
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המורים:י'ם

K הולברווגהP (ישראל)אפריקאיוג'אזמודרני-ג'אז
(הולכד)הופסו-היפ Oדרו Kוגילס

 25.7.02-21.7.02התאריכיסבין

בסגנונותוכוראוגרפיתמורהרחדנית-הולברוקאונה
 . Afro Jazz ,Hip Hop ,Modern Jazzה-

הלאומיהבלטשלול nלמהספרבביתהתחנכה
למוסיחההאחדמיהבוגרתדור.בתבביה"סבחנדה,

ירושלים.רוביןע"שומחול
וחברהמופיעהכיוםופריז.וינהיורח,בניוהשתלמה

"מיומנה"חבוצתשלהמחוריבהרכב
ההיפלריחודלראשונהנחשףבהולנד.נולד-טטודרואונ'לט
מעלהוכיוםבתחוםהתמחצעמאזאמסטרדם,ברחובותהופ

העולם.ברחביסדנאותומעביררביםפרויקטים

O דנאות

למורימ
לממול

ותגו,הטכגיקה-,כשוויממול
(צרפת)גוסטיסרוגרף Kוהכורהמורהעמ

ומדעתרבותלהסכמיהמחלחההחוץמשרדבתמיכת

הצרפתיהמכוןבישראל,צרפתשגרירות

 2002קיי

I 

לג'אזלמןריםמיןעדתההשתלמןת

העיתים,ביכןרילממןלבמרכזתתקייםההשתלמןת

ים 13:30-10:00השעןתביןאביבתל

.) O I ::..פ~ibו::ו:וiח" 
l:)·o 

?סי

 1.8.02-28.7.02תאריכיםבין

-"הרקוד"ח ouveוו e daח se fraח caiseה-ממייסדי"-גוטפיטר
ס"רועימהגוספיטרלהחתאתיסד-1973בהחדש".הצרפתי
כשגרירהצרפתיהחוץמשרדע"ינשלךכןכמו .העולםברחבי
הואכיעליונאמרבעולם.שוניםאמנותבמרכזיצרפתשלאמנותי
המחולרחדניעלביותרהרבהההשפעהבעליהמורים"אחד

 ."גוספיטר"עכשווילמחולביה"סאתהחים-1981בהעכשווי".
שחרור,לביןהחזחהביןאלטרנציהעלמבוססתגוסשלהטכניחה
בתחופתשראשיתהמודרנימחולשלארוכהבמסורתמחורה

אלמנטיםגםמשלבתהטכניחהלימון,בחוזהוהמשכההמפרידוריס
בחונסרבטוריוןמלמדכיוםפלדנחרייז.ושיטתיוגההחלאסי,מהבלט

בעולם.הטוביםהספרבבתיללמדומוזמןפריסשלהלאומי

ןכןראןגרפיםלממןללמןריםמיןעדתההשתלמןת

טןבהטכגיתברמה

העיתים,ביכןרילממןלבמרכזתתקייםההשתלמןת

 14:30-10:00השעןתביןאביבתל



ק O-וI rההאמנות

 03-5251255טלי: 2שערסנטר,זנגוף Iרתל-אבוב
 02-5002822טלי:ר Iהעשערןו IIבנורושלום



להירשםהמעוגיגיםומעלהז'מכתהמחולתלמידי

 04-9931194מם':בטלפוולמחוללבי"םלפגותמתבקשים

 • 35כצנלםיורחיבטבעיוקרימלמחול,הםפרבביתמתקייםהקורם

בקןרם:שילתדןהתןרים
ג'אז-רחןםדניעכשןןימחןל-פרלןבנעמיקלאסימחןל-סןבלרןז

טבעווקריתהבמהאומנויותלמחול-מרכזבי"ס

 2002-ממול Yקיקורם

f 
ומעלה.ז'-י"בלכותותלמחולקוץקורסותקייםוולובחודש

(כולל) 'ו-'בומום 1-5.7.02בתארוכוםותקייםהקורס

שעהבנושועורום 3ותקיימו . 15:00-9:30השעותבון

קצרה.הפסקהתהוההשועורוםבוןאחד.כלוחצו

 רrViבםבעווקו'ת'ס Oםתנ'ושת
~ ERS זאY (E זואMMU (סN סV זוזYA ו!K 

ש"ח. 600הקורםעלות-20.6.02 . 1.5.02בתאריכיםמראשיעשההתשלום

שמורה.לשיגוייםהזכות

 04-6288798פקם: 0
rap-insr@zahav.net.il 
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חוגיםאו

לפוטים:
03-6887505 
054-798499 
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הליקוושללשירההמפר nבי

בבו .נ 'ז dJנ- 111
-21ההמאהלאמנותלשוני-דועת-כתב

 . .................................................. Oש

 . ...........................................כתובת

 .. .............................................וד jJמו

 .. .............................................טלפון

 .. ............................................... DjJפ

משלוח)(כוללמגוימחיר

גליוגות) 3 (ש"ח 135

 : o 'דמוקתונליונוילהזמיברצונ
ש"ח 45משלוח)(כוללוו(יליכלמחיר

II "וn ר'יד:n · ת"אחזותיתאלמבותמרכז

:ii11 נ&flt ~ 1 03-5254191טלפקס: . 64377אביב..תל 

e@netvision.net.il וrake 

המועמדיממביןר[בחרימחי[מגותמר

הלימודים:מתגונתפואטי.דיאלוגולעודדמוכשרים,יוצריםשלהפואטיתהכליםתיבתאתלהעשירהיאומטרתו , 1993מאזפועלהספרבית

(כוללמלאיםשבועסופיבשישהקבוצתיותסדנאותוסדרתהמנחים,עםיחידנייםמפגשיםהכוללתשוטפתאישיתעבודהשלחודשיםשישה
הינייות:פיסומיועו.דהבמהעלשירהקריאתשירה,תרגוםועריכה,משובהפואטיקה,יסודותיוצרת,וכתיבהתרגולהלימוד:תחומילינה).

למימיודעותהשירהכיתותמועמדות:הגשתגריו.בושלעטםמפריותרגומיםלשיריםהמוקדשמיוחד,גיליוןלאוריוצאמחזורכלשלבסיומו
המחאהלשולח,מבוילתםעטפהחיים,קורותמודפסים,שיריםשישהלשלוחישאח.דםספריותרלאשפרסםואושירה,ספריפרסמושטרם

הערבית-ערביתהשירהכיתת-או-דרכםבראשיתלמשורריםהשירהכיתתהגתובת:יוחזרו.שלאטיפולכדמיייהליקון"לפקודתש"ח 50ע"ס
 • 61060אביבתל , 6056ת"דהליקון,

דרכמבראשיתרמשורריסהשירהכיתת
לשנתמועמדותלהנגת.מועדיםקפלןוליאתסלע,איריתמשעול,אגיהירשפלדאריאלד"ראס,,שרוןאוראםיראדן,ויויאןד"רהמנחיס:נוות

ס. S2-3סוו 1I!3בובלפוושאלותבייוייםהנקוב.הםועדםןחודשים 3עדיינתנולפוניםתשובות . 2001ייבול 15דע : 2סס 2

העברית-ערביתהשירהכיתת

 ,תרובתידיאלוגעלדגשגםזובםסרגתהרגילותלסדנאותבנוסףנדרשת.אינההשנייההשפהידיעתהשפות:מןאחתבגלליוצרים
דאו,ךסיהאםגורבי,'ץזליד"ראס,שרוןאדן,ויויאןד"רהמנחים:נוות .בוגריהשלדו-לשוניגיליוןםתפרסםובסיוםה

לשנתמועמדותלהנגתמועדיםסומך.ששוןופרופ'קפלן,ליאתסלע,איריתנטור,סלםאןםשעול,אגיחליפה,ג'ורג'

ם. S-3 י'& 3BBובובלפוןושאלותבייוריםהנקוב.המועדמןחודשים 3דעיינתנולפוניםתשוובת . 2001רבוטקאוב 30עד : 2סס 2

ראר W8ברה 8Wהדוס 8רקעמותהקוו. 8הר

והםפורטהתרבותהתדע,תשרד-התרבותותינהרברכהקרובחםות
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הצוותאבש~הפב~ינ~ינהקולאקולוג~~וצרינררשב~ת
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ם
 ;:1רחלאודנהיימר,ג'וסליןאור,אבןצחיהא~ש~תלתפ~להת Iנוגרבת'אורגנתוחקלא.

אביאמן,תרצהאלמועלם,הילהאילון,אדםן'בגומל'ן'חט' :פרמקלצ'ר •
Q 

ם Iפנ-קשבלה": Iתפזושבלב"עבודה
r-

Eוטובהבלומפידל,דיאןבכור,אדיאשרף,בתו Iלטבולינחוללתבועהינררש ,

Cכם Iכ Iתהל ,ה Iטצ Iומדהשקטה ,וחוץ
אורלידורון,ארזברנר,ברורגבריאל,בן ,תושרד Iה ,הטוואהות, I(תצפער Iבה Iחוו •

מודרנןוול
דרך)ומוו Iדמח"ם,בעלןעםה'כרות

אילשבעיערי,תמירמגן,וידררותהופמן,-ם Iכמוטמאוו"םת,ומ Iחטעת Iבבק
?-
~ 

ה Iזצ Iו:פרוב
עת Iקלנ"ר,חזור I(מכפ"םמלאכות.

rודבורהנוב,אילןמימון,חגיתמירוויס,-כגן ,והכוונהכוונה ,כוך Iז ,והעלאהרוב'ר
' I אוגרפI מהI וזעומקמדןI תפהפנ'מ',הקולהוןI לה

 ::ג

חעיריתעליון-ישראלי,עליזה(מנהלת),נובגה) Iארת, Iטבעעה Iצב ,ה Iטוו ,ם Iטל
0 

Cכ ,והתבודדותהתבוננות ,הלב"מ"ק'רותתוהמקורמתוךתנועת':וד

-rאהובהעפרי,קינןאסתיעמאר,הדות Iוה Iבאקולוגטוג'ות-למקורקרוב.
I'::c 

Cכיוניתצוקרמן,אילתקורן,-פרידקסת Iמ Iפנעה Iנבוזעקה,דממה,לחש,ת,ורכמה Iחלות Iאמנו ,טב'בת'טול Iפ •ט"יי Iקש'ו

בתנועהרעות
נריה,שלגעיריתשחל,עמליהקריסטל, ,ח"םכדרךלה Iתפ ,'חוד'אלוגוקולמקצבתנועה,

שניידר,טליהשמיט,ליאתשמידע,הדסת Iב Iאלטרנטה Iאנרגואדמה,אדםפון Iר •ה Iזצ Iמפרוב Iא:טקט

שניידר.יהודיתשרה ת Iאותנטועה

זהותבבב~תכררך~צ~רה

תחוינ~רב~וצרינררש ;
במרכזם, Iרושל Iבם Iמתקיימם Iמוד Iהלוס~פולח~בוךלאבש~העשרה

 ,בשבועמרוכזום Iשלבמתכונתובצפוו

ות Iהתוועדווערב,בוקרעורן Iשק'ץ,קורטןכקונטקטטהוד"ם Iם Iלתכנוצר Iח'בורם Iמונולוג ,ב'מו' ,משחק-מה

אקולוג"ם,ם Iמ Iוחודשראש העצמת ,ת Iש Iאזהותת Iבבנתןומשמע ם Iאלוג

מקצוען,רקעלבעלןוחדות Iמתוכנ'ות דרכן ,חוו'ת'מוד Iלנוך, Iבחות Iרת Iצ Iה ה Iצ Iקומפוז ,בצבעעבודה ,שום Iר-ר

ת, Iאנגלולדוברותלנוער וצרת Iהלעבודהונן Iעמוד Iלב'וק'שור C בחמר-ולI שונםI ם

הנלמד,שלת Iש Iאוהפנמהבוד Iבעכדרך ,ם Iולנשם Iלגברנפרדותתוכנ'ות רתן Iצ Iור'קודה Iזצ Iמפרוב Iא-זוד

בשומרהמתק"םאקולוגןוצר Iמדרשת Iב המעוגנתרה Iצ Iשפתתוח Iלפם Iדרכ ] I ש-בהI וכתרהI לבמהבה

נה Iונגת Iקולעבודה-ט'קה

ת I ~ I~נד~ Iנ~נת I~דנ~
נוף,הרהח"םכות Iלאהועדתוף Iבשות Iרת Iצ Iהבן, Iהקולקטמודע-בתת

מכללתתוף Iבשבצפוום Iרוצ Iמדרשבתןם Iתכנשלות Iהרלוונטעלאורכה Iכמשלרבוקות

 ,בלוגממותוהמקמטפרשאנו,'הוד"ם,העבודהעלהודן Iמבט-המקורות

הדות Iהבמקורותמעמ'קמוד Iלשללוב Iשוצרת Iהת Iמ I!נ

לרוחכינרכבההגוףרת"ם: Iצ Iם Iבאמצעבוד Iועתרגולעם
ם, Iוצר Iמדרשבת' :)"ר(עהראים

ם Iרוע Iאת, Iמ Iפנבעבודהטדנאות

לינוס~קה.ינררש 1
והדרכהיעוץמו,ד Iלחומרןאקולוג"ם,וס~פולפ~רושבאבחון.ררכ~ם ,תנועה ,ת Iפלטטאמנות ,וצרת Iבה Iכת
מודרך,וו Iודמה Iטצ Iמד ,ת Iקולדהועב

ולהרשמהלפרסיםשלת Iמ Iהפנות Iהחוקלהבנתם Iכלותבועהצב
 02-6223363מרכזן ,ת Iט Iכופ Iהפטנמ'קה'והדהתנועה~הור~תפס~כולוג~הןקל Iמוטככלןףו

לות Iע Iו Iגופנצב Iמאנרגט',אנכןר Iוצכוח מבנה ,ות Iואותנטזהות ,ה Iוהרמונזוו Iא ור'קודפוף Iת-קצבנת'

חטן Iבהתפתחות"םם Iבט Iה ,ת Iתנועת רה Iשב ,ות Iש Iם-א Iפנוד'נאמ'קותהנפש ה Iצ Iמפוז

אנרגט"םד'ם'תלכגוף-נפש-רוח, מקורותשלוצר Iז:וד ,לשרשםהכוחותהעלאת ,ת'קווודרכ'

ת Iקולודה: ,בה Iפרטפקטשלכוחה ,מודעולאמודע ,התנועת'המרקםהעשרת ,ות Iומעבר

פול Iבטותומךפול Iבטהתערבותטוג' קבעונות ,ה Iנטגראצ Iואם Iמעבר f ומקצבול

עצמאות ,וקבלהז'קה ,אלוג Iד ,והתחדשות ,ת Iפול Iהטקה Iלפרקטה Iתאורב'ו ,'נאמ'ד בתנועהשונ'ות;

ובמחולבמום'קהאלוגן Iדיתור ,בהפנמהם Iדרכ ,נת'נהו ,ונוכחותפות Iשק ,ש'קוף
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