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מתפתחימבארץחיי-המחול

שונימ:ובמישורימבמהירות

והאתני,העממיהאמנותי,המחול
וכלובתי-ספר.להקותבמסגרת
הרב-גוניתהיוצרתהפעילות

ביטוילעצמהדורשתהזאת
 ,אבלומידע.דיעותוהחלפת
תחומכלוכמעטיוצרכללמעשה
מוזר,הסגרבמיןמצויפעילות
התחומימביתרמהנעשהמנותק

המודרניהמחולאנשימ..המחוליי
מודעימואינמכמעטוהקלאסי
אוהעממיהריקודבתחומלנעשה

כלולהפך.המחקרי-אתני,
שלו,ביצירתועסוקכוריאוגראף

מורהוכלבלהקתו,רקדןכל
לאאבלמקובל,מצבזהבכיתתו.

רצוי.

בעיתונותלמחולההתייחסות
האלקטרוניימובכלי-התקשורת

בלבד:מישורימבשנילמעשההיא
אוהרגע,בתשוטפת,כביקורת

משמע,חדשותי,ערךכבעלת
וממש .שערורייתיבעיקר,

שתטפלחדשה,מסגרתמתבקשת
מידעתביאלעומקן,בתופעות
-אצלנוהנעשהעלמעמיק

כי .בעולמאחרימובמקומות
יודעאינומהותו,בעצמהמחול,
רבותמארצותיוצרימגבולות.
זרותלהקותאלינו,מגיעימ

רבימישראלימבישראל,מסיירות
והכל-בחו"לויוצרימרוקדימ

 .מהכלמושפעימ

ניסהישנה-5מיותרבמשך

לתקןבישראל"למחול"השנתון
שנתוןאבלזה.דברימבמצבמשהו
ואינובהקפו,מוגבלטבעומעצמ
 .ממשאקטואלילהיותיכול

"הרבעוןשלהעורכימכוונת
מידעלהביאהיאבישראל"למחול
וראשונהבראשומעודכן,מדוייק

מקוריימחדשימ,מופעימלקראת
הנעשה,אתלסקורמיובאימ,או

יותרמעמיקניתוחבצורת

מובהקת,עיתונאיתמביקורת

שהוא,העבר,עלהידעאתלבסס
ההווהלהבנתהבסיסהכל,ככלות

היריעהאתלהרחיבוהעתי,ד
האסתטיקהשלמחקרלתחומי

I 

השער:צילומי
בוזגלו)יורם(צלם:תדמורעידו

באקסטליאוןמאתבאלטלתלבושתסקיצה
ירושליםישראל,מוזיאוןבאדיבות

 19236העמקמשמרהמערכת:כתובת
 04-896888פקס 04-893493ט'ל

הפקותזוםמו"ל:
 34679חיפה , 39שוהם 'רח
 04-344266;פקסי 04-254990 , 344051טלי
 04-344051 :מנוייםמחי
 04-344051 :מודעותמח'

ויינטראובליאור :מנכ"ל

מנורגיורא :עורר

הפקות ~:גראפיתעריכה
רפאלידליהפלנר,תמרגרפי:עיצוב

הרבגוניתהפעילותאתולתעד
 .המחולתחומיבכל

הרבעון,יעסוקבונוסף,תחומ

הבימתי-טכני.התחומהוא

תלבושות,תפאורה,תאורה,
חלקהמאלהכל-הגברת-קול

הרקדנימשלמעולממנפרדבלתי
שהידעהראוי,ומןוהיוצרימ,

 .ומעמיקעדכנייהיהשלהמ
ישתדלבישראל"למחול"הרבעון

שלאמנותהביןלגשרגמ
המחול,מוזתטרפסיכורה,

כגוןסמוכימ,בתחומימליוצרימ
ספרותתיאטרון,מוסיקה,

שכולןהפלסטית,והאמנות
עיסוק .בהןוהואבמחולמעורבות

הואגמעשוישכזהרב-תחומי

ולביסוסהדעתלהרחבתלתרומ
ומבצעימיוצרימשלרעיונותיהמ

כאחד.

אנשיאינמכלל,בדרךמחול,אמני
העדרהכתובה.והמלההעט

יתרון,הואגמאוליהמילוליות
זאתובכלמסויימת.מבחינה
עטממפרילתרומהכלמוזמנימ
בצורתאמלרבעון,

מאמר.אורשימהמכתב-למערכת,
וירבוהכתף,שתתרחבככלכי

וחיעשירהרבעוןיעשההכותבימ,

יותר.

ראשוןאמצעיכמובןיהיההצילומ
המחול.אמנותבתיעודבמעלה

המתעניינימהצלמימ,כלוגמ
אתלהציעבזהמוזמנימבמחול,

יופיעושתצלומיהמכדיתוצרתמ,
הרבעון.דפימעל

יהיהגליוןכלשלמחירובמתכוון,
השנתיהמינויהאפשר.ככלנמוך

בהישגהואגמיהיהחוברות) 4 (

כלשלכלל)בדרך(הדלכיסו,
קהלביסוסללא .איש-מחול

יקשהוחבר-מנויימ,קבועקוראימ

אולייהיהבכךהרבעון.אתלהפיק
ולהתאיממסורת,לשבורצורך
שמקובללמהשלנוהצריכהאת

העתכתבבוהרחב,בעולמ
בלתיחלקהואהמחולאתהמלווה

 .ממנונפרד

 :הגליוןמשתתפי
אשלרות
ארנוןשרה
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ם Iמתרחשם IIמהותם IIנו Iש

שראלן, Iההמחולבעולם
משוחחתאשלת.רו

מצבןעללהקותמנהלןעם
ד Iהעתצופןומה

אשלרותמאת

האמנותיהמחולבהתפתחותכשמתבוננימ
בשתילהבח;ןאפשרהציפור,ממעוףבארץ

החלוצי,המחולשלזועקריות:תקופות
להקתבהקמתשראשיתהוזו-1920בשהחלה

לאחורשבמבטלודאיקרוב .-1964בבת-שבע
מפנההסתמן '-90השנותשבתחילתיתברר

 ·נוסף

בארץהאומנותיהמחולשלהראשונההתקופה
האירופי,המודרניהמחולחלוצישלזוהיתה
לאבתנאימשהופיעויוצרימ,מחולאמני

בישרה '-64בבת-שבעלהקתהקמתתנאימ.
המחולהעתקשתחילתההבאה,התקופהאת

הזרמימחיקוירבהבמידהוהמשכההגראהמי

ומאוחרבארצות-הבריתשהתפתחוהשונימ

עלהיהשנימבאותןהדגשבאירופה.גמיותר
ללהקותמבצעימ-רקדנימהכשרת

בכירישליצירותשכללומקצועיות,
היוצריממספרבעולמ.הכוריאוגראפימ

בארץהמקצועיהמחילמועט.היההישראלימ

-ז'יסטסוניה :רקדניתבת-שבע.ת

SHEVA DANCE COMPANY -זBA 
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שנותבסוףרקממוס.דככולורובואזהיה
פעילותשלראשונימניצנימשובנראוהשבעימ

פעילותבאופיה.ניסיוניתחוץ-מימסדית,מחול
שנותאמצעלקראתתאוצהלצבורהחלהזו
שלסולומופעיבעיקרהועלותחילה '.-80ה

שלהתאגדויותהחלוכךואחריוצרימאמנימ
מופעהעלאתלשמכלשהו,יוצרסביברקדנימ
חזרוהמלכ,ןמודעימיהיושהממבלימשותף.
שלבתקופתמנהוגימשהיולדפוסימ,למעשה
המדברי.'"דורבארץ,האמנותיהמחולחלוצי

שנותלהשתנות.ממשיךבארץהמחולנוף
למחולהמרכזהקמתבסימןעומדו'ת '-90ה

הפעילותהגברתדלל,סוזןע"שולתיאטרון
חבר-העמימ,מארצותהעלייההחוץ-ממסדית,

אריאלה,שבביתלמחולהספריההתבססות
בבתי--:הספרלמחולמגמותעשרותפתיחת
המחוללימודילהרחבתוהמאבקהארץברחבי

לאעברהממוסדהמחולאקדמיות.במסגרות
המהפךתמ"ר,שלסגירתה-זעזועיממעט

שלעתידהלגביהבהירותחוסרבענבל,
הישראליהבלטהמשיכובמקבילבת-דור.
ניכרוובבת-שבעלהתפתח,הקיבוציתוהלהקה

הסיגנון.ושינויהתחדשות

המרתקותהמודרניהמחוללהקות
אלארפרטואריות,להקותעודאינן

עומדשבראשןלהקותדווקא
אישיחותםבעלכוריאוגראף

ביתישלראשונה .-1989בהוקמדללסוזןמרכז
-יותראףוחשובוענבל,בת-שבעללהקות
למחולהידיעהבהאהביתגמהואהמרכז

מקומית,יצירהמעודדהמרכזהחוץ-ממסדי.

שירותיוכלעלהמקומהעמדתבאמצעותאמ
אפשרותבמתןואמיוצרימשללרשותמ
לפניהתאפשרזהדברבודדות.עבודותלהעלות

במחול","גוונימהמפעלבמסגרתרקכן
גמ )'-84(מושפעילותולשנה,אחתהמתקיימ

ליצירהבגישהשחלהשינוימאותותהיא
חוץ-ממסדיימיוצרימרקכן,לפניהמקומית.

כדיכספימדילגייסמסוגלימהיומעטימ
נאלצוהרובמקצועיימ.בתנאיממופעלהעלות
חשיפהללאמאולתרות,בימותעללהופיע

ורדי,יאירהפךקצרהתקופהבתוךתקשורתית.

הקומפלקסאתדלל,סוזןמרכזשלמנהלו
אמנמשמהמופעימותוסס.חילמקומהיפהפה
אתגמאלאמ,ההישגיאתרקלאמשקפימ

המקומ,קיומעצמאךבישראל,המחולבעיות
מאפשרשהואפוסקבלתיהכמעטהמפגשעל

בושמתקיימימהאירועימשפעהמחול,לאנשי
ליוצריממספקימאלהכל-התמיכהואווירת

אולמבעבר.קיימימהיושלאתנאימהמקומיימ
האחרונימבחודשימעוברתדללסוזןגמ

פשוטה.לאתקופה

בת-שבע
המחולשלהקותלכ,ןעדימאנולאחרונה
רפרטואריותלהקותאינןהמרתקותהמודרני

אלא ,'ך Oוה- '-60הבשנותשקמואלהכמו
בעלכוריאוגרףעומדשבראשןלהקותדווקא
לתופעהחזרהרבהבמידהזואישי.חותמ

הראשוןבחציהמודרניהמחולבעולמשרווחה
בארץביטויהאתמוצאתזותופעההמאה.של

הקיבוצית,ובלהקהבת-שבעבלהקת
שליצירתמפריהןשלהןהמבריקותשהעבודות

סודמעטה,לאבמידההבית.וגרפיריאכו
הנכוןהאיזוןהואכיומ,הקיבוציתשלההצלחה ~

יהודיתהאמנותית,המנהלתביןבהשנוצר
עבודותהיוצרבאר,רמיוהכוריאוגרףארנון

מןנושאימשבסיסןאישי,חותמעממצויינות,

"בזמן ,"ממילואי("יומןהישראליתהמציאות
שחורימ")."מלאכימאמיתי",

שלהאמנותימנהלהנהרין,אוהדואילו
אמנותימנהלעודסתמאיננובת-שבע,

העולמיהשיאעלמתחרהשאוליללהקה,
הוקמהבת-שבעאמנותיימ.מנהלימבתחלופת

בת-שבעשלובכספהחזונהפיעל
היתההלהקהשלהזינוקנקודתדה-רוטשיל.ד

מקורוהיתההקהלבאהדתזכתההיאגבוהה,
גראהמיתכלהקההחלההיאלאומית.לגאווה
(מלבדבעולמהיחידההלהקהלמעשהוהיתה
שלהשברפרטוארעצמה),גראהמשללהקתה
משנותאבלהגדולה.היוצרתשלעבודותנכללו
 .אמנותיקוללiiרקההיהלאשובואיל,ןךי Oה-
במידתשהצליחורקדניה,דווקאאלההיומאז
 .ללהקהשיצאומהמוניטיןמשהולשמורמה

איננונהריןהקודמימ,המנהלימלרובבניגוד
הואהלהקה.עלש"הולבש"זרמנהל-אורח

בעברהלהקהרקדןבעצמוישראלי,
בלהקתחיימהפיחנהריןמעולה.וכוריאוגראף
כברושלפעמימ 30להימלאושבקרובבת-שבע,
רוחאיתוהביאהואפלוס. 40כבתהתנהלה
הכרנושלאאמנותיימ,וסטנדרטימעכשווית

לכן.קודמ

נעוריה.אתחידשהשבת-שבעדומהבואו,עמ

התקבלושבההגדולהההצלחהלמרותואולמ,
מסתברו"מבול","קיר"נהרין,שלעבודותיו

מיעלמתנהלתלאבבת-שבעשהפעילות
בעקבותמהלהקהפרשורקדניממספרמנוחות.
אותוהמאשימימוישאיתו,דעותחילוקי
ובהפיכתממנונחותימכוריאוגרפימבהבאת

חדש,איןאלהבטענותנהרין.ללהקתבת-שבע
קיליאן,ייריעלנמנעות.בלתישהןוייתכן
באפרילשנימ,שמונהלפנינכתבלמשל,

תופעה"קיימת : BAllEז INז ERNAז IONAlב-

תיאטרון-המחילאתהפךקיליאן ...מסוכנת
רקדנימויותריותרקיליאן.ללהקתבנדרלאנד
ואתהלהקהאתלעזובנאלצימהולנדימ
שלהגישהזרימ.רקדנימתופסיממקוממ
הברורההמגמהעמכלומ,לאאוהכלקיליאן,
שלרוחואתתואמתאינהשלו,שמולהאדרת
 .שאיפותיוואתהנדרלאנדיהובנחולתיאטרון

חוסרבעבודותיוניכרבאחרונהעל-כך,נוסף
היתהלהקתואמרבספקישלדעתי, " ...העזה
היואילוהמחולבעולמהנוכחילמעמדהמגיעה

אמגמטענות,אותןבהשפעתפועליממנהליה
 .קיליאןאתומפטרימבחלקן,נכונותהיוהן

הלהקהרקנשכרתיוצאתהיתהכזהמצעד
איתה.לעבודבוחרהיהשקיליאןהבאה

בת-שבע?להקתאתלראותרוצההייתאין

עבורימקומליצוררוצה"אנינהרין:אוהד
בעברבמיטבי.בולעבודשאוכלהלהקה,ועבור
והייתיאורחככוךיאוגראףהלהקהעבוריצרתי
יצרתיאנישלאבמסגרת,לעבודצריך

יוצר,שאנימסגרתזועכשיואותי.ושהגבילה
הבאתיאחר.לגמריעבודהחופשלינותןוזה

עובדואנישליוהידעהניסיוןאתאיתי
לי."שמוכרימבסטנדרטימ

רקדניםשלנדולהתחלופהלדעתןישמדוע
בלהקה?

ולאמסוימת,בדרךעכשיועובדת"הלהקה :.נ.א
אני .יותרכיומעובדיממקובל.זהכולמעל

רצינותיותראחר,מסוגמשמעתדורש

כיוממורכבתהלהקהלעבודה.והתמסרות
העבודהאתלעשותרוצימשמאדמאנשימ,

עבודה,סוגלאותוחממהיוצראנירוצה.שאני
מבפנימ."נוגדנימבושישגוףולא

מתנהליםלאשהשיעוריםשמועות,רווחות
מסודר.באופן

לאהעצמית.המשמעתאתמדגיש"אני :.נ.א
הרקדניממצדלהכרהמצפהאבלכופה,

בניו-יורקהלהקה.גוףכלפישלהמבאחריות
יכ ,שליללהקהמסודרימשיעורימהיולא

המורימשפעאצלשיעורימלקחוהרקדנימ
 .להציעיכולהניו-יורקרקשאולי ,המעולימ

אחרת.זהכאן

להשתתףחובהשאיןהודעתי :ניסיון"עשיתי
ישתתפושכןמצפהשאניאבלהבוקר,בשיעורי

שניימ-שלושההיו .יפהעלהלאהניסיון .בהמ
והגיעושליהפתיחותאתשניצלורקדנימ,
שחובההחלטנו,לבסוףלשיעורימ.פחות
שניתנימהשישהמתוךשיעורימחמישהלקחת
הלהקה".במסגרתהשבועבמשך

פעםימדונוסעבעולםמבוקשכוריאונראףאתה
הלהקה?עלמשפיעזהאין .לחו"ל

זהבת-שבעלהקתעממחותן"אני :.נ.א
כבראיתןקשרלישישלהקותישאךשנתיימ,

 'תיאטרדנס'הנדרלאנדסכגוןרבות,שנימ
ליישלרקדנימ,שמקשוראניז'נווה.ובלט
אתלחתוךרוצהלאואנישמ,מהעבודהסיפוק

בעבודתיגמליעוזרוזהאיתמ,הקשרימ
חודשימששלושהכתוב,שליבחוזהבבת-שבע.

אתלהגשימחייבאניבחו"ל.לעבודאוכלבשנה
בעבודתיקריבעביטוילידיבאוזהכיוצר,עצמי
בחו"ל".בעבודתיגמאךבארץ,

ת?יהאמנותמהוועדהניבוימקבלאתה

מהלגביברורמאדדימוילי"יש :.נ.א
יכולההיאולאןלהיותיכולהשבת-שבע

החינוךומשרדהאמנותיתהוועדהלהגיע.
יותרשקלובדברימבסטטיסטיקהעוסקימ
קלעכשיו .אותמלשכנעהיהמתפקידילראות.

שצדקתי".רואימהמכי ,יותר

בלנע
מתקרבתלוי-תנאיששרהסו,דזההיהלא

עליהיהיהבמוקדמאוושבמאוחרלגבורות,
לאהשנימשבמשךסו,דזההיהלאגמלפרוש.
רקנותרוושבלהקהיורש,לוי-תנאיגידלה
 , 50לגילהמתקרבימותיקימרקדנימקומץ
 .חובבניתשרמתמצעירימרקדנימלצד

כימקומה,אתלפנותסירבהמצידהלוי-תנאי
 .תיהבוהחיימ,היצירהמקורהיאענבלבשבילה

שעהויפהבדק-בית,נחוץשבענבלברור,היה
קודמ.אחת

בעיתונימידיעותלהסתנןכשהחלוזאת,ובכל
לפניעוד ,לוי-תנאישרהשלפרישתהעל

מבוכההדברעוררכ,ןעלהסופיתההכרעה
הזקנההאמאתמסלקהבנימדורכאילורבה,

עבודותשתיליצורלהשיאשרוהוסכממביתה.
שהנהלתהחלטהשנה.מדיללהקהחדשות
נויאשביצועהויתכןהשנה,בהעמדהלאענבל

ביןהרעועימהיחסימלנוכחכלל,אפשרי
לנוכחגמואולי ,יללוי-תנאהנוכחיתההנהלה
שמונתהשרת,לרינהלאפשרהאמיתיהצורך

בדרכהענבלאתלנווטהאמנותית,למנהלת
שלה.

ייחודיתתופעההואענבלהמחולתיאטרון
מחוללהקתעודזואיןבארץ.המחולבעולמ
התנועהשפתעלהאמונהקלאסי,אומודרני

זואיןגמ .המקובלהעולמיהרפרטוארשל
האתניהחומרמותאמשבהפולקלור,להקת
אתגאוניתיוצרתלקחהבענבלהבימה.לצורכי
עיבדההתימנית,עדתהשלהתרבותחמרי
שגישתואמנותי,תיאטרון-מחולויצרהאותמ

אממא.דלעכשוויאותוהופכתהטוטאלית
שלחיקוייהיהשלאישראלי,מחולעלחולמימ

מרבדימינבעאלאלימ,מעברשנעשהמה
-שלנועתיקותממסורותבתוכנו,עמוקימ

 .'-50הבשנותעודזאתעשתהשלוי-תנאיהרי



העושראתלחשוףשליחות.לענבלישלדעתי,
אתרואהאני .השונותהעדותשלהתנועתי

מודרני,מחולכלהקתלאהעתידיתענבל
ניחוחעמעולמיכללתנועתיחומרהמבצעת

לעברהפוזלתפולקלור,כלהקתולאמזרחי,
 .אמנותימחקרכלהקתאלאהאמנותי,המחול
ובעיקרהשירימהאגדות,אתשתלמדלהקה

אתתנתחעדה,לכלהאופייניימהריקודימ
תנועות,מילוןותיצורהתנועתיימהחומרימ
הישראליהמחולעולמאתלהעשירשעתיד
כולו.

שרהאחריחייםהיש-ענבל
לוי-תנאי?

ברירהאיןולכןחדשה,לוי-תנאישרהלנואין
ליהנראההפתרוןהבעיה.עמלהתמודדאלא
מורכבתשתהיהאמנותית,הנהלההקמתהוא

בתחומממובילימאמנימארבעהאומשלושה
וכו')פולקלורמחול,פיסול,(מוסיקה,

שורשיימ.אלמנטימבעבודתמהמטמיעימ
פרויקטיממישורימ:בשניתתקיימהפעילות
ההנהלהבהנחיתהלהקהחברישייצרו

אורחכוריאוגראףשייצורועבודותהאמנותית

הלהקה.עמבשיתוף

היהלאהמקוריתענבלשלהרקדנימגרעין
אבלמבריקה,היתהלאשלווהטכניקהמקצועי

באיכותהצטיינוהמהתימניתהעדהכבני

היומהלהקהרקדנילעומתמ,שלהמ.התנועה
תנועתי.ייחודכלחסריוגמחובבנימגמהמ
לספקצריךהחדשימ,באתגרימלעמודכדי

כיומ .המשימהעמלהתמודדותכלימלרקדנימ
ידעגבוהה,טכניתרמהבעליברקדנימצורךיש

 ,נכוןכלאשנראהמה .ויצירתיותבקומפוזיציה
תנועותשיחבראורח,כוריאוגרףלהזמיןהוא

מןניכרבחלקכמקובללרקדנימ,אותןויכתיב
הלהקות.

אחרייהיה"מהושואלימקדימהשרצימלפני
צוותלהקימכדאילוי-תנאי",שרה

שירשמומקצוע,אנשישלמצומצמ
התנועתיימהחומרימאתבכתב-תנועה

וייצרוועיבדהלוי-תנאישחשפה
יורושבהשיטתית,שיעוריממערכת

עלשתתבססהתנועה,שפתאת
ישחזרוכןהתימנית.העדהאוצר

ויצלמוהמופתעבודותאת
לוי-תנאיבעודזאתוכלאותן,
איתנו.

זמןשרתרינהעמשוחחנו

שנכנסהלפנימה
כמנהלתלתפקידה
שלהחדשההאמנותית

 .ענבל

המעברמתבצעאיך

הקודמתמענבל
החדשה?לענבל

"קשהשרת:רינה

 .שחשבתימכפייותר

חילופיהיולאאלה
 .שגרתייממנהלימ

נכנסתלאאני
שרהשללנעליימ

אנילוי-תנאי,
 .אחרמשהומתחילה

האתניהמחולעולמ
ויש ,עולמיכלהוא
שלכזהלסוגקיומ

מעברגמתיאטרון,

שרהשללעבודותיה
לוי-תנאי,

ידועותשאיכויותיה

הרמהעלדוברהרבהמעורערות.ובלתי
הרקדנימבינתיימהלהקה.רקדנישלהטכנית
לא .והעשרהטכניקהשיעוריהרבהמקבלימ
בשיפורמתמקדתאני .כוריאוגרפיהשיעורי

ממשיכהאנישכרגעלמסקנה,הגעתיהטכניקה.
לפניהמשכיות.תוךשינויויוצרתהלאה

שהמורשתלדאוגצריךשינויימ,שעושימ
שלבמצבעכשיואנחנותתבזבז.לאשנוצרה
שירצולאמנימפתוחימשנהיהוככלהתהוות,

קסמשרביטליןיאיותר.טובכךלהתמוד,ד
ממושכימ.תהליכימואלה

ענבל,שלהחדשהבתכניתשנה,כעבור
עבודהולונכללהלא ,' 92בכרמיאלשהועלתה

הלהקהחברי .לוי-תנאישלאחת
תימניימאלמנטימשרקדו

כהןאילנהשל(בעבודותיהן
(אצלוחבאניימזארב)ושרה
כאילורקדוקול),סיקי

זר,בגדעליהמהולבש
הטכניתשהרמהלמרות

שלושהשתפרה.
תיבתוכנמהעבודות

שרת.רינהשלהיו
מאחר

והכוריאוגרפיה

הצדאינה

שלה,החזק

אתלטשטשיכלולאהיפותהתלבושותגמ
הריאליסטיתהגישהואתהדלהתנועתיהחומר

המיושנת.

 '-111בת
-31.7.91ברוטשילדדהבת-שבעשלהודעתה

סגירתועלבבת-דורנרחבימפיטוריןעל
אלהאמידה,עלהפועלובית-הספרהלהקה

הציבור,מכספיחלקיתלפחותיתוקצבולא
"אינניבארץ.המחולעולמאתבתדהמההכתה
אומרולאלחיות,לינותרעודזמןכמהיודעת
למצואחייבימבכספמ.לעשותמהליורשי
שלפעילותההמשךאתשיבטיחומימוןמקורות

אמרה.היאבת-דור",

להקתאתרוטשילדדההקימהבשעתה
סוףסוףתהיהבארץשלרקדנימכדיבת-שבע
לאשקודמיהמפריווילגיה,-מקצועיתמסגרת

נוספהכ,ךאחרשנימשלוש , 1967ב-בה.זכו
בת-דור.

מחוללהקותמספרכיומפועלותבישראל
הבלטלהקתהאחדבקצהממוסדות.
בת-שבעהשניובקצההישראלי,

שניביןנמצאתבת-דורהעכשווית.

בת-דורשלהרפרטואראתהקטבימ.
ופונהסולידיכמודרני,להגדיראפשר
 ' 70ה-בשנותאמהרחב.לקהל

הלכו ' 8ה-סשנותובתחילת
שתיביןהסגנוןהבדליוהטשטשו
בין(ובכללהאחיותהלהקות

הלהקות),שארלביןבת-דור
שליצירותהעלוושתיהן
הריכוריאוגרפימ,אותמ

מהןאחתכלמצאהשהיומ
שלברפרטוארמשלה.דרך

כלולותבת-דור
יוצרימשלהעבודות
בעולמ,מובילימ
מבחןאתשעברו

האחרונה.האופנה

עבודותאמנמ

מצויותדומות

גמ

ברפרטואר

לוי-תנאישרהכוריאוגראפיה:פורחות""אותיות-ענבל
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היוםעולותלאהןאךבת-שבע,שלהישן
 .העכשוויסגנונהעםאחדבקנה

וביקשהרוטשילדדהחזרהשנים,במשך
שתפחו,ההוצאותבעוללשאתלהשיסייעו

אולייתרה,ברצינותנשקלהלאבקשתהאבל
בלב.דכנותניםהרוטשילדיםשלהדימוימשום

וניסוהתמיכהבנחיצותשפיקפקוגםהיו

שמכירמיאבלציבור.ביחסיכתרגיללהציגה
ופועלתחושבתשהיאיודערוטשילדדהאת

התחשבויות.הרבהבליבהתאם,

מחזיריםהםלי:אמרהרוטשילדדה
ספר,ביתיהיההמוצא.לנקודתאותי

להםיהיהולאטוביםרקדניםשיגדל
אתלעזוביצטרכווהםלרקוד.איפה
מקוםללארקדני];ןיעשומההארץ.
עבודה?

10-

שמחהשלקורטובגםניכרהתגובותמןבחלק
חשבונותסגירתמשוםבהשהיתהלאי,ד

דהשלפעילותההכל,ככלותהיסטוריים.
תמיכתההסתייגות:פעםלאעוררהרוטשילד

הכספיםהזרמתאורדמן;בז'נטמסויגתהבלתי
אלה,שללקנאתםמקורשהיתהלבת-דור,

 .רזיםציבורייםבתקציביםלהסתפקשנאלצו
השמצותשמועות,חרושתנתלוותהאלהלכל

דהשלהחלטותיהעלההשגותיהיוורכילויות.
רלוונטיאינוזהכליהיו,אשרבעבררוטשילד

בת-דור.שלבעתידההדיוןלגבי

"בעדבשאלההלוהטיםהוויכוחיםלכלמעבר
המדינהשלהמוסריהחובקייםבת-דור",ונגד
דהבת-שבעכלפיהישראליהמחולעולםושל

במחולהונהאתלהשקיעשבחרהרוטשיל,ד
-40מיותרבמשךאמניםניסוכןלפני .בישראל

ובסופובארץמקצועיותלהקותלהקיםשנה
כספית.בתמיכהזכולאכיידיים,הרימודברשל

-העםריקודימפעלתזמורות,תיאטראות,
האמנותיהמחולתקציבים.הוענקואלהלכל
אתשהקימהרוטשיל,דדהולולאחורג,בןהיה

מיטבאתלארץושהביאהלמחולבית-הספר
ואם-מתייודעמיוהכוריאוגראפים,המורים

להקמתכספיםדימקציבהממסדהיה-בכלל
אותםשלגורלםהיהומהאמנותי,מחוללהקת
המחולמוביליהיוםשהםויוצרים,מורים
בארץ·

ויכוחיםמתנהליםאםגם-התרומהוכגודל

אתלנצלהיהאפשרשמאלגיטימיים,בהחלט
כך-יותרנכוןאחרת,רוטשילדדהשלכספה
מבקשתהיתעלמואםהטובה,כפיותגםתהיה

בת-דור,להקתרוטשיל,דדהובעיניהאחרונה.
וכןבבאר-שבע,וסניפובתל-אביבהספרבית

אח,דמכלולהםאלהכללרקדנים,המרפאה
להפרדה.ניתןבלתי

אורדמן.ז'נטעםאלהכלעלשוחחתיכשנהלפני

בבת-דורךכיוםהמצבמה

מנסיםאנוכימאו,דקשה"המצבאורדמן:ז'נט

הברונית,שלהחודשיתמההקצבהלהתקיים
שאנושניםשלושזהמספיק.לאזהאבל

לגמורהצלחנובקושיאבלבהוצאות,מצמצמים
גםתמשיךרוטשילדדהשעברה.השנהאת

נקודתהסכום.אותואתלנולהקציבהשנה
הציבוריתמהמועצהשקבלנוהיא,היחידההאור

רקדניםעבורשקל 90,000ולאמנותלתרבות
להקתחברי 20מתוךכתשעהכיום, .עולים

לשעבר".המועצותמבריתהםבת-דור

הסדרךמסתמןהאם

אבללבית-הספר,לעזורכוונה"מסתמנת :.א.'ז
מחזירים'הםלי:אמרהרוטשילדדה .ללהקהלא

שיגדלספר,ביתיהיההמוצא.לנקודתאותי
והםלרקו.דאיפהלהםיהיהולאטוביםרקדנים
ללארקדניםיעשומההארץ.אתלעזוביצטרכו
עבודה?'''מקום

תקוםממסדית.עזרהתקבלשבת-דורנניח
בנושאלומרמהלהויהיהציבוריתמועצה
לכךךתתנגדי .הניהןל

להשפיע.גםרוצהכסףשנותןשמי"מובן :.א.'ז
ענייןזהאבלסתם.כךכסףנותןלאאחדאף
מהסכומעשיריתיתנואםפרופורציה.של

ההשפעהגםהברונית,לנושמקציבההשנתי
גםתהיהכךיותר,יתנואםבהתאם.תהיה

ההשפעה".מידת

בפסטיבללהופיע.בת-דורחזרהבינתיים
מספרםלמרותמגובשת,נראתה ' 92כרמיאל

באחרונה.שקלטההעוליםהרקדניםשלהרב
מעולה.בביצועמגוונת,תוכניתהגישההיא

ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצההחלטת
לאולפןכספיםהקצבתעללהמליץהיתה

בלב.דבת-דור

היל-סאגו)ג'יו(כוריאוגראפיה: " ...ככלות"והיה :בת-דור
BAT-DOR; "AND AFTER" IChoreog. Gene Hi ll-Sogonl 

 PhotoMulo & Horamatyוהרמתימולהצילום:

הבלט
הישךאלי

רקדניםמבחרעימההביאהמרוסיההעליה
הבלטמסורתעלשגדלושונות,ברמות

הישראלי,בבלטהואהטבעימקומםהקלאסי.
רוסייםשמותמופיעיםהלהקהבתכנייתואכן
הזרים.הרקדניםשמותומתמעטיםרבים

אתלמצואלעוליםקשהובקיבוציםבבת-שבע
עכשוויותמודרניותלהקותאלהכימקומם,

האמנותיתהתפיסהביןוהפערמובהקות,

הרקדניםשלאלהלביןשלהןהתנועהוסגנון
לרקדניםקשהסיבה,מאותהמדי.גדולהעולים

המודרני-ניסיוניבמחולגםלהשתלבאלה
ממסדי.החוץ

באיםהרוסיםבאים,הרוסים

איתםמביאיםמה-

העמים?מחבראמני-המחול

מרקמןהללושמנהליםשייסדוהישראלי,הבלט
לקיומושנים 25השנהחגגימפולסקי,וברטה
כפיללהקה,יכולת.והפגנתבגרותשלבמופע
המועצהשלולמחקרלמידעהסקרשקבע

קהל ,)' 92(אפרילולאמנותלתרבותהציבורית
הבלטללהקתבארץ.ביותרהגדולהמחולצופי

אימוניםאולםורקמשלהביתאיןהישראלי
ספרביתלהקיםהלהקהמנסהלאחרונהאחד.

אליה.הצמוד
אופיהלהקהנשאההראשונותבשנים

עדקצרבאורךעבודותוהעלתהרפרטוארי
ביןוישראלימ,זרימשונימ,יוצרימשלבינוני
רובהאחרונות,בשנים .ימפולסקישלהשאר

מספרשיצרהימפולסקי,שלהןהעבודות
אוהנמה""היפהפיהכמומלאבאורךבלטים

בנויותמא,דיפותעבודות .ויוליה""רומיאו
בהשוואהבאופייןסולידיותהיטב,

קלאסייםלבלטיםעכשוויותלאיטרפרטציות
מאץשלהברבורים"ו"אגם"ג'יזל"למשל,כמו,
"אילוףואפילומארןמאגישל"סינדרלה"אק,

קרנקו.שלהסוררת"

הבאהךלעונההלהקהתכניתמה

ו-5לקצרהעבודה"גמרתיימפולסקי:ברטה
לכלנוספתעבודהליצורמתחילהואנירקדנים



הלהקה".

עבודותיותרברפרטוארלכלולמקוםאיןהאם
בעולם?כיוםמוביליםיוצריםשל

מאנן,ואןהאנסעמומתןבמשא"אנו :.י.ב

אתרקרוצהאני '.-93ביגיעשכנראה

הסובבעיני,ביותר.הסובימהכוריאוגרפימ

אתלהציגהזכויותואתבאלאנשין,הואביותר
בחינמ.מקבלימאנושלוהעבודות

עסוקימהראשונהמהשורההכוריאוגרפימ

אצלנולהעמידיסעולאוהמשלהמבלהקות
אבלכוריאוגרפימ,מיניכללקחנובעברעבודה.

אנולניסיונות.כוחואיןכסףלנואיןכיומ
וישעבודותחמשעלחזרותזמניתבועושימ

אחד".חזרותאולמרקלנו

מקןמיים?יוצריםבפניהלהקהפתיחתעםומה

זהקלאסילבלססובהכוריאוגראפיה"ליצור
מקומיימיוצריממכירהלאואניקשה,מאוד
אתשואלתאניפעממדיזה.בתחומסובימ

עבודה,לעשותרוצהמישהואמשלי,הרקדנימ
המצעירימוכשהמבעצממעסוקימהמאבל
לעסוקשיוכלוחושבימהמלרקוד.רוצימרק

לפנייותר.מבוגרימכשיהיובכוריאוגראפיה
יצרהלהקה,רקדןספיארו,איציקשנימשלוש

נסעואזשבחימ,קיבלהואסובה.כוריאוגרפיה
משפץהואכיומהעולמ.אתלכבושלחו"ל
 " ...בניו-יורקבתימ

לבלטטובהכוריאוגראפיהליצור
לאואביקשה,מאודזהקלאסי
טוביםמקומייםיוצריםמכירה

זהבתחום

המרכזאח,דיוצרימפולסקי,ברסהכדבריאכן,
גממקובלעבודהדפוסהואלהקה,סביבו
ג'וןלמשלפעלכךהקלאסי.הבלסבעולמ
עבודותהעלאתבצדשקרנקו,אלאקרנקו.

מיסבעממפגשימהקהלמןחסךלאשלו,
עתודתסיפחגמבבדבדבזמנו.היוצרימ

הבולסימהשמותהיומשהמצעירימ,יוצרימ
בילינוימאייר,ג'וןקיליאן,(ייריבתחוממ
ואחרימ).פורסייס

הקלאסיהבלסלהקתהואהישראליהבלס
ויותרארבעלעומתבארץ,היחידההממוסדת

מחייב.והמונופולממוסדות,מודרניותלהקות
הקהלאתלחשוףומרקמןימפולסקיעלמוסל

ובמקבילבעולמכיומהיוצרימלמבחרהישראלי
שלהבאהדורלצמיחתתנאימוליצורלעודד
בפנישעריהאתולפתוחבלהקהצעירימיוצרימ
מקומיימ.יוצרים

קאמריאנסמבללהקיםהרעיוןעלדעתךמה
גווןעםמקומייםיוצריםשלרפרטואריקלאסי

עכשווי?יותר

עושהאניזה?אתצריך"מיימפןלסקי:ברטה
למוסיקהשמ'יללאלמשלעכשוויות,עבודות

להקה?עודלפתוחיהרמוניימ.'אומאהלר,של
כמולהקותהרבהכךכלעמבעולממקומאין
בקושי.מתקיימותוכולןכאן,

המשךדוך
שלקיומןהואבארץהמחולבחייחדשמרכיב
הספרובבתיהביניימבחסיבותלמחולמגמות

נמצאותאמנמאלהמגמותהעל-יסודיימ.
והולךגדלמספרןאךדן,גושבאזורברובן
ירושלימגעתון,חיפה,חנה,(פרדסהארץברחבי
לתלמידיממקנותהמגמותרמון).מצפהואפילו

כללבדרךהבוקר,בשעותלרקודאפשרות
הצהריימ.אחרפרסיבססודיולשיעורימבנוסף

האימונימשעותבמספררקמדוברלאאך
למגווןהתלמידימשלהחשיפהחשובהבשבוע.

קלאסי,(בלסמחולסגנונותושלמורימשל
מגווןועדות),עמריקודיג'אז,מודרני,מחול

ואוליהפרסי.בססודיומוצעלאכללשבדרך
התיאורסיימ:השיעורימיותראףחשובימ

האדמגוףהכרתהמוסיקה,המחול,תולדות
מקבלימשבהמהקומפוזיציה,שעוריובעיקר

מדיומלהבנתבסיסיימכלימהצעירימ
למחול,המגמותשהוקמולפניהכוריאוגראפיה.

הכלליהידעוהנחלתהקומפוזיציההוראתהיו
בשתירבהחשיבותרואהאנימוזנחות.במחול
במינוןהסכניקה,הוראתעמובשילובןאלה

הנכון·

עידודמלחשיבותיותררבהמודעותישנהכיומ
שלהסבעיהמאגרמקומיימ.יוצרימשל

בלהקותהשאר,ביןמצוי,כוריאוגרפימ
גמיוצרימשלהעתידדורסיפוחהמקצועיות.

שבהןרבותשנימאחריאחריותמ.בתחומהוא

במקומאותולדרגישלפינה,זהתחומנדחק
קורסשלחסרונוניכרהעדיפויות.בסדרגבוה

לקומפוזיציה,מרוכז,דו-שנתי,אושנתי,

ביצירה.בסיסיידעלרקדנימשיקנה

בת-שבע,אנסמבלאתהקימהבת-שבעלהקת
מקומיימכוריאוגראפימשלעבודותהמעלה
בורשסיין);אריהדניאלי,ענתגלילי,(איציק
יוצרימשלעבודותמועלותהקיבוציתבלהקה
וליאחבן-גלנירבאר,(רמיובסדנתהבהשגדלו
איבגי).אוריפססמן,אריהאסולין,ענתדרור,

בנוסףמקומיימיוצרימלספחצריכהבת-דור
לתוכניתולהכניססופר-רייסר,לדומי

קומפוזיציה.שיעוריגמספרהבביתהלימודימ
דנו.כברהישראליהבלסעל

המחולפרחשבהןשנה 40אחריכידומה,
חוץ-ממסדיות,דמויותסביבבארץהאמנותי

העיקר,בעיניהןהיוהאישיוהביסוישהיצירה

ולאחרבחשיבותומשניהיההסכניהצדואילו
לסכניקהסגידהשלהפעמנוספות,שנה-30כ

אנומחו"ל,אורחימכוריאוגראפימייבואושל
מושגלהיותעתידשבהתקופה,בפתחעומדימ
ותרומתהממוסדותהלהקותתרומתביןהאיזון
ויצירה,סכניקהביןאיזוןהחוץ-ממסדי.המחול

פנימההסתכלותביןואופנה,מסורתבין

 ,. rכותליארבעתביןהתכנסותביןוחיקוי,
 Iגtהאופקימ.והרחבתהססודיו

באלאנשיו)נ.י(כןריאןנראפיה:"טרנדה"הישראלי:הבאלט
! ISRAEl BAllET; "Serenode" IChoreog. G. Bolonchine 

 Photo Joocov Agorאנןריעקןבצילןם:



בלטלהקת
מקצועית

במגוווהמופיעה

מחולסגנונות
מקוריותביצירות

הרפרטוארומתוך

הבינלאומי
ע"ימוכרתהלהקה
והתרבות,החינוךמשרד

לעמ""אמנות
חיפהועיריית

כלאתכולליםפסטרנקאדמפסטרנק,אילנהקלאסיבלט
בבליאורליגבאי,תמישקריאן,גאינההרמותבכל

המחולמקצועותפרתטוביול,ןרינהבראון,שמעוןג/אזמחול

הרמותבכלאורניעדהמודרנימחול
דוראןסילביהבהנהלת,ספרדימחול

מוריםמבחרי IIועפלמנקו

הראשונהמהשורהאוז/וגובבלהאופיריקוד

המורימצוותאורני,עדהמרכזת:בוקרקורסי

למחוללמורים

או Iגלה-מחולסדנאות

 04-344662טל,חיפה,הספווטהיכלואשיסניףוהושמה:פוטים



חושות aחושות aםחושות
t/ מוטיקאלייםכטאות

 LONDONבהנהלת
CONTEMPORARY DANCE 

THEATRE 
"תיאטרוןשלמיסדוחדלמאז

הלונדוני,בן-זמננו"המחול
לשמשכוהן,רוברטמיודענו
כארבעלפניהאמנותיכמנהלו
שנהמדישמהתחלפושנימ,

ואגונר,דןהאמנותיימ.המנהלימ
כעבורלארה"בחזרהאמריקני,

דונקאן,נאנסיגמ .שנהבתכהונה

בעונההתפקידאתשמילאה
 .בתפקידההתפטרהשעברה

חדשאמנותימנהלשייבחרועד
ביותרהותיקההמודרניתללהקה

רוברטעצמועלקיבלבבריטניה,
אתזמנית,שוב,למלאכוהן

התפקי.ד

t/ למחלקהחדשמנהל
בבית-הטפרלמחול

JUILLIARD בניו-יורק
לגמלאותהילמרתהיצאהמאז

כמנהלתטופאזמוראילשימשה
החליףעכשיו JUllllARDבית-הספר

הכוריאוגראףבתפקידהאותה

שנימנהמיהרכרבי,בנימיןהותיק

המחול"תיאטרוןמיסדיעמ
 ,-60השנותבראשיתהנדרלנדי"

בארץ.גמשעבד

t/ הרקדןנפטר

בוהנרגרהארדוהכוריאוגראף
אחדלעולמוהלך 56בגיל

שלביותרהמקוריימהיוצרימ
גרהארדבגרמניה,המודרניהמחול
אחרי ,) GERHARD BOHNER (בוהנר

באיידס.שחלה
בודד","זאבהיהבוהנר

בדרכימהלךשלא
בשניממקובלות.
בשיחזורעסקהאחרונות

אוסקרשלמחולותיו
 OSKAR (שלממר

SCHlEMMER (, איש

ליצורשביקשה"באוהאוז",
דמויותשלקוביסטי,מחול

שנותבסוףגיאומטריות,

הידועהיצירתו .-20ה

היאשלממרשלביותר
אותההטריאדי","הבאלט
 . 1 977ב-בוהנרשיחזר
אתשיחזררקלאבוהנר

יצראלאההמ,המחולות
סולוכגוןמשלו,יצירות
הזהב""חתךושמו

עקרונותעלשהתבסס
גיאומטריימ,אסתטיימ

 .מופשטימוקווימצורות

שלאחרונההלפניעבודתו
להקתעבורבוהנר,

שלהקאמרי"הבאלט

"פחדימכותרתה ,פראג"

אתהמבטאשמ ,"וגיאומטריה

סגנונו.תמצית

"מחולהרבעוןשל 2 'מסבגליון
מפורטתרשימהנביאבישראל"

 .יצירתוועלעליו

t/ ארכיוןכלילנשרף
 "-20ההמאה"באלט
בבריטל

ניהולאתאר'בזסימורעזבמאז
שנה 20במשךשפעלהלהקתו,

בבריסל "מונילה"דהבתיאטרון
שלובית-הספראתוסגר

בבנייןשוכנושמ,"מודרה"

זהוכןלהקתוארכיוןבית-הספר
 .מוריסמרקממשיכו,של

המוכר- 103באראשברחובהבית

בחודשבאשעלה-רבימלרקדנימ
אתכילתההשריפהשעבר.מאי

מבקשימועתההארכיונימ,מרבית

שלהאופרהשלהבאלטאנשי
אתשניתןככללשקמבריסל

 .בושמוריםשהיוהחשוביםהמסמכימ

t/ שלבכורותII קיליאןרי
בזינבהגליליואיציק
הופיעבשוויץזינבה""באלט
יירישלביצירתואוקטוברבחודש
 " STEPPING STONES "קיליאן

מאתחדשהובעבודה

 . PAULO RIBIEROהכוריאוגראף
עבודתובוצעה 1993בינואר-8ב

 ,יהישראלגליליאיציקשלהחדשה
מאתחדשומחול "לכלוכית"

לאשעבדהבריטי,הכוריאוגראף

 ,""בת-שבעעמבארץאחת

 .ברוסכריסטופר

Gerhaבוהניגיהאיד rd Bohner 

t/ בפוליןנוטדהלראשונה
מודרנימחוללהקת

עצמאית
ביטומבעירהפועלתלהקהזו

שלההבכורהמופעשבשלזיה.
הלהקהמנהלבאפריל.התקיימ

אתשהחלנסקי,לומייאצקהוא
שלוהיסטוריוןכחוקרדרכו

אלשובהגיעומשמהמחול
שלוהמ.א.תואראתהיצירה.

עבודתו,עלקיבלמהאוניברסיטה
היהודיהמחולבמסורתשעסקה
למדאפילוזהלצורךבפולין.
פןגמיהודי.אינוכיאמיידיש,

אחדהחדשה:ללהקהישראלי
ומורהשלההכוריאוגראפימ

קייזר,אביהישראליהואהלהקה,
שנימכברהעובדבת-דור,בוגר

ושהופיעבבלגיה,מעטותלא
כאחדבירושלימשעברבאביב

שלבעבודתהמפועלי-המתכת
רוהר".-"המקומלינקה,סוזנה

t/ התקבדנמרקII ם

בורנונוילפטטיבל
פסטיבלהתקיימבדנמרק

שנימ,עשרכלהנערךבורנונויל,
בורנונויל,אוגוסטהאיש,לכבוד

סגנוןאתשיצר ,) 1805-1879 (

הדנימ.שלהמיוחדהבאלט
שבראשוהדני,המלכותיהבאלט
לקופנהגןהזמיןאנדרסן,פרנק

העולמ,מכלמחולמבקרי-140כ
שלהבאלטימבשלללחזות
נוכחהמרגרטההמלכהל.נויבורנו
אתעיצבהואףהמופעימבכל

לבאלטוהתפאורההתלבושות
"אגדת-עמ".

t/ שלשמועלהפרט
ה IIגאובאלברט

אלברטשלשמועלהפרס
בפולין,שנולדיהודירקדןגאובייה,

בשנותשעברעדבהונגריהעבד

כשנה,לפניונפטרלדנמרק-30ה
מנהלילראשונה.השנהחולק

יחולקשהפרסהחליטו,העזבון
מדנמרק,שניימאולאמןשנהמדי
מישראלמחוללאמנישנתיימכל

למחוללימהאחרתובשנה
החליטההפרסהנהלת .מהונגריה
לשניהשנהאותולהעניק

רוזנטללנועה :צעירימישראלימ
בת-שבע)מאנסמבל(לשעבר

המחוללהקת(רקדןפרנקלולזיו
יזכהמהמאחדכל .הקיבוצית)

למטרותש"ח,-8500בכ
עבודהלמימוןאוהשתלמות

הזוכימ.בחירתלפיחדשה,

t/ לאחרונהנעדרות
ונעמהלאקינגוונדי-מהבמה

שלהותיקותהבלרינותשתיידלין.

שתיהסיבה: .הישראליהבלט
אתלהרחיברוצותהיוליות

לחסידהמצפהנעמההמשפחה.
בןלאוראחותאואח , 93באביב

מנהלתויצמן,סילביגמהשלוש.
מצפההלהקהשלהמכירות
חדש.לתינוק

t/ בשטוטגארטישראלים
להקתבשלהידועהבשטוטגארט,

באלט.הכללאשלה,הבאלט
יומאתחגגאוקטוברבחודש

מודרניאנסמבלהעשיריהולדתו
עלהמנוהלשמו, Telosגדול,לא
בישוף-מוסהקה,אורסולהידי

שזכוהופעות,שלימימבשלושה
העיתונותמצדחיוביותלביקורות

ומבצעימיוצרימכמהובמרכזן-

דווקא.ישראליימ
Stuttgaב-קראוסהברנדכותב rter " 

" Zeitung : היהביותר"המרשימ
גרדהנתןשיצרימקבילימ',המחול
דמתיאמנוןהחירשהרקדןעבור

רוזנטאל".נועהשלו,והפרטנרית
רקדןבשעתוהיהגרדהנתן

וב"בת-שבע",ב"בת-דור",

"טלוס"שלחזרותמנהלומשמש
היתהרוזנטאלנועהרב.זמןכבר
רקדניתהקודמתהעונהלסיומעד

אמנון ."בת-שבע"שלהאנסמבל
"קולשלהראשיהסולןהיהדמתי

אפרתי.משהשלדממה"
משלו,סולורקדגמדמתיאמנון
שלשמבקרוהציפור",בצל"האיש
Stuttga "העיתון rter N achri chten ", 

"מרשימ".מוצארגיץ,הרטמוט

הישראלי,הקהלשלנוסףישןמכר
וזכהבמופעימחלקשנטל

מיאלאאינומצויינות,לביקורות
ונעלמ"בת-שבע"מרקדנישהיה

 .סיינט-שאפריידהברונומנופנו:

למדי.קטןהגדולהעולמ

t/ נפטרה 99בגיל
הנציגההולם,הניהבניו-יורק
המודרניהמחולשלהראשונה
באמריקה.האירופי

בראשיתלניו-יורקהגיעהולמ
מרישלכנציגתה ,-30השנות
בית-ספר.שמופתחהויגמן

ויגמןשלבלהקתהרקדהבנעוריה
אתהביאיורוקסולוהאמרגן
.הוא-1930בלאמריקההלהקה
בית-ספרלפתוחבויגמןהאיץ

אתילמדושבובניו-יורק,
להפקידהחליטהויגמןשיטתה.
הולמ.הניהבידיזהתפקיד
לשלטון,היטלרשלעלייתואחרי
הולמידיעלבית-הספרנקנה

לימדה 1934מאזהוחלף.ושמו
בנינגטון,במכללתבקורס-הקיץ

"פסטיבלצמחשממנוקורס
עדהפועלהאמריקני",המחול
הזה.היומ

 ~1במכללתללמדהחלהכךאחר



םחדשותםחדשותחדשות
רביםלמדושםמקוםקולוראדו,

כגוןבאמריקה,המחולאמנימטובי
המשיכההיאניקולאיס.אלוין
בשנתפרישתה,עדשםללמד
1983 . 
היההולםהניהשליצירתהעיקר
כגוןבמחזמריםהתנועהעיצוב

הנאוה""גבירתיקיית","נשקיני

עבדההיתרביןו"קאמלוט".
ל"גבירתיהחזרותבעתבישראל
גיוראידיעלשהופקהנאוה",
 .-60השנותבראשיתגודיק,

 1992נובמברבחודש '11
דרור,ארזבניו-יורקנפטר

"הבאלטמרקדנישהיהמי
ארז, . 34בןרקוהואהישראלי",

היהבית-שמש,בעיירהשגדל
בבית-הספרמצטייןתלמיד
במדעיםבייחודשם,התיכון

לתל-אביב,הגיעהואהמדוייקים.
 16כבןבהיותוהישראלי"ל"באלט
רקדן.להיותהחלטהובליבו
מרקמןוהללימפולסקיברטה

זוולאבכשרונותיו,מידהבחינו
להתמסרמוכניםשהיובלבד

אימצוגםאלאהאמנותי,לחינוכו
פרטייםאימוניםהנער.את

אותוהפכויוםמדיאינטנסיביים

מרתק.לרקדןמשנהפחותכעבור
מרכזייםתפקידיםמילאהוא

שברפרטואררבותביצירות

המאהבשלזהאתביניהםהלהקה,
שלאב"הנערהאלאן,המצחיק,
חושלארזהיההיטב".נשמרה
למדינדירהתכונה-הומור
 .קלאסיבאלטברקדני
היהשניםכשמונהבמשך

"הבאלטשלהמרכזייםמהאמנים
כוחואתניסהגםהואהישראלי".

באלטשיצרשעהבכוריאוגראפיה,
 .לילדיםדמיוןמלא
לוהיהקשהמשבגר,אבל

תלויולהיותלהמשיך
שבביתםהלהקה,במנהלי
סיורובשעתהתגורר,

הישראלי""הבאלט
אתוניתקעזבבאמריקה

קשריו.

עתללאמותוועדמאז
בניו-יורק.שהה

מקמילו,קנתסיר '11
מהכוריאוגראפיםשהיהמי

ה"רויאלשלהחשובים
השניםוביןהבריטיבאלט"

מנהלו 1977ועד 1970
בלונדוןנפטרהאמנותי,
בשנים .אוקטוברבחודש

להקתאתניהל 1966-1969
בברלין.האופרהשלהבאלט
באלטיםמספריצרמקמילן
באלטעבורגםחשובים

שטוטגארט. 14 

עלהתבססומיצירותיורבות
כגוןספרותי,חומר

ביתואודותעל"אנאסטאסיה",
שהוצאהניקולאי,הצארשל

 ,הבולשוויקיםידיעללהורג
אודימהמאתהרומןלפי"מאנון",

טרגדיהאודותעל"מאיירלינג",
בבית-האבסבורגאהבהשל

האוסטרי.

שתקן,מופנם,אדםהיהמקמילן
פסיכולוגייםמומנטיםוהכניס

שעברהבשנהשלו.לבאלטים
"נסיךהמוקדמתעבודתוחודשה

באלט"ה"רויאלידיעלהפאגודות"
 .הלונדוני

שנימקום '11

 , 21ה-בתלויטיןיעלהרקדנית
המחולבלהקתהרוקדת

השניבמקוםזכתה"בת-דור",

פרנקיםאלף 15שלכספיובפרס
הבינלאומיתבתחרותצרפתיים,

מטעםבפריז,שנערכהלמחול,
(וזו).הבינלאומיהתאטרוןמכון
סולומחולביצעהלויטיןיעל

אדההולנדיהכוריאוגרףשיצר
וובה.

 Jלשנתייאחתהנערכתבתחרות

הרביעית,בפעםוהמתקיימת

-16מרקדנים 35השתתפו
רוסיה,איטליה,צרפת,ארצות:
בלגיה,צ'כיה,בולגריה,ארה"ב,
האייםיפן,קנדה,ברזיל,

פרו,יוגסלביה,פינלנ,דהקריביים,
ונצואלה.מכסיקו,

האומנותיתהמנהלתאורדמן,ג'נט
הוזמנה"בת-דור",להקתשל

בתחוםבתחרות,כשופטתלשמש
הפעםזוהמודרני.המחול

משמשישראלישנציגהראשונה,
זו.בתיירותכשופט

לויטיויעל

קפיצות

וסיבובים
ארנוןשרהמאת

שקרומאירועיםקצרצרים

פניםהמקומי.המחולבחייוקורים
לחו"ל,גיחותחדשות,ובכורות
תוכניותוכישלונות,הצלחות
הפזורהמןחדשותלעתיד.ותקוות

הראויהמחוליתהתרחשותוכל
לאיזכור.

הרבהראהברית-המועצות.

והלהיבהתפעלבאלט","בולשוי
בששהצעירהאתבסיפוריו

זוכרתאניחמש"מגילבנותיו.
עלתקליטיםלימביאשהיה
מוצארט,צ'ייקובסקי,באלט,

הכלובגדים.ספריםצילומים,
זהשםהיום.עדאצלישמור

אתחייבתאנילהםהתחיל.
לריקוד".הגדולהאהבתי

היאהגרעין"אתשם"אבא

לחמשגםעודדה"."ואמאמדגישה
חופשייםמקצועותהאחיות

ההורים.שלנמרץובעידוד
ארכיאולוגית,עתונאית,

הראשןנההמןדרניתהערביההרקדנית-מןרקןסראבעה

בלהקהערביהרקדנית '11
הקיבוצית

ישלנו.ישכברערביהשחקנית
והקצינהאקדמאיותעורכות-דין,

עכשיובצה"ל.הראשונההבדואית
המודרניתהרקדניתשלתורה

כביררצוןעםהראשונה,הערביה

שלהכמולהצליחאדירודרייב
חלוםאתתגשיםשבקרובנראה,
בתמורקוס,ראבעהחייה.

מועצתראששלהזקונים
זאת.לעשותעומדתכפר-יסיף,

אצלהישעודלהוריםאבל , 20בת
שתיסעהסכימולאהם .מלה

בחיפה,נפגשנולתל-אביב.
שהיאכמויעני.הדר,ךבאמצע

המתנהלתהשיחה,במהלךאומרת
יפה,רהוטה.עכשוויתבעברית

ארוךשחורשיערירוקות,עיניים

בבלורקדניתשלוגבוהדקיקוגוף
הרבההמוזכריםההורים,ג'ינס.

הראשונים"הםהפגישה.במהלך
כךבריקוד"אותישעניינובחיי

באלטדווקאהיה"וזהראבעה,
קומוניסט,נוצרי,אביה,קלאסי".

 13זההעומדבראל,וליחינוךאיש
מרבההכפר,מועצתבראששנה

שהיתהלמהבעיקרלחו"ל,לנסוע

מורקוסאמאלהזמרת-השחקנית
מורות.ושתיים

שהתחילשלה,כשהעיסוקעכשיו,
צורהללבושמתחילכתחביב,

להציעמתחיליםמקצועית,
שיגרתי,בלתי(שםלראבעה
גוף"בשבחי-חופשיובתרגום

בגילהשידוכים.גםהאשה")
שגדלוהילדותרובשלה,ובחברה
 .ואמהותנשואותכבראיתה

כיאמה,להרמזהלאחרונה
טובהממשפחהנאהעורך-דין

מורקוס,לאמאבה.מתעניין
אדםלהיותבתהאתשעודדה
קשהעצמו,אתשמגשיםעצמאי

לעשותבתהאתלשכנעעכשיו
אחדנושארקכיפנה.אחורה

-ראבעהאתעכשיומעניין
לי"ישרקדנית!להיותהריקו,ד

היאיגמר",הכלאתחתןואםעתיד
קובעת.

באלטשעורילקבלהתחילה 8בגיל
בעכו.צ'כיתמורהאצלקלאסי

"אצלנו, .הבגרותלקראתהפסיקה
ולהצליחטובללמודצריךקודם

לקראתשנתיים,לפניבבגרות".
לסדנתהגיעההבחינותסיום

געתון,בקיבוץהאזוריתהמחול



חדשות-aחדשות-a'-חדשות
האמנותיתהמנהלתארנון,יהודית

והסדנההקיבוצית""הלהקהשל
אחריאותה,קיבלהשלידה,
שלמהשנהקפדניות.מיוןבחינות
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בארצות-הברית,שהתקיימו

"להרוןאסבתיאירועחתיבפת
ובקונגרסהניו-יורקימאמא"
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סורנה",אי"קמינהאפרתי,

שלביותרהנאמנהכמייצגת
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v' בונלאומותסוכנות
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מחולעללאינפורמציההנוגעבכל
לפנותישהעולםובכלבבריסניה
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v' בבאלטמנהלוםחולופו
שלהממלכתותהאופרה

וונה

מאזשעברו,השניםשלושבמשך
גרהארסהאמנותיהמנהלעבר

אתניהלהגראץ,לעירברונר
האופרהשלהבאלסלהקת

הרוסיההרקדניתהוינאית

 ) 1993 (הקרובבסתיוצ'רנישבה.

מיווליאמס,אןאותהיחליפו
מנהלתרבותשניםבמשךשהיתה
שסוסגארסבאלסשלהחזרות
ואחרשם)קרנקוג'וןשל(בימיו

ויאןבאוססרליהעבדהכך
כסגנה.ססריפלינג,

שניםבמשךהיתהוויליאמסאן
ע"שבית-הספרשלהמנהלת
כךאחרבשסוסגארס,קרנקו
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בצירי,ךלבאלסבית-ספרניהלה
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בעולם.ביותר
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ולימדהיוסקורסשלהבאלס
בעיר"פולקוואנג"בבית-הספר
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קרנקו.ג'וןשלבימיושסוסגארס"
לאןנשויהוא 1976שנתמאז

וויליאמס.
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 1-כוויים.עכש

הישראלי"ב"באלס ,שפרליהיינץמאת " 35ב"אופוסזוסמוומרשהדרורארז
" 35 Erez Dror and M a rsha Susman in Heinz Spoerli's "Opus 
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v' דממה""קול
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שנה 500המצייניםהעולמיים
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 .-1989ב 1993-4בעונתאולמות-חזרות.
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שלבמחנהסצינותוהעמדת
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החדשהיצירתושעבר.חג-המולד

להבאגםיהיהבאוקראינההבאלט
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אבלהקלאסי.הבאלטבסיסעל
בוסלט-מילים,מיןאומרת

בכללהשתמשנוטההואבעבודתו
משמשיםו"פעולה""ניכור"

להכניסואפילוהמחולסוגי
בעירבוביה.

שלמרכיביםלעבדותיו
ממיןגיישותשלמצייצת"תערובת

וספורט.אקרובאטיקה
אתהמזכירמשהוזכר,וממיןנקבה

ברקדנים!לגעתלא vבבל.מגדלשלהלשונותבלבול מברךמתוחשקטשלשניהאחרי
בימיםמתקיימיםבשטוטגארטאתהרצינותבכלהרקדניםאחד

קהלביןחדשמסוגמפגשיםאלהכישמח!'מולדב'חגהצופים

שבראשוהמפורסםהבאלטורקדנימתנההפעםלנוהכיןפורסיית

היידה.מרסיהבצבעיממש,מטורפת

מאולמיבאחדבימה"עלב"בימההמבקרתכותבת-ורוד-ירוק".

שלהממלכתיהתיאטרוןגראדינגר.מלווה

הבאלטאמנימזמיניםוירטמברג,גםיפני.בסגנוןהןהתלבושות

שולחנותלקפה-מחול.הקהלאתכרגילהמספקוילמס,טוםהמלחין

קירותבצנצנת,פרחיםעםקטניםשלליצירותהצליליהליוויאת

אדומה,קטיפהושםופהשחוריםובכבודו,בעצמומצויפורסיית,

בצדמועדון-לילה,שלעמוםאורעלהגיישות,כאחתהואאףלבוש

רחבתובמרכז-משקאותבארבמקלדת.ומנגןהבימה

 . Cofe donsonfממשריקודים.עלהמעידבתנועה,שעשועזהו

אחוריאל"מבטהמופעשםלהרחיבפורסייתשלנסיונותיו

-קרובאישימפגשזהוהקלעים".לאיזוריםשלוהתנועהתחומיאת

כוכביעם-בהםלגעתממש .כהעדלומוכריםבלתי
יושביםורקדניההמנהלתהלהקה.

V תחושתאחת.בכפיפהצופיהםעםבמחנה-ויוליהרומיאו

שלהיאלמופעשבאוהצופים
ידידים.אצלביקורעבודת-כפיה

המסוגלתבעולם,להקהעוד"הישבתחוםכיוםשקורהממהמקצת
-לצופיה?"בינהכזאתלקירבהלשעברברית-המועצותהבאלט
קוגלרהורסטהמבקרשואללהקתממופעיללמודאפשר

Sfuffgorfer Zei "בעיתוןמקייב,צעיר"לקהל"הבאלט fung ". 
מקוצרתבגירסההתכניתתחילתמופעיםבסיורהנמצאאוקראינה,

זהלאה"באר",לידיומיחימוםשלאירופה.במערב
הדואטכךאחר ...הקוקטייליםשלהלהקההופיעההיתרבין

הבאלרינהעםהמוכר,המסיים,ביניהםלנוער,מובהקיםבבאלטים
שלההפרטנרברכיעלהמונחתשלהג'ונגל"(מ"ספר"מוגלי"

"היפיפיהמתוךידיים""בליהג'ינג'ית(הילדהו"גילגי"קיפלינג)
הנמה".אצלנושכיכבההנמשים,בעלת

מופיעיםקפההפסקתואחרימקורינוסחגםאבלבטלויזיה).
קרייגוןוריצ'ארדהיידהמרסיההמוסיקהלפיויוליה","רומיאושל

רנאטושלמהבאלטבקטעיםשנועדפרוקופייב,מאתהמוכרת
מרקדניצעיר,כוריאוגראףזאנלה,כדבריומתבגרים","למבוגרים

שהואהנפש","מצביהלהקה,סרגירומיאו,אתהמגלםהרקדן,
שלביוגראפיתיאורבעצםעלרבותלתשבחותשזכהבונדור,

השניים.שלהמשתניםיחסיהםביצועיו.
מעברלאהפעםאמיתית,חשיפהגיאורגימאתהיאהכוריאוגראפיה

ממש.הצופיםביןאלאלרמפה,שלהאמנויותמנהלהקאוטון,
נושאלפיהאילתור.תורמגיעואזבולטיםזהבנוסחהבאלט.להקת

 1ס
זהבמקרההצופים,ידיעלשנבחרמהסצינותחלקהבטים:שני

מכיניםזרים",שינאתנגד"מחאהעבודת-כפייה,במחנהמתרחש

מהירותבאיזולראות,נדהםהקהל
רעיונותיואתהרקדניםתופסים

"זההכוריאוגראף.שלהשופעים
עובראיךלראותמחשמל,ממש
הנעניםולמבצעים,היוצרביןזיק
הכלומתרגמיםלדרישותיורגעבין

קוגלר.כותב-לתנועתם."
הלהקהאיפהמצויין.נראההרעיון

זובדרךללכתשתנסההישראלית,
קרבה?מתוךמחולשל

V שטורמןרבקהכאגדת
בן-בוןיגאלמאת

מלאו ,' 93בינואר-22ה ,'וביום
יוםשנה. 90שטורמןלרבקה
שלהספורטבאולםנחוגהולדתה
היאבועין-חרו,דקיבוץ

תחתבהתכנסותמתגוררת,

מאותרבקה"."כאגדתהכותרת

רחבימכלהגיעוומרקידיםרוקדים
ריקודי-העםתנועתכל-הארץ

הישראלים.
בארבעהנפתחהאירוע

ילדיבביצועריקודי-ילדים,
סמלמשוםבכךישעין-חרו.ד
-50מיותרלפנישם,כיהיסטורי,

ובית-הספרבבית-הילדיםשנה,
ליצוררבקההחלהעין-חרודשל
היושעתידיםהמחולות,את

העממיהמחולראשיתאתלהוות

 .החדשהישראלי
ללא-המיקרופוןעברמכןלאחר
לדוברמדובר-מנחהשלתיווכו

אברהםלמשנהו.אחדוממרקיד
האזוריתהמועצהראשיריב,

שיסייעבדבריו,הבטיחגלבוע,
תרגוםשללאורבהוצאתו
שרתרנהשלספרהשללאנגלית

"קומהשטורמן,רבקהאודותעל
החינוךמשרדבשםאחא".

אחריורונן.דןבירךוהתרבות

במשךשריכזההודס,תרצהדיברה

המדוראתארוכותשנים

שללתרבותבמרכזלריקודי-עם
ההסתדרות.

כותבבירךההסתדרותבשם

תרצהלהלן).(ראהאלה,שורות
אישנהתלמידיאתהזמינההודס
לריקודי-עםתל-אביבאולפןשל

"הגורן"ריקודאתלבצע
מריקודיהו"הרמוניקה",

בעלת-השמחה.שלהראשונים
ויוצריםמרקידיםשלארוכהשורה

אתהזמינוזה,אחרבזההופיעו

והרוקדיםאליהםלהצטרףרבקה
שלמחולותיהםאתרקדושנאספו

גיוראלוי,יעקבאשריאל,יואב
ממן,שלמהפרדס,רותיקדמון,
פרידהבר,צביגמליאל,אליהו

שבתאיישראלהלוי,יצחקמושיקו

נ"רקןיאם".קרןןגיןןריצירדהיידהמרטיהשטןטגרט,נאלט
פןרה.מןטיקה:מקמילן.קנתכןריאןגראפיה:



a חדשותa חדשותa חדשות

ן 990שטורמןרבקה

כהןויקיצילום:

ועו.ד

איהאירגנההחגיגיהאירועלכבוד
מסעמלאירועהאחראיתהלוי,

משנותהכיתותבניאתהקיבוץ,

והמרבקהעבדהאיתמ ,-40ה

עתיקיממחלותאותמאתביצעו
יכולתמ.כמיסב

עלספרהעלדברהשרתרנה
יומ-ההולדתבעלתאודות

הסתיו"הנההסרסאתוהקרינה

 .-50הבשנתשצולמעבר",
בן-נןן:יגאלשלדברין

גורלנועדהעברמןמחולליצירות
היומלשחזראפשרותאין .אכזרי
כוריאוגראףשליצירתוהיתהמה

נרשמתמוסיקאליתיצירהבעבר.
מדוייקימתווימבאמצעות

שניממאותגמלביצועוניתנת
ציוראופסלהיווצרותה.לאחר

לגביגמכךלדורות.משתמרימ
משוררימסופרימ,שליצירות
מ.ומחזאי

אחר.גורלנועדריקודימליוצרי
למרותהתנועה,כתבלמרות
לשחזראפשראיוהוידאו,הסרס

מןכוריאוגראפיותיצירותבמדויק

שנותרמהכללצערנו,העבר.
מאלהאגדתי,שלריקודיומרוב
רינהאואורנשסיןמרגליתשל

שלהמעומעמזכרונמהואניקובה
עיניהמבמושחזואנשיממעס

ביצוען,בזמןאלהביצירות
בשעתו.

רביממחוליוצריזו,מסיבה
היאשסורמן.ברבקהלקנאיכולימ
שריקודיהלכךרקלאזכתה

גמאלאנשכחו,ולאהשתמרו
עשרות,אותמלרקודממשיכימ

מדירוקדימואלפימאותלאאמ
העמריקודימבוללמרותשבוע.

בלבדזולאהחדשימ,הישראלימ
ריקודאףגמאלאליחמ,נסשלא

עלמאיימאינוהיומשנוצר
יוצרירבימלאשלהמ.ההגמוניה

לכך.שזכוהמחול
ביומןשסורמןכתבה 1945ביוני

נמצאימ"אנחנוחרוד:עיןקיבוץ

האלמנסימחיפושבלבעוד
והיסודיימהמקוריימהריקודיימ

משומהארץ-ישראלי.הריקודשל
הריקודימאתלראותאיןכך

כדפוסבארץוהנהוגימהמקובלימ
אתהמספקמוגמר,ריקודי

תביעתנו".

נגיעאיךלקבועבידנולא ... "
פריזהיהאאמאלה:לריקודימ

אמקבוצה,אוחוגיחי,דיצירת

דורותאותקופהסיכומזהיהא

 ...החיימיחרצוזאתאת-רבימ
עתהנוצרואשרהריקודימרוב

וישנורבימגילגולימיעברועוד
וילוסשושיתגבשועדצורתמ

במחוליישארואמעממי.למחול
אחדצעדאחת,תנועההעתיד

השגנואזכיבהווה,מריקודינו

הרבה".

הואעמריקודאחרות,באומות

לבעליאצלנואנונימי.ריקוד
רבקהשמות:ישאלההריקודימ
זאבלוי-תנאי,שרהשסורמן,
ועו.דכרמוןיונתןחבצלת,
שנעשהביותרהמהפכניהמעשה

האחרונותהשנימ-90בבארץ

שלחייהקורותאתהחופפות
לאהעליה,גלילאזה-שסורמן

אפילועברית,ומשסרהעבריצבא
אלאמחקר,לצרכיגרעיניכורלא

שפההפיכתשלהפלאמעשה
פולחניימסכססימשלארכאית
מפליאהשימושית,לשפה

שלהיווצרותהשלה.בדינאמיות
היאהחדשההעבריתהשפה

עבריתתרבותשלהיווצרותה
תרבותמקורית.ישראלית
ציורישראלי,מחולהיאישראלית,
ישראלית.מוסיקהישראלי,
שנוצרובעולמהמדינותמעסות
תרבותיתממהפכהכתוצאה

כזאת.מקורית

כבודמקומשסורמןלרבקה
הזאת.בארץשהתחוללהבמהפכה

ובזכותרגליהבמויצרההיא
האידאית-חברתיתתודעתה

היאמקורית.ישראליתאמנות
מאין,ישחדשריקודיסיגנוןיצרה

ההויהתמציתאתהמסמלסיגנון
והרוחניתהחברתיתהגאוגראפית,

הארץ-ישראלית. ,-40השנותשל
המשסורמןשלריקודיה

מולדתנו.נוףהשתקפות

V' דוןחורחה-
"איידס"שלקורבןעוד

הרקדןהיהשנהעשרימבמשך

יהודיתלמשפחהנצרדון,חורחה
 , 1951בשנתשנולדארגנסינית,

מוריסשללהקתועממזוהה
 ,"-20ההמאה"באלסבז'אר,

ממחלתעתה,נפסרהואבבריסל.
הארורה.האיידס

רקלאזוהר.משהובהופעתוהיה
המהזהובושיערודמותו

גמאלאהצופימ,עלשהשפיעו
שלוהרגשיתהאינסנסיביות

כרקדן·

נוצרשעליודון,חורחהזההיה
"ניז'ינסקי,שלהראשיהתפקיד

המצוייןוהדואסהאל"שלהליצן
(מאתהנודד"השוליה"שירילפי

מהלר).

השולחן"את"הפךשבז'ארשעה
גביועלוהעמידשלוב"בולרו"

ששלושימהבאלרינה,במקומגבר,
היהכמובןאותה,מקיפיםבחורים

התפקידאתשעיצבדון,חורחהזה

החדש.הגבריבנוסחהנשי

עמיחדהופיע,שעברהבשנה

מארגנסינה,יהודיהשחקנית

וקסעימשירימשלמשולבבמופע
דוןחורחהמחול.עממשוחקימ

זוהראלאותולאוכברעייףנראה
הקסלניימהאיידסנגיפיפעמ,של
היפה.בגופוכרסמוכבר

ספק,בליהיה,דוןחורחה
החשובימהרקדנימאחד

 ~המאה.של

 1-ךדוןחודחה



ליד 1991ב-הוקמהקפיצה","קרשנבחרת,מחולקבוצת

האקדמיהמבוגרימוכשריםרקדניםלעודדבמטרההאקדמיה
ירושלמית.ייחודיתמקצועיתלהקהבמסגרתלהופיעותלמידיה
ובחו"ל.בארץהופיעההקבוצה

לוי-אגרון.חסיהפרופ'הלהקה:שלהאמנותיתהמנהלת

ווכיוע"שכיוושליםולמחוללמוסיקההאקדמיה
F Iv'\.USIC A.ND DA.NCE כcTHE JERUSA.LEIv'\. RUBIN A.CA.DEIv'\.Y 

בית
את:כולללמחולהספרבית

הטפן

למחול

למחולהפקולטה

גלוקרינההגב'דיקאן

התיכוןביה"סשלהמחולמגמת

פרלשטייןטליההגב'

בקונסרבטוריוןהמחולכתות

לוי-אגרוןחסיהפרופ'

למחולהפקולטה
הוראהותעודת B. DANCEבמחולבוגרתוארמעניקהלמחולהפקולטה

משניבאחדלימודשנותארבעשסייםלסטודנטהחינוךמשרדשל
תנועה.וכתבלתנועהוהחוגלמחולהחוגהחוגים:

ומוריםרקדניםמכשירכהן),בתיההגב'החוג,(מרכזת-למחולהחוג
בשנה .קלאסיובבלטמודרניבמחולרחבהאישיתהתנסותתוךלמחול

ההוראהבשטחהסטודנטיםמתמחיםללימודיהםוהרביעיתהשלישית
המודרני.המחולאוהקלאסיהבלטשל

ג'אז,אופי,ריקודמודרני,מחולקלאסי,בלטבחוג:הנלמדיםהמקצועות
רפרטואר,סדנאותישראל,במסורותהמחולמורשתעתיקים,מחולות
עיצוב,אימפרוביזציה,כוריאוגרפיה,המחול,הוראתשלמתודיקה
ותאורה.תפאורה

רקדניםמכשירחץ),עמוסמרהחוג,(ראש-תנועהוכתבלתנועההחוג
תנועהבכתבוידערחבהתנועתיתהתנסותתוךלתנועהומורים

ושימוררישוםמהכתב,וביצועקריאהכוללים:הלימודיםאשכול-וכמן.
שלהתנועתיהדימיוןהרחבתוביצועם,ריקודיםחיבורתנועה,תהליכי
היכולת""שיכלולשלשונותבשיטותהתנועהואפשרויותהרוקד

בסגנונותויישומםואחרים)כהןבמברידג',ב.אידוקינזיס,(פלדנקרייז,
אירופיות,חוץתנועתיותבדיסציפלינות , 20ה-המאהשלריקוד

היחי.דשלבתנועתו

המוסיקהיסודותהמחול,תולדותהקורסים:נלמדיםהחוגיםבשני
נקישה.בכלישימושיצירות,הערכתהעשרים,במאהמחולוהאזנה,

הכללייםמהלימודיםכחלקיינתנולהוראהוהכשרהעיונייםקורסים
למחול.בפקולטה

כ

~ 

בכורההופעת

המחולקב'של

קפיצה""קרש

 1992מאי

בתיאטרוו

ירושליס.

הריקוד:מתוך

"קונצ'רטו

גרוסו".

 :כוריאוגרפיה

בלוספול

האקדמיה,שלידהתיכוןביה"סשללמחולהמגמה
במחול.בגרותלבחינותניגשיםלמחולבמגמההתלמידים

מחולקלאסי,בלטהבאים:הסגנונותאתכוללתהלימודיםתכנית
ועדותעםריקודימוסיקה,ג'אז,המחול,תולדותאימפרוביזציה,מודרני,

ובחו"לבארץאמנותייםבאירועיםמופיעיםהמגמהתלמידיועו.ד
שירותםלאחרלימודיהםממשיכיםביה"סמבוגרירביםרבה.בהצלחה
ללהקותמתקבליםמהםוחלקהגבוההבאקדמיהלמחולבפקולטההצבאי
בארץ.מחול

הסדנא .התיכוןביה"סליד-1992בהוקמהקלאסיבבלטרפרטוארסדנת
 .בלטהבולשוישלבלרינההפרימהטימופייבה,נינההגב'ע"ימנוהלת
לה.ומחוצהבאקדמיהמופיעההקבוצה

האקדמיהשלידבקונסרבטוריוןהמחול
הרךמהגילתלמידיםלהכשירהיאבקונסרבטוריוןהמחולשעורימטרת
האקדמיהשלידהתיכוןבביה"סלמחולבמגמהלימודיהםהמשךלקראת

ירושליםמרחבילתלמידיםאפשרותומתןבאקדמיה,למחולובפקולטה
לימודיםתכניתפיועלמסודרתבצורהריקודי-אמנותיחינוךלקבל

מוגדרת.

אחה"צ.בשעותמתקיימיםבקונסרבטוריוןהלימודים

בחטיבתלימודיםלהמשךמתקבלהקונסרבטוריוןמתלמידיגבוהאחוז
האקדמיה.שלידהתיכוןובביה"סהביניים

קיץקורסי

לתרבותהציבוריתהמועצהעםבשיתוףהאקדמיה,,מקיימת 1959למן
למחול".ארציקיץ"קורסולאמנות,

ומאזגראהםמרתההדגולההאמניתשללהדרכתהזכההראשוןהקורס
ומהארץ,העולםמרחבישםבעליאמניםהקיץבקורסיכמוריםכיהנו

נטשהדדלי,ג'ייןסוקולוב,אנהקנינגהם,מרסהיל,מרתהביניהם:
מוניטיןלעצמוקנהבאקדמיההקיץקורסועו.דניקסוולטרקלפובסקה,
ותלמידיםרקדנים 150כ-שנהמדיבומשתתפיםבממוצעבינלאומיים.
במשךיוליבחודשמתקייםהקורסומוח"ל.הארץמרחבימתקדמים
שלושה.עדשבועיים
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בעלותפאורופסלקרוו,דני
עבודתועלבינלאומי,שם

גראהםמרתהשלכמעצב

~O 

קריןדנימאת

ולעצבלתכנןלידי,נתגלגלהגדולהזכות
המאהשלהיצירהמגאונילאחתתפאורות
מרתהוהכוריאוגראפיתלרקדניתהעשרימ,
וללהקתהעבורהעיצבתיהשנימבמשךגראהמ.
בנתהשהיאליצירהאחתועודתפאורותשלש
שהיא("החלומ"),"בת-שבע",להקתעל

ליצירתהנחשפתיכךביצועה.אתאסרהלבסוף
לתוךרעיונותיהאתלצקתוליכולתה
אתולהפוךוהתאורה,התפאורההמוסיקה,

ליצירתרקדניהשלהתנועהבכוחהזההמפגש
שכלליצירהאחת,למקשהטוטאלי;תיאטרון
לחוויהמסר,שלאח,דלגוףנעשימחלקיה

אמנותית.

ואני,סתרמרדכיהמלחיןעברנו,כזאתחוויה
יהודית""סיפורהמחולעלהחזרותבעת

"הבימה"תיאטרוןבימתעלשנערכו
ומעייפותארוכותשעותבמשךבתל-אביב.

הגברתשלבהתלבטויותיהוצפינוישבנו
יצירתיבדיאלוגורקדניההמחולשלהגדולה
ומזיע.מרתק

הצעדימ,כילעייפה,עדוחזרוחזרוהתנועות

בתפאורההשימושהכיוונימ,הקפיצות,

עלשעותאחריגמהתאחולאוהתלבושות
נדבקו.לאהמרכיבימ .עבודהשלשעות

חזרה-ברתיניגארישלבניצוחו-התזמורת
חזרמישורינתן .ושובשובהקטעימאתוניגנה

כמוולפתע,בפסנתר.המוסיקהאתוהשמיע
הכלהפךמטה-קסמ,שללמגעוכאילובנס,

נושמ.לגוף ,טוטאליתיאטרוןשלאחתלמקשה
 .אוררוח, ,ימנחל,-לידה

 .בכולנושאחזהההתרגשותאתזוכראניעדיין
התקיימה"יהודית"שלהעולמיתהבכורה
מרדכי :מוסיקהנדפס:בתכניה ."הבימה"באולמ
מרתה :תלבושותקרון;דני :תפאורהסתר;

איךונזכרתי,רוזנטאל.ג'ין :תאורהגראהמ;
אולמלאותוהתפלחתיכןלפנימעטותשנימ
שעהגראהמ,שללהקתהאתלראותכדיממש,

שלאכמובן .בישראלמופעימלסיורשהגיעה
יותרמאוחרשניממעשרשפחות ,אזחלמתי
 .איתהואעבודתפאורהעבורהאצור

כפייממחאהקהל"יהודית"שלהבכורהבשעת
צעקלפנישעמדאחדעיתונאירקבהתלהבות.

קריאותבתוךנבלעקולואבל ."!זוב"
 .הכפיימומחיאותההתלהבות

עשית?אתהומהידידימ:אותישאלוכשיצאתי,
כימדוייקות"?"הוראותלךנתנהלאהיאהאמ
רמזבכלהשתמשהוהיאשלהכךכלנראההכל

גנבת,אני" .בומקצצלילצורה,בכלבתפאורה,

-ביותר!"הטובאתרקאבללגנוב,אוהבתאני
פעמ.ליאמרההיא

שמ"-"אהלבאולמהתקיימה ' 960בשנת
התפאורה .ענבל"מחול"תיאטרוןשלפרמיירה
(למוסיקהלוי-תנאישרהשלרות"ל"מגילת

השניההתפאורההיתהטוביה)עובדיהמאת

והראשונהמקצועניתיאטרוןעבורשעיצבתי

ומאוכזבנרגשהקלעימ,מאחוריואנילמחול.
ידעתיגרוע.הכלהיהבעיניהתפאורה.מתפעול
בת-שבעהברוניתלידישבההגדולהשמרתה

לאשהדברימוהצטערתי,באולמרוטשילדדה
 .שרציתיכפיזרמו

מרתההקטנה,האשהמגיעהשלפתעעד
אותי,מברכתהקלעימ,מאחוריאלהגדולה,

תיאטרון"עשית :ליאומרתוהיאמתגונןואני
בתיאטרוןלרקודאחדיומרוצהואניגדול.
ואמרה,חזרההיא-לך!"אומרת"אני .שלך"

ה"אניבדבריה.בכנותספקמטילשאניכשראתה
 .סמכותיכךכלהיהשלהאומרת"

מקץכי .סתמשלאמירההיתהלאבאמתזו
"מגילתשלבכורהאותהאחרימשנתיימפחות
משדה-התעופהישרהגיעהיארות"

התפאורותבונה"שמן",שללבית-המלאכה
ב"מגרשיתל-אביב,בצפוןאזשהיההותיק,

לרקודוהחלהנעליהאתחלצההתערוכה",
שמ.שניבנושלי,התפאורהחלקיגביעליחפה

הרישומיממאותשהמודלימ,מסתבר,
לאהעבודהבמהלךלהששלחתיוהתצלומימ

רצתההיא .התפאורהעלמלאמושגלהנתנו

ממש.ברגליההמבנימאתלחוש

רגליהאתוחלילהחסתפצעשלאחששתי,ואני
קיסמ.אובמסמרהיחפות

יהודיתאודותעלשלהשהריקודושעה
"הסיפור"אתשלחההיאהבשיל,והולופרנס

במשלוחיאותנופינקהומידוליסתרלמרדכי
פיסלוניחפצימ,ספרי-אמנות,שלמתנות

מהמוראשי-חץ,עתיקימרמחימלוריסטן,
והדגישהחזרההיא .השראתהאתשאפה

ואנירוח,ךעלשיעלהמה"תעשהבמכתביה
 .בזה"אשתמש

שהמעצבמהעובדה,פחותלאלי,קשההיהוזה
לחץ,איזהנוגוצ'י.איסאמוהיהשלההקבוע

סיכוי!כלחסרתתחרותאיזו

היאבתל-אביב,שמןשלבנגריהכאן,והנה
תפאורה,חלקיעליחפההתלהבותבומררוקדת

העץ.ולוחותהדיקטימביןהפזורימ

שלהחזרותבאולמהתפאורהאתהעמידו
במפגשנוכחלהיותפחדתיואני ."ענבל"
מציץאנישלי.לתפאורהרקדניהביןהראשון
עממתחברימהרקדנימולהפתעתילאולמ

 .מידותיהמלפינגזרואלהכאילוהתפאורות,

המבנימאתהפכוהגראהמיוהנסיוןהסגנון

מהתנועהנפרדבלתילחלקשליהפיסוליימ
היהלדינאמיהסטאטיביןהמפגש .ומהגוף
 .מדהימ

נועדהאצליהזמינהשמרתההשניההתפאורה
Po "שלהליצירה rt Reol - Port Dreom ". את

ושלחנובתל-אביבבנינוזהלמחולהתפאורה
עלהתהליךחזרהפעמגמ .לניו-יורקמוכנה
עצמו.

לסתרהריקודשל"הסיפור"אתשלחההיא
והחפצימ.הספרימהגיעוובעקבותיוואלי
"תעשה .הודיימותכשיטיממיניאטורותהפעמ

ולאלעשותשרציתמהכלרוח,ךעלשעולהמה
למסגרות,זקוקואנילי.כתבההיא-עשית"

ולפרוץמהןלצאתכדילמגבלות,לגבולות,
אותן·

אליה,נשלחימרישומיממאותמודלימ,ושוב
ולבסוףאותימעודדתהיאוטלפונימ.ומכתבימ
ולפרמיירההאחרונותלחזרותאותימזמינה

החוקימעלהתגברההיא .בברודווייבניו-יורק,
יוצרימהזמנתבארה"בהמגבילימהקשימ,
ושמיהאמריקני,המעצבימאיגודחברישאינמ

מ.הפלקטיועלבתכניהמופיע

 ,הבימהעלעולהומרתההריקו,דשלהבכורה
שידענו.כושרבאותואינהכברוהיא .לקידה

צעירותלרקדניותמתפקידיהחלקמעבירההיא
ומקנאהיצירותיהאתאהבההיא .ממנה

שהפכותפקידיה,אתלהמשנתנהברקדניות
 .המודרניהמחולשללקלאסיקהרבמכ

במעילמכורבלתהחשו,ךבאולמיושבתהיא
ה-תפקידאתרוקדתוינטראתל .פרווה

Pioneer Womon האפאלאצ'ימ"בהריב"אביב



שלבתפאורהקופלנ,דארוןמאת(למוסיקה
לחדר-האיפור,בורחתמרתההנפלא.נאגוצ'י)

לךיש"מרתה,באתל.פוגשתרצונהונגד
סובה,"הייתוינסר.שואלת-הערות?"
 ,מרתהמשיבה- ".לימכאיבשזהלמרות
בבקבוקכאבהאתומשכיחהבחדרהנעלמת

ויטקי·

- Part Realהחדש,המחולשלבפרמיירה Part " 

" Dream , תנועותיהאתמגבילההיא
 .הגיל]אילוצי[בשלהמצומצמותלאפשרויותיה

 .רגליועלעומדלה,מריעמכליו,יוצאהקהל
כךכל .ובאהבהבהערצהבחנופה,מוקפתהיא

שלקסןקומץכשרקסבלה,שניםהרבה
מאוחרוהיום,להופעותיהבאיםהיומאמינים
אותותלהמעניקיםמלאים,האולמותבמקצת,

בינלאומית!לאומית,אמניתוהיאכבוד

באמנות"פיקאסו :פעםכתבקוקסוז'אן

גראהם ,במוטיקהססראבינסקיהפלססית,
אמנותשלהדמויותשלושתאלה-במחול
 ."-20ההמאה

עבורהלעצבאותיהזמינהשובהיא ' 973בשנת
 ." Haly Jungle "ושמולמחולהפעםתפאורה.

עשתההיאבברודווי,העונה,ובאותה

חוויההיתהזאת .יצירותיהשלרסרוספקסיבה
נראואיךלעצמ,ךלתאריכולת .נשכחתבלתי

 .בהםפיעהוהעצמהשהיאשעהאלה,ריקודים
פיהואלפיעצמה,בשבילאותםיצרההיאכי

גםכשהיאשלה,יכולתהפיעלוגיזרתה,
שלההכושיתוהתופרתהלבושאתמעצבת
הריקודכדיותוךהקלעיםמאחורייושבת

התלבושות.אתומשנהמתקנתמוסיפה,

ספק,ליאיןועוד.עודלספרכמובןאפשר
החוויההיתהגראהםמרתהעםשהעבודה

לאכיאם-בתיאסרוןשליביותרהגדולה
 .ומחמיאהנעימהחוויהזוהיתהתמיד

אורדמן.וז'נס iרוסשיל

למיאלה,כלאתלספראחדיוםיהיהנחוץ
שישהיססוריה,שישעבר,שישיודעשאינו

נבנהואיךהישראליהעכשווילמחולשורשים
 .בארץלמחולהקהל

קפוץבאגרוףמרתהיצאהבלבדשנים 35 'לפני
ורקעששרקאיסליה,בפירנצה,הקהלמול

שם-להקתהעםכשהופיעהבוז,וצעקברגליו
כעשרים . Maggia Musicaleה-מופעיבמסגרת

הפעםלפירנצה,הוזמנהשובהיאכךאחרשנה
בימהאותהעל-מחילהובקשתמחווהבמין

בתשואותאותהקיבלוהכלהפעםעצמה.
רמות.

באולםנוכחתי-80השנותבאמצע
שלהקודשיםבקודשפריז.שלבית-האופרה

גראהם.שללהקתההופיעההקלאסיהבאלס
הבימה,אלמרתהאתהעלוהמופעבסיום

לההעניקלאנג,ז'אקצרפת,שלושר-התרבות
מניחאינוהשמרניהקהללגיון-הכבו.דאותאת
זקנה,קסנה,אשההבימה,מןלרדתלה

גולתהיתהזורקדניה.ידיעלהנתמכת
הכותרת.

היולהקתה.אתולנהלליצורהמשיכההיאאך
עברהאתולהשאירלהפסיקשעליהשחשבו,
 .. rכי ,אחרתעשתההיאולאגדות.לזכרונות

ט .עשתהוכך-הבימה"על"למותרצתה

הפלסטית,תובאמנ"פיקאסו
גךאהםבמוסיקה,סטךאבינסקי

קוקטוז'או-במחול,"

בהקמתעזרהאיךלספראחדיוםיהיהצריך
בדצמברהבכורה,לפנייום"בת-שבע".להקת
ה,בארבאסומיהשלבססודיו ,' 964שנת

ברתיני,גארירוסשיל,דדהבת-שבעכשלידה
הראשון[המנכ"לשפיראפרנסואהגלוק,רנה
לפניאחרונהחזרה .ואני ]"בת-שבע"של

שלה,להקתהשאינהלהקהבחייה,שלראשונה
הארוךהלילהאתולתאריצירותיה.אתתבצע
היה .בהרצליהבקולנועהגנראליתהחזרהשל
שלהקההעובדה,אתלקבלקשהלמרתה,לה,

תוך"אלאת"הרודיאד",אתרוקדתאחרת
עםלהשליםלההיהשקשהכשםהמבוך",
דהבת-שבעידידתהביןשנוצרההידידות

Don "ל:קרוןדנישלתפאורה i Korovon' s design fo r "Po rt Reo l - Port Dreom 
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 1931שנתמארסבחודש
אחדפוקין,מיכאילפירסם
והיוצריםהמחדשיםמגדולי

מאמרהקלאסי,הבאלטשל
עםפגישתואודותעל

קטעיםלהלןגראהם.מרתה

המאמר:מן ~~_

פןקיומיכאילמאת
מגרמניהואלמאןמרגריסההגיעהכאשר

מרישללאמנזתהנפשותלעשותלאמריקה
אפלה"."נפשמורתהאתכינתההיאויגמאן,

הדכאוןאתמבטאתזושאמנותהסבירה,היא

העולמ ,[מלחמתבמלחמה.שהפסידהגרמניהשל
דןפאלמרססוארסהמבקרכאשרהראשונה].
העתבכתבגראהממרתהשלבמחולותיה

נפש-זהבביטויהואגמהשתמש"דאנס",

אפלה.

יודעאיניכןועלבמלחמההפסידהלאאמריקה
גראהמ,העלמהשלעצבונהאתלהסביראיך
היתה"לפנימהכותבאומראודותיהשעל

פשוס,כאןשישיתכןונעימה".רגילהבחורה
האמנותהשתלתזוחיקוי.זרה,השפעה
הבריאה.אמריקהלתוךהחולניתהגרמנית

עצבותלבטאכדינוסף.הסברעימיישאולמ
נראהזהמעטה.לתנועהאלאזקוקאינךבמחול

דורשגיסא,מאידךשמחה,ביטוימאו.דקל
עליזימשנרגישככליותר.קשהזהרבה.תנועה
יותר.רבהבתנועהצורךנחושכןיותר,

ולאורלשמחהביסויבעיקרוהואהמחול
רגשככלהעצבון,ספקבלילאפלה.ולאהשמש,
אולמריקודי,לביטוינושאלשמשעשויאחר,
המחול,אתשיצרההיאהשמחהאלאהעצבלא

בהתפתחותו.אותושתובילהיאוהעליצות

רבימ.מהירימשמחהריקודירקדהפבלובה

זה,בענייןדווקאבדרכיהללכתניסומעטימ
בעקבותיה,לבצע,שניסואלההמשרבימשעה
כך.כלקלנראההיהזהכיהגווע","הברבוראת
שלאמחולל,ילדאורקדן,היהלאבוזמןהיה

"הברבור".אתלרקודניסה

ביסויבמחולותיהנתנההגדולהדאנקןאיזדורה
אולמאנוש,רגשותשלהרחבההקשתלכל

רוחיבעינירואהאניתלמידיה,עלבחושבי
הדמויותבסגנוןקדקודהעלשידהבתולה,

היוניימהכדימשעלמתהלוכות-האבל
כללעצממלקחתממהרימהחובביממ.העתיקי

ההתנגדותבקוהולכימוהמלבצעושקלדבר
שעהבמיוחדנכונהלינראתהזומחשבההקלה.

[ראשוןמרסיןג'וןשלהרצאותבכמהשביקרתי
הערתבניו-יורק.המודרניהמחולמבקרי

בחודשנערךשמהאחרוןביקוריהמתרגמ].

לספר.ברצוניכךועלפברואר

מאחוריהשנכנסתי.שעההרצתהגראהממיס

באפודותנערותשלשורותשתיהארץעלישבו
ששימשהפודיומהיההחדרבמרכזסרוגות.

נראתהגראהמ,מיסהקהל.וסביבולהדגמות
כלשסותרתנדמהחיצוניותהקנאית.כנביאה

סוניקהיופי:אוהצסעצעותנשיות,שלסימן
שדרהעמודלאחור,סרוקחלקשיערארוכה,
כתפימלצדדימ,מתוחיממרפקיממעוקמ,
אצבעותאוקמוצימאגרופימקדימה,נוסות

למושגיממעלשהיאאומרהכל ...פשוסות
אותמשוללתשהיאואצילות,יופישלהישנימ

היסו.דמן

לעיתימהצביעההיאהשקפותיהאתבהסבירה
מצויששמוהיסקתיבסנהאוחזהעלקרובות
פעמימ"החדשה".אמנותהשלוסודהמרכזה
"שמאבאומרה:דבריהאתהפסיקהרבות

שאלות?"ידיעללילעזוררוצהמישהו

בעיניהיההכלכיאףדבר,לשאולשלאהחלטתי
שאלה.בגדר

ם Iאוגראפ Iכורשנןו Iבסוערמפגש

 .-20ההמאהשלם Iגדול
I אתמכנההגווע""הברבורוצר

"נערותגראהםשלה Iות Iרקדנ
נובחות"

עלשכבוישבו,הנערותנמשכו.המחולהדגמות
הכל.זה ...ורגליהןכףמלואעלהלכוהרצפה,
בכוחהורמואוהגוףלצדיתלויותהיוהידיימ

שהובלסאוהחזה,מעלה.כלפיכשהמרפקימ
בשתיעצמו.לתוךפנימה,נפולהיהאובהגזמה
הכלהמחול.שלעיקרוהתמצהאלהתנועות
ביסויזההיהרובפיעלאיטי.בקצבנעשה

תנועתקפוצימ.אגרופימולרוע.לעצבות
נערותהנביחה.מןבהשישוהגווהראש

פולחןואפילוהעצבותפולחןלפנינו ...נובחות!
אתכךשמעוותותהבנותעלריחמתי .הרשע

כלנפשן.אתמעוותותיותר,שחשובומהגופן,
והתגלמותבצורתומפלצתיהיהשראיתימה

ביודעיןכוונוהרגליימכפותבמהותו.הרוע
פנימ.כלפי

סבעיתבצורהישבוהכלבקהל.התבוננתי
נראתהגיל,הבדלללאאשה,כלופשוסה.
שהתרחשלמהבהשוואהואמיתיתיפהסבעית,
החדר.במרכז

מיסשלדעתה"מהשאלה:שבקהלהנשימאחת
הבאלס?"עלגראהמ

באלסמכירהשהיאענתה,גראהממיסנדרכתי.
למשל,אוהבת,ושהיאהמחול,מצורותכאחת
קידהמחווהפבלובהכאשרבייחודפבלובה,את
להשתחוותידעה"היאהופעתה.סיומעמ

אמרה. " ...היטב

זואמירהאחרישהרגשתימהלתאריקשהלא
יקרהשהיתההרקדניותמןאחתאודותעל

שפבלובהביותרהטובהדבר ...פבלובה!לכולנו,
 ...קידהלהחוותהיהמעודהעשתה

מתקרבהבאלטכאשרהמשיכה.והמרצה
הואאמרה)(כך"יווניימ"מחולותלאותמ
הואמדועהסבירהלאהיא"מחריד".נעשה

מחאואפילוכעובדהזאתקיבלוהקהל"מחריד"
אבללעצמי,אמרתיעו,דלשתוקאוכללאכף.

בשאלותיהמהמשיכוהאחרימלשתוק.המשכתי
יותרהביעושפנינראההחרשתי.ואני

אלי.פנתהגראהממיסכימשהתכוונתי,

 "? ..משהולשאולשרצית"דומני



כאשרהאמלילהסביר"התוכליאמרתי.-"כן"
עלחושבתאתשלךהנערותעמעובדתאת

מהטבעיותמתעלמתשאתאוטבעית,תנועה
באמנותך?"

 ...ארוכהארוכהשתיקה
וללאמידבאההתשובההאחרותהשאלותלכל

היסוס.

שהוצגמהכלברורה.היתההמבוכהסיבת
לטבע,מנוגדכךכלבלתי-טבעי,כההיהבפנינו

החיימביןלקשראפשרותכללהיתהשלאעד
באהשתיקהאחרי"אמנות".שלזהלסוגעצממ
ביותר.מעורפלויכוח

אתלהסביררשותוביקשתישאלתיעלחזרתי
אחדות.בתנועותדברי

אתלהרימבדעתןכאשרשנערותי,ךלי"נראה
אתכךאחרהכתף,אתתחילהמרימותידן,

בחיימכולה.הזרועאתלבסוףורקהמרפק
אתלהסירבדעתיאמשונה.הואהתהליך
כתפי,אתתחילהמרימאיניהקולב,מןמגבעתי

כלאתמרימפשוטאנילא, ...מרפקיאתאחר
הדברצריךשיטתךלפיהחפץ.אתולוקחזרועי

פשוטהתנועהאיךהראיתיבמהופך".להעשות
היהזהגראהמ.מיסשלשיטתהלפיתתבצעזו

מיסגמעשתהוכןצחקו,הנוכחיממצחיק.

אני.וגמ-גראהמ

החזהביןהמצויהמקומעלוהצביעהחזרההיא

כולן".התנועותבאותממנוהמקומ"זהולבטן.
בגופיחלקאותועלידיאתשמתיאניגמובכן,
שמאירעלאדופןיוצאדברששומלהיווכחכדי
האצטבה.מןספרשלקחתישעה

אמרה.היא-נכון?"נושמ,אתה"אולמ

לקולבהחלטיות,אמרתי-נושמ"תמיד"אני
שאלתיעלחזרתיהנוכחימ.שלצחוקמ

תישארזוששאלהכ,ךעלעמדתיהראשונה.
יותרטובהדרךלךאיןכיההתעניינות,במרכז

יפותתנועותביןההבדלעללהצביע
מאשרלאצילות,חוסר-זריזותביןומכוערות,

דווקא:יומ-יומיותתנועותבעזרת

צעדלצעודכדיגופוכלאתלנענעאדמעלאמ
אמלא-זריז.אותומכנימאנחנוקדימה,אחד
שרירימועודצווארושריריאתלאמץעליו

אנומסויימת,תנועהלביצוענחוצימשאינמ
דימפותחאינושגופומאומן.שאינוחשימ

כדיומרפקוכתפואתלהרימעליואמהצורך.
כאללכךנתייחסספקבליידו,אתלנולהושיט
תנועותמהוקצע.בלתיייראההואגסות,
הנחוץשהמתחבמידהבהיותריפותנעשות

שלהאסתטיקהזולעין.פחותנראהלביצוען
מבוססהמחוללימודמחול.כלושלהבאלט,
זו.מיותרתמתיחותביטולעלבעיקרו

לכךמנוגדותוגראהמויגמאןשלהתיאוריות
ככלמתוחהייהאומרות:שהןנדמהגמור.ניגוד

התנועהבדברשאלתיעללענותמבליהאפשר.
כללך"איןלפתע:גראהממיסאמרההטבעית

הגוף".תנועתעלמושג

רקדניתשלמפיהכזהלקומפלימנטעניתי
מארבעימיותרזובשאלהעוסקשאניצעירה,
נוספת.שאלהלשאולרשותוביקשתישנה,
מחלקתשאתדברי,ךאתנכוןהבינותי"האמ
כשהחזההנעשותלכאלההתנועותכלאת

החזהביצועןשבשעתוכאלההחוצהנדחף
שקוע?"

"נכון"·

בדבךשאלתועללענותמבלו
מוסאמךההטבעותהתנועה

עלמושגכללך"אוולפתע:גךאהם
הגוף"תנועת

כעסמבטאהחזהשבעיניךהדברנכון"האמ

ושנאה?".

 ·"ןכ"

שכיבלמיטתקרבימאנובובאופןהרהרתי
מבטאוזהבפנימההחזהאתמכווצימאנומרע.

שנאה.ולאכאבנו,את

נוספת?"שאלהלשאול"האוכל

נביןלא"לעולמ-גראהממיסאמרה ."אל"
מצדךנאהזהאיןזאת,מלבדרעהו.אתאיש

בשאלותיך".הרצאתיאתלהפסיק

לההשנייההמחמאההיתהזו
הרקדנית.מןזכיתי

בעיניך?"איומהבאלט"מדוע
זאת.בכלשאלתי

השאלהעללחזורעליהיה
נעמדהגראהממיסשנית.

כסבורההחמישית,בפוזיציה

עדבאלטינראהשזההיתה
אדמיוכל"איךואמרה:מאו,ד
מחולותכזהבמצבלרקוד

'יווניימ'?"

עלמאודמעטיודעת ת~"
"אינךאמרתיהבאלט".אודות
באלטשמחולותיודעת

בנויימאינמרביממקסימימ

הפוזיציות,חמשסביבכלל
טבעי,ביטויעלמבוטטימאלא

יווניימובסגנוןבקווימ

ביקורתמותחתאתטהורימ.

אני ...להכירומבליהבאלטעל
כוריאוגראפיהיצרתיעצמי

באלטימשבעהאולחמישה
היווני,בסגנוןמהמורבימ

'נרקיסוכלואה','דפניסלמשל
אתיצרניז'ינסקיוכו'.ואכו'

פאון'של'אחר-הצהריימ
הבאכחנאליהאתופבלובה

זהכלהאמשלה.המפורסמת
מדועשאלתי,אתמצדיקאינו

שהואשעה'מחריד',נעשההבאלטבעיניך
היווניבסגנוןהמחולמדועיווני,בנושאעוטק
בלבד?"החובביםנחלתלהיותחייב

אלהכלאתלכנותנכוןבלתיזהיהיהלדעתי
הציור,אוהמוסיקהכמוהבאלט,מחולות.

תקופהאלאאינווהמודרניזמאמנות,הוא
מןאחדימהאמנות.בהתפתחותחולפת

הבאלטשלאודיאגילבשלהאחרונימהמחולות
כאמנימשחדשניממ,מודרנייכההיוהשבדי

מאחוריהמ.הרחקנשארוגראהמאוהגרמניימ

דבריודעתגראהממיסאיןהנראה,כפיאולמ,

המחולותעלאובבאלט,המודרניזמאודותעל
רקדניתאיךלתפוסיכולאיניהיווני.בטגנון

משהיאיותרהמדברת"אינטלקטואלית",
תולדותאתביסודיותללמודטרחהלארוקדת,
שכלטבורהוהיאלה,שקדממהכלאתהמחול,
ורגליימהפוזיציות""חמשאלאאינוהבאלט

חוץ.כלפימסובבות

זהותיעלגראהמלמיסמישהורמזזובנקודה
מרעממדברתשאניידעתי"לאאמרה:והיא

רעהו".אתאישנביןלאלעולמפוקין.

העמימ,כלשלאמנותמאתואוהבמביןאני
ממנירחוקימאלהיהיוכמהעדמשנהזהואין

להביןאוכלשלאהדבר,מוזרבזמן.אובמקומ
גראהמ.מיסשלוהאמנותהתיאוריותאת

 ~ 1931מארטסלונו",רוסקויה"כונויה

~J 
ך"והמבתוךב"אלאפרתיומשהשיינפלדרינה

" he Maze זRina Schenfeld and Moshe Efrati in "Errand Into 
 Photo: Joocov Agorאנוריעקבצילום:



"מדיאה";בתפקידגראהםכץ:שמואל
אודותעלמחולשרפים",של"דו-שיחברקע

הקדושהיוהנה

מנןרגיןראמאת

אורראוגראהםמרתהשלמותהלאחרשנה
 :אודותיהעלספריםשני

 AGNES DE MlllE MARז HA-ז HE llFEהאחד:
HA GRAHAM זAND WORK O F MAR 

BlOOD M :והשני EMORIES - AN 

HA GRAHAM זOBIOGRAPHY BY MAR זAU " 
נושאעלמנוגדותראותמנקודותמבטיםשני

בעצמהשהיא-מילדהשלטפרהאח.ד
שלרציניתיעודהוא-חשובהכוריאוגראפית

בהוצאת ,'ע 510 (מ.ג.שלופועלהחייה
CHINSON זHU (. נושאאתהיטבהכירהמילדה

שלללהקתההשתייכהלאמעולםאבלספרה,
הקירבהבנקודתבדיוקנמצאתהיאגראהם.

והחייםהאמנותשלעמוקהלהבנההנחוצה
גםאבלמתארת,שהיאהאישיותשלהפרטיים

ותלמידים,מעריציםשלהצרלחוגשייכתאינה
קדומותדיעותמהרבהמשוחררתשהיאכך

אישיותרגישויותבמינילהתחשבחייבתואינה
מתארת.אומצטטתשהיאהאנשיםשל

מבוד,דמאודכאדםמרתהאתמתארת 'מילדה
והעבודהשלההסועריםהפרטייםהחייםאףעל

והיאשנה.-70מיותרשנמשכההאמנותית,

שלההמחולשלהסיוםבתמונתאותהרואה
אמילישלשיריהלפילעולם","מכתבים
מבודדדתנפשהיתההיאשגםדיקינסון,

מחכהספסל,עללבדהיושבתשלה,מהעולם
לעולם.יבואשלאלמישהו

I 
היהגראהםשלבחייההמרכזייםהאנשיםאחד
מכנהמילשדהמאהב,מוסיקאי,הורסט,לואי
כירב-משמעי,דימוימרתה",של"הקיראותו
ניסתהשעליוהקירהמגינה,החומההיההוא

וגםרעיונותיה,שלכדורי-הנסיוןאתמרתה

l4 
ז'אן-דארקעלהמחולחזיוןמראהברקע:הלכ"-"מאורתכמחולכ-"מדיאה"גראהםמרתהכץ:שמואל

שרפים"שיח"דו

לעולם.בינההחוצץהכותל

רבות,סתירותבהישמהספרהעולההדמות
לפישנכתבולרומנים,בניגודבחיים,שזהכפי

מסוגלתהיתהמרתהסופר.שלתכניתו
אל"לעולםבהחלטיות:אמרהאבללאכזריות,

כשרון!"לושאיןלאיש,תגידי

I 
ובדמויותהגדוליםבמיתוסיםשעסקהגראהם,
זאתובכלהיווניות,ומהדראמותתנ"כיות

מיצגותמהלרקדניםמספרת"אינהעולם
לגלם".שעליהםהדמויות,

מדמויותשבטהאתחוסכתאינהגםמילדה
שטיפלועורך-הדין,הצלםפרוטאס,רוןכגון

חייה,שלביותרהקשהבתקופהבמרתה
שמרתהסברוכשהכל , 70ה-שנותבראשית
זה,הואפרוטאסשלה.היצירהחייאתסיימה

והזיקנההאלכוהולמארץאותהשהחזיר
המתוארתמסירותו,למרותהיצירה.למחוזות

קרחשבוןעשהשהואמיל,דהסבורהבספר,
האוצראתשירשלזהוהיהלמדיותועלתני

 ""להציללמאמציםשותפתוגראהם.שלהגדול
וניצולמשכחהיצירותיהואתמרתהאתכביכול

בעברשהיתהמיהודס,לינדהאחרים,ידיעל
להקתוממנהליבן-דודאהודשלאשתו

וללהקתהלניו-יורקששבהלפני"בת-שבע",
כמעטמהמשוםגראהם,שלובית-ספרה

עזרתהשללאלמרותוזאת .בספרנזכרתואינה
הלהקהאתלנהלפרוטאסרוןהיהיכוללא

לינדהפעםלישאמרהוכפיאמנותית.מבחינה
במאמציםמוחלטתתמיכהתמכההיאבעצמה,
גראהםשלהרביםותלמידיהמרקדניהלמנוע

כגוןאחרות,ומלהקותבשמהלהשתמש
אתמלרקודשלה,להקתהמלבד-"בת-שבע"

היצירות.

שלתפקידועלמביקורתנמנעתאינהגםהיא
האחרונותשבשניםאלסטון,ההאופנהמעצב



בטעםלריקודיהתלבושותעיצבמרתהחיישל
מעריצה,שלספרזהאיןבקיצור,למדי.קיטשי
לכלמעולהספר .וקולגיתידידהשלאלא

הדיעות.

הופיעהמותה,לאחרמשנהשפחותקרה,כיצד
ומתוחקרתמתועדתמפורטת,ביוגראפיה

עסקהמילדהאגנס :פשוטהואהסודהיטב?
גראהםמרתהאבלרבות,שניםהספרבכתיבת
בחיים.היאעודכליפורסםשלאאותהביקשה

הכוהנתשללמותההשנהיוםלכבודוכ,ך
נמצאהאמריקני,המודרניהמחולשלהגדולה

פועלה.שלהמסכם,הדפיניטיווי,המחקרבידנו

 IBlOODגראהם,מרתהשלזכרונותיה
OBIOGRAPHYj זMEMORIES . AN AU , הםשאף

עדותהםלמותה,משנהפחותאורראו
כרונולוגי,בסדרכתובאינוהספרמרתקת.

לענייןמענייןהמוליכותכאסוציאציות,אלא
מתמש,ךהווהבמיןנכתבהכלבחופשיות.

אישיתגישהלגראהםהעבר.אתגםהכולל
נוהגתהיאהאנגלית,לשפהרתיתיויצ

דקויותלנסחומצליחהבתחבירבחופשיות
בפסוקכגוןמפתיעים,לשונייםמבניםבעזרת
שלהמתמשךההווהאתהמגדיר

ז" his is the veryבאומרה:שלההאוטוביוגראפיה
". OW of my life אנקדוטותהרבהבספרבויש .ח

אמרהרופאשאביההילדה,עלזוכגוןמוכרות,
גםאבלמשקר",אינולעולם"הגוףלה

פגישותיהאתמתארתמרתהלמשל,הפתעות.

I 
מאדונה,השערורייתייםםיהפזמונזמרתעם

בבית-הספרמתלמידותיההיבנעורשהיתה
משותפתשפהמוצאתוהיאגראהם.שללמחול

הצעיר.הדורעלהנערצתהדמותעם

חייהכלהקולעים.הציטוטיםאמןהיתהמרתה
ורעיונותדימוייםלעצמהורשמהאספה

ללבהקרובהיההתנ"ךספרותיות.מיצירות
הפסוקאתמצטטתהיאאחר.ספרמכל

וישםחיליאדני ... " :חבקוקספראתהמסיים
למנצחידרכניבמותיועלכאילותרגלי

לבימותיהלעצמה,זאתומיחסת "בנגינותי
 .עליהןוצעדיה

לאחרמשנהשפחותקרה,כיצד
מפורטת,ביוגראפיההופיעהתה,ומ

הסודהיטבוחקרתוומתמתועדת
עסקהמילדהאגנספשוט:הוא

אבלרבות,שניםהספרבכתיבה
שלאאותהביקשהגראהםמרתה
בחייםהיאעודכליפורסם

יוצרתשהיתהספקשאיןהאמפרי,דוריסעל
היאעצמה,ממרתהפחותלאוחדשניתמקורית
הבימהנשלהחוקיםכלאתידעה"היא :אומרת

ללא-מחולותויצרהוהכוריאוגראפיה]
אדריכלמיןמרתהבעיניהיתהמשמעתפרים".
עצמהאתגראהםראתהזאתלעומת .מושלם

הפרולוג-"קליטמנסטרה"כץ:שמואל

I 
מעלאומחוץ,שניצבכמישהו,

במקוםהואהבימה"מרכזלחוק:
נמצאת".אנישבו

אינםהסועריםהפרטייםחייה

הספרשלבמרכזועומדים
הזה.המרתקהאוטוביוגראפי

פרטיםושםפהמספרתגראהם

ומכסהטפחמגלהאינטימיים,
שרביםלכך,מודעתהיאטפחיים.

והיא .למתפרפרתאותהחשבו
 :כותבת

" ... ever prom iscuous 1ח wos " -

בחייהגבריםמעטלאשהיולמרות
אותם,שאהבתי"שעההסוערים.

אהבתי,כשלאאותם.אהבתי
ואניהיה.זהפשוטכךכלעזבתי.
נחמדה."הייתיתמידשלאמניחה,

שלאדירבזרםמתחילהספר
אבלורעיונות,תחושותמחשבות,

הפנימיבקפיץהמתחרפהכאילו
הנפשיהמרץהכותבת,אתהמפעיל
עתיק,ידניבפטיפוןוכמומתפוגג

סובבהאוטוביוגראפיהתקליט
ויותר.יותרלאט

 .מילדהשלהביוגרפיה
הםגראהםשלוהאוטוביוגרפיה

זה.אתזההמשלימיםספרים,

-~סט



ב, IIנור

רקיו
הנויע,הבלט
הגברןהמחולחלוץה Iשה
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מנורגיוראמאת

המאה,בראשיתאירופהאתניז'ינסקיכבשמאז

הבימתיתוביישותוהמדהימותבקפיצותיו

שהפךרקדן-גבר,היהלאבמינה,המיוחדת
בגילנפטרנורייבנורייב.רודולףכמודבר,לשם

באיידס.שחלהלאחר 54

שעהבייקל,אגםחופילידבסיביר,נולדהוא
גםאולילאירקוטסק.ברכבתנסעושהוריו

אתבושנטעההיאנסיעהכדיתוךזולידה
המוצאשלו.אי-השקטואתהתנועהכשרון

לחייובעצמותהיטבניכרשלוהטאטרי
-המצטייניםהבלטרקדנירובכמוהבולטות.
גוףבעלהיהנורייב-בארישניקובאוניז'ינסקי

גבה-קומה.ולאשרירימוצק,

לאצייתנים,מפלגהחבריהוריו,
שלללהקהיצטרףשבנםהתנגדו

לכןמוכניםהיולאאבלריקודי-עם,
 16בקושילוכשמלאובלט.שילמד
ללנינגר,דעצמובכוחותהגיעשנה

הביורוקרטיהכללילכלובניגוד
להתקבלהצליחהסובייטית,

לבלטביותרהטובלבית-הספר
ברוסיה

הוריו,קלה.היתהלאהבלטבימתאלדרכו
יצטרףשבנםהתנגדולאצייתנים,מפלגהחברי

מוכניםהיולאאבלריקודי-עם,שלללהקה
שנה 16בקושילוכשמלאובלט.שילמדלכך
כללילכלובניגודללנינגר,דעצמובכוחותהגיע

להתקבלהצליחהסובייטית,הביורוקרטיה
משם,ברוסיה.לבלטביותרהטובלבית-הספר

טבעי.המשךכברהיתה"קירוב"ללהקתדרכו

במערבסיורהלקראת"קירוב"שלבתוכניה
גדול,לאתצלום,מופיע 1961בשנתאירופה
נאמרובכיתובהאיפורבחדרנורייבאתהמראה

שלוהמבטיחים·ים 1הצעיהכוחות"אחד
הלהקה".

שעהנלהבים,לשבחיםנורייבזכהסיורבאותו
ב"היפיפיההנסיךתפקידאתבפאריסשרקד

ללונדון,לטוסהלהקהכשעמדההנמה".
טובלאשמשהונורייבחשסיורה,להמשך
לשלוחשעומדיםחששהואסביבו.מתרחש

בפאריס,שהותםבעתכיהביתה,חזרהאותו

האמנים,אתשליווהק.ג.ב.אנשילקולשעהלא
בעירטיילצרפתיים,רקדניםעםונפגש

עצמאותגילהובכללבלילותלבדוהאורות
והנהלתהשלטונותבעיניחןמצאהשלא

הלהקה.

ממשבורז'ה,לההתעופהבנמלבו-במקום,--
החליטלמטוס,העליהלפנימעטיםרגעיםףtנ
שפגשידידהבעזרתללונדון·להמשיךלאנורייב .1ס

פנהבפאריס,

הצרפתיתלמשטרה
מדיני.מקלטוקיבל

גלים.הכתהנורייבשלבריחתו
הואעבודה.וחיפשידידיםאצללןהוא

קואוואס.דההמרקיזשלבלהקתולרקודהחל
פונטיין,מרגוטהמפורסמתהבלטרקדניתאת

כבאלרינה,שלההקריירהבסיוםהיתהשכבר
ממנוהמבוגרתפונטיין,במקרה.כמעטפגש

למטרותגאלהמופעאירגנהשנה,-19ב
האחרוןהרגעשלאילוציםובשלהתרמה
בלונדון.להופיעידועהבלתיהצעיראתהזמינה
זושלו.הפרטנריתתהיהשהיאדרשנורייב
סרבה.והיאבעיניהמחוצפתדרישההיתה

במופערקדללונדון,הגיענורייבזאתלמרות
ביןהדוקפעולהשיתוףהחלוכךהחגיגי,
השניים.

עללוותרנורייבאתהביאוסיבותשלש
מובטחיםעבודהתנאימצויינת,משכורת

לטובתברוסיהראשייםותפקידים
עצםראשית,המערבי.העולםשלאי-הוודאות

שלפיקוחללאלחייםלחופש,השאיפה
ממגווןלחרוגהרצוןשנית,החשאית.המשטרה
השמרניהסובייטיהבלטשלהמוגבלהתפקידים
המודרניהמחולעולםאתלהכירוהשאיפה
היהיכוללאאותואבלשמע,עליוהמערבי,
שבברית-המועצותהעובדהשלישית,לחוות.

ההומוסקסואליותהיתההכביכול-מתקדמת
מוכןהיהלאונורייבפלילית,עבירהבגדר

זהותוהסתרתתוךבמחתרת,חייוכללחיות
המינית.

שניםבמשךשרקדאחרי

ראשייםתפקידיםמספר

הידועים,הבלטיםבכל
אירופה,להקותבמיטב
להתנסותשעליוהחליט
בשנתמודרני.במחול

לראשונההופיע 1969
מודרנית,ביצירה

שמת",לנערב"מצבה
הכוריאוגראףמאת

רודיההולנדי
בשנותואן-דנציג.

אתלהעמיקנורייבהמשיך-70ה
המחולעםשלוהקשרים
בלהקתוכאורחרקדהמודרני,

גראהםומרתהטיילור,פולשל
מיוח,דמחולעבורויצרהאף

"לוסיפר".

נורייב,הצטייןלאאלהבכלאבל
לחידושיםשלוהשאיפהלמרותכי

במסגרתבנפשונשארהואומודרניזם,

גםכוחואתניסההואהקלאסי.הבלט
הגבריבתפקידכגוןאחרים,תיאטרוןבסוגי

ואני"."המלךבמחזההראשי

מרגוטעםארוכותשניםשרקדאחרי

 20כמעטבעצם,לה,העניקובכךפונטיין
אלפנהמחודשת,קריירהשנות

בלטיםיצרלאנורייבהכוריאוגראפיה.
בלטיםבבימויהצטייןאבלמשלו,חדשים
הקלאסי.הרפרטוארמןמוכרים,

הבלטלהקתמנהלהיההאחרונותבשנים
תקופההיתהזופאריס.שלהאופרהשל

ספק,איןאבלושערוריות.סקנדליםמלאת

שבזכות

מדיניותו

להקהחזרה
שלהראשונהלשורהזו

בעולם.בלטלהקות

לאחייו,אורחאתשהכירמי
חודשיםלפנילשמועהופתע
באיידס.חלהשנורייבאחדים,

לראשונהבישראל,פעמיםמספרהופיעהוא
שנים 10ושוב 1963בשנתפונטייןעם

הבריטי,המלכותיהבלטרקדניעםלאחר-מכן,
רקדזהבסיורסימור.ליןשלוכשהפרטנרית

האובד"ב"הבןהראשיהתפקידאתלראשונה
מתוךהמרפסתסצנתואתבאלאנשין)(של

ויוליה"."רומאו

לחידושיםשלוהשאיפהלמרות
בנפשונשארהואומודרניזם,

הקלאסיהבלטבמסגרת

תחתקיסריה,באמפתיאטרוןשנערךבמופע

אתהלילהטלהרטיבהשמיים,כיפת
שביצעשעההבימה.ריצפתשעלהלינוליאום

אחוריועלונפלנורייבהחליקמהיר,סיבוב
היהנורייבאבלהנדהמים.הצופיםלעיני

דבר,אירעלאכאילוקםהואמושלם.מקצוען
שלקטנהקידההחווההואכף,מחאהקהל
לרקו.דוהמשיךתודההכרת

שלשניםממנוחסכהאוליהקטלניתהמחלה
שבכשרונואמן,הסתלקאיטית.ודעיכהזיקנה

חלוץשימשהמיוחדתובאישיותו
 ~ .-20הבמאההגבריהמחול
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מנורגיוראמאת

היצירותסגנוןואתלהקתואתמכנההוא
בלונדוןשניםששמזהיוצרשהואהמדהימות
מתיאסרון-מחול,להבדיל-גופני""תיאסרון
חדיש.מחולסתםאוכוריאוגראפיתיאסרון

מגולח,ראשסיפוסי;כרקדןנראהלאהוא
מתאבק,שלזהכמוהבנויגוףממוצעת,קומה
אינסנסיבי,משהובוישמבסו,שרירי.מוצק,

סביבויוצרשהואהאוירהוכל-רדוףכאילו
למסרתו.להגיעשממהרמישלחשמלסעונה

הכוריאוגראפיםאחדכיום-ניוסוןלויד
לפניללונדוןהגיע-באירופהביותרהחשובים

ללהקהוהצסרףמוכרבלתיכרקדןשניםכעשר
להקתקיומה,זכותעלשנלחמהקסנה,

EMPORARY זxE . בוגר , 25כבןאזהיההוא

אתשעזבהפסיכולוגיה,במקצועאוניברסיסה
-עצמואחריבחיפושאוססראליה,מולדתו,
שלו.והאמנות

ממוצעת,קומהמגולח,ראש
שלזהכמוהבנויגוף

שרירי,מוצק,מתאבק,

משהובוישמבטו,

וכל-רדוףכאילואינטנסיבי,
סביבויוצרשהואהאוירה

מישלחשמ'לטעונה
למטרתולהגיעשממהר

שמתיהבימה,עלאותושראיתיהראשוןמהרגע
אזהיההואבמינה.המיוחדתלנוכחותולב

ולרקודלהמשיךיוכללאשמאמודאג,
לולהעניקסרבוהשלסונותכיבבריסניה,



"ישרשיון-עבודה.

בריסייםרקדניםמספיק

נחוץולאובסלים,מ
אותםלייבא

אמרו-וםאוססראליה."
במשרדיםטו

הממשלתיים.

אתעזבניוסון

EXTEMPORARY 
ההנהלהשםמשהתחלפה
עלוניצבהואמנותית,

מתוךדרכים.פרשת

נולדוהפרסיתהמצוקה
 .הראשונותעבודותיו

 " MYעםיצאו 986בשנת
" SEX, OUR DANCE , מופע

שניאתמציינתשכותרתו

שלהמרכזייםההבסים
קראהואעבודותיו.

 , DV 8הקסנהללהקתו
מילים,משחקשהואשם
באנגלית DEVIATEכי

לויד"לססות".פירושו
לכ,ןזהבשםלרמוזביקש

לנחוץמצאלאשמעולםהומוסקסואל,שהוא
שדרכיולהצהיר,גםאבלותיו.נסיאתלהסתיר

העכשווי,המחולשלהסלולותהדרכיםאינן
כימתחכמות,מפותלות,עקלתון,דרכיאלא
כזאת.משמעותגםיש DEVIATEהאנגליתלמלה

-והבוסותהיושרשדווקאאלא
לוידשל-והאמנותיתהאינסלקסואלית

יצירתו .והצלחההכרהלושהקנוהםניוסון,
"חלומותהיתהכלליתלהכרהשזכתההראשונה

לוידשעיצבחד-גווניים"גבריםשלמתים
האיומהבבדידותהדנהעבודה,זו .ו 988בשנת

במונחיםהומוסקסואליים,גבריםשל
בלהותחלוםמיןחלומיים. ,דמיוניים

מין.של

כתכניתמחדשעובדהזועבודה

מירבית.לחשיפהזכתהוכךסלויזיה,
שלמיוצרלפתעהיהניוסוןלויד

ומרכזית,מוכרתלדמותמחול-שוליים

אסף,שובו-990בכ,ןאחרשנה

אתיצרועימםאמנים,קבוצתסביבו

 ," ...רק"לוהמופע
הופיעעימו

רבים.בפססיבלים
אמנותיתהצלחהעוד

 .בינלאומיולהיס

שלהפתיחהתמונת

אופיינית " ...רק"לו
שלהבימתיתלדרכו
נפתחהמסך .ניוסון

סרפזעלבחוש,ן
אשהניצבתרבבגובה

היאהכנהללא .צעירה
אחיזתהאתעוזבת

אתהנושאיםבחבלים
אלוצונחת-הסרפז
זהשמתחתיה.החושך

נשימה,עוצרהיה

כברהלם-קהל

הראשונותבשניות

המופע.של

עלעלהכשהאור
קירותנראוהבימה,

בגובהחלוןבתים,
מסריםשלושה
הבימה,מריצפת

תלוייםחבלים
בהמשךוסולם.
הרקדניםהמופע

הקירות,עלסיפסו

באויר,התעופפוה"סנפלינג",אנשיכמוממש
שלליריות,ענוגות,סצינותמולאלהוכל

צירוףהגבוה.בחלוןהחולפים ,לבניםעננים
שלזו)תיבהשלהמובנים(בשניחלומי

בזמןובוברורותוסצינותאסוציאציות

אישית.לפרשנותניתנותאניגמאסיות,

בפססיבלכשהופיעוולהקתולוידאתפגשתי
מנהליעםלדברלוהצעתי .פורסוגלבליסבון,
המהמםהמופעאתלהזמיןישראל","פססיבל

"כי-לוידאמר- "יילך.לא"זהארצה.הזה
שורתאתמסיימיםאנחנושבועייםבעוד

זה."וזהוהמופעים,

הבימה,עלעלהכשהאור
חלוובתים,קירותנראו

מטריםשלושהבגובה
חבליםהבימה,מריצפת
בהמשךוסולם.תלויים
עלטיפסוהרקדניםהמופע

אנשיכמוממשהקירות,

באוירהתעופפוסנפלינגןן, IIה

בסיורלהמשיךלאמדועתמיהתי,אתהבעתי
ליהסביראזמעולה.כךכליצירהעםהמופעים

חלקהןשגםעבודתו,דרכיאתלויד
אין .שלווהאישיתהאמנותיתמה"אידיאולוגיה"

העובדיםאנשים,שניועוד-מלבדולמעשה
קובעיםחברים-מספרשניםכבראיתו

לקבץמשתדלהואהפקהלכל .שלובקבוצה
 .רקדניםדווקאלאומתאימים,משתתפים

זאתבכלהואלוידאבלמשותפת,העבודה
הסופיתהצורהאתהקובע

שלוהמוסיקה,התנועהשל
-והאקרובאסיקההתפאורה

מרכיבמהוויםאלהושניים
הואהבימתי.בסגנונונכבד

שלמהשיגרהלהמנערוצה
מנתעלמופעים,ועודעוד

קובעהואההצלחה.אתלנצל
כמההמשתתפיםעםמראש

לוכשישואז,נגמר.הענייןובזהיעבדוחודשים
ויוצאקבוצהסביבואוסףשובהואחדש,רעיון

חדשה.אמנותיתלהרפתקה

סלויזיה,צילומינעשוהעבודותמכלאבל
בזכותיצירותלמעשהאלאתיעו,דבגדרשאינם
לפיתוילהכנעלארבה,נחישותנחוצהעצמן.

אלפעםבכלולשובהקופתית,ההצלחה
יצירהשלאי-הודאות

נוספת.

התערוכהלקראת
 ," EXPO 92 "הבינלאומית

סביליהבעירשנפתחה
מאיבחודשבספדר

מופעניוסוןיצרשעבר,

מוזרים""דגיםחדש.

)" STRANGE FISH "( שבו

בנושאיםמספלהוא
אותו:המעסיקים

הקיצוניים,המצבים

שהכמיהההמסוכנים,

בינאישית,לקירבה
עימה.מביאהמינית,

תהומית,בדידותיששוב

אימוןאותוגםבזמןובו

כשלמוחלס,הכרחי,
לעמיתיהם,אקרובאסים

מתעופפיםשהםשעה

הםשבלעדיובאויר,
לעצמםלשבורעלולים

המפרקת.את

פארי,ג'אןכותבת

שלהמחולמבקרת
הלונדוני:ה"אובסרבר"

עודהואמוזרים''"דגים

(מעבודותיוממזרייותר

תגובתנוכיהקודמות),

שנחנקצחוק,שלהיא
מגחכיםאנובגרון.מיד

שייצרמתבגרים,שלמשחקי-הזיווגלמראה
הנדחקמהנודניק,ונרתעיםבהםשולסהמין
במישהו.שיגעובלבדמסיבהבשעתשיחהלכל

אלאחשיםאיננוהמשתתפים,כמוממשאנחנו,
בכלהגופניהמגעשחיפושמדי,מאוחרכשכבר
וממית".מסוכןהינומחיר

L

1 



ועוד-מלבדולמעשהאיו
איתוהעובדיםאנשים,שני

חברים-מספרשניםכבר

לכלשלו.בקבוצהקבועים
לקבץמשתדלהואהפקה

לאמתאימים,משתתפים
העבודהרקדנום.דווקא

בכלהואלוודאבלמשותפת,
הצוךהאתהקובעזאת

התנועהשלהסופית
התפאורהשלוהמוסיקה,

ושניים-והאקרובאטיקה

נכבדמרכיבמהוווםאלה
הבומתובסגנונו

ומוותמחולמין,שלכךכלהבסיסיהמשולש
נוצרי.דתי,סמליםעולםעםהפעםמקושר
עירומה,אשהשלבדמותהנפתחהמופע
זהרגעהמלווההמוסיקההצלב.עלהתלויה

עירומים"גופותאחרתבסצינה .כנסייתיתהיא

שלבתמונהכמוהבימה,ריצפתעלמתפתלים
הנעשה.אתפאריז'אןמתארת'יום-הדין''',

חדר-מתיםמעיןמציץלרצפהמתחת
מים.בריכתמתגלההרצפהנפתחתוכשלבסוף

טהרה?)(מקווה

מצילנוספתבתמונה
נערה,הרקדניםאחד

הטובלמעשהוכתמורה
לכתפיומדביקיםשלו,
שמא-נוצותשתי

מלאך?שלכנפיים

הפעםמשתתפתבלהקה
בתקשישה,אישהגם

וזמרת,משישים.יותר

עלתקועהששרה,
הצלב.

מופעיהסתיימועכשיו

ולוידמוזרים""דגים
הלהקהוחבריניוסון

היצירהבצילומיעסוקים
טלויזיה.כתכניתשלהם
עבודתסיוםאחרי

לוידייטולהצילומים
אחרילחיפושפסק-זמן,

אתשובשידליקנושא
העיצוב,ותהליךדמיונו

למופעוההכנותהחזרות
יתחדש.נוסף

בעצמוהואניוסוןלויד
התנועתיהתיאטרוןבאגםמוזרדגמין

רקשאחריםמהלהגשים,המעזאומןהעכשווי,
עליו.חולמים

 DV 8להקתתוזמן ) 1993 (שהשנהלנו,נודע
שישכךפוסטל,פנחסהאמרגןידיעללישראל

 ~בארץ.סוף,סוףאותה,שנראהסיכוי

a-מהמנבש
חדשיממחולפרסומי

וחוקרוםלמחקרמדרון
מוסדותכלשלמעודכןקטלוגהונגריה,בבודפשט,הוציאדיאנשגדעוןהד"ר

החוברתישראל.גםנכללתבוהאירופי,באיזורהמחולבתחוםהמחקר
תחומיאתומציינתוחוקריםמוסדותארכיונים,שלכתובותיהםאתמביאה

בינלאומיים.קשריםעללהקלהעשויחשוב,כלי-עזרזהושלהם.ההתמחות
 EUROPEAN DANC:E RESEARCH INFORMATION NETWORKב"לעייןניתן

DIRECTORY " עותקים.לרכושוכןאביבבתלבבית-אריאלהלמחולבספריה
ש"ח 25העותק:מחיר

במחולהתנ"ן
שעורכוהמחול,באמנותהעוסקעיוני,כתב-עתבלונדוןמופיעשנתייםמזה

 " CHOREOGRAPHY AND DANCE "כתב-העתשםכהן.רוברטהואהראשי
אחד.לנושאמוקדשתחוברתכלבשנה.פעמיים-שלושאוררואהוהוא
היתר,ביןמאת,מאמריםובהבמחוללתנ"ךהמוקדשתחוברתהופיעההשנה
אחרים.חשוביםוחוקריםכהןסלמה-ג'יןאוסוואל,דג'נבייבהיל,מרתה
מנור.גיוראהיהזהמיוחדגליוןשלעורכו

הוא"תמר",בהוצאתאשכנזי,רותימאת-בדליההעםמחולותסיפור
דליה,בקיבוץהמחולכנסיושמהבמינההמיוחדתבתופעהוניתוחתיעוד
 .-60השנותעדונמשנו-40הבשנותשהחלו
 '.ע 184דליה."כנסישל"האדריכליתקדמן,לגוריתמוקדשהספר
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בספרהמתאריםמרגולין,וירוןעירונינפתלימאת-תלויהבלתיהמחול
הבאותמקוריות,דעותהמחול,אודותעלפיתחושהםהתיאוריותאת
שלוכוריאוגראףכרקדןמרגוליןשלבעבודתומעשיאמנותיביטוילידי

ברון.אלדדמאתונאיםרביםתצלומיםמלווההספרהירושלמית.להקתו



~ 
A זג

מכללה
לחינוך
סמונר

הקובוצום

אבובתל

המסלול
למחול
ותנועה

ברעמיצורמרכזלתנועה:המכון

ת"א'הקיבוציםטמינרלחינורהמכללהלמחולבמטלולקומפוזיציה

ולמחוללתנועהמוריםלהכשרתמכינה

לבחונותנגשואשרללומודום,למועמדוםמיועדוםמכינהלימודי
שוגשולפנינוסףמעשילימודמהםנדרשכוונמצאלמחוללמסלול
שנות.לבחינות

נוספום.מועמדוםותקבלופנוייםמקומותוישארובמודהרק

הבלטמקצועותשלמרוכזלימודבהללומדיםלאפשרהמכינהמטרת
המכינהלימודימוסיקה.ויסודותהמודרניהמחולהקלאסי,

אחה"צ.בשעותבשבוע,פעמיםשלושמתקיימים

מעשיתובחינהראיוןעפ"ושתקבעבהתאמהמותניתלמכינההקבלה
אוןוכןלמכונה,מועמדכללקבלהתחייבותאוןובמחול.בתנועה

במכינה.לימודווסיוםלאחרלמסלוללקבלוהתחייבות

ללומודוםלהתקבלהמעונייניםבמכינה,הלימודוםסווםלאחר
הקבלה,תהליכיבכללעמודחייביםולתנועהלמחוללמורוםבהכשרה

אחר.מועמדככל

ולמחוללתנועהלמוריםהשתלמויות

למסיימיהמיועדותהשתלמויותמתקיימותהמכללהבמסגרת
ספרבתיבוגריבעבודה.נסיוןובעליבתנועהלמחוללמוריםמכללות

ראיוןלאחרותקבלובעבודהניסווןובעליובחו"לבארץמקצועיים
הלומודמקצועותאתלצרףווכלוהמשתתפיםכניסה.ובחינתאישי
הבאום:הנושאיםמתוךובחירתםהתמחותםלפי

ש"ש. 2מנס,דודההמורה:-גראהםמרתהשיטת

-במחולאומפרובוזצוהשלושיטותעקרונות
ש"ש. 2בורשטייןאריההמורה

ש"ש. 2-הג'אזבסגנוןמחול

ש"ש. 2נהרין,צופוההמורה-מחולבהוראתוגושותשוטות

ש"ש. 2בורשטיין,אריההמורה-מודרניבמחולטכנוקות

ש"ש.-קלאסיבלט

ש"ש. 2לבנה,והודההמורה-התנועתיתהיכולתשופור

ספיר,תרצההמורות-אשכול-ווכמןבשיטתתנועהכתב
ש"ש. 4נול,רחלו

ש"ש. 2קמחו,שולההמורה-ווגה

h 

בהט-רצון.נעםיהםסלולראשולתנועה:לםחוללםוריםהםסלול

מוריםלהכשורנועדהלמחוללמורוםהמסלולשלהלומודוםתכנית
למחולחינוךשלוחדיםהמולצרכוםבהתאםבנווהוהואלמחול

ובבותהבונייםבחטובתהיסודו,הספרבבותהרייבגולולתנועה
התוכון.הספר

הטכניקותיסודותעלהאמוניםמוריםלהכשירהיאנוספתמטרה
מגמותלקלוטתופתוחיםבמחולהמקובלותוהמודרנוותהקלאסוות

ותנועה.מחולוהוראתבוצועשלחדשותושיטות

ההוראהמקצועותבשולובהאמנותית,והפעילותהמחולהתנועה,
מטרהמתוךלתלמודים,נאותההכשרהסביבתמהוויםהאחרים,

שלהם,והפדגוגותהאסתטיתההבנהואתהרגישותאתלפתח
המקצועית.והיכולתהעצמיתהמןדעותאתבהםולהעמיק

גוףובמדעוהחינוךבמקצועותידעהמסלוללתלמידמקנההתכנות
הבאים:האופוונוםלפיובמחולבתנועההתמחותכדותוךהאדם

הנלמדיםהשונותהטכנוקותביןומעשירצוףקשר.וצורתן
ולתנועה.למחולמורוםבהכשרת

ודעעלמבוססתהלומדשלהטכניתהוכולתשופור . 2
בהוראההאנטומייםבמושגוםנכוןשומושתוךאנטומי-פוזוולוגי,

התלמי.דשלהנפשיים-חונוכייםבצרכוםהתחשבותותוך

ההכשרהתכנית

מערכתלוצורהאפשרווותואתהודעאתלהרחיבהתכנותמטרת
רקעבחומרלעיוןהתלמודיםולעודודהחשובהלפותוחגירויים
ולעבודתנוהוצירתותלגושתנוהחינוכות,להשקפתנוהנוגע

המקצועות.

בהיבטיםהןעצמן,בפניכדיטצופלונותומחולתנועהלומודא.
מוסיקהאתני,מחולהמחול,תולדותהאדם,גוף(מדעיהעווניים

בלטיסודות,(תנועההמעשיים-מקצועייםבהובטוםוהןוכו')
וכוי).קומפוזוציהמודרנו,מחולקלאסי,

האמנותיתבפעולותהמשמשותוחונוךהוראהשוטותלומודב.
ולפיתוחהמתבגרושלהולדשלהקוגנוטובייםהכלוםלפותוח
המקצועות.מוומנותוורמתהגופנותוכולתואושיותו,שלהרמונו

בהיקףיהיוהוראתםודרכווהמחולהתנועהמקצועותלומודג.
אקדמו.חוגשלוברמה

עורכוםוכותלמודום,לעבודותמווחדתתשומת-לבנותנוםאנו
השונוםהמקצועותלשולובמשותפוםושועורוםמיוחדותסדנאות
העבודה.שלהרצוףבמהלך

~ 

 03-6902351 , 03-6902325בסל.והרשמהפרסים
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אלינוכתוב/כתביאנאשלך,הספרבביתבאלטשילמדו

מגורימ:ותנאישכרתנאיפרוטהתפקי,דתאורי /ושלח

הכתובת:לפיהמידעאתלשלוחיש

הנוףהיאלמחולהמלכותיתהאקדמיה

להוראתבעולםביותרהנדולהבינלאומי

המחול.
MISS LAURA ANDERSON, 

OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGER 

ROY AL ACADEMY OF DANCING 

36 BATTERSEA SQUARE 

LONDON SW11 3RA 

FAX: 0044-71-924-3129 TEL: 0044-71-223-0091 

לילדימ MAJORSו- GRADESבחינותמקיימתהאקדמיה

קלאסי.באלטשלומדימונוער

שיטתלהוראתמוריממכשירהגמלמחולהמלכותיתהאקדמיה

ונוער.לילדימהאקדמיהשלהקלאסיהבאלט

מורשימלמורימתעסוקהמרכזעתהמציעההאקדמיה

בבתיתעסוקהמישמחפשקדמ-מורשימומורימ-אסיסטנטימ

כיחידתפועללמחולהמלכותיתהאקדמיהשלהתעסוקהמרכזבחו"ל.למחולספר
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אםגם

ניו-יורק

עודינה.א

הבירה

שלהעולמית
שהיתהכשםהמחול

היאשנה, 20לפני
מופעים,שלתוססמרכז

מאירהויוצרים,להקות
כתבתנוהיאאליאש-צ'יין

הראשוןהדיווחוזההגדול"ב"תפוח
ארה"בשלהמזרחימהחוףשלה

אליאש-צ'ייןמאירהמאת

הלכהכשנה,לפנילניו-יורק,הגעתימאז
והשתנה.המקומיהמחולעולמאתתפיסתי
השנימבשלושימלעירשיצאולמוניסין

בלתיכמקורהעולמי,המחולכמרכזהאחרונות,
שלאחיזהלדעתי,אין,שוב-לחידושימנדלה
שלמרגשתאווירהבמקומבמציאות.ממש
נחשפתדר,ךופריצתתעוזהשלמקורית,יצירת

הרמתאפילורפיון,שממון,שלכלליתתחושה
בשלבעברשהתפרסמוכוריאוגרפימידיימ.

הסגנונותאתומבססימחוזרימחידושימ,

-המקומיהמחולעולמאיתמ.המזוהימ
משתתף-מחולומבקרימפיקימכוריאוגרפימ,

שלנוססלגית,התרפקותשלבגללאחרונה
שכבשוקשישיממחוללאמנימחוות-הצדעה

בתולדותכבודשלמקומ(בצדק!),לעצממ,
האמריקני.המחול

המקומיות,הקלאסיהבלסלהקותשתי
ו- )" American Ballet Theatre "("איי.בי.סי"

לכלולמקפידותבלס"סיסי"ניו-יורק
סמליתבכמותכי(אמעבודותברפרסואר

אופורסייתכויליאממחולענקישלבלבד)
דאבכיוליססובוסימצעירימכוריאוגרפימ

) Ulysses Dove (, רציניימ""תענוגותשיצירתו

ברוחב"איי.בי.סי".עולמיתבבכורהתועלה
להזמיןהאופרהבתימגמתנמשכתדומה,

אוהתנועהאתליצורכדינועזימ,כוריאוגרפימ
יצרכךחדשות.אופרותשלהבימויאתאפילו
"מותלאופרההכוריאוגרפיהאתמוריסמרק

שהועלתהאדאמס),ג'והן(מלחין:קלינגהופר"
 '. 91בספסמברמיוסיק",אוףאקדמיב"ברוקלין

לאופרתוהכוריאוגרפיההבימויהופקדוגמכך
 " Mother of Three (בנימ"לשלושה"אמהמחול

" Sons ( אופרה"סיסיב"ניו-יורקשהועלתה
ג'ונס,ס.בילהכוריאוגרףבידי ', 91באוקסובר

הבכורהשלו.ליצירתורבהבמידהנחשבתוהיא
שלבביאנלההתקיימההיצירהשלהעולמית

אצלהזמינההביאנלה.הנהלת 990-1במינכן,
קונפליקסימשתציגשחורה,בלוז"אופרתג'ונס

העלילהואכן,מיתי."בהקשרעכשוויימ
במאבקיהמספלתגרין),ס.אן(ליברסו:
מאיזורפולקלוראגדותעלמבוססתהמינימ,
ששאיפתהאשה,שלסיפורהזהוהסהרה.
שללשורההובילהזכרימלבנימהנואשת
בתהאתהאשההרגהראשית,אסונות.

ביל(בביצועהנהרלמאהבתונעשתההתינוקת
הבנימ,שלושתבנימ.להשהבסיחג'ונס),ס.

האמ,פגומימ.נולדימהנהר,מסיןהמיוצרימ
-האבאתעוזבתלב,וחסרתשלמותרודפת
הגדולה.העירלסובתהרכימ,והבנימהנהר
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סראגי,באופןנהרגימהבנימ

נוקמולבסוףזהאחרבזה
הזמרתהמושחתת.באשההנהר

המופיעההאמ,בתפקידהינדס,רובי

ג'ונסשללהקתורקדניבעודהבמה,על
באמצעותדמויותיהמאתמבסאימ

ונגןהמלחיןבידינכתבההמוסיקההמחול.
מסורתהמשלבבסגנוןג'נקינסלרויהג'אז

קלאסיתמוסיקהאמריקנית,-אפרומוסיקלית
ג'אזולהקתהאופרהביתלתזמורתנוסףוג'אז.

הקשהכלינגןבידיגמהמוסיקהמבוצעת
המאלתרעצמו,המלחיןוכןמעולהאפריקני
כצפוי,מההופעות.אחתבכלבכנורו,

אפריקניימיסודותמשלבתהכוריאוגרפיה
התפאורהעכשווית,תנועהעממסורתיימ

וסממנימבצבעעשירותוהתלבושות
פולקלוריססיימ.

אינההאתניתהאמנותפריחת

עולםמתוךשצמחהטבעית,מגמה
מלאכותית,מגמהאלאהאמנות,
מטעםמוכתבתמדיניותשלתוצאה
מדיניותזוהי ..המרכזהשלטוו

בנישלחיוביתאפליההמעודדת
בארצות-הבריתהגדוליםהמיעוטים
ותומכתוהיספאנים),(שחורים

תרבותםשפתם,שלשוניםבביטויים
ומסורותיהם

במיוחדבלסהמאמר,בפתיחתשהוזכרהשממון,
במהלאמנויותויוקרתיותיקמקומיבפססיבל
המתקיימ )" Next Wave "(הבא""הגלעכשוויות

מיוסיק."אוףאקדמיב"ברוקליןסתיומדי
כ"קוסמופוליסיעצמואתהמגדירהפססיבל,

-(ספסמברשעברהבעונהנעוהרפתקני,"
תעוזהללאסלולות,בדרכימ )' 91דצמבר
היהשהציגמהכלוכמעססיכונימונסילת
לפינרקחהמחולשתפריסנראה .משעממפשוס
בינלאומיימכוריאוגרפימשני-פשוסמתכון
הופיעושכברבאוש),ופינהואנדהקיבוס(ווימ

להקותוכמהבעברפעמיימלפחותבניו-יורק
בוש"ארבןפאגאן,(גארתמקומיימויוצרימ

לקסגוריהנכנסימשכולמוקומה),איקוווימן",
אתנית.""אמנותאומיעוסימ""אמנותשל

בעולמחדשותדמויותחשףלאהפססיבל
שלמרגשותתכניותהפיקלאואףהמחול
מוכרימ.אמנימ

עבודותבשתיבאוש,פינהשלהמחולתיאסרון

"פלרמו,-
פלרמו"

 ,-1990מ

ו"בנדוניאון"

)" Bondoneon "( 1980מ-, 

גולתאתלהוותהיהאמור
בכלהפססיבל.שלהכותרת

קסעימהיומהיצירותאחת

תיאסרליתעוצמהבעליבודדימ
פלרמו,""פלרמו,פתיחתזכורה(בעיקר
לרוחבשבנויענק,לבנימקירכאשר
ריאליססיתבצורההתמוססהבמה,

שלאמיתותיהביסוישלרגעימאומרשימה),
המינימביןהיחסימכמובנושאימבאוש,

המחולאמנותמהותאופלרמו")("פלרמו,
התארכו,אחרימקסעימאולמ("בנדוניאון").

הפרסימומכלולבימתית,הצדקהללא
לכללהתלכדלאמהעבודותאחתכלהמרכיבימ

וסוחפת.מגובשתאחתחוויה

ווימבפססיבל,השניהאירופאיהאורח
הבלגי ) Wim Vandekeybus (ואנדהקיבוס

"תמידיצירתו,אתהעלו ", Ultima Vez "ולהקתו

התכניתלסעמי,שהיתה,השקרימ",אותמ
הבוסהעבודתובפססיבל.היחידההמגרה

הסומנתגבוה,"מ"מתחהניזונהוהאלימה,
קרובה-הרקדנימלגופותמתמדתסכנה

מחולאמנילעבודתשלההאנרגיהבריכוז
הקנדילוקכאדוארד- '-80המשנותאחרימ

אתהמכנימיש .הבריסיקלארקמייקלאו
"כוריאוגרפיתבכינויהזוהיצירתיתהנסיה

אדרנלין".

בפססיבל,שהשתתפוהמקומיימליוצרימבאשר
שלסתאפנתיתנסיהמיצגימכאמור,הללו,
וגאוהלשרשימחזרהשלהאחרונות,בשנימ
מגמהאינההאתניתהאמנותפריחתאתנית.

אלאהאמנות,עולממתוךשצמחהסבעית,
 ~~-מוכתבתמדיניותשלתוצאהמלאכותית,מגמה
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1-~ f: O ' מסעם O-L-המרכזי.השלסון
I , מדיניותזוהי

חיוביתאפליההמעודדת '1,ת הגדוליםהמיעוסיםבנישל , ~-1
(שחוריםבארצות-הברית

בביסוייםתומכתוהיספאנים)

תרבותםשפתם,שלשונים
מיוחדיםתקציביםומסורותיהם.

אתני.גווןבעלותיצירותלהפקתהוקצו
כספית,לתמיכההנואשתבהזדקקותם

האתנית,המגמהעםפעולההאמניםמשתפים
ג'ונסס.בילעלבון.ביסויימגליםבזמןבואן

ב"ניוסדיי"עיתונאי,בראיוןהתבסא

לשלושה"אםלהעלאתבהקשרהניו-יורקי,
זה"בעידןאלה:במליםאופרה",ב"סיסיבנים"
דיזהפוליסית,וכשרותתרבותיתרבגוניותשל

צורןעלעוניםהכלבסןשאנולחושמשפיל
מישהו".שלאפנתי

הסבן"נשותשל )" Proise House "(תהילה""בית
אתלימזכיר ) " Urbon Bush Women "(העירוני"

שהואנראה"ענבל".להקתשלהאסתטיקה
ופשוס,רחבקהללמעןובראשונה,בראשהופק,
הבריתארצותברחבישחורותקהילותשל

מחול.שוחרישלעירוניקהללמעןופחות
שימושססגוניות.התלבושותצבעונית,הבמה
(כמועממייםנגינהבכלינעשהנרחב

ואוצראפריקאיותמנגינותתוף-מרים),

השחור.הריקודמסורתעםהמזוההתנועות

לקוחות-ואגדתיותריאליססיותהדמויות
 .וחלומותדתיתאמונהחיי-משפחה,מהווי

אורחותהםהשראתהשמקורותהעבודה,

ארצות-הברית,שלהשחורבדרוםהחיים
 .המאהמראשיתציירת ,אוואנסלמינימוקדשת

הנואשתבהזרקקותם

משתפוםכספות,לתמוכה
המגמהעםפעולההאמנום
האתנות

לאוקומהאיקוהיפאנייםהיוצריםצמדאפילו
פולחני ,המוכריםהשראתםבמקורותהסתפקו

לעבודתםההשראהאתסבע.ותופעותפריון
שלהאינדיאניםמעולםשאבו"אדמה",

חיה,במוסיקהלווההמופעניו-מכסיקו.
התייחדותוכללאינדיאנים,נגניםשניבביצוע
תוןהאדמה,עםמתמשכתורוחניתגופנית

שנישלוגירסהעימה,להתמזגעקשנינסיון
הנודע.האינדיאניהבאפאלו""ריקודלהאמנים

הסופיתהתוצאהיפה,עלהלאהתרבויותמיזוג
וקומהאיקוכינראהומייגעת.אמינהבלתי

המינימליססית-פולחניתבאסתסיקהנתקעו
מצליחים,ואינםמוצא,ללאכבדרןשלהם,
אתלשנותאויצירתםאתלרענןזה,בשלב

כיוונה.

באמתהמרגשיםהבודדיםהמחולממופעיאחד
שליחידמופעהיהבניו-יורקשראינו

אןבשםשחקניתרקדנית/ /כוריאוגרפית

דמותהעלמבוסס"מדיאה",המופע, .פאפוליס
הקוסמתהברברית,הגיבורהשלהמיתית
אתלהשיגיאסוןהיוונילאהובהשעזרהמדיאה,

במולדתהבגידהבמחיר-הזהבגיזת
שנילוילדהליאסון,נישאההיאובמשפחתה.

נסיכהלסובתידועלננסשהולבסוףבנים
איומהכנקמה .התרבותיתיווןבתצעירה,

הצעירההכלהאתמדיאהרצחההבוגדני,בבעל
-סקססיםכוללהמופעשלה.בניהשניואת

-ובאנגליתבגרמניתמושריםאומדוקלמים
המרכז .מילרהיינרהגרמניהמחזאימאת

שיריםחמישהעלנשעןהמופעשלהמוסיקלי
מילר,של " Londscope With Argonouts "מתון

האמריקניהמוסיקאיבידיבמיוחדשהולחנו
מורכבקולאגי,הואהמוסיקהיתרקינג.ג'והן

כרוביני,ויוגוסלבית,רוסיתעממיתממוסיקה
אתמכנהפאפוליסאן .ולייבאןסומאקאמא
להבדילגופני","תיאסרוןעבודתהסגנון

על .ביותרמרשימההופעתהמתיאטרון-מחול.
קסנת(היאהקלאסימהאידיאלרחוקגוףמיבנה
אותהמשוויםורביםומקומרת,מוצקהקומה,

מפצההיאמונק)למרדיתאומידלרלבס
פראית,אנרגיהמחשמלת,בימתיתבנוכחות

מעוררתוסכניקהמרשימיםוהתמדהפיסיכוח

מחולקלאסי,בבלסמיומנתפאפוליס .הערכה
בביתהעיקריותהמורותאחתהיא-מודרני

-ביו-יורקקאנינגהםמרסשלספרו
היהבמיוחדומקוריחזקושירה).בתיאסרון

מנתרתבו ,דקותשמונהכשבעבןקסע

וראשה,זרועותיהאתומניפהפאפוליס
ונעשותההולכות ,וסקסיותקצביותבתנועות
הגעתהעדויותר,יותרוסעונותמהירות

תוןמתבצעתהתנועהבטראנס.כמולשיא,
למרותאןפוסקת,בלתיסקססיםהשמעת
מאבדתהרקדניתאיןהמתמש,ךהמאמץ

אינהפאפוליסלכ,ךנוסףנשימתה.אתלחלוסין
בצורהזאתועושהרגשותמביטויחוששת

ומחוותמלאהבתנועהלעתיםאקספרסיבית,
אוהגזמהללאתמידכמעסאן ,"גדולות"

'1 

בנים"לשלושהב"אסג'ונס .טיביל
" Bill T. Jones in "Mother of Three Sons 



לרגשנות.מביכהגלישה

שהיומסוגננימ,מופעימספוראיןלאחראכן,
הרמהבהמ ,'-80והוי Oה-בשנותנפוצימכה

השפההגדרתהצורנית-פורמאליססית,
עמהחלל,עמיחסיהובחינתהתנועתית

ותקשורתיימסכניימואמצעימחומרימ

האמנותית,החוויהבמרכזעמדומגוונימ,

היההעכשוויהמחולבימתעלרגשותוביסוי
לצפותמרענןזההיה-לחלוסיןכמעסחסר

מרגשבסבעיותהעוברתפאפוליס,זו,בזיקית
לנוחמ,מנקמלשנאה,מאהבהלמשנהו,אחד

מפגיעותלחושניות,מזעמלאשמ,מקנאה
מופעהוא"מדיאה"בגורלה.לשליסהמוחלסת

נשמה.עממופעמבריק,אנושי,נועז,

אתהמאפיינתנוספתמגמהכינראהבכלל,
המוקדמות '-90השנותשלהמקומיהמחול
עדייןמלאה,מודעותמתוךשלאלוודאיקרוב

מחול,אמניאצלרגשילביסויהחזרההיא-
זומנההפתעהצורני.בביסויהתרכזועתהשעד

בעבודותלצפותשבאסנסר",ה"סיסילקהל
שלהגדולהכוהןקאנינגהמ,מרסשלחדשות
נגועותהללוכיוגילההפורמאליססי,המחול
משלוששתיימרגשי.ביסוישלמשמץביותר

Looseslr "(בתכניתשנכללוהעבודות ile " -ו
" Chonge 01 Address "( מנפשמשהוחשפו

זקנה,הגוף,בגידתמוות,פחדיהכוריאוגרף:

ו) 3 (המתקדמגילוכייתכןחריגות.בדידות,
שימשוקנינגהמשלהמנוונתהשגרוןומחלת

הסיבותתהיינהאךזה,יצירתילשינויכמאיצימ
משמעותית.ססיהזוהיתהיינה,אשר

לקהלזומנההפתעה
החדשותבעבודותלצפותשבא
נגהם Iקאנמרסשל

מבחינהמשהוקורהתמידקאנינגהס,אצל
גומליןויחסיחיבורימתנועתית:אוחזותית

אומקוריבמהעיצובהרקדנימ,ביןמעניינימ

לסובמנוכחותה,להתעלמשקשהמוסיקה,
קאנינגהמעבדשלו,הקריירהכל(לאורךולרע.
כרוברסחשובימויזואליימאמנימעמ

ועמג'ונסוג'ספרוורהולאנדיראושנברג,
רובמסיודור).ודייוידקייג'כגו'הןמלחינימ
ובעלייפימצעירימ,הלהקהרקדנישלהמכריע
קאנינגהמתכנית,מבחינהדופי.ללאסכניקה
חשובזרממושגית,לאמנותרבה,במידהקרוב,

הוא '.ו Oה-בשנותשפרחהפלססית,באמנות
התנועהתקירתהמחול,שלהצורניבצדעוסק

הידועימ,מריקודיו(אחדהסהורההאנושית

How 10 Poss, Kick, Foנקרא ,-1965מ ll ond " 
" Run , פיסוליכגורמהרקדנימגופותבחינת

סבעשבתופעותוהמקצבימהחוקיותבחלל,
לשתףקאנינגהמהרבהבעברכן,כמו .ואקלימ
במובןהבמה.עלואילתורמקריותשליסודות

ומאחוריקייג,'ג'והןלמלחיןמאודקרובהוא ,זה
שנימ.עשרותהנמשךשיתוף-פעולההשניימ

מ,עלילתיימיסודותקאנינגהמהתרחקכהעד
מעורבותומחשיפתאגושיימבנושאיממעיסוק

הבמה.עלרגשית

להיותשהפכוהללו,היסודותכלואולמ,
המקאנינגהמ,שלהאסתסיתהאצבעסביעת

סהורהתנועתיהמילוןמיגבלותיו;גמהמ
מחקרי,ונקי,מסוגנןהבימתיהעולמומוגבל,
עדצפיתיזו,מסיבה .אנושימביסויוחףמנוכר

אינסלקסואלי,גירוימתוךבעבודותיוהיומ
בשורהלמקומועמוקהוהערכההיססוריעניין

תמידאךבן-זמננו,המחוליוצרישלהראשונה
ובתחושהמוחלסתאישיתמעורבותבחוסר

וגמליצן,בדמותרקדניתעמהיתההקבוצה,
שלאמיצהעצמיתאמירהאיזוהיתהבכך

ועלבחייממצבושלמפוכחתראיהקאנינגהמ,
הבמה.

ולמבוכהלדשדושהעיקריתהסיבהכיספקאין
החברהכלכלית.היאהמחולאמנותשל

רפובליקני,מימשלתחת(בעיקרהאמריקנית,
אינההאחרונות),השנימבשתימ-עשרה

שלכחובהבאמנויותהתמיכהאתתופסת
מפתיע,זהאיןשפע.בעיתותאפילוהמימס,ד
מיתון,תקופתשלבעיצומהשעתה,איפוא,

קוצצוארצות-הברית,בתולדותמהחריפות
הפדראלי,-הדרגימבכלהאמנותתקציבי
בעודביותר.חריפהבצורה-והעירוניהארצי

נאבקותכולההבריתארצותברחביהאמנויות
פסחלאהקיצוצימוגלועתידןקיומןעצמעל

בכובדחשותבניו-יורקשהאמנויותהריעליהן,
סיבותמשתינובעהדברכפליימ.כפלהגזירות

חסרהעצומ,הריכוז-האחתעיקריות:

זו,בעירואמנויותאמנימשלהפרופורציות,
מוגבלימ;משאבימעלפרועהלתחרותהגורמ
מדינתשלהרעועהכלכלימצבן-השניה

התרבותתקציביאתשקיצצוניו-יורק,ועירית,

במיוח.דקיבוציתבצורהשלהן

מדועברורגמזומסיבהשיעמומ.שלדקיקה
קאנינגהמביצירתהנוכחיתהתכניתהתמורה

ומלהיבה.מפתיעהכה

בעברשהתפרסמום Iאוגרפ Iכור

ם Iומבססם Iחוזרם, Iדוש Iחבשל
תם Iאם Iהמזוהגנונות Iהסאת

העבודות.שמותבבחירתכברמתבסאהשינוי

הכוריאוגרףקרא ',-80המשנותלריקודיו
Po ","כמו:בשמות ints in Space", "August Pace " 

" one ןNative Green", "C oost " -ו

" Channels/ lnserts ", אובייקסיביגווןבעלישהמ
השנתייממןשריקודימבעודמובהק,

אישייותרמימדבעלישמותנושאימהאחרונות
l "כגון:ואנושי, oosestrife"1 "Chonge of Address ". 

המושמהדגששינויהואאחרמשמעותיביסוי

הופעתכרקדן.קאניגהמהשתתפותעל
אתהמסיימבריקודהבמה,עלהכוריאוגראף

וכמהבכמהצפיהלמסורת.הפכההתכנית,
עלמצביעההאחרון,העשורלאורךמתכניותיו,
בקושינעהואהגופני.במצבועקביתהדרדרות

להנפות,ומצסמצמותהולכותותנועותיוניכר
לכיוונימהבמהוחציתזרועותסיבובי
איסית.בהליכהשונימ,

הופעתואתמקבלימהאמריקנימ
מחוותאוהבימהמגדולה.בהתלהבות

קרוב(זהו,מזדקנימבמהלאמניכבודשל
הנעורימפולחןשלהשניצידולודאי,

כהעדהופעתוצרמהאישית,לישלהמ!).
וכגימיקפאתסיתכגחמהוהצסיירה

ב-הופיעהעתהפעמ,כןלאמסחרי.
" l oosestr ife ". אתקאנינגהמשינהכאן

והתאימוהופעתושלהכובדמרכז
כ,ןשברגש.בחומרימהחדשלעיסוקו

התמקמ,קודמימשבריקודימבעוד

ויצרהבמהבמרכזקרובות,לעתימ
ומגעקומפוזיציות

לביןבינופיסי
הזיז(הוארקדניו

איתמ,רקדאותמ,

מעמדואתהפגין

ומורמ)כמנהיגמ

נעשהפעמ,הרי

מאחור,קאנינגהמ

בנפרדלגמרי
הצעיריממרקדניו

התעלמווהללו
לאורךמנוכחותו

כמעס.הריקודכל

לבדו,פעלהוא
הדחוייחידמעין

וניגודהקבוצהבידי

הגופותביןזה

והיפימהצעירימ

והנכההזקןלגוף
אנושיפתאומנראה

פאתסי.ולאועצוב
שלבימתיתהשלכה

נוצרהתחושותיו

קבוצתכאשר

נשאורקדנימ

בצורהוהניפו

רקדניתסקסית

ונוקשה,דוממת

כגוויה.

האינסראקציה

לושהיתההיחידה
מחבריאחדעמ

ב"מדיאה"פאפוליסאן
" Ann Papoulis as "Medea 

Photo Piet Goetha ls :ג'טאלספיטצילום
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L-)הכנסותיהם :;~סכן

במס'החייבות ~ ל/.' r... , התאגידיםשל

~סורת ~~;~;~~משף-~ס
נדיבהתמיכהשלארוכה .L.---לפירסום(בתמורהבאמנויות I , סכומיוניכויחיובייםותדמית

בתקופתפחתוהכנסה)ממסהתמיכה

ניכרת.במידההמיתון

הןבאמנויות,התומךנוסף,כספימקור

פההצצותוהפרטיות,הציבוריותהקרנות

מוצפותאלהקרנותהגשם.לאחרכפטריות
נואשותפניותשלגואהבזרםלאחרונה
לכולן,להיענותמסוגלותהןואיןלמענקים,

בלב.דלמיעוטןאלא

תרבותמוסדותנקטוהקשה,למצבבתגובה
רביםפיטרוחירום;בצעדירביםמקומיים

ועלוליםשלמותמחלקותסגרומעובדיהם,
בפעילות,קיצוץשללמצבהקרובבעתידלהגיע
קיומם.לעצםוההצדקההסיבהכמובן,שהיא,
ויותריותרלידיעתימגיעותלכ,ןבנוסף
שמועצותתרבות,מוסדותעלעדויות

לקצץבמפגיעדורשותשלהםהמנהלים
לציבורולהציעמתקדמת,אונסיוניתבפעילות

בטוחה,קלאסית,מוכרת,אמנותיותר
קהל.המושכת

לשפלבהשוואהמישניתכי(אםנוספתסיבה
עולםשלהדרךואיבודלדכדוךהכלכלי),
חלליםשהפילההאיידס,מגיפתהיאהמחול,

בנים"לשלושהאם
" Mother of Three Sons " 

ברקדניםמדוברהאמנים.מקרברבים

שונות,ופירסוםבשלותבדרגותוכוריאוגרפים
לאשעדייןריק,חללהותירהמפהמןשהיעלמם

 .זומהקומהשיעורבעליחדשיםביוצריםנתמלא

למסקנהאותימובילהרביםמחולבמופעיצפיה
שינוייםתקופתשלבעיצומהמצוייםאנוכי

כינראההמחול.אמנותכיווןשלמחדשוהגדרה
חזרההיאכאןהמסתמנתהדומיננטיתהמגמה

זוהקלאסיות.השמרניות,ההבעהצורותאל
מתמשך.וחברתיכלכלילמשברטבעיתתגובה

החברותברובנחשבתבכללאמנותאם
-נסיוניותאמנותשצורותהרילמותרות,
-הקהלאתמביכותלעיכול,קשותתובעניות,
הןצנעבתקופותהמותרות.לשיאנחשבות
שלמבטםמנקודתגםזווית,לקרןנדחקות
שלמבטומנקודתוגםהמסבסדיםהגורמים
למצואנוטההיומיום,מתלאותהעייףהקהל,
מכלומבקשובטוחיםבדוקיםבערכיםנוחם
מבדר,קל,פורקן-בבילוייוגםדבר

םנגיש.

כךהאזניים,אתמחרישיםשהרמקוליםכשםו"פחיות",צבעונייםמעגליםבשלושהקטנות,
רגישותנו.אתלעיתים,מקומם,האליםהאוראחדשבקצהכבושים,מלפפוניםכשלקופסאות

אמנותבהתפתחותבספרועוסקאינורדלרדןמיןובשניוואט, 1000או 500בתנורהשלהן
זהבהקשרלהזכירישאבל .בארץהבמהתאורתהאוראלומתאתגסהבצורהשצימצםמשפ,ן
שהגיעבמבי,המעצבאתאחרוניםחידושיםשלבנוהפקהאותהלקראתכלשהו.לשטח

בתיאטרוןהיטבניכרורישומומהרוקלמחולקופרמןיצחקדאז,"הקאמרי"שלהחשמלאים
בצורהמתאררדלרדנישלספרוהישראלי.חמישהידיהם,במושטייניץ,ואריה

הבימתיתהתאורההתפתחותאתתמציתיתעלמבוססתהיתההתפאורה ."בייבי-ספוטס"
הפיסיולוגיהצדאתהתיאטרון,שלבהיסטוריהתפאורהגםנבון.אריהמאתרישומיםהקרנת
שלהטכנולוגיבצךעוסקולבסוףהראיהשלמהפכני.חידושבגדרבארץהיתהמוקרנת
 .החדישיםהמכשיריםשלמשוכללותשיטותובאמריקהבאירופה

ותאורןחשמלאישאינולמיהחשוביםהפרקיםהרבהמפותחותכבראזהיווהקרנהתאורה

י,במאאוכוריאוגראףבימה,אמןאלאמקצועי,יותר.
ובאפשרויותהתאורהבעיצובהדניםאלההםבעזרתהמנהלבתאורן,מתבונןשאנישעה
החדישה,המשוכללת, 'במערכתהגלומותונזכרכיוםמורכבתמערכתומקלדתמחשב

המעצב.לרשותהעומדתשהיהפעם,של(עמעמים)"דימרים"באותםהתאורהתפקיד

שישחבל .תמציתיהכתיבהאופןבהיר,הניסוח,עמעמיםידיותיהםאתידניתלסובבנחוץויותריותרמרכזינעשההמודרניבתיאטרון
הלועזייםהשמותבכתיבשיבושיםמעטלאלהתפעלאפשרפעולה,בשעתשלהטושהחלושעה ,-20ההמאהראשיתמאז

נותןהלטיניתלאותהמסורתיהצברי(העיוורוןהמרשימה.הטכניתמההתקדמותלאיןהשתכללוהתאורהכליבחשמל.להשתמש
בסוגיהשימוש .המוכרים)אותותיואתשובבשניםקרולכתמרחיקיחידושיםאבלובמכונות-הקרנהבזרקוריםהשימוששיעור,
מצאתישלאמוזר, .ומקריאחידבלתיהאותיותהגישהבעצםאלאבמיכשור,רקלא .האחרונותשלספרוויותר.יותרומתוחכםמורכבנעשה

מעצבת ,רוזנטאלג/יןשלשמהאתבספרלתאורה.האסתטיתאפלתאתלהאירחלל,למלאבארדלרדן
עיצובאתנתהיששגראהםלתאורניתבמטאפורהלהשתמשאם-הבורות

הראשונהלמעשהתהוהיימתיתרבשפהבתיאטרון,האורלאמנותהנוגעבכל- I , 1מרתהשהתאורההקונצרטיםבעקבותבאההאחרונההמהפכה  I I I I Iהבההתאועודלאלמיניהם.ופופרוקזמרישלוהמופעים

הרקדניםגופותאתלחלוטיןלבודדשהצליחהאתלהאירשתפקידההמאוזנת,התאורההעברית.
מאוד)תלותהומזוית(מהצדדים,המואריםעלהאוירהאתליצורהמופיעות,הדמויותקומה,וגבהרזהנערכשהיהדני,אתזוכראני

זעיריםפגמיםאלהאבלהכהה.הבימהמרקעדמות _ראשישחקןהואהאורכיום .הבימהזו .-60הבשנותשטייניץ,אריהשלמשוליותיו
 .מצוייןבספרהמחולבתחוםבייחוד .עצמובפנידומיננטיתהתאורהמלאכתהתפתחותראשיתהיתה
בימה-לאנשיפחותולארבים,צופיםלגביאוריפסהלא-ריאליסטי.החדיש,והתיאטרוןהלך"הואלהצגתעדאבללהאמין,קשה ·בארץ

הםעיצובהודרכיהתאורהטכניקתמקצוענים,(אוהנעשהאתמאיריםהחוש,ןאתחותכיםלא , 1948בשנתהקאמריבתיאטרוןבשדות"
דנישלספרו .במקצתמפחיד ,מיסתוריןבגדרמצדההתרחשות)אתלעיתיםמסתיריםבעצםאח,דפרוז/קטורולובארץהבימותעלהיה

 .בהשכלתםזהליקויעלאורלשפוךעשוירדלרעדהמופיעים.מאחוריאובלב,דאחדנעשההכל .שלוהאוראלומתאתלכווןשניתןס~
 .הצופהעיניבסינוורהכרוכהלהתאכזרות,נורותשלשורותמשמע"רמפות",בעזרת

-~ ___ ~ ____ L.----

פרוז'קטור Iהון
מנורגיוראמאת

לאוריצאעתהזה
רדלר,דןשלספרו
ותיקתאורהמעצב

שלוהבעלים
אחת"דנאור",

הגדולותהחברות
וביצועלייצור
בימתיתתאורה

"תאורתבארץ,
בהוצאתבמה"

"כנרת".
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בת-שבעןמחוללהקת
נהויו.אוהןשלהאמנותיבניהולו

העולם,בוחבילתשבחותזנושביצועיההבינלאומיתהלהקה
הייחוך.ועלהמקוויותעלהמקצועיות,על
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מחוך
מנשה
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 ~\,\\(}'פ\אול
 " ~למחול.מבוא
 ~ \\\ 1 ~ג\קלאטי.בלט
 \ \ץנפלדנקרייז •מודרני.מחול
דרךלטיפול.מחלקה.ג'אז

ומחולתנועההיצירה.אמנות

ותראפיטטיסלמוריס.קורטבמחול.בגרות
להופעותמחולטדנת •העשרהתונניות •

קיץ.קורט

המורים:צוות

ורובל,מריסאשל,טליהאברהמי,פיטאברהמ,חפציבה
קדמאמירהטטרטברג,ליונהלויט,עדההופמן,דבורה

שמיר.לילךראובני,איריטקלקין,ניניקולבן,אמירקדמ,טוזי
אורחים:וכוריאוגרפיםמורים

קראוטהללנאמן,נירההלמן,שרההרן,טלגרין,ויקטוריה
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קלאפרראדןמאת

מדיניים.בגבולותהמחולהכירלאומעולםמאז
וססריס,משפחתהאיסלקים,הרקדניםשושלת

שבכתרהפנינים-19וה-18הבמאותהיו

הבאלרינהסאליוני,מריההצרפתי.הבאלס
נחשבהשוודית,ואםאיסלקילאבבתהגדולה,

סנסבשמישכיכבהצרפתיה,לרקדנית
מריםהפכהשלנוהמאהבראשיתפסרבורג.
מרילדייםמווארשה,היהודיההנערהרמב"ם,
באלסבבריסניה.הבאלסמיסדתראמבר,

לכוריאוגראףתהילתואתחייבשסוסגארס
שנולדהולרקדניתקרנקו)(ג'וןדרום-אפריקני

והכוריאוגראףהיידה.מרסיההיאבברזיל,

ייריאלאאינוהיוםהולנדשלביותרהחשוב
פראג.ילידקיליאן,

הראשוןשהפרטהדבר,פירושמה

טוזן"בשנערכהבתחרותלרקדנית
טליההישראליתלרקדניתניתןדלל"
הדגל"תחתלמעשההרוקדתפז,
הולנד"?של

הנוצצתהרשימהאתלהמשיךהיהואפשר
והמבצעיםמהיוצריםאחדכלסוף.לאיןהזאת
שלו.מסיבותאחדכלמולדתו,מארץנדדהללו
למניעים,חשיבותנודעתלאדבר,שלבסופו

אובמרחקיםהזדמנויותלחפשאותםשהביאו
רקמדיניים,אוביתייםמקשייםלחמוק

מולדתםלגבולותמחוץתרמושהםהתרומה
 .משמעותיתהיתההאמנותלהתפתחות

I 

רובפיעלמתחיליםשלנוהרקדנים
מבוגריותרהרבהבגיללימודיהםאת

מהאחרות.בארצותמעמיתיהם

הואכטכנאי,הישראלילרקדןשאין
מביאשהואהביטויבעוצמתמאזן

שלו,הרגשבשפעלבימה,עימו
אירופייםלרקדניםכךכלהחטר
רבים

שעהסבוכים,נעשיםאלהלמדיפשוסיםדברים
לעכשיומתקצרתההיססוריתשהפרספקסיבה

שלנוהבימותועלבססודיותכיולכאן.והיום,
שאפשרכמובן ...הנפקדיםאתלספוריכולאתה
מהלמשל,שונות.בצורותהעובדותאתלפרש
לרקדניתהראשוןשהפרסהדבר,פירוש

לרקדניתניתןדלל"ב"סוזןשנערכהבתחרות
"תחתלמעשההרוקדתפז,סליההישראלית

שלנוהלאומיתהגאווההולנד?"שלהדגל
"באלסבשורותרואהשאתהשעהתופחת,
לשעברכהן,בועזאתהמצוייןהשוודיקולברג"
זוומעונההקיבוצית,המחוללהקתמרקדני
עונותשלוששסיימהפז,סליהאתגםואילך

בלהקההנדרלנדי.סקאפינו""באלסכרקדנית
פליסלב,ליאורהרקדןגםרוקדזוהולנדית
 ."בת-דור"להקת

וליאתסיבקאיתןגםרוקדיםהולנדשמיתחת
שלקאריירהגםהמתחילהשסיינר,

איציקבעקבותהולכתהיאבכךכוריאוגראפית.
השנהליצורשהוזמןהמבריק,היוצרגלילי,
דנסה"נדרלנדסשלהצעירההלהקהעבור

תיאסר".

להקתעבורגםהשנהיעבודגליליאיציק
רוקדשםמקוםג'נבה,שלהאופרהשלהבאלס
כברלושישסעידי,רפיהואהלאנוסף,ישראלי

הרקדניםרשימתויצית.השובלהקהמכובדותק

-z--, 

ברורבזה.מסתיימתאינהבחו"להישראלים
 .מאודסוביםשלנוהרקדניםמשהו:אומרשזה

משהו.עודושמא

שלנוהרקדניםכמובן.הסכנית,מהבחינהלא
הרבהבגיללימודיהםאתרובפיעלמתחילים

מהאחרות.בארצותמעמיתיהםמבוגריותר

מאזןהואכסכנאי,הישראלילרקדןשאין
 ,לבימהעימומביאשהואהביסויבעוצמת
לרקדניםכךכלהחסרשלו,הרגשבשפע

רבים.אירופיים

ושונהארוךסיפורהואהזה,היתרוןנובעממה

התופעה"התפשסות"היאשחשובמה .לגמרי
בזרועותאותםשמקבליםוהעובדה,בעולם

חסרהנראהכפיממלאיםהםכיפתוחות,
אתמביאמההשאלה,היאיותרבעיתית .ממשי

העולם.פניעללנדודהישראליםהרקדנים
אחרות.לארצותלנסועצורךחשיםהםמדוע

ותיההכרחבשנות-הנדודיםמדובראיןכי

חייבשממשצעיר,אמןכלשללהתפתחותו
במרחקים.ולהתנסותאופקיואתלהרחיב

-ציינתיאותם-ביותרהבולסיםבמקרים
המזוודותאתלארוזממהרלאמהרקדניםאיש

ופחדיםחששבליבםישכנראההביתה.ולשוב
 .מהשיבה

מביאמההשאלה,היאיותרבעיתית
עללנדודהישראליםהרקדניםאת
צורךחשיםהםמדועהעולם.פני

מדובראיןכיאחרות.לארצותלנטוע
ההכרחיות-הנדודיםבשנות

צעיר,אמןכלשללהתפתחותו
אופקיואתלהרחיבחייבשממש

במרחקיםולהתנטות

מעדיפיםהכלאבלברורה,דילדעתי,התשובה,
נעשיםלאלמעשה,בשתיקה.כךעללעבור

והבנותהבניםאתלהחזירחיובייםמאמצים
לשוב.אותםלפתותמנסהאינואישהביתה.

אמנישלההצלחהעלהשמחהעםיחדלכן,
להיותחייביםאנחנובעולם,ישראליםמחול

שביוםבתקווה,בתפוח.לתולעתגםמודעים
אתבחזרהלקבלנזכההימיםמן

 rr ~~שאיבדנו.המבריקיםהרקדנים
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מאת

אלדורנני
ברוןאלדדצילומים:

רוקדימ""הערבהמופע

תקופותלשמונהמתייחס
שהןכפיביפו,בית-קפהעלהעוברות

המבקרימביןהיחסימבמערכותמשתקפות

מזדקנות,אינןהדמויותהמקומ.שלהקבועימ
המאורעותרצףאךעין,למראיתלאלפחות
גורלן.עלומשפיעאותן,ומעצבמשנה

עלעוברותתקופותשמונה
שלהשתקפויות-ביפובית-קפה
המחולבראיהארץהתפתחות
החברתי

אשרהישראלי,החיילשלצעקתוזונשמעת.
 , 1973בשנתיומ-הכיפורימבמלחמתמתעוור
ערב , 1977בשנתבית-הקפהאלומגיע

הבחירות.

בעליוווהיב,אבוהערבי,שלזההואנוסףקול
מותעלשלובקינהבית-הקפה,שלהראשון

המסימת.בתמונהבערבית,המושרתבתו

אינמהשחקניממחזה-פנטומימה.זהאין

מוסכמתבשפהמאוויהמאתלזהזהמסמנימ
בית-הקפהמדומימ:בחפציממשתמשימואינמ

 .ובארשולחנותכסאות,שבו ,ממשימקומהוא
מותאמימוהכליממזכוכיתהןהכוסות

שונימבגוונימהתלבושות .השונותלתקופות
עמות,יעל-תקופתרכות,הןאפרסק,של

199בשנתומסתיימ 40 , 1919לשנתעוברבפרולוג,נפתחהמחזה 1 . 

אחתזעקהאךמלה,אףנאמרתלאזובהצגה



מצב,אותקופההמצייניםמשתנים,אביזרים

לרומנטיקה,רמזבווישבולנועשנעיםלבוש

אותהשרקדוזוהאמיתית,ההורה

ובשדותהעיר,ברחובותבאסמים,

חוויההיאהנוערתנועתובצריפי

ייצוגית.לאכמעט,סובייקטיבית
הפרטבאיבודשלה,במשןכוחה

נרקדה,בהבהתלהבותבתוכה,
ישהיוםעממי,תוקףלההיהכשעוד
ההורהאתלרקודהיודעיםמעטים
שהםהצעדים,מבחינתלאההיא.

אלאלביצוע,וקליםבסיסיים
הרגלים,קלותהגוף,אחיזתמבח.ינת

ל"יחד"ההתמכרות

השחקניםכבריושביםהקהל,נכנסכאשר
מאזכךיושביםהםכאילונראהבמקומותיהם,

עולםהואבית-קפהבציפיה,נוע,בליומתמי,ד
עירמיןבמהותו,נייטרלימפגש,מקוםדינאמי,
אנשיםמתאספיםבומקוםלרגע","ביתמקלט,
עלהקפדהתוךייחודם,עלהשומריםשונים,
הכלשם,עליהםהחליםהספוריםהכללים

עדהמופלאמןבבית-הקפה;להתרחשיעשו
הקללההואשיופיהאשהתכנסמכל,לנורא

ישלוףטרוריסטחיי,ןכלאותךשתרדוף
לאזורהליציםמושבאתויהפוךנשק-כלי

עתיקותמריבות ,פוליטיתלזירהאסון,
לכלומעלשם,יהיונרגשותוהתפייסויות

באורחייךאתשיאירהמיוח,דהזהלרגעהציפיה
חס.דשל

נעיםיור,דבאולםוהאוריושבהקהלכאשר
הםבדממה,זהלקראתזהוקמיםהשחקנים

תמציתשהואבמעגל,ונעיםידיהםמשלבים
וגםביותרהפשוטההצורההמחול,

ועדילדיםמריקודיביותר,רבת-המשמעות
הורה,מיןגםוזוהדתות,בכלמיסטייםטקסים
הורהוהמוסיקה,והאבקהרעשמןשקולפה

 ,כביכולפה"ו"שק

באסמים,אותהשרקדוזו ,האמיתיתההורה

הנוערתנועתובצריפיבשדותהעיר,ברחובות

 ,ייצוגיתלאכמעט,סובייקטיביתחוויההיא
בתוכה,הפרטבאיבודשלה,במשךכוחה

תוקףלההיהכשעודנרקדה,בהבהתלהבות
אתלרקודהיודעיםמעטיםישהיוםעממי,
שהםהצעדים,מבחינתלאההיא.ההורה

אחיזתמבחינתאלאלביצוע,וקליםבסיסיים
פה .ל"יחד"ההתמכרותהרגלים,קלותהגוף,
אצלההורהריקודאתלראותאפשרעודושם

למשל,המתנחליםכמואמונה,חדורותקבוצות
ןבעטניתמתריסהרגלים,כבדתהורהזואבל

אתשהוציאוכמיהרקדניםגבותנראיםולפתע
גםכךנראתהשההורהיתכן,הכלל.מןעצמם

היוופניהמבפניםאותהראינושאנורקאז,

 .אחרות

נותרעודהפלמ"חוזקניהקיבוציםותיקיאצל
כלום","כאילושלהזוהפוזהמןמשהו

הרגליםמפעולותהמכוונתההתעלמות
המבוישת,והזקיפות

לאטנעיםאנו ,האבודהההיא,ההורהולזכר
האמיתיתההורהשאוליתקווה,מתוךבמעגל
אתמחפשיםואנשיםמתפרקהמעגלאךתופיע,

כולם .הואלסחטאאתלטעוםכדיבני-זוגם,
שלרפרוףלזוג,מזוגנעוהריקודהרחבהעל

לחזורמנסההחבורה ,ודישנייסצע,דריקו,ד

האמנית ,לולהבתפקידאלקבץרזנית
Roni t A lkobetz os Lo lo , th e orti st 
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הבמה.מןיורדיםהםפג.הקסםאךהמעגל,אל
התנהגויות.שלאינוונטארבעצם,הוא,היתר
האופייניםהקטניםהמחוותאתשהקצנווככל
אמינותם.גדלהכךדמות,לכל

עלמתרחשהדמויותביןהעיקריהקשר
הםאלוהריקו.דודרךרחבת-הריקודים

שנחשבהואלס,כגוןמוכריםריקודי-חברה
זוגותשבולחטא,-19ההמאהבראשית
לגרוםהעלול"בסחרורזהמולזהרוקדים
ריגושיםלהולגרוםראשהאתלאבדלעלמה

סכנההמהוויםמתמשכים",חושניים

שצמחהראשון,החברתיהמחולזהו ,לצניעותה
בעיקר , 1ה-ךהמאהשלהחצרריקודימתוך
היהשבוהחידושעיקרואשרהגאליאר,דמתוך
זרועותיהם,בשתיבזוזהאוחזיםהזוגבניששני

מסוגנן.בחיבוק

אלגנטיות.שלאוירהישהיוםהנרקדלואלס
הרגליםפעולתזקופה,בצורהמוחזקהגוף

וריחוף.מהירותשלתחושהישוקלה.מהירה
לכוחהמתמסרתהיאוהאשההתומךהואהגבר

הסיבוב,לכיווןבחינניותמוטהראשההסיבובי,
מתנפנפת.שמלתה

הקציןכניסתעם

נשמעתהבריטי

הואלס.מנגינת
הניחוחהיאהופעתו

הוא .האירופיהזר,

מעבר-השלטוןנציג
לחילוקי-דעות

באשרפוליטיים
-למשמעותו



למראהונאיממגולחימחייליונאורה,שליסתו
הגינונימבעלתהאימפריהכוחהואוכוחמ

הנקלעתפליסת-השואהבשבילמ.אצילייה
אישואיןקרובימ,אחרבחיפושלבית-הקפה

אותוהואלס ,) 1944(בשנתאליהליבושמ
זכרוןהואהרביזיוניססעמיותרמאוחרתרקוד

פליסימשלרגעיתמפגשנקודתרחוק,עברשל
אחר.במקומשצמחו

בהםם, Iקוד Iרהםוהטאנגוהואלס
זור Iהצעהדורל Iבשבל Iמובהגבר
בזמןות. Iזוגשלומשונהזרהסה Iתפ

בסוגמון Iלארבזמןהקדשנוהחזרות
הדברו Iהנו Iהורשעבורם Iחס Iשל

ה Iהם Iשלנשרקלא .בעולםהטבען
ם Iהגברגםמובלות,ות Iלהקשה

עצמםעללהקללה Iבתחהתקשו
והתומךל Iהמובד Iתפקאת

איש-המחתרתמנסה 1944שנתבתמונת

מפתחשבינתיימהבריסי,הקציןבחיילהתנקש
ואמנית,פאמ-פאסאללולה,עמרומן

לברגרוהגורמתכולמראשיאתהמסובבת
בגידתהעלאונימחוסרשלזעמהתקפיהסוחר

היאהנשמעתהמוסיקה .הזר"ה"פולשעמ

ידיעלכךאחרתקליס,גבימעלתחילהסאנגו.
הסאנגו,הבמה.עלהזמןכלהנמצאתהתזמורת,
מןבוישדרמאסי.הואבארגנסינה,שמקורו

מלאוהאיפוקהלהסהספרדי,המחולשלהכוח
כלקריאה,סימןהואראשסיבובכלהגאווה.
נשימה.עצירתהיאעצירה

זההזוגבניאוחזימזהבריקודגמבואלס,כמו
גמהואהסאנגושלהלוהסהחיבוקאךבזו,

עין.למראיתרקהארמוניה"ביחד"מאבק;

עלבונואתהרושבןע Iמבבמופע
(שעשוע,ל Iהמתחברקוד,וזעמו
קה Iהמוסמה. Iאללהתרסהוהופך

חלקהםום Iשההמזרחן,והמחול
הסףעלונדחום, Iזראזו Iהמח"נו,
ם. IIאסתטולאם" Iא I("לא

מוביל.הגברבהמריקודימ,המוהסאנגוהואלס
זרהתפיסהזוהצעירהדורשבשביללציין,כדאי

זמןהקדשנוהחזרותבזמןזוגיות.שלומשונה
היוהורינושעבוריחסימשלבסוגלאימוןרב

קשההיהשלנשימרקלאבעולמ.הסבעיהדבר
בתחילההתקשוהגברימגממובלות,להיות
והתומך.המובילתפקידאתעצממעללקבל
הזה,חד-כיווניהכביכולביחסשגמכמובן,

תנאי.ההדדיהקשבהכרחית,ההדדיות

בית-הקפהבפתחמופיע 1952שנתבתמונת

הסוחרבעיצומה.המסיבהמזרחי.חדש,עולה
ומצליחהשחורהשוקבעסקותמעורבעכשיו
בית-הקפה.לבעלתתוצרת-חוץויסקילמכור
זובתקופהרסן.משולחריקודרוקדימכולמ

המצבולמרותלבקרימחדשימריקודימנולדימ
ההמוניתהעלייההצנע,הקשה,הכלכלי

בארץדומימובמקומותבבית-הקפהוהמצוקה,

הרוש),(בןהמזרחיסלוניימ!ריקודימרוקדימ
פשוסות,ובזרועותגדולהבתקווההמגיע
נרתעימבית-הקפהבאיובסלידה.בבוזמתקבל
וממנהגיו.מצורתוממנו,

אריהשלמאמרואתולקרואלחזורנחוץ

רוקדימ""הערב
) Tonight We Do nce" (Choreog. Goby Eldor " 

 Photo E!dod Boronבדוואלדדצילום:

כדיימימבאותמב"הארץ"שפורסמגלבלומ,
האוכלוסיההרגישהכמהעדולהיזכרלהבין

 ,הבאימפניעלנעלהימימאותמשלהותיקה
כלפיהמתנשאהיחסאתהצדיקהכמה

ששונה.מהמכלהרתיעהואת"הפרימסיבי"

ברקו,דוזעמועלבונואתהרושבןמביעבמופע
אלימה.להתרסהוהופךכשעשועהמתחיל
חלקהמשהיומהמזרחי,והמחולהמוסיקה

יאימ"כ"לאהסף 'עלונדחוזרימאזהיומחיינו,
דרכואתלומפלסהמזרחיאךאסתסיימ.ולא

החזק.לאישלהיותהופךובהמשך

 1967בשנתהאומניתלולהמענסזתכאשר
הרסיהאותהמשמשתשלה,המחאהבריקוד
שלארוסילאקסעינהעלהשחורההדיינית
התנועתיתהשפהעולץ.והמזרחילילהמועדון

לגיסימציה.קיבלהשלו

נעשהכךהנוכחית,לתקופהקרבשהזמןככל
השייק,חוקימ.וחסררסןמשולחהמחול
זהלימוד.דורשימעדייןודומיהמהדיסקו
מובל,וללאמובילללאבודדימשלריקוד

משמעות.וחסרתמיקריתשבווהזוגיות

הראשונותובהתרחשויותהערבבתחילתאמ
שלרגעיתהתגלמותהיההואלסאמתקוה;יש

הרילתשוקה,ביסויוהסאנגורומנסיחלומ
 .כרובוסימכולמרוקדימ , 1991ב-עתה

השואהשרידתהבאר,גביעלהמ,מאחורי
בחברהמקומלעצמושפילסועולהשנשתקמה
סמלהאמריקני,החיילעכשיועומדהישראלית,

החדש.לשלסון

ם Iדורשעד"ןהם Iסקוודומ Iהדהש"ק,

ל Iמובללאם Iבודדשלקוד Iרזהמוד. Iל
וחסרתת Iקר Iמשבוות Iוהזוגמובל,וללא

משמעות

אחדכאישמדומה.ההרמוניהכפוי,הואהפתרון

כאילוההתחלתי,המוסיבאתכולמרוקדימ
דבר,שלבסופוהפוליסי,הגורלש.דשכפאמ

אח.דכלשלהאישיגורלוגמהוא

rr 



רוקדוםהערב
עזרתיויגאלפתרסיניכתיבה:
אלדורוגביעזרתייגאלבימוי:
סיניאליתפאורה:עיצוב
בן-מנחםעתליהתלבושות:עיצוב
לידוראלדרוהלחנה:מוסיקליניהולעיצוב,
תורןרפיושירה:עיבודיםהלחנה,
יהודאישיתאורה:

הדמויות:

נאטורחליפה-המקוםבעלאבו-ווהיב,
הניגיקותיאלי/רחליאסנת-מהפכניתבתו,סמירה
אבירםקלוד-רויזיוניסטהרשל,
גולןדורון-,סוחרברנר
אלקבץרונית-אומניתלולה,

רותםאשר-עסקןרונובסקי,

החלוצים:
עמרנלי-פועלתמימי,

פרלמןיהונדב-לוחםבהמשןפועל,ישראל,
פרתנגה-עירוניתחלוצהבתיה,
שמולדוד-בריטידלנליש,מיינ'ור
גנזיסמדר-המקוםבעלתבהמשןשואה,פליטתרבקה,

שמולדור- )-19S2מ(החלמזרחיעולהבן-שמחון,
אסנת- )-1991ברוסיה ,-19S2ב(מזרחיתעולה

הניגיקותיאלי/רחלי
פרלמןיהונדס- ) 1991 (אמריקניננרל

 ~ 1991עכופסטיבלבכורה:

; 

קלאפוואדומאת

תכנוןעלעדיףהמקרהתמי,ד
ששניהעובדה,מראש.

מוסיאוןהגדולים,המוסיאונים
ומוסיאוןבירושליםישראל

בזהמציגיםלאמנותתל-אביב
העוסקותתערוכותשתיזהאחר

באקסט,ליאוןהציירשלבעבודתו
העולםאתלפחותמכריחה
לחדשישראלאמנישלהמצומצם

התופעהעםההכרותאת

שלנו,המאהראשיתשלהמופלאה
שלהרוסיים""הבאלטיםשלזו

 .דיאגילבסרגיי

הממושכתלעבודתההודות
חוההאוצרת,שלוהמעמיקה
ממחסניוהוצאושניידרמן,

רובישר~למוסיאוןשלהאפלים
היהודי-הרוסיהאמןשלציוריו

באקסטשם.שנמצאובאקסט,

שלויוצר,שלמיוחדמקרההוא
בלב,דהציורבתחוםנשארהיה
ולהקתו,דיאגילבעםהמפגשללא
שתייםאושורהבגדרנותרהיה

האמנותשלבאנציקלופדיות
הציירהואאיןאגב,הפלסטית.

אלכסנדרכגוןדיאגילב.עםעבודתובזכותלהיסטוריהלהכנסשזכההיחידי,
בוגילתההבאלטאמנותעםבאקסטשלפגישתולמשל.רורי,ןוניקולאיבנואה
כמוממשבאקסט,זו.ברוכהפגישהללאלממשיכולהיהשלאוכשרונותכוחות

כנהוג-הסתפקלאדיאגילב,עםשעבדוהמעצביםויתרלעיל,הנזכריםהשניים
יצירתבעצםממשיתמעורבותמעורביםהיוכולםסקיצות.בציור-בימינו
הכוריאוגראפיהובנייןבתכנוןואפילולמחול"תמליל"אוב"תסריט"המחול,
"אחריניז'ינסקי,שלהמהפכניבבאלטמעורבותוהיאלכךבולטתדוגמהעצמה.

מאלהלאחדבאקסטהיההבאלטלבימתעבודותיודרךהפאון".שלהצהריים
ועדהכלליתהאסתטיתבגישההחל ,-20הבשנותהעולםעיצובעלשהשפיעו

 .הפניםואדריכלותהאופנהלעיצוב

מחולתלבושתעיצוב
באקסטליאוןמאת

Costume design by Leon Bakst 
 Photo: Avraham Hayחיאברהםצילום:

באקסט.שלויחידהאחתבעבודהמתמקדתתל-אביבבמוסיאוןהתערוכה
מוצגים.בעזרת 1921בשנתבלונדון,הנמה""היפיפיההבאלטבעיצובמדובר
אתהתצוגהמגלהלוריא)ודורוןכרמיחביבה(שלרבהוחכמת-אוצרותרבים
קטנהבעיירה 1866בשנתשנולדהג'ינגיי,היהודיבאקסט.שלהפסיכולוגיסודו
יפה,צבעוני,לעולםהגעגועיםאתבליבושמררוזנברג,סמואלוביץ'לייבבשם
שהיההבימתיותההפקותכלבמציאות.קייםהיהשלאעולםוגראנדיוזי,עשיר
אשליהשלולו-במציאותליצורונסיונותמאמציםאלאהיולאלהןשותף

זה.מופלאעולםשלפירורים-בימתית

קצתלהכניסכדרךרקלא-הנמה""היפיפיהאתלהפיקהחליטשדיאגילבשעה
באקסטהיה-המסורתיהקלאסילבאלטכמחווהגםאלאלקופתו,מזומנים
רבות.שניםכברפרושארלשלבאגדהשקוע

של(בנורוטשילדדהג'יימסאצלוהזמיןהראשונההעולםמלחמתלפניעוד
באקסטהלונדוני.שבביתוטרקלין-הסעודהלקישוטפאנליםהידוע")"הנדיב
באקסט .רבותשניםבוועסקשניםמאההישנההנערהשלהאגדיבנושאבחר
להיותעמדשהבאלטשעהדמיוני.ימי-הבינייםבסגנוןהאגדהאתלעצבביקש

ממשי.עומקשלשלישימימדלציוריםנוסףמבוצע,

להשתמשבמקוםלכך:הוכחההןבתל-אביבהמוצגותהמקוריות,התלבושות
כבדים,בבדיםלהשתמשבאקסטבחרעשירה,בימתיתאשליההיוצריםבחומרים
הרוסיים""הבאלטיםשלזושהפקהפלא,איןאמיתית.וקטיפת-משיבפרוות
הרגל.אתפשטה

חיבאקסטהיהשאילוההיפותיטית,להנחהמגיעאניהתערוכות,שתילאור
לערבבהמנסההעכשווי,האמנותיבאירועבמייצגים,מתעסקבודאיהיהבימינו,

 .החייםמעצםלחלקההופךמשהוליצורמנתעלהאמנויותכלאת

ועמיתיו;דיאגילבשלבהרפתקהלפגושהישראליהקהלמוזמןלמקרה,הודות
אלהתצוגותבהשפעתאוליהישראלים.המחולאמניאלישרהמופניתהזמנה

במסרמאשרמחשבתי,ועוניבתודעהיותרהעוסקלמינימליזם,מניחיםהיוהם
-i .אסתטי 4:i 



עמקהת Iמנ Iהתהלהקה
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שחלוהשינוייםמהם
המחולבמסוות
שנותיהמאוהתימני

מוינתשלהואשונות
שהובונפיישואל,
בלהקה,התבטא

בפעולתההמתמיוה.
שניםעשוותבמשך 44-



אשכנזירותימאת

"פח"עםאירופהאתלכבושיצאנולכם,"תארו
משפטזאת!"לעשותהצלחנותאמינו,ולא-
הלהקהחברישלהנפלאההרגשתםאתביטאזה

הצלחתםלאחרעמקה,ממושבהתימנית
היתהזו . 1978בשנתבהולנ,דליידן,בפסטיבל

 .לחו"להראשונהגיחתם

ולהופיעלהשתתףהספיקוהםהיוםעד
בפורטוגל,בינלאומיים:פסטיבליםבשמונה
בספר,דבברזיל,בארגנטינה,באירלנ,ד
ובצרפת.בארה"בבמקסיקו,

סיפורהיאעמקה-אושרתהתימניתהלהקה
האישיבסיפורוהקשורהצלחהסיפור .הצלחה

עמקה.ובמושבהלהקה,מנהלציון,שלומישל

ללאלהצליחהיתהיכולהלאמעמקההלהקה
תרבותי,פלורליזםששמהחברתיתאידיאולוגיה

שלוהחיאהטיפוחשימור,מאחוריהעומדת
בישראל.האתניהפולקלור

בראשיתהוקםהמערבישבגלילעמקהמושב
תושבים. 700המושבמונהכיום .-50השנות

"מרבדבעלייתלעמקה,הגיעוהיווסדובעת
הזמןובמשךראשונות,משפחות 80הקסמים",

תימן.יוצאותכולןמשפחות, 40עודניתוספו

ציוןשלאביו . 1950בשנתנולדציוןשלומי
תושבירובבמושב.הראשוןהטרקטוריסטהיה

ירקות.ומגידולמרפתנותאזהתפרנסועמקה
הקמתואתציוןשלומייזםהבנים,גדלוכאשר
דקות 10מרחקהשוכןאושרת,הבנים,ישובשל

 50ב-מאוכלסתאושרתמישוב-האם.הליכה
ושלישישנידורהתימנית,העדהבנימשפחות

זהשאךמרוסיה,עוליםמשפחות-54ובארץ,
לישראל.עלו

בשנתבאושרת.ביתואתהקיםציוןשלומי
עובדהיהמהצבא,שהשתחרר,לאחר 1972

להקמתפעלזהובתפקידובמושב,קהילתי
הלהקה.

התרבויותרנסנסאתבישרו-70השנות

בישראל.האתניות

שלטה ,-60השנותאמצעועד ,-50הבשנות
זומדיניותההיתוך"."כורמדיניותבישראל
בכלל,העדותתרבותלהטמעתהטיפה

התרבותבתוךבפרט,האתניוהפולקלור
נכשלהזומדיניותהשלטת.הישראלית
הפלוךליזםה;ה-70הובשנותלחלוטין,
שהטיפהמדיניותהשלטת.למדיניותהתרבותי
האתניהפולקלורולטיפוחלהחיאהלשימור,
לטיפוח"המפעלהוקםובעקבותיהבישראל,

עדות".ריקודי

לושםגורית,פיעל"המפעל",
שלודוקומנטציהאיסוף ... "למטרה:
במיוחד-עדותינופולקלוראוצרות

וגניזתםשימורםלשם-ריקודיהן
לשמורוכנסיון ...היסטוריכערך
אנשיעידודכלומרבחיים,אותם

להמשיךהנוער,ובמיוחדהעדות,
בשמחותהמגווניםריקודיהםלרקוד

ובחגים".

בראשיתלעמקההגיעהקדמןגורית
משפחתבביתוהתיישבה 1973שנת

כשבועבמקוםשהתההיאשלומי.
בטקסיםוהשתתפהלמדהזהזמןובפרקימים

עמקה,תושביאתדיר.בנההיאובחגיגות.

לפולקלורלהתייחסהצעירים,אתובמיוחד
הפולקלור""חיידקמיוח.דמשהוכאלשלהם
היום.עדממנוהירפהולאמאזבשלומידבק
אבותיו,מורשתאתלכבדמגוריתלמדהוא

לחלקעדיין,זרה,היתה-70השנותשבראשית
האשכנזית.הישראליתהחברהשלגדול

הגדולהפולקלוריהאירועאתיזמהקדמןגורית
 , 1973בספטמברשהתקייםתימן","בואי

מעוניינתהיתההיאבת"א.הירקוןבפארק

היושביםשבתימן,אח'דוףמאזורשהתימנים

אזורםשלהאתניהפולקלוראתיציגובעמקה,
פסטיבל.באותו

מציגהמעמקההלהקה
האתניהפולקלוראתבתוכניתה

בראיהתימניתהעדהשל
עליהשעברוהשינויתהליכי

חבורהכלהיוהלהקה,שלהיווסדהבעת
בעליכולםכיוםצעירים/ות.רווקים/ות
סבתות.שלושכברביניהםוישמשפחות
חבריהדבר.לכלחברתיתקבוצההיאהלהקה
עמקההישובים,שניבחייהיטבמעורים

ובשמחותבחגיםלהתכנסנוהגיםהםואושרת.
וקהילתי.משפחתיאירועכליחדלחוג

האחרונהבשנההוקמוהמש,ןדורלהכשירכדי
בניות/ילדיםשלאחתנוספות.קבוצותשתי

 . 18-12בגילאיםנוער,בנישלוהשנייה , 12-7
ולטפחלשמרלהמשיךהיאהמוצהרתהמטרה

התימניתהעדהבנישלהאתניהפולקלוראת
בעמקה.

הדורותשלהפולקלורי"ה"תוצריהיהמה

שאלהתשובות.לשלומיאיןכךעל'הממשיכים,
לסוציולוגים,לדעתו,להפנות,ישזו

 .ולפולקלוריסטיםלאנתרופולוגים

הזמןמבחינתוההתרחקותהגיאוגרפיהשינוי

שנתקיימוכפיהעתיקות,המסורותממקורות

עלרבההשפעהלהםישבתימן,המוצא,בארץ
העדותשלהאתניהפולקלורהתפתחות'

בישראל.

מונחתהאתניהפולקלורמחקרירובביסוד
שאפשרמושגהינוש"האתניות"התפיסה

ביניהןולהבדילקבוצותלזהותכדיבולהסתייע
שלבכלאחרמעקבתוךתרבותית,מבחינה
השינוי.בתהליך

להמחשתכדוגמאעמקהתושביאתניקחהבה
השוניםהשלביםאתונתארג'ורג'ס,שלדבריו
המהגריםעלשעברוהשינוי,תהליכישל

לתארננסהוכןבעמקה,שהתיישבוהתימנים
הייחודית,בתרבותםשחלוהשינויתהליכיאת

עמקה.להקתשלהרפרטוארבאמצעות

ביןהיחסים ,-50הבשנותהתהליךבראשית
בעמקה,שהתיישבוהמבוגריםשלהראשוןהדור
משיקים.היובישראל,הקולטתהחברהלבין

ייחודםעלשמרוציוןשלומישלהוריולמשל,
לאעדייןהישראליתוהתרבותהתרבותי,
התימניתהעלייהשלמתרבותההושפעה
 .-50השנותשלהגדולה

בדור ,-60השנותבאמצעהתהלי,ןבהמשך
תהליךהתחילציון,שלומישלדורוהשני,

והעמיק.הלךאשרוההתמזגותההיטמעות

הלכה ,-80וה-70השנותבמהלךהזמן,עם
נטמעההתימנית,העדהבניהמהגרים,קבוצת

הקולטת.בחברהוהתמזגה

בנייותר,והצעיריםהשניהדורבניהצעירים

אתלחלוטיןלעצמםסיגלוהשלישי,הדור
פרדוקסנוצרבישראל.הנהוגיםהחייםאורחות
התימניתהעדהבניהסתגלואח,דמצדמסוים:

במשךשני,ומצדהישראלייםהחייםלאורחות
התרבותי.ייחודםעללשמורהמשיכושנים,
אירועיאתלחוגנהגובהבדרךהתבטאהדבר

אתבעיקרוהמשפחתיים,הקהילתייםהשמחה
ברוחנערכואלהאירועיםהחתונה.טקסי

מתימן.סבאוביתאבאביתשלהמסורת

אתבתכניותיהמציגהמעמקההלהקה
בישראל,התימניתהעדהשלהאתניהפולקלור

עליה.שעברוהשינויתהליכיבראי

 , 1973בשנתשהתקייםתימן","בואיפסטיבל
הפולקלורשלמרהיבההצגההיה

להקותידיעלשהוצגכפיהתימני-האתני,
עמקה.דוגמת

השוניםמהמופעיםהרכיבפורת,בניהבמאי ... "

כ,ןבתימןי.יחיינוהנושאסביבמרהיבההצגה

בשםבקטעאלישיבלהקתהופיעהלמשל,
מילה',ב'בריתירחיבמושבלהקתיהיולדת',

אפריםשערלהקתחצר',ב'שמחתעמקהלהקת
יסריקתהיואחריםנושאים ] ...נב'השואבות'.

חתןיהכנתשבת',ימוצאיהחתןי,יחינתכלהי,

הצטרפואשרתמונותיהשושבינים',וכלה',
המחישאשרמרשיםפולקלורילפסיפס

בתימן".היהודיםבחיישוניםאספקטים

להקהכלהדגישה-70השנותשבראשיתבעוד
שבעשורהריהעדה,שלהאתניבפולקלורפרק

עמקהלהקתשלתכניתהמתרכזתהאחרון
מציגהבתכניתהבלב.דהחתונהמסכתבהצגת
אזוראח'זוף,באזורשמקורםריקודיםהלהקה
ריקודיםוכןעמקה,תושבירובשלמוצאם

לתהליךעדיםאנובתימן.אחריםמאזורים
חבליוצאישלהייחודיתבתרבותשחלהשינוי

שלאמותב-ד'הסתגרותעודלאאח'דוף.
שונים,אזוריםשלהצגהאםכיהאזור,

שחלוהדדיותתרבותיותהשפעותשלכתוצאה
 ~4_התימני,האתנישהפולקלורלשער,ישבישראל.



אחרותעדותלהשפעתגמחשוףהיהאשר
ועברהושפעמשלהן,ייחודיפולקלורבעלות
 .נוספיממגוונימשינויתהליכי

כיוממציגהעמקה-אושרתהתימניתהלהקה
בתימןהחתונהבתימן.חתונהשלמסכת
הבמהעלמעלהוהלהקהימימ,מספרנמשכה
החתונה:לימיאופייניימוריקודימשירימ

תהלוכות-לחתןו"זפה"לכלה"זפה" •
הכלה;ואתהחתןאתמובילימבהן ,חגיגיות

ובריקודימ.בשירהמלוותהתהלוכות

 .ולכלהלחתן-נה"יה"חטקס •

אח'דוף,לאזורמיוחדטקס-הייחודטקס •
אתלגלותלכלההקוראבשירהמלווה
יופיה.

שירינשימ;וריקודישירי-החתונהשירת •

גברימוריקודי

לנשימ,הייחודיתבשירהמלווימהנשימריקודי
השירימנושאיערבית-תימנית.בעגההמושרת

בתימןהאישהשלהיומ-יוממחיילקוחימ
הסובבת,בחברההמקובלימלנושאימודומימ

יהודית.הלא

ה"דיוואן".משירילחלקנרקדימהגברימריקודי
הישראליבציבורמוכרימאלהריקודימ

נכוןאתניות.פולקלורלהקותשלבמסגרות
אתניותקבוצותשלהמסורתיהמחולכילומר,

להתקיימממשיךיהודיות),ולא(יהודיות
בחייאינטגרליכחלק ,-90השנותשלבישראל
התרבותחייעלומשפיעוקהילות,משפחות
בישראל.

בעתידוהדבריםייראוכיצד

התפתחותאפשרויותקיימות

כיווניםבמספר

-60הבשנותבעיקראך ,-50הבשנותכבר
אלהתימניהמחולשלצעדימחדרו ,-70וה

הלחנימעמיחדהישראלי,העמ-מחול
תהליכיעברוהלחןוגםהמחולגםהתימניים.

הדורותשלטעמםאתהתואמיםשינוי
 .המשתניםוהזמניםהצעירים

אפשרויותקיימותבעתיד?הדברימייראוכיצד

כיוונים.במספרהתפתחות

שלוהתמזגותןהיטמעותןהמשךהאח,ד
הקולטתבחברהלשעברהמהגריםקבוצות

ביבליוגרפית:רשימה

 ,בהטאבנרד"ר /בהט-רצוןנעמי ) 1

-לבישראתימןיהודישלוהמחול"המוסיקה
יהודי-יונהסעיומחקר",עשייהשנותמאה

 'ע , 1983עוב,דעםהוצאתבישראל.תימן
438-415 . 

רובפולקלמחקר"היבסיג'ורג'ס,א'רוברט ) 2
בפולקלורירושליםמחקרי :מתוךהאתני",

ע' ,תשמ"ג ,י-ם ,מאגנסבהוצאתיהודי,

25-7 . 
R.A Georges: "Research Perspectives in 

" Ethnic Folklore Studies • 

 .גאולה"יפעמ-מחול"פעמיצ'צייק,ורדה ) 3
ינוארת"א,עדות,ריקודילטיפוחהמפעל

1975 . 

בישראל,ינתאריקוד(עורכת),וינסרתמר ) 4
 . 1 977מאית"א,עדות,ריקודילטיפוחהמפעל

 . 1 976ת"א, ,עדותריקודילטיפוחהמפעל ) 5

עמקה-אושרת,להקתשלתוכניותשלוש ) 6
1992,1982,1978 . 

 . 1977מאיבישראל,אתניריקוד ) 7

הישראלי.המחולעלוהשפיעו

הואהגברים,ריקודיבעיקרהתימני,הריקוד

זהוובעדינותו.ביופיוומרשיםבמינויחיד

במסגרתאותורוקדיםפונקציונלי:ריקוד
מהאירועכחלקדתיים,אומשפחתייםאירועים
קאמרי,הואהריקוד .מצווהריקודהואהכללי
מספרסגורים.במקומותלרקודנהגושכן

ליהודי .צמדיםשניאוצמדמצומצם,הרקדנים
הםלמחולוהליוויכליתמוסיקהאיןתימן

בישראל ."חפ"תוףעלוהתיפוףעצמםהשירים
נפרדבלתיהואהריקודהכ.דתוףגמתווסף

ככולה,רובההלקוחה,אותו,המלווהמהשירה
רובםשירים,קובץשהואטפרמה"דיוואן",

תימן.משורריגדולשבזי,שלומר'משל

תימן,יהודישלמחולחוקרתבהט-רצון,נעמי
הריקודשלהמרכזייםהמאפייניםשאחדאומרת
היטודדגמישלשילוב ...הואהגבריהתימני

הרגלייםצעדישלהיטודדגמיוהאילתור:
חיקויתוךונלמדיםרוקדלכלידועים

בתיאוםתמיד,מתחיל,הריקוד-והטתכלות
אלהבטוחוהידועהפשוט,מן-צעדים

תנועותומורכבות.עשירותיותרתנועות

בוומבוצעותמאולתרותוהגבהראשהידיים,
בוחררקדןוכלהרגליימ,צעדיעםזמנית
 .ומתי"לבצעןכיצדלעצמו

ולרקודלשירהמשיכובארץתימןיוצאי t4ב
כןווקהילתיות,משפחתיותבמטגרותס

-התרבותייםהטממניםשלוהיעלמותם
אותן;המאפייניםהאתניים

השינוייםחרףאבלההתמזגות,המשךהשני,
האתניותהקבוצותיוסיפוהתרבות,בצורות

והתוצאהתרבותית,מבחינהשונותלהיות
החברהכלומר,היום,שקורהלמהדומהתהיה

רב-גוניתחברהלהיותתמשיךהישראלית
תרבותי","פטיפטמעיןתרבותית,מבחינה

פלורליזםמכניםשאנומהג'ורג'ס,שלבלשונו
 .תרבותי

מוכיחההישראליתהמציאותמכ,ךיתרה
האתניותהקבוצותשלהתרבותשצורות

אתויוצרותמשפיעותוביחדזועלזומשפיעות
הישראלית.התרבות

עם(יחדעמקה-אושרת,התימניתהלהקה
ישראלמדינתאתייצגוחזה),עופרההזמרת

למוסיקהבאקדמיההאמנויותבפטטיבל
.בפני 1992בינוארארה"ב,ניו-יורק,בברוקלין,
אתהציגוהםנלהביםצופים 2000מ-למעלה

שהפ,ךהתימניתהעדהשלהאתניהפולקלור
ה"פסיפסשבכתרליהלוםהשנים,במרוצת

הפולקלוראתהמרכיבותהעדותשלהתרבותי"
ואתאירופהאתכבשהתימניה"פח"הישראלי.
אותנו,כבשהואבעיקראךאמריקה.

הישראלים.

התימניתעמקהלהקת
he Amka Yemani te dance group ז
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מחולנוונולעורבעון

אונוויהודית-אומנותיתמנהלת
טלעמוסאיזורי-חינוןרכז

 25130הגלילמעלהי,נ,געתוו,קבוץ
 04-858437טל,

וי-

"ז ~,מחוללעונוונורבעון

הנלמדיםהמקציעית
קלאסיבאלס
מרדרנימחרל

תנרעה

גרפניתהכרה

רכמז)(אשכרלכתב-תנרעה
יצירהקרמפרזיציה.

המחרלתרלדרת
אמנרת

מרסיקה

אנסרמיה

דרמה

המיריםציית
ארנרזיהרדית

דרריתגסנר

אילנהליבז
יעלכנעני
מיכלחסרז
חנקהפראז

אררליבססבז
רחמיםררז

גינצברגנעמה

דיתיתרר

ערפרדרדאי

סליכדררי

 nמ
בישר

מחוללעונוונורבעון

ארריתקינז

ליאררפסח
ירבלשקד

אורחת:מורה

סרלאזג'ני

Jj רוריילדייבמדיס
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מחוללעונוונורבעון

מחולטדנתפועלתהאולפןבמטגרת ~
מקצועי,לריקודכהכנההשבועימותכלבמשן

לשנתיים,המחוללטדנתתלמידיםמתקבלים
במחולקודםלימודלאחר

אבשלוםדבורהבית:אםנורית,לשדהאולפן:מזנירת

DANCE THEATRE מחולתיאטרון

[Iנ CBro ~ J1\ D ooג~נmכ
 65149אביבתלצדק,,נווה 6יחיאלירח'ענבל""בית
 03-5172704פקס. 03-5173711,5172758סל.

וייחודיתמקוריתתרבותמייצגענבלמחולתיאסרוו
ואסרקסיביתעשירהמחולחוויתמציעענבל

בוכבצעפותחיםאנו

לענבל""סע
בתל-אביבותרבותבילוייום
בקבוצהוכתארגניםאתםאם

בוכבצע:אתםאיש, 50של

צמוד*אוסובוס

במוזיאון*ביקור

צדקבנווהמודרןסיור *

ענבלבמופעצפיה *

לאישש"ח 40 .-בוהכל

סדנאפועלתענבלליד
 Oולמתקדמי Oלמתחילי

בשבועורביעיראשון Oיוכל

 1993לעונתוכנוייםוכבצע
חינםהצגה +הצגותארבע

תשלווכים-2ובש"ח, 85 .-בוהכל



קראוטגרטרוךגוטלר,לוטה
 125ביןהיוגטריואירנה

בשנתבוארשההמתחרים

מחולשלבמפגן 1933
מוךרני

מנורגיוראמאת

בתחומחדשה.תופעהאינןמחולתחרויות
בוארנה,תחרויותהפכוהקלאסיהבאלס

במוסקווה,שביפן,בסוקיובולגריה,
למיני-אולימפיאדות.ארה"ב,ובג'קסונוויל,

תחילתושמאזהמודרני,במחולכןלאאבל
אתדגלועלחרס-20ההמאהבראשית

-מבצעוכליוצרכלהאינדיווידואליזמ.
שתיביןפרסונאליאיחודישקרובותולעיתימ
המבסאאחדבאמןומדובר-אלהפונקציות

השאר,מכלשונהשהביסויוככלעצמו,את
השופסימעלואיךייסב.כךהאפשר,ככלאישי

בסגנונן,מזוזורחוקותכהיצירותביןלהשוות
שלהן?האמנותיימוהכלימתוכנן

כמעסקנה-מידהישהקלאסיבבאלס
קסעירובהביצוע.אתבולמודסיביאובייק
מוכרימלתחרותהמובאימוהדואסימהסולו

! ~ ----, 
ח ....

'-

דרינגאפריקהשופיורוקדתטלאבטקהאולגהטפרדיבמחולגרוקג'אורג

מספרבמשךלחזותהשופסימעלמ.ומסורתיי
אולבנימשחורימ,ברבורימוכךבכךימימ

נמות","יפהפיותספורבאיןגוועימ,

דואסימובאינסוףאציליימ"שודדי-ימ"
מוענקותוהמדליותקישוס".מ"דוןמסיימימ

מקוריות.עלולאביצועעל

יצירותביולהשוותהשופטיםעלאין
תוכנובטגנונוו,מזוזורחוקותכה

שלהו?ם IIהאמנותוהכלים

המארגנימכוונתכאןהמודרני.במחולכןלא
וגממבריקביצועגמלעודדהתחרותשל

לקנאאיןהמקרימבשניכוריאוגרפית.מקוריות
 ...בשופסימ

ובמערבהאירופהבמרכז-30השנותראשית

במחולתחרויותמספרנוסדובהתקופה,היו
בפרסיוסקורסזכה 1932בשנתדווקא.מודרני

יצירתועלבפריס,שנערכהבתחרותהראשון
עדהמבוצעמודרני,באלסהירוק","השולחן

קרובותלעיתימאבלרבות.בלהקותימינו
מידהזהבובמדליותבפרסימהזוכימנעלמימ

המחול.מבימתהתחרותתומעמ

4~-

פולין,בירתבוארשה,נערכה 1933בשנת
אמנותילמחולהראשונההבינלאומיתהתחרות

} PIERWSZY MIEDZYNARODOWY KONKURS 
YCZNEGO זANCA ARTYS לאהשתתפובה ,)ז

גברימ,היומהמ 23רקאמנימ. )!(-125מפחות

מפתיע.אינוזהויחסנשימ,והיתר

שמימצאתחרותאותהשלבתכנייההמעניין
אתלמשלכיומ.גממוכרימשמותשלשורה

ברור,לא(שאומנמקראוסגרסרודשללהקתה
שמהכיבתחרות,לבסוףהופיעהבאמתאמ

לוסה ;שהתפרסמו)בביקורותכללנזכראינו
שהצסיינהצעירה,רקדניתאזשהיתהגוסלר,

שלאקריקאסוריססיימ-גרוססקיימ,במחולות
שלועורכולשבח,ציוןאובפרסזכתה

גמשהיהלויסן,יוסף ," DERז ANZ "כתב-העת
בעיניוכיכ,ןעלהתרעמהתחרות,שופסיביו

קראוס,גרסרודשלמורתהחשוב;אומןהיתה
נוספתורקדניתמוינהסורדיסאלינור

עדומלמדתהחיהחלאדק,רוזליהמאוססריה,
רשומהתחרותבאותהשהיתההזה,היומעצמ

לי,שאמרה(כפידווקא.צ'כוסלובקיהכנציגת
מלחמתאחריועדבמורביה,שנולדהמשומ
אזרחותלההיתהלאהשנייההעולמ

השניהמקומאתקיבלהחלאדקאוססרית).
רשאית.הואבתחרות

רותזכתההראשוובפרט

טולועלמברליו,טורל-אברמוביץ',
אתנו IIצשהכל"שלומית",שלה

ואתהמעולההתנועתיעיצובו
שלוהחושניות

סורל-אברמוביץ,'רותזכתההראשוןבפרס
ציינושהכל"שלומית,"שלההסולועלמברלין,

החושניותואתהמעולההתנועתייצובו.עאת
לגרמניה,לשובהתקשתהיהודיהכאמניתשלו.

ומשרתהבשלסוןכברהיוהנאצימהלאכי
נשללהברליןשלהאופרהבאלסשלרינהכבאל
לפנילברוחהצליחהבפולין,נשארההיאממנה.

סיירהמאירופה,השנייההעולממלחמת
בארץ,גמביניהמשונימ,במקומותוהופיעה



אחרילפוליושבההיאבקנדה.התיישבהולבסוף
מותהעדשםולימדהבנות-הבריתנצחוו
 . 1974בשנת

שאחדבכ,ןהמרהמהאירוניהמשהויש
דווקאהיההתחרותשלהחשוביםהשושבינים

פניםקבלתעררשאףבוארשה,גרמניהשגריר
שגורשהיהודיה,ובראשםולזוכים,למשתתפים

 ..אברמוביץ.'רותמברליו,

במרכזמגוונים;מחולמתחומיבאוהמשתתפים
האקספרסיוניסטי,החדיש,המחוליוצריעמדו
שזכומאינדונסיה,רקדניםמספרגםהיואבל

אותםלכלולהיהאפשראיכימיוחד",ל"ציוו
הקלאסי,הבאלטנציגיגםוהיוהכללי.בדרוג

הפולניותהרקדניותהצידה.למעשהשנדחקו
יותרשמאוחרוהבאלרינה,פדרומריה

שנפטרהנירנסקה,פולהבעולם,התפרסמה
ורקדנית , 82בתוהיאבארה"בחודשייםלפני

רקזכוסלאבסקה,אולגהנוספת,פולניה
שעוררההחלטה,--8וה-7ה ,-6הבמקומות
אתשליוותההפולנית,בעיתונותביקורת
ההתכנסותכי .נרחביםבמאמריםהתחרות

לציבורמעברגםענייו,עוררההבינלאומית
 .המקצועניםהמחולאנשי

תחרותשלחשיבותהבעצם,
חלוקתאינההאמנותבתחומי
הפנייתאלאותארים,פרטום
לאמנותהציבורית-הלבתשומת
ומתפתחתחדישה

החיהגטרי,אירנהגםהיתההללוהילדותביו
שהמופעמספרת,אירנהבתל-אביב.היוםעד

וינאי""ואלסמחולות,שלושהכללשלה
מוסיקהלפי"חזיוו"שטראוס,י.מאתלמוסיקה

בתכנייההמוגדרהזמו",וב"סימוגריגמאת

המחולותשלושתכלאקסצנטרי".כ"מחול
שלשמוכיהעצמית,יצירתהפריהיושביצעה

היהלאבתכניה,הרשום , DEVILIERהכוריאוגראף
היא. 1 2ה-בתאירנה,שלהמצאהאלאהואגם

סמוסורסקה,ידויגהפרטנרית,עםרקדה

לתחרותקולנוע.לשחקניתכראחרשהיתה
מנהלתאירנה,שלמורתהאותההביאה

ויקטוריהקראקוב,בעירהקונסרבאטוריוו

חלקלקחומתלמידותיהשרבותדולינסקה,
בתחרות.

"בסימושלההמחולכפייםלמחיאותזכהבייחוד
אמריקנימחולעלפארודיהשהיההזמו",
 , BlACK BOח OMה-זמו,אותושלאופנתי
כיפרס,קיבלתי"לאאבלהצ'רלסטוו.למקצבי

מוכשרתילדהאנישאומנםטענו,השופטים
כמקצוענית'מבוגר,'בסגנוורוקדת,אבל 12בת
לבסוףקיבלתיפרס-נחמהבתור ...דברלכל

בובה".

"רקדניתנירנסקההיתהשבעיניהזוכרת,אירנה

בימתיתאישיותבעלתאבלטכניקה,ללא
שזכהסורל,רותשלהמחולולדעתה,חזקה".
פחותהיההתנ"כי,"שלומית"הראשוו,בפרס
היה"זה"האם":שלה,השנימהסולומענייו
שנייה'ב'עמידההזמורובעמדהרותכימקורי,

יצרהזאתובכלתנועה,ללאכמעטרחבה,
מושלם".ריקוד

, 

 , 1933ביוני-16ל-9הביושהתקיימההתחרות,
כתב-העתעוררשליוזמתושלתוצאההיתה

חסותותחתנסקי,גלימ."מוזיקה",הפולני
שלמספרםבולט .הפולניהחוץמיניסטריוו

השופטיםהמשתפים,ביוהיהודיםהאמנים

הזכרנו,שכברשמותמלבדכאחת.והמארגנים
דייכס,מוסיההילדהגםבתחרותהופיעו
 , 11בתבאלרינהילדת-פלא,אזשהיתה

מופעיםבסיוריגםהיתרביושהופיעה

ארצההמלחמהאחריעלתהבארץ-ישראל,
החיהברגר,ויהודיתבתל-אביב.חיהושבתה

פליקסבעלהעםיחדומוכרתבניו-יורק,כיום
יהודי.למחולכמומחיתפיביר

באותםמפורסמיםשמותכללהשופטיםחבר
(מימוינהבודנוויזרגרטרודשםהיוימים.

מודרנילמחולהמחלקהמנהלתשהיתה
גרטרודשלומורתההממלכתיתבאקדמיה
איזאדורה;שלאחותהדנקאו,אליזבתקראוס);
האסכולהממייסדיאחדלאבאו,פו;רודולף

עורכולויטו,ויוסףהמודרניבמחולהגרמנית
דהרולףהברלינאי; " DERז ANZ "כתב-העתשל

"הבאלטלהקתממייסדיאמי,דשוודימארה,
הבמאיגםהרביםפוליונציגיוביוהשוודי,"

שזיכה"שלומית",במחולסורל-אברמוביץ'רות
הראשוןבפרסאותה

וי

טאנסמאו.אלכסנדרוהמלחיושילרליאוו
המחולשלהידועיםהשמותמיטבבקיצור,

 .האירופאי

כנסיםשלתקופההיו-30השנות
בעקבותכ,ןבינלאומיים.ותחרויות-מחול

דומהתחרותבוינהנערכהבוארשה,התחרות

 1928מאזהתקיימובגרמניה . 1934בשנת
 .עדשנתיים,מדילמחולבינלאומייםקונגרסים
איבדואלהמסגרותוגםלשלטוועלושהנאצים

בידישרתלכליוהפכוהאמיתיתמשמעותואת
גבלס.שלהתעמולהוומיניסטרי

יוליחודש(בגליווהתחרותאתמסכםלויטו
בוצעההכנס"תכנית :)" DERז ANZ "של 1933

מרתקת".בצורהלתכנית,בהתאםבמלואה
לתקלות"מרתקת"המלהרומזת(כנראה
באירגוומובניםולאי-סדריםרבותטכניות
שמספרתכפיורב-משתתפים,מורכבכהמפגש

 .התחרות"בזכותמסכם:לויטוגטרי).אירנה
המחולאמנותשלמצבהאלזרקורהופנה

העכשווי".

בתחומיתחרותכלשלחשיבותהבעצם,וזו,
אלאותארים,פרסיםחלוקתלאהאמנות:
 ,. 1הציבוריתתשומת-הלבהפניית
 U .ומתפתחתחדישהלאמנות

ל"ארכיון(ניו-יורק),ברגר-פיביךליהודיתתודתנו
(וארשה)נסקילומיוליאצק(קלן)הגרמני"המחול

 .התיעודיהחומרבאיסוףעזרתםעל

-י~
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דנאור:תפעלהאותםאשרומחומריםמחולמופעישלחלקיתרשימה-
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המחוללהקותלרשותמעמידהדנאור .. .. 
התאורה:מעצבשללרשותומעמידההחברה .. .. .. 
דנאור.שלהנאמןהשרות-הנלומעל ..

 03-5490757פקס: 03-5401266/7טל:בע"מ DJואולפנ Iתאטוומעונותונאוו ..

שהינושלההמקצועיהתפעולאת

המחול.בעולםדברשם

ממוחשבים,צבעיםמחליפיממונעים,זרקורים

מטנים,משונללות,פיקודמערנות

קולמערנותלינוליאום,

קט
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הרלםבלט .

פרנקפורטבלט

המלכותיההולנריהבלט

 1920-1964ישראבארץהאומנותיהמחוראשית
אשלריתמאת:

ובנניעהבתמציתיותמצטיינתאשלשל"כתיבתה
 .המשמר""עלנורן,צבי-הדברים"בשורשיברורה

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקולופדיה
עיניים"-בכיליוןזהלטפר"חיכינו"העיר".לטקלי,חזי

החינוןבמשרדהמחולעלהמפקחז"ל,חרמוןשלום
והתרבות.

עודוכיפטוקטוףזהבטפררואהשאינדמקוה"אני
מןמקיף,מידעמוטרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידך

בתילכלבטיטילימודחומרישמשזהשטפרהראוי
ביה"טראשלוי-אנרון,חטיהפרופי-למחול"הטפר

רובין,ע"שולמחוללמוטיקההאקדמיהלמחול,
ירושלים.

הכרמלהיד 820ת.ד.אשל,ריתלהזמנית:
 04-246093לט. , 34987חיפה

משליחכיללש"ח 45המחיר:



אשלרותמאת

בירושלים"הבמה"תיאטרוןהפךלאחרונה
ותיאטרוןמחולמופעיומארחהיוזםלמרכז
"הבמה"תיאטרוןמנהלקוטליאר,מריו .מחול

(לשעברשםהמחולמרכזתקרפל,ושרונה
הגיעוחץ),עמוסשלבלהקתורקדנית

שלאגודלהקיםצורךשישלמסקנה,
הזמנותממאהלמעלהשלחוהם .כוריאוגראפים

 . 1992בדצמבר-18בבירושליםשהתקייםלכנס
לכנסהגיעובאירגונו,שהושקעהמאמץלמרות

 .כוריאוגראפיםכולםולאמחול,אנשי-35כרק

הכנסאתייעדוהמארגניםאמנם

איןלדעתי,אבל"עצמאיים",לכוריאוגראפים
שיוצריםאלהלביןבינםלהפרדהמקום

המקצועייםהכוריאוגראפיםהלהקות.במסגרת
קשה,לכולםקטן,מספרםבישראלהפועלים

בשלבימשתניםשלהםוהצרכיםהציפיותורמת
כיוםניתןלאיוצרים.כאמניםהתפתחותם

"עצמאיים"ביןכזו,הפרדהלעשות
מעטיםלאצעיריםיוצריםכי ,ל"ממסדיים"

וב"להקהבת-שבע"ב"אנסמבלעבודותמעלים
אותםהופךלאעדייןוזההקיבוצית"

 .ממוסדיםלכוריאוגראפים

רמיכמוכוריאוגראפיםבחסרונםשבלטומכאן,
למסגרתהקשוריםואחרים,נהריןאוהד ,באר

כוריאוגראפיםהגיעושלאחבל .ממוסדתלהקה
רותכמועשיר,חוץ-מימסדירקעעםותיקים

אבלצוקרמן.נאווהאואלקייםאשרהזיו-אייל,
הכוריאגראפיםהגיעושלאהואותריבמפליא

וליאתבן-גלניראסולין,ענתכגוןהצעירים
איריסאברהם,חפציבהדניאלי,ענת ,דרור

אתהמהוויםואחרים,בורשטייןאריהפרנקל,
הצעירים.היוצריםשלהגרעין

כוריאוגראפיםקומץבעיקרהיולכנסשהגיעמי
תמרהקולבן,כאמיר ,ותיקיםירושלמים
שמגר,ענתכמויותרצעיריםויוצריםמיאלניק
הגיעו .גורןואיריסשעלעדי ,"סינפסה"קבוצת

 .ורקדניםמוריםמספרגם

המקצועייםהכוריאוגראפים

קטן,מספרםבישראלהפועלים
הציפיותורמתקשה,לכולם

בשלבימשתניםשלהםוהצרכים
ניתןלאיוצרים,כאמניםהתפתחותם

ביןכזו,הפרדהלעשותכיום
ל"ממסדים""עצמאיים"

"הבמה",שלהיח"צניתברגר,גורהלדברי
הגיעו,לאהתל-אביביםםי"הכוריאוגראפ

יקבלולאדברם,ישמיעושאםשחששו,מכיוון
 ,בעיניתמוההזוטענהמהממסד".תמיכהיותר

ללא"מחוללכתבהשערכתיובתחקירהיות
מספרעםשוחחתי ) 30.9.92("הארץ"מימון"

לדברחששושלאבלבדזושלאצעירים,יוצרים
עמדוגםאלאקשים,דבריםולומרבחופשיות

שהיעדרותםיתכןשמם.אתשאצייןכ,ךעל
שכוריאוגראפיםלאזניהם,שגונבמכ,ךנבעה

להשתתףרצוולאלכנסהוזמנורביםחובבנים
 .מקצוענישאיננובאיגוד

כיצדוסיפרההכנסאתפתחהאגרוןלויחסיה
עבדועליהם,נמניתשהיאהמייסדים,דורות
היוצרים,נלחמואז"גםותמיכה.תנאיםללא
ללאועבדואנשיםליקטוכמיטבו.עשהאחדכל

לאהדברים .להםעזרלאכלב .ציבוריתתמיכה
להקותמספרקיימותעודכלומדוע? .השתנו

עםהאינרציה,מכחהמתקיימותממוסדות

נשארלאהמד,דעםשעולהקבועתקציב
בעצם, .ממסדייםחוץיוצריםלטיפוחתקציב

I I 
השתנה".לאכלום

שלהאחרוןמשפטהעל
חולקת.אנילויחסיה

מאדהרבהלדעתי,
לידיבאוזההשתנה
בייסודהשאר,ביןביטוי,

במחול""גווניםמפעל
למחולהמרכזוהקמת

המציעדלל,סוזן
שונותמסגרותליוצרים
קיימיםהיושלאותנאים
ישזאת,ובכל .בעבר

בעיות,באיתורחשיבות

עדיפויותסדרבקביעת

כדימטרות,של
לאהמעטיםשהכספים

בעליצרכיםעליתבזבזו
אלאמשנית,חשיבות
 .בעיקריתמקדו

יוצריםבפנישהועלוהבוערות,הבעיותבין
"מחולבנושאשהכנתיהכתבהלקראתצעירים
זוכיםהמופעיםשרובנטעןעצמי",במימון

גוףבהקמתצורךישבלבד.בכורהלהצגת
"אמנותהחינו,ךמשרדבשיתוףארצי,תפעולי
התסכולאתלמנועכדידלל,סוזןומרכזלעם"

בכורהאחרישגםכ,ךידיעלשנגרםוהבזבוז
נושאנעלמות.טובותתככיותגםמוצלחת,
בתחלופההצורךהוארבים,יוצריםשהעלו

שלזולמשל,(כמוהמקצועיותבוועדות
גדולייצוגבהןשיהיהכדיבמחול"),"גוונים

לחדשבפתיחותםהמוכריםמחולאמנישליותר
שעלהגבוההסכוםהואנוסףקושי .ולניסיוני
 .לחזרותסטודיולשכורכדילשלםהאומנים

I 

I I 

הכוריאוגראפיתסיפרההפתיחהדבריאחרי

איגודשלהראשיושב(שהייתהשרון,מירליה
על ,) 1 98 1בשנתשהוקםהכוריאוגראפים

איגו,דאותוהקמתאתשהינחוהעקרונות

עמוקה.בתרדמהרבותשניםהמצוי

להקיםהאפשרותעלדיוןהתפתחבכנס
בתוכהשתכלוללמחול,כלליתהתאחדות

יוכלשהואומורים,רקדניםכוריאוגראפים,
למחול,כלשהיבדרךשקשורמיכלחלקלקחת
מהלבדוקמבליקבלה,שלקריטריוניםללא

לכיווןללכתזושאיפה .המקצועייםכישוריו
מהשיקולהדובריםאצלנבעההפלוראליסטי

דמיהמשלמיםרבים,חבריםובוגדול,שלגוף
שללובימעין-יותרגדולההשפעהתהיהחבר,
 .ושוחריומחולאנשי

מכלאפשר,שאי ,שטענודובריםהיולעומתם,
כךכלפניעללהתפזרראשון,בשלבלאמקום
צרכיםאחדכשלכלמחול,שלמגזריםהרבה
היאהכוריאוגראפיםובעיתמאחר .שונים

זודיעהבה.להתרכזעדיףביותר,הבוערת
אתלהשאירהוחלטלצערי,אךהתקבלה,
נוספיםלמגזריםהאיגודהרחבתאופציית
יותר.מאוחרלשלבלהחלטהפתוחה

צורךשישעודאמרושרוןומירליהילוחסיה
המינימאלייםוההישגיםהתכונותמהןלהגדיר

בעמותה,חברלהיותמנתעלמקצועאיששל
היואבל .להצטרף"יכולאחדכללאהרי"כי

שהואשמרגישמי"שכלשהכריזוכאלה
פרטיתבשיחהכוריאוגראף".הואכוריאוגראף,

שללאאמרתי,הכנסממשתתפיאחדעם
להיותירצולאהטוביםהאמניםקריטריונים,

• 
הלהקותשגםלכך,יביאהדברבאיגוד.חברים

התשובהברצינות.אליויתיחסולאוהממסד
היתה:מתוסכליוצרשלבטעםהמלווהשלו,
האלה!"המפורסמיםהשמותכלאתצריך"מי

הכנתבשלבלטיפולהנושאאתלהעבירהוחלט
להתבססהאפשרות(הועלתההאיגו.דתקנון

שיותאם , 1 98 1משנתהעמותהתקנוןעל
עכשוויים).לצרכים

ובחדרהכנסאתמהאנשיםחלקעזבובינתיים
הוחלטזאתובכלאיש. 5-1כשלקומץנשאר

ביקשוהמארגניםלאיגוד".נציגים"בחירתעל
שמותוחמישההורמוידייםחמשמתנדבים.

איגודאתשייצגוכאנשיםבפרוטוקולנרשמו
הלהקות,בפניהמוסדות,בפניהכוריאוגראפים

 .בינלאומייםאירגוניםובפני

(יעלצעירותשתי."הנציגים"עלמיליםכמה
ושיתכןמחו"ל,שחזרוענבר)ומרתהארני

בכוריאוגראפיותשמדובריסתברשבעתיד

עבודהכלהעלולאשעה,לפיאבלמוכשרות,
כרקדןליהזכורנס,מיכהבארץ.הקהלבפני

הפןאתכמורה,ובהמשךהשישיםבשנות

החיפנית,מכירה.איננישלוהכוריאוגראפי
שהעלתהלריקו,דותיקהמורהבן-דב,שושנה

חוסרעלמצביעותשבעיניתכניות,מספר
ולבסוף,הכוריאוגראפי.במדיוםבסיסיהבנה
שהוכיחה"סינפסה",מקבוצתעמורסמדר

וכן .ויכולתהתמדהרצינות,האחרונותבשנים
כוריאוגראףבאמתשהוא-קולבןאמיר

 .מנוסה

חלקוגםשהמארגנים,הסתבר,בדיעבד
שלהרקעאתכללהכירולאמהנאספים,
מההכנסבמהלךשקלטהלוי,חסיה .הנבחרים

זמנית,בנציגותשמדוברלהכריז,מיהרהקורה,
הצעותלהכיןהואשלההיחידישהמנדט
 .לתקנון

בתקנון,ההתעסקותאינהשדחוףמהלדעתי,
עבודהניירלמוסדותלהגישהצורךאםכי

הצרכיםעלעדיפויותסדרלפימסודר
שלהמארגניםלפתרון.וההצעותהאמיתיים
צעיריםלכוריאוגראפיםלפנותיכולים"הבמה"
כדימוכרת,עבודתםשאיכותכאח,דוותיקים

להביאזאתואתהצרכים,אתבכתבשיעלו
שיתקייםנוסףכוריאוגראפיסבכנסלדיון

חלוקהעלהשמועותלאורבהקדם.
וס- rr 1 .דוחקהזמןהמחול,משאבישלחדשה



במונחם Iמשתמשהכל
 ,פוסט-מוךרני""מחול
תוכנובאמתמהואבל
הזה?הגמישהמושגשל

.... 

9'!~ 

קופלנזרוג'רמאת
המחוללתולדותמרצההואקופלנדפרופ'

אוהיו,קולנ''',ב"אוברליןולאסתטיקה
שהושמעוכפידבריו,תמציתלהלןארה"ב;
בארה"ב,המחולמבקריהתאחדותבכנס

 . 1990בשנתבסן-פרנסיסקושהתקיים

הפנורמהעםצדקלעשותקלהמשימהזואין
שלג'אדסון"ב"תקופתהמחול,שלהענקית
טווילהשלנסיונותיהדרך ,) 1 ( '-60השנות
הבאלטאתלאחד ) TWYlAז HARP (תארפ

בשנותהיום-יומיתהתנועהשפתעםהקלאסי
ההולךהפעולהשיתוף-80הובשנות ,-70ה

עםז) RISHA BROWN (בראוןטרישהשלוגובר

., "' 

זין-איילרןתשלקבןצתה
בנןה-'צךקבחצרבמןפע '"

 Ruth Zlv-Eyol's groupחןחס
ce חout-of-doors performo . 

zedek -זot N eve . 

... . . 

והאמנותהמוסיקהבתחומימוביליםאמנים
בסגנוןהאוטוביוגראפיותהיצירותהחזותית;

העיוותרבים,אמניםשלתיאטרון-המחול
ידיעלהקלאסיהתנועותאוצרשלהמודע
העלייה ,) KAROlE ARMIז AGE (ארמיטז'קארול

ההשפעהולאחרונהמוריסמרקשלהמטאורית
אמיתיתהבנהללאלעיתיםכיאם-הבולטת

וה-אח,דמצדבאושפינהשלאמנותהשל-
OH זBU שני.מצדהיפני

כינוסמארגנירבהבבהירותזאתשניסחוכפי

לא!''אמירתשל"העיקרוןמבקרי-מחול:שלזה
המחולבתולדותרבהחשיבותלןנודעת

המחולפנילאןהשאלהכיאםהמודרני.
שהשאלהספקאיןרחב,לדיוןפתוחההמודרני

מילהל"(חסרהלהתיחסחייבתבאהואמהיכן
ריינראיווןשל'הלא'ולמניפסטבאנגלית)"

לאראווה,לתצוגות'לא : 1965משנת
 ...[הבימתית]ולאשליהלקסםלאלויטואוזיקה,

המופיע,האמןגחמותידיעלהצופהלפיתוילא
כפיולהתרגש'','לרגשלרצוןלאלמוזרויות,לא

אתשתחמהבהצהרה,ריינראיווןשכתבה

המודרני.המחולשלאזהחדשהשטח

שאנומהאתהגדירואלהשדבריםספק,אין
שלהכותרתתחתלהביןרגילים



שלעבודותיהםבמחול."פוסס-מודרני"
צ'יילדסלוסינדהריינר,איווןבראון,סרישה

) LUCINDA CHILDS ( כאחדכולםגורדון,דיוידאו
יום-יומיות,רגילות,תנועותשלארגוןהם

סכנית-וירסואוזית,מיומנותדורשותשאינן

ליוויללאלעיתיםהמבוצעיםתנועהפסוקי
אלאבימתיתתאורהללאמוסיקאלי,

קישוסיםמאודומעסבאור-עבודה

הקישוסוהעדרהאיפוקתחושתתיאסרוניים.

כולם.אתמציינים

שלליצירותיהםאלהיצירותביןדים.הניגו
הצדיקוהמודרניהמחולשלהמובהקיםנציגיו

ללא"פוסס-מודרניים".אותםלכנותבהחלס
אלהעבודותביןמהותייםשינוייםניכריםספק,
מחולכעלעליולחשובהיהשמקובלומה

קאנינגהםמרסשללשלילתולפחותמודרני,
והסגנוןגראהםשלהעקרונותאת

לו.שקדםהאקספרסיוניססי

שלדיעותיהםביןמעניינתהקבלהמוצאאני
דיעותיהםלביןהפוסס-מודרניהמחוליוצרי
שלכדבריוהם,שאףחדשניים,אדריכליםשל

לתיק"ומעברלחרוג"מבקשיםשסרן,רוברס
שאיפהידיעלהעכשווית,המודרניותשל

הקיצוניתההפשסההסמליות,לשלילתנחרצת
למינימאליזם".עדהאמצעיםוצימצום

היתההמודרניתהאדריכלותמסיסמאותאחת
הצורה".אתתקבעבתפקודש"הפונקציהזו,

המחולשלעבודותכמהמאודמזכירוזה
כלותעד"ריצהאתלמשלהפוסס-מודרני.

שבהאנקן,וקאתיג'ונסוןסוםמאתהנשימה"

המסרה,ידיעלבלעדיתנקבעההתנועה
שהםשעההרקדנים,שלנשימתםעללהכביד

לנשימהאוירבחוסרהעוסקסקססמדקלמים
 .ריצהבשעת

שתבעההחדישההאדריכלותשלהסיסמהגם
צריכיםהבנייהשחומריז.א.בחומרים","אמת

קישוסיםתחתמוסתריםולאגלוייםלהיות

כאבן,תראהשאבןשונים,סגנונייםוכיסויים

עללויתורשהביאושהוא,כמוועץכבסוןבסון

לעין,גלויותתמיכותוהשארתשסחיםצביעת
[בימתית]אשליהנגדההכרזותאתמזכירה

סרישהאתלמשל,אוריינר.איווןשהשמיעה
כמסרהלעצמההציבהשהיאשעהבראון,
קירותעלזאתביצעההיאקירות.עללספס

מבלי 1971בשנתבניו-יורקויסני""מוסיאון
להשאיפשרוהסכניים,האמצעיםאתלהסתיר

סרישהאלאמעופף,פןפיסרמיןלאזאת.לבצע
עצמה.בראון

שסרישהשעה , 1971שבשנתלזכור,ישאבל
קירותאותםעללראשונהסיפסהבראון

ביצירתהתארפסווילההופיעהתלולים,
" 2) ,"THE BIX PIECES ( בתזכורותמלאהיצירה

מקלתעלוליכגוןפופולאריותלצורותחביבות
הספורס],[במגרשה"מעודדת"שלהניצוח
נערותשלהרגלייםוהנפותהסספסרקודצעדי

המקהלה"."שורת

בוניו-יורקי,מעיתווציטוט

הצעותמבקשתלהקה
מילים"ללאליצירות
ללאמושרות),או(כתובות
תלבושותתפאורה,אביזרים,
אוצליליליוויבימתיות,
מוסיקה"

האמריקניהמחולאתלחלקלדעתי,ניתן,
שבאולמהג'ארסוןלתקופתהפוסס-מודרני

איחדהבראוןשסרישהשעהלמשל,אחריה.
"הצסברות"יצירותיה,שלושתאת 1978בשנת

) 1971 -ACCUMULATION (, דיבור""עם

) 1973 - WITH TALKING ( מנועהמחולועם"

I 

I I 

-
- 1978 (המים" WATER MOTOR ( אחת,ליצירה

לזוג'אדסוןתקופתביןהמעברבהחלסבהניכר
תנועותשלהעיקביההצברשאחריה.

ממש,מתימאסידיוקמדוייקותבלתי-אישיות,
פחותהרבהבתנועהפעםבכלשהופסקו

מחוץהחורגתבמתכוון,מוזרה"אובייקסיבית",
יותר.האישיתהמוגדרת,הצורניתלמסגרת

לנכונותא..זלצורניות","מעברהסיסמהבשל
עצמה,בפניכמסרההרקדניםתנועתאתלקבל
ההסתפקות"הצדקה",לשוםזקוקהשאינה

הפכהתפאורה,עלוהויתורבתלבושת-עבודה
בחוגיםבייחודכב,דלחסא-לצערי-

אקדמיים.

המבוצעתה"עירומה",יצירתולמשל,כך,
שלשחור,אחורימסךרקעעלבבגדי-עבודה,

איווןשל " TRIO A "האו"אגון",באלאנשין,
י,דכלאחרכביכולרחוב,בבגדיהמבוצעריינר,
עלי,האהוביםמוסיקאלי,וליוויתאורהוללא
 .-80השנותלבנימדיורזיםדליםנראו

להקהבוניו-יורקי,מעיתוןציססההנה
(כתובות,מלים"ללאליצירותהצעותמבקשת

תפאורה,אביזרים,ללאמושו"ות);אומושמעות
זומוסיקה".אוצליליליוויבימתיות,תלבושות

אתהמתארתהשלילה,צדעלמובהקתדוגמה
ממשבימינוהמחולי.באוונגרדשחלהשינוי
הכלהמצמצםסוגמאותויצירותלמצואקשה

אז.נפוץשהיהעצמה,לתנועה

אינהלפורמאליזםמעברלחרוגהשאיפהכמובן,
למשל, .הבימתיהקישוסלתחוםמוגבלת
העושרשלמרותניקולאיס,אלויןשלעבודתו
והקרנתמורכביםתאורהאמצעי[שלהבימתי
פורמאליתקרובותלעיתיםנשארתשקפים]
בחללצורנייםמבניםכולהמאו,ד

אלהשאיפהאנשים.קבוצותשלוארכיסקסורה
וראשונהבראשהתבסאהלצורניותמעבר

מיושן,נמעסמושגאותותפארתבהחזרת
אועלילתיתפרשנותלקדמותו."התוכן",

I 

I 

I 

-כ~



נעשתהמופשטותלתנועותפסיכולוגית
 .רביםיוצריםאצלנדרשתאפילומותרת,

שלמהביקורתקטעהנהזאת,להדגיםמנתעל
שלמופעעל ) DEBORAH JOWI(חגיוויטדבורה
יושבתאנילי,קורהזה"ושובקאנינגהם:מרס

מרגרטכאותהחשהאניולפתעבתיאטרון,
לעצמה,המדמיינתפורסטר,א.מ.שלבספרו
בטהובן,מאתלסימפוניהמאזינהשהיאשעה

זעירים,יצוריםמיניאודותעלשלםתסריט
זהואיןהעולם.עללהשתלטהמנסיםשדונים,
מאתבעבודהשמתבונניםשעהלנאה,נחשב
לי,זכורבדמיונות).(לשקועקאנינגהםמרס
עלאחתביקורתלמקראראשהנדנואיך

 1969בשנתשנתפרסמהשלו, ' RAINFORES'ז
אודותעלכנראה,הוא,יהסיפורנאמר:ובה
אחרבחורשלנערתואתלפתותהמנסהגבר,
לעצמו,הבחוראתה'גונב'גבר,עודכךואחר
עלכאלהסיפוריםלהלבישטיפשיהלאה.'וכך

ושוב,שובשאמרקאנינגהם,שלעבודה
עצמה."התנועהרקהואשהתוכן

הואהתוכןאםשגםיודעת,אני"עכשיו

תמידהיאאנושיתתנועהבלב,דעצמההתנועה
שלהמחולשלהשקיפותעצםאקספרסיבית.

שנרצה:מהבהלראותלנומאפשרתקאנינגהם
כוחותשלמורכבמשחקחידתית;עלילה

נועזיםאתלטיםשלוירטואוזיאקטוצורות;
חיים."פרוסתאו

הפעלהאוהשלכהשלזהשסוגלי,נראה
לראותהרצוןועצםסמל]מלשון[אלגוריזציה,

סימןהואמציאות,כמייצגתמופשטתתנועה

ליצירתרקאינהההתנגדותהזמן.רוחשלברור
לפירושאףאלאמופשטות,יצירות

קיימות.צורניותיצירותשלפורמאליסטי

הבטיםבהישאמנותשכלמאמין,אני
שמעברלמצביםהמתייחסיםא..ז"פוליטיים",

ביצירההרקדניםאבל .האולפנהלתחומי
מציאותמייצגיםאינםהמובהקתהצורנית

הואהפורמאליזםשלהם.לגופםמעברשהיא
לנגדמצויבאמתמהבהבחנה,תרגיללמעשה
ליצירותלהכניסשלאללמודעלינועינינו.
שלנו,הביוגראפיהאתשלנו,מאוויינואתכאלה
שלךהפוליטי)או(האישי"סדר-היום"את

ואנירורשאך.""מבחןזהאיןכיהיצירה.לתוך
לחרוגאותנוללמדעשויהשהצורניותמאמין,
זאתשביטאכפישלנו.האישילאנימעבר

 ORז EGA Y (גאסטאיאורטגההפילוסוף
לקלאסיקה,היהשכברבספרו ) GASSEח

ביןהקשר"מהו :האמנות"של"הדה-הומניזציה
לחלוטיןהמצוימשהושהיאהמוסיקה,שליפיה
ליופימההצלילים,בממלכתוכולולעצמימחוץ

מצב-הרוחשלהנמסה,הרכה,ולתחושהזה
תחתיסודי?בלבולכאןהאיןבי?מעוררתשהיא
נהניםאנוהאסתטי,מהאובייקטלהנות

שלנו."מרגשותינו

מהמחולהרבה
הפוסט-מודרני

למעשההיה
פוסט-מחול

לתיאורמתאיםזהשפסוקסבור,אני
אוכבאלאנשיןכוריאוגראפיםשליצירותיהם

שלהפורמאליסטיותיצירותיולדידי, .ריינר
קרובותלעיתיםאותנומוציאותבאלאנשין
להרגלימעבראלשלנו,הפרטיהאנימתחום

שלנו.המחשבה

בחירתואתבאלאנשיןהצדיקכיצדוהנה,
ליצירתווברןאנטוןמאתבמוסיקה

חופשייםאותנומותיר"וברןאפיסודות":"

שמאזיניםשעהעצמו.במחוללהתבונן
ישמאזיןכלברהמס,אובטהובןכגוןלמלחינים

לעצמומציירוהואמשלורעיונותבראשולו

שרעביותזמרשטרומיהרקדנים:שרעבי;תומרכוריאוגראפיה:לאחדים","יהיוכ 4
__ Sharobi ~()rז: O ז~ an ףomer Sharabi; dancers: MO )/(1 .')!p r ז:. hey W ere O ne", choreog זAnd " 

 Photo: Shosh Kormushקורמוששושצילום:

למההמתייחסתמשלו,תמונהבדמיונו
אני,אוכלאיך .עבורומייצגתשהמוסיקה

לתוךרוקדגוף-אדםלדחוףהכוריאוגראף,
זההצופה?שלבמוחומצויהשכברהתמונה,

זאתלעשותאפשראבלעובד.לאפשוט
וסטראבינסקימוצארטגם .וברןשלבמוסיקה

יוכלאתה :ורדכמושהיאמוסיקהכתבו
לתוכהלהחדיריכולאינךאבלממנה,להתפעל

שלך."הרגשותאת

"אנשיםבאלאנשין:פעםאמרמפורסםבראיון
לחזותמנתעללתיאטרון,הולכיםרבים

מוצגשלהםהנסיוןאתלראותשלהם,בחייהם
 '.בבאלטיזאתלהםמאפשריםואיננוהבימה,על

 ,ה"קריר"הטוןאתומצדיקממשיךובאלאנשין
עםמתווכחכשהואיצירותיו,שלאישיהבלתי

הזדהות ,דראמאטיותדמויותעםההזדהות

שלך.ברגשותיךהתפלשותאלאאינהשלרוב

כדילבכות,שעליךהסבורים,אנשיםיש
אזכך.עושהשאינךונניח .רגשותשתחוש

חסר-לב.ועצור,קרשאתההאנשים,יאמינו

בוכיםשאנשיםשעה ,דברשללאמיתו
ולכןעצמם.עלרקחושביםהם[בתיאטרון]

מרגשיםבימתייםמצביםאועצובהמוסיקה

לךוגורמיםהאישייםחייךעםלפתעמתחברים
 .דמעהלהזיל

רואהשאנישעהבוכה,תמידאניכן,פיעלאף
לתנועהמתחתשישנכוןשלו."סרנדה"את

עלילתיתת-טקסטשלו,ב"אגון"אוזו,ביצירה
מכ,ןנובעשלישהבכיסבור,אניאבלכלשהו,
היופיחזיוןזו,בימהעלאלה,ביצירותשרק

 .אינטנסיביתכהבצורהאלימגיעהצורני

יופיעםהבעיה"ידוע:אסתטיקןפעםאמר

לסבולאיךאלאאותו,להביןאיךאינהאמיתי
 ".כךכליפההואכיאותו,

הצרופהלצורניותהעכשוויתההתנגדות
ההבטיםמאחדמהנסיגהגםלדעתי,נובעת,



 ' 83חי-בתלבמופע"תמר"להקת
83 ' The "Tamar" group performing at Tel-Hai 

המדיום.מטו~ר-המינימליזםשלהמובהקים
הגיעההאמצעים,לטוהרלהפרדה,השאיפה
ועצםך. Oוה--60הבשנותבאמריקהלשיאה
בחברהקללהלכמעטהפכה"טוהר"המונח

המלאההתרבויות,מגוונתהרב-לאומית,
בתחוםחיים.אנובהותערובות,עירבובים

הביאההמדיוםלטהרתהשאיפההמחול,
עצמו,הרוקדלגוףשמחוץדברכללשלילת

-60הבשנות .המוסיקהלשלילתאפילו
פעולהשיתוףהיהולאכמעטהמינימלסטיות

משמעותהמשותפתעבודהכייוצרים,ןבי

אחריםאמנותמתחומייוצריסהכנסתהיתה

בהםלימינו,בניגודהמחולית.היצירהלתוך
ב"גלשכזה.פעולהשיתוףלראותשיגרתי
בראוןטרישהאתלראותאפשרבו ) 3 (החדש"
צייריםעםהדוקפעולהשיתוףתוךעובדת

לוריכגוןמוסיקאיםאורואשנברגרוברטכגון
נפרדבלתיחלקאשלי,רוברטאואנדרטון
שלה.מהגישה

יביאבמחולהקיצונישהמינימליזםסכנה,היתה
 .בכללהמחולביטולכדיעדעצמי"ל"טיהור
מימיהפוסט-מודרנימהמחולהרבהלמעשה,
ולכן .פוסט-מחוללמעשההיהואחדיוג'אדסון

הנגדילכיווןהמטוטלתשתנועתטבור,אני
שללאטתטיקהחזרהפשוטהיא

בעבודותיהםהיטבניכרזהדברהוירטואוזיקה.

כגוןמינימליטטייםיוצריםשלהאחרונות
סביבלטיבוביםלעיתיםהמוטיפהדין,לאורה
chaines en painעצמה te , השטוחות,והקפיצות

אתשאיפיינוצ'יילדס,לוטינדהשלהמנתרות,
 plieל-ויותריותרהפכוהישנות,עבודותיה

arabesques . לגלותניתןאלהכלואת
 • 1טווילהשלהראשונותבעבודותיהכבר

 ~ .תארפ

מאזשימשהבניו-יורקג'ודטון""כנטייתך)

הופיעובומקום-60השנותראשית

ריינר,איווןהכוריאוגראפיםבעבודותיהם

דאןג'ודיתוארינג,ג'יימטפאקטטון,טטיב

פוטט-מודרני.המכונההטגנון,יוצריויתר

 Bix Beiderbeckerהמלחיןשלשמועל ) 2

3 ( New Wave , עכשווימחולמופעיסדרות
 Brooklynה-באולםהמתקיימותחדיש,

Academy of Music , .שבניו-יורק

רוקיתכרמו
גפיהסיגרעם

ככ-

אק,מאץ

הכוריאוגראף

ממשיךהשוודי,

בטיפול"':השורש

שלוהפטיכולוגי
מוכרים.בבאלטים

אתשהכניטאחרי

לבית-ג'יזל
בגרטתומשוגעים

הרומנטילבאלט
והפךהידיעהבה"א

אגם-את

למשהוהברבורים
הגיעהמלט,הנטיךשללבטיואתהמזכיר
לעבורנוספתמטורתיתגיבורהשלתורה
זוהפעם :דמיונושלהמרתקהמערבלדרך
 ·כרמן

באלטידיעללראשונהשבוצעהחדש,המחול
דון .ביריות-רובהפותח ,' 92במאיקולברג
שהדברכפיכרמן.רצחעללהורגמוצאחוטה
שלהקצרובסיפורביזהשלבאופרהנרמז

לליבריטהשראהששימשמרימה,פרוטפר
שםאיגוטטת,חוטהדוןשלאימוהאופרה,

אימוביןלהחליטהצעירעלנידח.בכפר
אקמאץמציבכךממשאגב,הגדול.לעולם

שלו.הברבורים"ב"אגםהנטיךאת
אוטוביוגראפיה.משמץיותרבכךישאולי
מיטדתקולברג,בירגיטשלבנההואמאץ

החליטוהואקולברג,באלטלהקתומנהלת
ולאשלוהלהקה-האםאתלעזובמכברלא

יהיההואהאמנותי.כמנהלהעודלשמש
קשורבלתי"חופשי",כוריאוגראףמעתה
זאתבזכותשובנזכה(אולימטויימת.ללהקה
להופיעהמרבההקיבוצית,עםשלולעבודה
עםהאמיציםקשריושלו.עבודותבשתי

עודבודאיהנדרלנדילוהמחתיאטרון
יוגברו).

רקדניתלאגונה,אנהרוקדתכרמןתפקידאת
הפרטיים,בחייהסמאץשלאישתונפלאה,
שסיגרשתלטנית,חזקה,אשה-גברכדמות
בשיר .החושניותשפתיהביןדולקגדול

ניצבתהיאכךכלהמפורסםה"האבנרה"
מעשניםהםשגםגברים,שלמעגלבתוך

ה"בולרו"אתהמזכירמצב,טיגרים.
בז'אר.מוריטשלהמפורסם

לדו-קרבאקהופךהטוריאדורשלהאריהאת
ואסקאמיליו,כרמןביןמאוד,מיניחושני,

כ"אישהאוזליאיבאןהרקדןמעצבאותו
בודילהמבקרתלדעתזכר"ממיןגורלית
פרטון·

תמים,כפרינעררקאקאצלהואחוטהדון
מוטיףהכוריאוגראףכרמן.שלתאוותהקורבו

אותומכנהשהואנוטף,נשיתפקידלדמויות
" M ", אם"המילהאתגםלייצגהיכולהאות"
) MADRE (, המוותאתגםבזמןבואבל
) E זMUER (. בירחוןהכותבתהמבקרתלדעת

IONAl זERN A זIN חBAllE , 8ך 92-(גליוןI (, 
חוטההאםשאלה,טימןהכוריאוגראףמציב
השיפוטאיבודעדבכרמןמאוהבבאמת

להשתחררדרךבעיניושזואוהשפוי,
המוות.גםשהיא-אימושלמשליטתה

המלחיןשלבגירטתובעיקרמשתמשאק
מיהשלבעלהשצ'דרין,רודיוןהרוסי
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930s wos 0 period of internotionol ןThe 
. donce congresses ond competitions 

, Aport from those in Poris ond Worsow 
there wos 0 simi lor one held in Vienno in 

934. In Germony, every other yeor ן
928, 0 lorge congress hod token ןsince 

ploce until the Nozi M inister of 
Propogondo, Goebbels took over ond 
turned the event into 0 tool of Foscist 

. indoctrinotion 

Lewiton summorizes the Worsow 
competit ,ן 933 ion in the "Der Tonz", July 

issue: "The entire ombitioUS!rOgrom of 
0 the competition wos reolize in 

foscinot ing foshion. The phrose "wenn 
0 ouch sponnend", wh ich he uses is 

gentle hint ot the turmoil ond g litches 
occomponying the complicotea logistics 
ond technicol problems of the lorge 
gothering. He odds thot "due to the 
competition the contemporory si tuotion of 
the ort of donce wos illuminoted by 

." powerful li ghts 

, Lewiton's lost remork points out whot is 
olter 0 11 , the reol tosk ond purpose 01 ony 
ortistic competiton; not bes towing titles 
ond distributing prizes, but rother 
providing on opportunity to moke the 
wider public owore 01 the problems ond 

. och ievements 01 conteporory ort 

W,ן e wish to thonk Judith Berg-Fibich (New York [ 
Jocek luminiski ן,the "Germon Donce Archive (Koeln 

for their ןond Rosolio Chlodek (Vienno ןWorsow ( 
help in gothering together the documents concerning 

 the Worsow Competition ofן 933 .

~ 

, sensuol, wos inferior to her other donce 
." Mother", wh ich wos "very origino l " 

There wos very little movement in thot 
donce, Ruth stoyed most of the time on 
one spot, in 0 w ide 'second positon' ond 
in spite of this limitotion succeeded in 

. creoting 0 very moving donce 

The competition, which took ploce Irom 
6, wos initioted ond orgonized by 9ן-June 

," the publisher of the periodicol "Muf):'ko 
M. Go linski, under the ouspices of the 

. Polish government 

rrDue to the competition the 
contemporory situotion of 
the ort of donce wos 
illuminoted by powerful 
lights, rr 

A remorkedly lorge number of Jewish 
. ortists porticipoted in the competit ion 
, Aport trom those olreody mentioned 

there wos the very young g irl Mussio 
Doiches, 0 chi ld prodig)/ bollerino, who 
hod olso performed in Tel-Aviv. She wos 
loter orrested by the Germons, interned 
in 0 concentrotion comp, where, ofter 
she refused to donce for her coptors hod 
her onkles broken by them, to moke sure 
she would never donce ogoin. After the 
wor she wen t to the U.S.A. ond loter 

 lived in Isroel until her deoth inן 980 .
Another wos Judith Berg, who is on 

George Groke Olgo Slovsko Afriko Doering 

rt of Jewish donce ond lives in New ד<p ץo. 
. York with her husbond Felix Fibich 

TI-ronks to her the progrom ond other ( 
moteriols obout the Worsow Competition 
ore now in the orchives of the Isroel 

) Donc" Librory in T el-Aviv 

The li st 01 [urors included mony fomous 
nomes Rudoldf von Lobon, Elisobeth 

the younger sister of the pioneer ף,Duncc 
, of moJern donce

h 
Gertrud Bodenwieser 

the then heod of t e modern donce 
deportment of the Stote Acodemy in 
Vienno, Vo lerio Krotino, losef Lewiton, Rolf 

the "Bo llets דסde More, (the founder 
Suedois",) the doncer Mox Terpis ond 
mony Polish ortists, inc luding 
stoge-director Leon Schi ller ond composer 

. A leksonder T onsmon 

Germon ombossodor to Polond wos one 
of the sponsors of the competiti on ond he 

, held 0 reception to honour the winners 
including the Jewish bo llerino who wos 
expelled from his country by the Nozi 

. government he represented 

The porticiponts were exponents of mony 
kinds ond styles of donce, but they 
belonged mOinly to the expressionist 
modern donce movement. But there wos 
o lso 0 contingent of doncers from 
Indonesio, who received "speciol 

0 mention", since the judges were ot 
. loss, os to whot cotegory they belonged 

There were o lso exponents ot closs icol 
bollet but they were overshodowed by 
the mony impressive, well-known 

. modern doncers 

The lorge Polish contingent received only 
the 6th, 7th ond 8th ploce obout which 
Pol ish newsf20pers commented 
extensively. T 0 bolonce the delicote 
relot ionship between the closs icol ond the 
modern components ond to oppeose the 

0 , wounded notionol fee li ngs of the hosts 
specio l oword for closs icol doncers 
donoted by Rolf de More) wos g iven to ( 
the French bollerino Lycette Dorsonvol 

, ond onother to the best Polish porticipont 
. Olgo Slowsko 

The Germon ond Austrion contingent 
come out w ith flying colours, which is 
not surprising, os in those doys modern 

' donce wos sti ll colled 'Germon donce 
. by mony 

The ronge of oge ond ort istic moturity 
. between the competitors wos very wide 

Moture performonces by well known 
, ortists, such os von Swoine, Ch lodek 

Sorel or soon to become fomous, for 
) exomple Afriko Doering (from Germony 

) or Bertho Trumpy (from Switzerlond 
, were followed by teenoge students 

. moin ly from Polond 

Among the young students porticipoting 
wos Irene Getry, who todoy lives ond 

 still works in Tel-Aviv. She wos thenן 2
, yeors old, the pupil of Viktorio Dul insko 

who emtered severol of her students in 
, the compet ition. Li ke most porticiponts 

0 ; Getry performed th ree works 
, Viennese Volse" to music by J Strouss " 

, Vision" to mus ic by E. Grieg " 
choreogroFhy by one "Devi lier", (0 nome 
she hersel invented, os 0 11 three donces 
were her own creotion) ond "Signum 
temporis" to music by 1. Gold, the lotter 
decribed in the progrom os "on eccentri c 
donce", 0 fomi li or term meoning 

. extremely stylized or Cub istic 

Getry's "Signum temporis" ("Under the 
Sign of the Ti mes") wos very wel l 

0 received by the oudience. It wos 
orody of the then foshionoble Americon ~ 

Block Bottom", donced to the rhythm of ' 
, o Chorleston. "But 1 d idn't get 0 prize 
1 becouse the judge5 lound thot though 

2 yeor old g irl , 1 donced 'Iike 0ן wos only 
0 e end 1 got ורo grown up doncer ... In t 

". doll os 0 consolotion prize 

Irene Getry's chief recollection of the 
events is the pondemon ium ond vying for 

, reheorsol time before eoch performonce 
which took ploce twice dO ily. She 
remembers how impressed she wos by 
the poli sh doncer Poulo Nirensko, who 
hod no remorkoble technique, but 0 very " 

, strong stoge eersonolity" In her opinion 
Ruth Sorel's 'Solome", which wos very 



Rulh Sorel-Abromo';"ilz - "Solome" 

the inlluentio l Germon donce monthly 
'Der Tonz", who wos himsell olso one 01 
the jurors, to comploin in his occount 01 
the events in Worsow. Ellinor T ordis 
Irom Vienno, the teocher 01 Gertrud 
Krous olso porticipoted. Another 
importont ortist Irom Vienno, Rosolio 
Chlodek, who received second prize, is 
sti ll oc tive in teoching. According to the 
competiti on progrom she represented 
Czechoslovokio, becouse Ihough she 
become Ihe heod 01 Ihe Donce 
Deporlmenl 01 the Slole Acodemy 01 
Auslr io, wos born in Morovio ond held 
Czechoslovok wos ci lizenship ,until oller 
Ihe Second World Wor. 

-25 ortists porticipoted ן
unsurprisingly only 23 of 

_ them were men 
The first prize went to Ruth 

0 , Abromowitch-Sore l 
Jewish bolleri no from 
Berlin, who hod to leove 
Germony becouse of 
Nozi persecution 

Well known mo le doncers such os 
Alexonder von Swoin ond Roll Arco Irom 
Germony olso look porl 

The lirst prize wenl 10 Rulh 
Abrobowilch-Sorel, 0 bollerino 01 Ihe 
Berlin Opero Bollel, lor her solo 
Solome', which 011 critics lound gripping " 

ond sensu.ol As on orlisl 01 jewish 
extroction, she lound it impossible to 
conlinue working in Germony under Ihe 
new Nozi regime. She sloyed on in 
Worsow, ona Ihen wenl on lour 011 over 

. Ihe world, oppeoring 0150 in T el Aviv 
10 She sellled in Condo, bul relurned 

Polond oller Ihe wor where she loughl 
 unlil her deolh inן 974 .

There is 0 bi ller irony in Ihe focl Ihol Ihe 

The First International 
Artistic Dance 
Competition, Warsaw, 
Poland, 1933 

יס_

by Giora Manor 

nlernolionol donce compelili ons ן
n ן. ore nol 0 new phenomenon 

clossicol bollet, such competitions 
os those held 01 Vorno, Bulgorio or 
T okio, jopon, in Moscow, Russio or 
jocksonville, U.S.A. hove become 
mini-olympics 01 sorts. Bul Ihe 
si luolion concerning modern donce 

is completely dilleren t. Since Ihe 
beginning 0 Ihe 20th century, modern 
donce hos o lwoys been Frimorily 
concerned w ilh ind ividuo expression ond 
originolity, not technicol brillionce. Eoch 
choreogropher ond doncer - ond in mony 
coses this meons the some ortist - is 
expected 10 creole donces w hich defy 
compor ison w ilh Ihe work 01 olhers ond 
Ihe more originol the beller. How ore Ihe 
jurors in sucn compelilions 10 od jud icote 

? ond decide w hich is best _ 

n clossico l bollet, there ore ot leost ן
, ob jective ond normolive cr ilerio to go by 

wh ile personol toste ond prelerence is 
the moin (perh ops only) yordsl ick in 

. modern donce 

T echnique os such is neorly irrelenonl in 
modern donce, but imporlonl in closicol 
bollet. Therelore, the jurors 01 bollet 
compelitons hove 10 wolch on endless 
progress ion 01 While, Block or Dying 
Swons, Sleeping Beoulies, innumeroble 
go lonl Corsoires ond neverend ing linol 

, n ony cose ן" pos de deux Irom "Don Q 
Ihe losk 01 Ihe jurors is nol to be 

. envied 

Should one Ihink Ihere ore mony 
perhops 100 mony) donce ( 

01 competi tions lodoy, 0 look 
whol look ploce in Europe in the 

930s cou ld provide us with on ן
. inleresting compor ison 

01 930s sow 0 number ןThe 
inlerno ti ono l modern donce 

932 Kurl joos ןn ןcompelit ions 
wos Ihe recipient 01 Ihe lirst prize 
lor his "Green Toble", 0 modern 

01 bollet which become 0 clossic work 
. orl, ot Ihe competition held in Poris 

Oflen, however, the pri ze w inners 
vonish into obliv ion soon oller Ihe 

. bollyhoo 01 public relotions is over 

25 orlists porti cipoled in ןNo less Ihon 
Ihe "First Internotionol Concourse in 

, Artisl ic Donce" held in Worsow, Polond 
, 933. unsurprising ly, 01 these 01ן in june 

. only 23 were men 

One linds in Ihe lisl such well-known 
, nomes os Gerlrud Krous from Vienno 

who become the doyenne 01 modern 
n Ihe progrom her nome ן. sroel ןdonce in 

is mispe lled wi lh 0 double "ss" ond she is 
nol mentioned ot 011 by Ihe cr itics ond 
reviewers, so perhops her compony d id 

. 011 not moke it to the competit ion ofler 
or, todoy Ihe heod of her ןLotle Gos 

Ponlom ime Ci rcus" bosed in New York " 
933 wos 0 young tolenled ןwos in 

doncer of solirico l, grolesque donces, bul 
. did not even gel on honouroble mention 

This coused josel Lewilon, the ed ilor of 

2 
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ethinc donce componies. It would be 
correct to stote, thot the outhentic 
troditions of jewish ond nonjewish ethnic 
communities hove influenced cu lturo l life 
in Isroel. 

Since the 1950s, ond even more so in 
the 1960s ond 1970s Yemenite steps 
hove become intergroted in Isroeli folk 
donce. Both the donce ond the 
occomponying songs hove been odopted 
to the chonging tostes of the younger 
generotion 

Whot forms wi ll Yemenite donce toke in 
the future? There ore severo l 
possibi lities. Perhops the descendonts of 
the immigronts will be more ond more 
integroted in the generol culture of Isroeli 
society ond th e unique chorocteristics of 
ethnic cultures wi ll disoppeor Another 
possibility is the continuotion of the 
present situot ion, where in spite of 
growing integrotion , ethnic groups keep 
their speciol ort forms intoct ond Isroeli 
society becomes culturolly multifoceted, 
o "culturol mosoic", os R.A. Georges 
puts it ond where culturo l plurolism 
prevoils. 

In reolity, different ethnic groups 
influence eoch o ther ond together they 
form whot constitutes Isroel i culture. 

The Amko-Oshrot compony (together 
with the singer Ofro Hozol recently 
represented Isroel ot 0 festivol ot the 
Brooklyn Acodemy of Music. This 
presented their Yemenite 
heritoge before on 
enthusiostic oudience of 
two thousond people . This 
heritoge hod become the 
iewel in the crown of the 
culturo l mosoic" of ethnic 

Isroeli folk lore. The 
Yemenite tin-drum hos 
conquered the heorts of 
Europe ond Americo 
- but most of 011 our ~~ 

~: ) 
own. 

(For list of sources 
see the Hebrew 
version of this 
ortic lel. 
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the chonge Yemenite donce trodition 
underwent in Isroel os the doncers 
leorned donces from other regions oport 
from their notive Achduf, which one moy 
ossume, they were not fomilior with 

. before orriving in Isroel 

The influence of other etnic troditions, os 
wel l os modern stoge proctices ore 
evident in other compon ies - such os 
using instruments other thon the 
troditionol tin-drum or mixing men ond 
women in joined doncing - ore obsent 
from the Amko-Oshrot compony. Its 
leoder, Shelomi Zion prefers to be foithful 
to trodition; the only concession to 
chonge is the use of the eorthwore drum 
in oddition to hond clopping, singing ond 

. striking the tin-drum 

The Yemenitejewish wedding losts 
severol doys ond the Amko compony 
presents typicol songs ond donces ot 

, different stoges of the ceremony 
occording to the doys of the wedding 

The "Zoffo" of the bride ond thot of the י
groom - 0 festive procession in wh ich 
they o re token from their respective 
homes, ocompon ied by song ond 

. donce 

. The "Henno" ceremony י

The ceremony of the first privote י
0 , meeting of the groom ond his bride 

speciol occosion typicol of the jews of 
Achduf, occomponied by 0 song colling 

. the bride to uncover her loveliness 

Moritol songs ond donces of men ond י
women ore performed seporotely: the 

women occomponied by 0 femole singer 
who improvises omusing verses (in 
Arobicl deo ling with everydoy li fe ond 
romonce; the men doncing moinly to 

. poetry from the "Diwon", in Hebrew 
These ore well known in Isroel ond hove 
exerted g reot influence on Isroeli folk 

. doncing 

-The jewish-Yemenite troditionol donce 
especiolly thot of men - is unique ond 
most impressive. It is functionol, being on 
integrol port of religious celebrotions 
pertormed in the fomily circle. As it is 
olwoys donced indoors, in close 
quorters, its style is intimote. There ore 

. only one or two poirs of men doncing 

As N. Bohot-Rotzon stotes thot one of the 
centrol chorocteristics of Yemenite mole 
doncing is "0 combinotion of bosic moves 
ond steps] ond improvisotion. The bosic [ 

steps ore well known to eoch doncer ond 
01 ore leorned bX wOlching other doncers 

on eorly oge.'(ll 

The Yemenites in Isroel continue to donce 
the trodltlonol donces ond slng the onclent 
songs ot fomlly 

erings os well os in חgot 
public performonces of 

e C rר-d '--'" I k כcf 

Let us toke this principle ond implement it 
os it is observed in the exomple of the 
Amko group. The originol culture of the 
immigronts from Yemen who settled in 
Amko underwent severol stoges of 
chonge, thot ore opporent in the 
progromming of the group'~ 
performonces. .,1 

/ 

At the beginning of this process, in the 
1950s, the relotion between the settlers, 
such os Shelomi 's porents ond the 
surrounding generol Isroeli cu lture wos 
tongentiol, i .e. touching but not 
ir,terreloted His porents kept their 
seporote culturol heritoge, while the 
generol Isroeli culture wos stil l not 
influenced by it. 

The 1960s sow 0 growing tendency of 
integrotion, mOinly of the second 
generotion of which Shelomi is 0 

member, into the genero l culturol 
otmosphere, ot the expense of their own 
Yemenite culturol volues. 

This tendency grew even more 
pronounced in the following yeors, until 
the third generotion become completely 
obsorbed in the generol Isroeli culture in 
the 1 970s ond 1980s. Porodoxicolly 
however, they preserved their own 
ortistic troditions intoct. They celebrote 
the rites of possoge , such os birth, 
bor-mitzvo ond especiolly morrioge just 
os their grondporents used to do in 
Yemen. 

The Amko-Oshrot compony shows the 
ethnic moteriols in their performonces os 
they ore reflected in the chonging 
circumstonces of Isroeli culture. 

The "Boi'i Teimon" festivol in 1973 (ot 
Hoyorkon Porkl wos 0 mognificent 
pogeont of the ethnic jewish-Yemenite 
tolk:lore, presented by componies such os 
thot of Amko. 

" ... the producer Benni Poroth stoged 0 

splendid show depicting the life of jews in 
Yemen, composed from scenes such os 
"Giving Birth' by the donce compony of 
Moshov Elyoshiv; the compony from 
Yrchiv pertorming "Circumcision"; the 
Amko compony presenting 0 scene 
colled "Festivity in the Yord"; the Sho'or 
Ephroim group, "Women ot the Well"; the 
other ports deoling with "Grooming the 
Bride", "The Bridegrooom's Henno 
Ceremony", "Ending of Sobboth", 
"preporing the Bride ond Groom", 
"Members of the Wedding" -- 011 joined 
tog ether in on impressive folklore portroit 
of different ospects of the life of jews in 
Yemen. " (31 

While in the 1 970s eoch compony 
depicted severol ospects of troditionol 
life, in the 1 980s the Amko compony 
concentroted on moteriols connected 
with wedding ceremonies. The Amko 
compony presents the troditionol donces 
of the Achduf reg ion (from where most 
of the found ing members of the moshov 
hoiledl but olso shows donces from other 
oreos in Yemen. Thus we ore w itnessing 
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troditions - espec iolly donces - of the 
ethnic groups os historicol evidence, but 
to insure their survivo l, i .e. encouroging 
the young generotion to con tinue dancing 
them ot test ivities ond ceremon ies [such 
os weddings, "brith millo" (rite of 
circumcision)J ond thus keeping them 
0I ive.(7) 

Paradoxically they 
preserved the' re own 
traditions intact, though the 
third generation became 
completely absorbed in the 
general Israeli culture. 

Gurit Kodmon orrived in Amko for the 
973, stoy ing w ith the Zion ןfirst time in 

fomily for obout one week ond 
. ort ic ipoting in severol festive occosions כf

She tried to persuode the younger 
generotion to rego rd the ir Irodi tion os 
something very specio l. The "folklore 
bug" tooK hold of Shelomi ond hosn't left 
him since. He leo rned from Gurit ta 
respect his ethnic trod itions, w hich ot 
thot time were still unfomilior to the 
mojorily of Ashkenozi sociely in the 

. country 

973, Kodmon orgonized the lorge ןIn 
public festivol of Yemenite music ond 
donce ot Hoyorkon Pork in Tel-Aviv. She 

, wos eoger for the doncers from Amko 
who hoiled from the Achduf region in 
Yemen, to show their speciol voriely of 

. folk donce ot the ferst ivol 

At first, 011 the doncers in the 
Amko-Osh rot group were young, single 
persons. T odoy 011 hove fomilies, ond 

. three of the doncers ore grondmothers 
0 The group is not only 0 compony, but 

01 1 sociol group. Ils members ore 
, involved in the life of the two moshovim 

Amko ond Oshrot. They ce lebrole fomily 
. events ond holidoys together 

T 0 educote 0 young generotion of 
performers, two new groups were 

2 ond 7ן-storted one for children oged 
 onother for odolescents ogedן-2ן 8 .

Shelomi is not sure whot shope the 
. folklore moteriol will toke in the fulure 

This question is to be oddressed by 
sociolog ists, on thropologists ond folklore 

. reseocners 

The chonges thot hove token ploce - the 
growing dis tonce between the 
performers ond the roots of the ir 
troditions in time ond geogrophic 
distonce, os these were in Yemen - hove 
influenced the developmen t of eth nic 

. cu lture in Isroel 

Most reseorchers of folklore moteriol 
bose their work on the princ iple of 

0 ethnic ily", which moy serve os " 
yordsti ck to define ethnic groups ond 
differentiote between their respective 

) 2 (. cultures 
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moshov. In those yeo rs mosl inhobito nls 
9 of Amko \,'/ere former; growir 

vegetobles ond roising cottle. When the 
young generotion become odults, Shelomi 

, inilioted the founding of 0 new moshov 
Oshrot, for the sons ond doughters of 
Amko, locoted nol for from the 
porenl-moshov, only oboul len minutes 
on foot from the older settlement. In 
Oshrot todoy, obout 50 fomilies of 
second ond third generotion Yemen ite 
Jews live tO.gether with 54 new 
immigront tomilies from Russio. Afler 
completing his stinl in the ormy, Shelomi 

 built his home in Oshrol inן 972 ,
becoming the socio l worker of the 
moshov ond in this copocily he founded 

. the donce group 

970s were 0 period of reno issonce ןThe 
of ethnic cu lture in Isroel. Since the 

960s, Ihe 950ןs ond well into Ihe ן
dominont ollitude towords ethnic 
Iroditions brought by vorious groups of 

." immigronts wos Ihot of the "melting pot 
This wos 0 policy encouroging inlegrotion 
of seporote ethnic groups into Ihe 

ure, moking דdominont Isroeli cul 
folkloristic ond ethnic troditions disoppeor 
in the generol culturol fromework. This 
policy toiled lololly. Since Ihe beginning 

970s, cu lturol plurolism become ןof the 
Ihe occepted doctrine. In the woke of 
new ideos of preserving ond enhoncing 
elhnic trodil ions, the "Insli tule for the 
Development of Elhnic Donce" wos 

 founded inן 97ן .

Th is wos the work of 'Ihe pioneer of the 
preservolion ond recording of ethnic 
donce in Isroel, Guril Kodmon. (5) [for 
references consult the source list ot the 
end of the Hebrew version of 

The inst itute's o im ןAshkenozy's orticle 
wos, occording to Gurit Kodmon, not 
only "to document ond gother ethnic 

HE ז

by Ruth Ashkenazy 
t out 10 conquer נcgine: we S טim זJus ' 

Europe wilh the 'tin drum' ond perhops 
you sho ll not believe Ihis, but we 
succeeded l" This wos the Iriumphonl 
feeling Ihe doncers of Ihe Amko Group 
returned with ofter their perfomonces ot 

 the Leyden Festivol in Hollond inן 978 ,
') Iheir first tour obrood. Unli l now, Ihe 
! hove porticipoted in eight internoliono 

, fesl ivo ls in Portugo l, Irelond , Argentine 
Brozil , Spo in , Mexico, the U.S.A. ond 

. Fronce 

0 The slory of the Amko group is 
success story; the slory of the group os 

. well os thot of its d irector , Shelomi Zion 

The group could nol exist w ilhou t the 
fromework of 0 sociol ideo , nomely tho l 
of culturol plurolism. Thot is Ihe bosis 
behind the preservolion , revivol ond the 
enhoncing of ethnic culturo l troditions in 

. Isroel 

Ethnicity and cultural 
integration as reflected in 
the work of a Yemenite 
dance group. 

Moshov Amko, siluoted in Ihe Weslern 
o rl of r:כ Gol ilee region in the northern 

950s. Todoy ןIsroel wostounded in the 
the moshov hos 700 inhobilonls. The 
first 80 fomil ies were 011 immigron ls 
from Yemen, who orr ived in Isroel w ilh 
Ihe greot wove of o liyo soon ofler the 
founaolion of the Slote of Isroe l. They 

40 were loter \Oined by on odditionol 
. fomili es, a so from Yemen 

950; his ןShelomi Zion wos born in 
fOlher wos the first troctor driver of the 

UERI 



0 modern donce componies Such 
monopoly corries with it certoin 
obligotions. In my opinion, it is 
Morkmon's ond Yompolsky's duty to 
offer the Isroeli bollet oudience the best 
new work by foreign choreogrophers 
while encourogeing Isroeli donce creotors 

. by putting the compony ot their disposol 

What is your opinion about the idea of 
o new cnamber ensemble for ballet 
with 0 more contemporary outlook by 

? Israeli choreographers 

B.Y.: Who needs such 0 thing? 1 do 
" contemporor)! works, such my "Untitled 

to music by Gustov Mohler or 
o found onother ז". Hormonium " 

here is no ploce in the world ז? compony 
with so mony donce componies, ond 
most of them con hordly monoge to exist 

. 011 ot 

THE NEXT 
GENERATION 
A new element in donce life in Isroel is 

 the existence of donce progroms inן 4
2 institutes of ןjunior high schools ond 

0 higher educotion, ottended by obout 
thousond students. Most of these 

el זprogroms ore found in the centrol 
Aviv oreo, but ore on the rise throughout 

, the country (Pordess Honnoh, Hoifo 
Go'oton, Jerusolem ond even Mitzpe 

hese progroms enoble students ז.) Romon 
to toke 0 morning closs, usuolly in 
oddition to privote studio closses. But it's 

. not just the increose in hours of proctice 
he youngsters ore exposed to 0 voriety ז

, of teochers ond donce styles Ibollet 
modern donce, ethnic donce, folk 
doncing) within the school, on importont 

0 ospect thot usuolly does not exist in 
. privote setting 

And moybe even more importont ore the 
, n donce history ן-theoreticol closses 

music, onotomy, ond composition, where 
these young people ocquire tools to 

. understond the choreogrophic medium 

It is now possible even for students who 
ore not enrolled in 0 school do.nce 
progrom to submit 0 motriculotion poper 
on ony donce-reloted subject, or to 
creote on originol donce os port of their 
Bogrut" exominotion. Before donce " 

progroms were inouguroted, composition 
studies, ond generol donce educotion for 
young students wos neglected. 1 see 
primory importonce in these two 
subjects, ond their combinotion with 

. technique closses in correct proportion 

For obout 40 yeors stoge donce in Isroel 
before stotehood grew oround 
non-estoblishment figures for whom 
creotivity ond self-expression were 
poromount ond the technicol ospect 
secondory. After 30 more yeors, since 

960s, 0 time of odorotion of ןthe 
technique ond imported guest 
choreogrophers, we ore now ot the 

0 down of o. new oro. Perhops now 
bolonce is to be ocheived between the 

 contribution of estoblished componies onQכ
thot of fringe donce, 0 bolonce between 
technique ond creotivity, between the ---O םconfinement within studio wolls 

 ond the broodening of vision .טט

report showed, the Isroel Bollet hod more 
spectotors ottending its performondces in 
the post yeors thon ony other Isroeli 

he compony hos no ז. do.nce compony 
stoge of its own ond only one studio to 
reheorse in. Lotel)!, the compony is trying 

. to estoblish on offilioted bollet school 

During its first yeors, the Isroel Bollet 
wos 0 rer::ertory compony performing 
works by foreign os well os Isroeli 
choreogrophers, omong them Berto 
Yompolsky. In recent yeors, most of the 
works ore by Yompolsky, who hos olso 

, stoged 0 number of full -Iength bollets 
such os "Sleeping Beouty" or "Romeo ond 

. juliet" in 0 rother solidly troditionol style 
hese were well constructed ond ז

consevotive compored to the 
experimentol treotment choreogrophers 
such os Mots Ek hod occorded to 
Giselle" ond "Swon Loke" or Moguy " 

." Morin in stoging her "Cinderello 

What are the plans for the coming 
? season 

Berta Yampolsky: 1 hove finished 0 new 
5 doncers, ond 1 plon to ןshort work for 

. do 0 new bollet for the whole compony 

Isn't there place for more works by 
? leading choreographers from abroad 

B.Y.: We ore engoged in negotiotions 
with Hons von Monen, who is due to 

993. 1 wish ןcome ond work with us in 
to hove works only by the best, ond in 

. my view Bolonchine is still the best 
Indeed, we get the rights for his works 
free of chorge. Most 01 the good 
choreogrophers in the world ore busy 
working for their own componies ond ore 
not prepored to come ond stoge their 
works for us. Anyhow, we don't hove 
the necessory funds nor the inclinotion 
for experiments. We hove to reheorse up 
to five different works simultoneously in 

. only one reheorsol room 

What about opening the company to 
? Israeli choreographers 

o choreogroph 0 clossicol bollet is ז. B.Y 
very difficult, ond 1 do not know ony good 
locol ortists. From time to time, 1 osk my 
doncers whether one of them would like 
to creote 0 new work, but young doncers 
tend to be busy with their doncing ond 

hey tend to think ז. just wont to donce 
thot they'll hove time enough to 

hree ז. choreogroph when they ore older 
opiero, then 0 doncer in זyeors ogo, Itzik 

. our compony, creoted 0 good new work 
He received excellent reviews, went 
obrood to conquer the world, ond todoy 
he is eorning his living refurbishing 

. oportments in New York 

Of course, os Yompolky soys, there ore 
mony exomples of one choreogropher 
providing 0 compony with most of its 
repertory. One such choreogropher wos 
john Cronko in Stuttgort. But he olso 
provided his oudience with opportunities 
to wotch the best creotors of his time 
ond gove chonces to young 
choreogrophers to try their tolents. Some 
of these, such os jiri Kylion, john 
Neumeier or Billy Forsythe, hove 
become the leoding choreogrophers of ' 

. todoy 

, he Isroel Bollet is the only permonent ז
estoblished clossicol bollet compony in 
the lond, os opposed to obout four 

monoged to finish lost yeor. De 
Rothschild will continue to give us the 

he only source of ז. some gront this yeor 
light lotely hos been the 90 thousond 
snekels gront we've received from the 

, or Culture ond the Arts זCouncil 
eormorked for solories of new immigront -

. doncers 

odoy, nine of the 20 compony members ז
. of Bot-Dor ore from Russio 

? Is there any solution in sight 

here is 0 tendency now to help זJ.O 
the school, but not the compony. De 

hey're putting me "זRothschild told me 
0 here will be ז. bock righ where 1 storted 

, school thot will educote good doncers 
, but they won 't hove onywhere to donce 

1 . ond they'll hove to leove the country 
creoted Botshevo so thot doncers 
wouldn't leove the country. 1 creoted 
Bot-Dor for doncers with different 
quolities, so thot they too wouldn 't hove 

, to leove. And now the school will be left 
ond whot will become of 011 the fine 

? doncers groduoting from it 

Suppose Bat-Dor does get 
establishment support. A public board 
of directors will be set up and it would 
have its say in the running of the 

? company. Would you accept that 

J.O Of course. Anyone who gives 
. money wonts to hove some influence 

Nobody just gives owoy money. But it 's 
o motter of proportion. If 0 tenth of whot 

, the Boroness ollots us is given by them 
their influence will be proportionol. If they 
give more, so will their influence 

. ncreose ן

In th e meontime, Bot-Dor resumed its 
performonces. At the Kormiel Festivol 
the compony looked well troined ond 
cohesive, in spite of it hoving recently 
obsorbed severol new immigronts from 
the former Soviet Union. 

THE ISRAEL 
BALLET 
Among the mony new immigronts from 
Russio there orrived doncers on vorious 
levels of ortistic profiCienc)!h 011 of them 

eir noturol ז. troined in clossicol bollet 
ploce is omong the doncers of the Isroel 
Bollet. Indeed, severol Russion sounding 

. nomes oppeor on the progrom list 
Obviously, bollet troined aoncers who 

, join the Kibbutz Compony or Botshevo 
would hove to moke on effort to bridge 
the gop between their occustomed style 
ond the modern, contemporory 

hot is olso ז. movement of these groups 
the reoson these new immigronts hove 
not yet found their woy into the 

. non-estoblishment experimentol groups 

he Isroel Bollet, which wos founded ond ז
is directed· by Hillel Morkmon ond Berto 
Yompolsky, hos recently celebroted its 

. 25th oniversory in 0 golo performonce 
he compony looked moture ond ז

. proficient 

As 0 recent (April '92) officiol stotisticol 



Boroness is borely sufficien t for 
mointoining school octivities ond for 
keep ing on the mojority of the doncers in 
the compony. There is no money for new 
pieces, so now only closses ore given 
ond reheorsols go over the existi ng 
repetory. The ottice floor is empty. There 
is no public relotions budget. The torget is 
not to reoch too high 0 deticit. The 
doncers ore hoving 0 hord time, ond 
there is no solution in sight. Meonwhi le, 
de Roth sch ild's heolth con tinues to 
deterioro te ond everyone is on stondby. 

Above ond beyond ortistic orgumen ts for 
ond ogoinst Bot-Dor, there exists 0 moro l 
obligotion by the Stote of Isroel ond the 
locol donce scene to Botshevo de 
Rothschild, who hod chosen to invest her 
fortune in Isroeli donce. 

Before thot, for over 40 yeors, ortists 
hod been trying to creote professionol 
componies here, ond hove hod to give 
up, due to lock of finoncio l support. 
Theoters, orchestros, folk doncing - 011 
were budgeted. Stoge donce wos on 
upstort, ond but for ae Rothschild, who 
founded Botshevo Bot-Dor ond its 
school, ond who 6rought to this country 
the best teochers ond choreogrophers, 
who knows when the estoblishment 
would olloco te enough money to build 0 
stoge donce compony, ond whot would 
hove become of the teochers ond 
doncemokers who now leod Isroeli 
donce2 

Throughout the yeors, de Rothschild hos 
repeotedly osked for public ossistonce in 
covering the growing expenditures of 
Bot-Dor, demonds tnot were never 
seriously cons idered, perhops becouse 
of Rothschild's reputo ti on os 0 constont 
benefoctor. There were o lso those w ho 
doubted the necessity of this Oid

l 
ond 

tried to show it os merely 0 pub ic 
relotions stunt. Anyone ocquointed with 
de Rothschi ld knows thot she is fronk ond 
stroightforword. She soys whot she 
feels, ond octs occordingly. 

Some of the reoctions to her dromotic 
onnouncement showed 0 certoin 
sotisfoct ion, stemming from the clos ing 
of on historicol occount. After 011, de 
Rothschi ld 's octivities hove .9iven rise to 
frequent misgivings. Her untlogging 
support of jeonnette Ordmon, ner 
preterence for the younger com pony 
over the publicly ond criticol ly occloimed 
Botshevo compony; her ottempt to fuse 
both componies, under Ordmon; her 
0Fen hcnd toword Bot-Dor wos 0 source 
o envy for 011 those who hod to moke do 
with meogre public funds. T 0 01 1 these 
wos odded 0 greot deol of rumour, 
gossip ond detomotion. 

As greot os th is contribut ion wos, given 
the legitimote controversies over 
whether de Rothschild's money cou ld be 
used d ifferently ond perhops more 
wise ly, so would the ingroti tude be, if her 
fino l request is ignored. 

About 0 yeor 090 1 spoke obout 011 this 
with jeonnette Ordmon. 

What is the situation now at Bot-Dor? 

Jeannette Ordman The situotion is very 
hord, since we ore trying to monge on 
the Boroness' monthly gront, but thot is 
not enough. For three yeors now, we 've 
been cutting expenditures but we borely 

isn't simply replocing one director by 
er. 1 om not slipping into the shoes ןonotf 

of Soro Levi-Tonoi . 1 om storting 
something completely new. My world is 

0 thot of ethnic donce. There certoin ly is 
ploce for such 0 donce theoter, oport 
trom the works of Soro , whose quolities 

. ore well known ond unchollenged 

The technico l level of the doncers wos 
often discussed in the post. Now 
technicol instruction for the doncers hos 
been intensified, ond they ore 
progressing. 1 decided to toke w hot there 
is ond to proceed from there. Before one 
mokes chonges( the ossets one hos hove 

. to be preserved 

We ore in 0 process of tronsi tion, ond 
ortists wishing to porticipote ore 

. welcome 

A yeor loter, w hen Inbol premiered its 
new progrom ot the 1992 Kormiel 
Festivol , not even 0 single work by Soro 
Levi-Tonoi wos included. When the 
doncers hod to deol w ith movement 
bosed on Yemen ite trodition (in the works 
of Ilono Cohen, Sikki Kol ond Soro 
Zo rev). they looked like people weoring 
clooths not their own, in spite of their 

. improved techn ico l level 

Three of the new works were by Rino 
Shorett . As choreogrophic inventi on is 
not her strong poin t, even the beoutiful 
costumes were unoble to hide the 
relotive poverty of the 
movement-moteriol ond her ro ther 

. oldfosh ioned reolistic opprooch 

BAT-DOR 
Botshevo de Rothschild 's onnouncement 
of july 3 1, 1991 , obout the forthcoming 
extensive loyoffs o t Bot-Dor, ond of 
clos ing the compony ond school ottoched 
to it, unless public funding is forthcoming, 
come os 0 shock to the donce community 
in Isroel. "1 don't know how long 1 hove 
left to live, ond 1 won' t tell my lheirs whot 
they should do w ith their money. Fund ing 
sources must be found thot would 
guorontee the continued octivity of 
Bot-Dor", she stoted. 

She founded the Botshevo compony, to 
provide Isroel i doncers wi th 0 
professionol setti ng in w hich to work - 0 
privilege not en joyed by their 
predecessors . As moy be recolled , in 
the first yeo rs of its existence, on ly 
doncers troined in Grohom donce 
technique cou ld join Botshevo. According 
to Rothschild, one of the reosons for her 
dec ision to creote Bot-Dor on ly four 
yeors ofter the estob li shment of 
Botshevo, wos the wish to provide 0 
workingploce for youg doncers whose 
style wos neoclossicol ond would not fit 
Botshevo, such os Shelly Sheer, 
Yehudoh Moor, Miri Zomi r ond jeonnette 
Ordmon. There wos 0 possibility ot thot 
time thot, locking 0 proper ploce, these 
doncers would leove the country. 

However dubious her post decisions 
moy hove been, 011 this is irrelevont to 
the questi on of the future of Bot-Dor. 

In September '9 1, despite everything, 
closses recommenced ot the Bot-Dor 
school. The monthly oppropriotion by the 

Soroh Levi-Tono i clung w ith 0 11 her might 
to the compony ond hos refused to be 
reploced since for her, Inbol is the 
source 01 her creo tivity ond life - her 
home. It wos ploin for 0 11 to see, thoL 
Inbo l wos in sore need of 0 thorough 
self-exominotion ond the sooner the 
better. 

And yet, when rumours begon to spreod 
in the newspopers of her coming 
resignotion os ortistic director, even 
before the finol decision hod been mode, 
it wos couse for dismoy. It seemed os 
though the second generotion wos 
ousting the veneroble mother from home, 
whi le there were still mony things she 
cou ld occomplish. It wos ogreed thot she 
would be oble to moke two new pieces 
for the compony every yeo r, 0 decision 
thot the boord of directors hos not 
honoured so for. 

This moy not be feosibi le, given the 
precorious relotions between the cu rrent 
boord ond Levi-Tonoi. Perhops thi s is olso 
due to the reol need to enoble Reno 
Shorett, the newly oppointed ortistic 
d irector, to steer Inbol in her own 
di recti on. 

Inbol Donce Theoter is 0 unique 
phenomenon in the Isroeli donce scene. It 
is not just onother modern donce 
compony, wherein ethnic moteriols ore 
odopted to the stoge . At Inbol , on 
ingenious doncemoker hos token the 
trod itionol moteriols of her ethnic culture, 
tronsformed them ond creoted on ortistic 
donce theoter whose totol method is 
very contemporory. If one hos dreomt of 
Isroeli donce thot is not merely 
oreflect ion of whot is done obrood , but is 
d rown from the depths of our own 
troditions, Soroh Levi-Tonoi wos certoin ly 
the one who hos occomplished exoctly 
thot. , 

just 0 few yeors ofter the compony's 
inception in 1949, the press wos ol reody 
osking "Where is Inbol heoded?" In my 
opinion, Inbol hos 0 mission: to bring out 
the ri ch movement moteriols found in 
ethnic groups. 1 see the future of Inbol not 
os 0 modern donce compony, performing 
genero l contemporory movemen t w ith on 
odded orien tol flovor, nor os 0 folk donce 
compony w ith ortis ti c ospi rotions, but 
rother os 0 reseorch group thot stud ies 
the legends, songs, ond especio lly the 
indigenous donces of eoch ethnic group, 
onoryzes the movement moteriols ond 
creotes 0 movement vocobulory wh ich 
enriches the entire Isroeli donce. 

And before oskin~ "Whot is to follow 
Soroh Levi-Tonoi"2", it would be wise to 
form 0 select group of profess ionols, 
who could toke down in movement 
nototion the movement moteriols 
discovered ond developed by Levi-T onoi, 
ond produce 0 systemotic set of lessons 
where the Yemen ite bosed 
movement-Ionguoge is tought . 
Furthermore, they should reconstruct the 
mosterpieces ond videotope them while 
Levi-T ono i is still w ith us . 

1 spoke w ith Reno Shorett 0 few months 
ofter she took office os the new ortistic 
di rector. 

How is the transition from the old to 
the new Inbal progressing : 

Rina Sharett Horder thon 1 expected. It 61 



I 

. an orderly fashion 

O .N 1 stress self-discipline. 1 do not 
force onyone, but expect the doncers to 
recogn ize their respon si bility to the 
compony os 0 whole. 1 mode on 
experiment: 1 onnounced th.ot there. wos 
no obligotion to toke the dOl ly mornlng 

ected to כtcloss, 5ut thot doncers ore eX 
do them . It d idn' t go off well. Bock in 
N ew York, there were no regulor 
closses for my compony, since the 
doncers were toking closses with mony 
fine teochers thot perhops only New 

. York Cily con offer. Here it's different 
here were two or three doncers who ז

obused the freedom, ond took less 
closses. We finolly reoched 0 dec ision 
thot it is mondotory to toke five out of the 

. six reg ulor com pony closses eoch week 

You are in demond throughout the 
world, and are obliged to travel 
abroad several times a year. How does 

? this affect the comapany 

O .N 1 hove been "morried " to Botshevo 
for two yeors now bUI I've been in 
contoct for severo ! yeo rs with the 

heoter ond the זNederlonds Dons 
Genevo Bo llel. 1 om olloched to doncers 
Ihere, 1 like working there, ond 1 don'l 
wish to sever my connections Ihere. It 
o lso helps my work wi lh BO lshevo. My 
conlro cl spec ifi es thol for Ihree monlhs 
eoch yeor 1 moy work obrood. 1 musl 

his ז. reo lize my compocily os 0 creolor 
, is expressed mO inly, but nol exclusively 

1 . by my work here, bul o lso obrood 
hove now tronsfered some 25 minutes 
from "Kyr" 10 Ihese Iwo componies, bUI 

1 not the whole donce, becouse 
underslond the possessiveness Ihe 
BOlshevo doncers feel loword Ihis piece 

Do you enjoy the supp'ort of the 
? management boord of Botsheva 

O .N .: 1 hove 0 very cleor vision of who t 
. BOlshevo con be, ond where il co n go 

he ortislic boord ond Ihe Min islry of ז
Educolion deo l w ilh slolisl ics , ond things 

10 Ihol o re more longible. My role wos 
convice Ihem. Now it's eos ier, since 

. they see 1 om righl in my opprooch 

INBAL 
onoi is 11-ז is no secrel Ihol Soroh Levi 

reoch ing ripe old oge ond w ill soon hove 
10 relire. 11 is o lso no secrel Ihot 

onoi did not ז-Ihroughoul Ihe yeors, Levi 
0 cul l ivole 0 successor ond thot only 

hondful of veteron doncers hos remoined 
with Ihe compony, 011 of Ihem neoט ~ ring Ihe 

oge of 50 or thol Ihe techn ico l level of 
. the younger doncers is omoteu ri sh 

, Unl ike mosl plevious orlistic directors 
Nohorin is no stronger forced on the 
compony . He is on Isroeli , ex-Bolshevo 

imself, ond 0 foslidious חdoncer 
choreog ropher. Nohorin breothed new 
life in lo the soon-Io-be 30 yeor old 

0 com pony, which o lreody hod Ihe look of 
vetero n in its forties. He brought wi th 
him 0 conlemporory spiril, ortistic 
stondord s, movemenl moleriols ond 

. quo lities hitherto unknown to ils doncers 
Nohorin's worl d wide fome bestowed 
esleem on Ihe compony ond enhonced its 
eminence everywhere. Botshevo hos 

. been rejuvenoted 

In spite of the generol occloim of his 
," recent works, such os "Kyr" or "Arbos 

there is 0 feeling of unrest or resentmenl 
in the compony. Severol good doncers 
hove left ond there o re others w ho object 
to Ohod's policy of inviting minor 
choreogrophers from obrood to work 
wi th the compony . Some feor he is 
turning Botshevo into 0 "Nohri n 

." compony 

hi s si tuotion recolls the first yeors of Jiri ז
Kylion in Hollond. W hen he become the 
ortistic director of the Nerderlonds Don s 

. heo tre similor strictures were voiced ז
But undoubtedly w ithout Kylion ond his 
mony works the Dutch compony would 

ove reoched its present חnot 
. undisputedly high level 

1 spoke to Ohod Nohorin obout the 
. problems Botshevo is focing 

Ohad, How would you like to see 
? Batsheva donce company 

0 Ohad Nohorin 1 would like 10 creo te 
ploce for me ond the compony; 0 ploce 
where 1 cou ld work to my best obili ly. In 
the post, 1 worked here os 0 guest 

0 choreogropher. 1 hod to work with in 
selling 1 didn't form, ond there were 
limitotions . N ow 1 om in cho rge, ond th is 
gives me 0 totolly d ifferent freedom to 
work. 1 hove brought wi th me my 
experience ond knowledge, ond I'm 

. working in stondords occeptoble to me 

0 Why, in your opinion, is there such 
greo! turnover of dancers in the 

? company 

he compony works in 0 certoin ז:. O.N 
woy now, which isn't occeptoble to 

1 everyone We work more todoy 
; demond 0 different sort of d lsc lpllne 

greo ter seriousness ond devolion to 
he compony is todoy composed ז. work 

of people who very much like to do the 
work 1 do. 1 try to creote 0 worm home 
for this kind of work, ond 0 body without 

. opposition from w ithin 

here are rumours closses are no! run in ז

984 this octivity ןperformonces.Since 
ind icoted the chonge in ollitude towords 
loco l creo ti on. Formerly only 0 hondful of 
non-estobl ishment choreog rophers where 

0 oble to roise enough money ror 
professiono l product ion Most creotors 
were forced to oppeor on mokesh ift 
stoges, wi th no medio exposure. It took 
Yoir Vordi, the director or the Del lol 
Cen ter, only 0 short time to moke this 
beoutiful complex into 0 vibront, bustling 

he performonces there ז. institut ion 
reflect not on ly the och ievements , but 
olso mony of the problems of Isroeli 
donce. Nevertheless, the existence of 
thi s inst itution , w ith the ongoing con toct it 

e mony חo llows omong donce ortists, t 
events toking ploce, ond the otmosphere 
of support - 011 these furnish locol 
choreogrophers wi th unprecendented 

. conditions 

But the Suzonne Dellol center itself hos 
. foce grove problems in recent mon ths 

Lo lely the more in teresting ond lively 
Isroeli modern donce compon les o re not 

componies of the צjust the repertor 
970s ony more, but those 960ןs ond ן

with 0 choreogropher in residence w ho 
impresses his ortistic signoture o.n the 

his is Iypicol of the Klbbutz ז. compony 
Donce Compomy os wel l os of 

he success of the Kibbutz זBotshevo 
Donce Compony is due primory to the 
cooperot ion ond ropport of its o rtisti c 
director, Yehud it Arnon, with its chief 
choreogropher , Romi Be'er whose 
excellen l work is o lmost o lwoys 

. connected to the reo li ly of life in Isroel 

Ohod Nohorin, ortis ti c director of 
Botshevo, is, for me, more thon lust 
onother one in the long procession of 
ortist ic direclors of the compony, wh ich 
moy be vy ing for the worl d record in 
ortis ti c d irector tu rnover. Botshevo wos 
founded through the vision ond the 
fund ing of Betsobee (Botshevo) de 

0 he compony storted on זROlhschild 
high ort istic level, ond quickly reoched 
populo r occloim, becoming 0 source of 

. notionol pride 

BAT SHEVA 
11 storted out os 0 Grohom style 
compo ny, the only compony in the world 
except ror Grohom's own) whose ( 
repertoire included mosterpieces by the 

, 970s ןgreot choreogropher. In the eo rly 
the compony stopped fo llowing ony 
distinct ortistic line. Since then, the 
doncers themselves uphold 0 port o f the 

. reputotion the compony hod ocqu ired 



The development of stoge donce in Isroel 
folls into two moin periods: thot of the 
poineers beginnin.9 in 1920 ond thot 
storting with the founding of Botshevo 

990s ןdonce compony in 1964. The 
moy yet prove to .be the beginning of 
onother stoge of developement wh ich wil l 

0 toke the o rt of donce in our coun try in 
. new d irection 

The initiol F!eriod of stoge donce in Isroel 
wos thot of the pioneers of the modern 

; Europeon donce school 
creotor-performer donce ort ists 
perservered in their creo tive efforts in 
extremely hor·sh cond iti ons. The 
estobli shment of the Botshevo donce 
compony in 1964 herolded the next 

egon by copying the Mortho כeriod It I ~ 
Grohom style ond continued lorgely by 
im itoting donce developments in the 

. USA, ond lo ter olso in Europe 

The emphosis during those yeo rs wos on 
troining performing ortists, suitoble for 
professionol compon ies, which were then 
producing works by some of the most 

. renowned choreogrophers in the world 
There were very few origino l Isroel i 
choreogrophers. Professionol donce in 
Isroel wos olmost solely in the honds of 
estoblished insti tuti ons. On ly in the lo te 

970s, did the first works of ן
, non-estoblishment donce 

chorocterist ico lly experimen to l
k 

octuo lly 
oppeor .. This octivity would pic up 
toword the mid- 1 980s . At first 
performonces were mostly so lo 
evenings by creotor-ort ists. Loter groups 
of doncers formed oround porticulor 
choreogrophers. Unknowingly, they 
returned to potternsprevo lentduring the 

, pioneering ero of orti stic donce in Isroel 
.' the so-co lled 'desert genero ti on 

The donce scene in Isroel continued to 
990s ןchonge. The beginning of the 

: morked severo l im f?orton t develol?ments 
the estoblishment of the Suzonne Dellol 
Center for Donce ond Theoter; the 
turmoil in Inbol, the style chonge of 
Botshevo , the uncerto in future of Bot-Dor 
ond the estoblishment of donce progroms 

. in dozens of schools ocross the coun try 

The Suzonne Dellol Center for Donce ond 
Theoter wos founded in 1989. For the 
first time, the Botshevo donce compony 

0 ond the Inbol Donce Theoter ocqu ired 
onent home. More importont, the וf?ern 

ne Del lol Center is the home for חSuzo 
non-estoblishment donce. The center 
encouroges or igino l creotion, by 
providing spoce ond foc ilities for 
choreogrophers , ond by ollowing the 

, production of single pieces Previously 
this wos possible only in the fromework 
of "Gevonim Bemochol" ("Hues of 
Donce") the onnuo l showcose series of 

I 

-...,..-6~ 

"Botshevo" doncer Sonio D'orleons:!uste 

by Ruth Eshel 

T remendous changes have taken 
place in Israeli dance during the 
past year - Ruth Eshel talked 
with some of the .Ieading 
personalities to find out how they 
see the situation and the future. 

ן

• 



19 THE HERITAGE OF MARTHA GRAHAM 

13 

Designer Dani Karavan describes his work lor the grea t 
the great Russian choreographer ן 93ןchoreographer. In 

Michail FoKin met Graham in New York and wrote an account 
01 their misunderstandings. In less than a year alter Graham's 

demise tvvo books about.her appeared, an autobiography and 
the biography by Agnes de Mille, both described and criticised 

) by Giora Manor (In Hebrew 

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 
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of those suffering from Down's Syndrome 

, novative choreographer חLeonid Jacobson - the Russianjewish i ו
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Soviet authorities supressed 
earning money 00ן years old and stil ןThe Nutcracker" is " ו
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1992 -A YEAR OF TRANSITION? 
Ruth Eshel 

CONQUERING THE WORLD WITH THE YEMENITE TIN-DRUM 
Ruth Ashkenazy 

JURY JURY IN THE HALL - WHO IS THE FAIREST OF THEM ALL? 
G io ra Manor 

MODERN DANCE זHREE DECADES OF POS ז' YOND FORMALISM 

Roger Copeland (In Hebrew) 

CHOREOGRAPHERS OF THE WORLD, UNITE! 
A meeting of Israeli choreoi)raphers took place in 

) Hebrew ן)חJerusa lem. Ruth Eshel 

JURY JURY IN THE HALL - WHO IS THE FAIREST OF THEM ALL? 
) n Hebrew (ןG iora Manor 

CONQUERING THE WORLD WITH THE YEMENITE TIN-DRUM 
Ruth Ashkenazy (In H ebrew) 

TONIGHT WE DANCE HISTORY 
Choreographer and cr iti c Gaby Eldor about her work 

f Israel from 1920 to our day is כcin which the hislory 
depicted through the changes in soc ia l dancing taking 

0 coffee house in Jaffa חp lace i 

ISRAELIS ABROAD 
An account by Radu Klapper o f th e spreading 3 ies חphenomenon o f Israeli dancers jo ining foreign compa 

3 a.lii'tMI .!~ 
report 0 out t e pastance season in t e ig 

Apple by our corresponden t, Meira Eli ash - Chain 

28 LLOYD NEWSON 'S STRANGE FISH 
" 8 A report by G iora Manor about th e London based "DV 
y חdance compa 

THE LAST LEAP 

In memory of Rudolph Nureyev 
G iora Manor (In Hebrew) 

26 



5 years the Israel ןFor about 
Dance An nual has done this 

. job to the best of its abilities 
0 , However, to be up-to-date 

period ical requires more 
. frequent publication 

he Isroel Donce Quorterly ז
ill poy close ottention to /"' 

techn icol ond stogecroft 
aspects of donce ond try to 

erpsichore זlink the ort of 
, wi th those of music, design 

literoture ond oesthet ics in on 
effort to present 0 genuine 

. interdisciplinory outlook 

Photogrophy will ploy on 
importont role in our 

. publicotion 

Photogrophers ore hereby 
invited to offer their work for 

. publicotion 

Dance artists ore seldom 
. people of the wr itten word 

Perhops th is "silence" is one 
of the strong points of their 

. ort 

N everth eless, their 
con tributions, "Letters to the 
Editor", orticles or any other 
forms of expression are most 

. welcome 

he price of eoch issue, as ז
well os thot of on onnual 
subscr iption , w ill be os low os 
possible, so os to meet the 
modest meons avoi loble to 
most dance artists. We hore 
to overcome the traditiono 
Israeli attitude toword the 
purchose of dance periodicals 
and make the I DQ the voice 
of the ort of dance in our 

. country 

. he Editors ז

011 he art of donce in Isroel in ז
its forms artistic, folkdonce 
ond ethnic, is developing ond 

his ז. chonging. constantly 
variety of creotive activity 
demonds an exchonge of 

0 informotion, os wel l as 
plotform for differences of 

0 , opinion and, in general 
periodical wh ich con give 
expression and voice to 

. dance act ivity, in Isroel 

, Most ortists , creotors 
teochers ond scholors do 
their admiroble work in 
relotive isolation, sometimes 
hardly aware of wha t is going 
on in spheres of octiv ity 

he Isroel ז. oulside Iheir own 
Donce Quarterly wi ll convey 
such informoli on beyond the 
closed confines of orlisl ic 

, sec tors, spec ific compan ies 
. studios ond donce schools 

he mass media ond the dOily ז
press treot the art of dance 
ei lher os 'news', mOinly 
when somelhing goes wrong 

0 or a scandol brews, or os 
. motter for qUick cri ti cism 

Hence, there is 0 defin itive 
, need for in·deplh reporting 

for information beyond Ihe 
trivia aboul visiting arlisls 
ond componies, os well os 
obout the work of Ihe 
choreographers ond dancers 

he זof Isroeli compon ies 
ID Q wi ll supply informotion 
in the form of inlerviews ond 
orlicles, deal ing wilh aesthetic 
ond hislorica l motlers in Ihe 
conlext of lopicoi events ond 
issues. Ils corresponden ls 
obroad w ill regularly wri le 
aboul recent developments in 
the co pilol cil ies of Ihe dance 

. world 
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Royal 
Academy 

oj 
Dancing 

THEROYAL 
, 

ACADEMYOF 
DANCING 
JOB SEARCH 
FILE 

The Royal Academy of Dancing is the biggest 
International Dance Training body in the world. 

It holds Grades and Majors examinations for 
children and students who are training in Classical 
Ballet. 

It also trains dance teachers towards teaching the 
Academy ballet system to children and students. 

The Academy has now set up a Job Search File for 
Registered Teachers and Pre-Registered Assistant 
Teachers who are looking for employment in a 
dance school overseas. 

If you are: 
a) a Royal Academy of Dancing trained teacher or 
student teacher looking for a vacancy in a dance 
school, please write enclosing a full Curriculum 
Vitae and indicating what type of school and in 
which countries or areas you would be interested in 
working. 

b) a teacher looking for a Registered Teacher or a 
Pre-Registered Assistant to teach ballet in your 
school, please write enclosing a full job description, 
details of salary, accommodation, etc provided. 

Please send all information to: 

Miss Laura Anderson, 

Overseas Development Manager, 

Royal Academy of Dancing, 

36 Battersea Square, 

London SW11 3RA 

Fax: 0044-71-924-3129 

The Academy Job Search acts as a contact point 
between employer and employee and takes no 
responsibility for contracts that might be entered 
into by either party. 

For information on the Teaching Certificate 
Programmes offered in Israel by the Royal 
Academy of Dancing please contact our local 
representive: 

Ricky Ben Shimol, 
Rechov Even Shmuel 20/6 
Jerusalem 97230 Tel: 02-867789 
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