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כהןבתיהגב'הפקולטהדיקאןמ"מ-באםדוכיהלוכחולהפו:יולטה
החינןך.משרדשלהןראהןתעןדת B.Danceבמחולבוגרתוארעמניקההפקולטה

כהןבתיהגביהחוגראש-למחולהחוג
ומוריםיוצריםרקדניםלטפחבמטרההשןניםהמחולבתחומיהכשרהמקבליםלמחולהחוגתלמידי

תנועה,אימפרוביזציה,היצירה:בתחום •.סדנאותרפרטואר,ג'אז,ספרדי,אופי,מודרני,קלאסי,הביצוע:בתחום •
 .השונןתהגיללשכבותהמודרניוהמחולהקלאסיהבלטבהוראתוהתנסותהכוונהההוראה:בתחום •.כוריאוגרפיה

חץעמוספרופ'החוגראש-תנועהוכתבלתנועההחוג
אשכול-וכמן.תנועהבכתבוידערחבהתנועתיתהתנסותתןךלתנועהומוריםרקדניםמכשירההחוג

וביצועםריקודיםחיבור •תנועהתהליכיושימור.רישוםמהכתבןביצעו.קריאהכוללים:הלימודים
היכולת"יישכלולשלשונותבשיטותהתנועהעקרונות.הכרתתנועהכתבשלההסטוריה •

 . ZOה-המאהשלריקודלסגנונות.יישוםואחרים)כהןבמברידג',ב.אידוקנזיס/(פלדנקרייז,

החוגים 2ב-הנלמדיםנוספיםאקדמייםמקצועות
 ZOה-במאה.מחול.פסיכולוגיה.אנגליתיצירות.הערכתהמחןל.תולדןת.אנטומיה
.ספנותישראלבמסורתהמחול.מורשתנקישהבכלי.שימושןהאזנההמוסיקה.יסודות

לוי-אגרווחסיהפרופ'אמנותיתמנהלת-קפיצה"ייקרש
האקדמיה.שלידנבחרתמחולקבוצת

קולבן.אמיר-אמנותימנהלמחול,קבוצת- IIייקומבינע

למחןל:לפקןלטהכניסהבחינןת
 • 02-6759910בטל:פרטים- 6-7.7.97 :'במןעד ,-17.4.97תנןעה ,-16.4.97מחןל :'אמןעד

 25.7.97-13.7.97בתאריכים-לוכחולבפו:יולטהטיטורסי
ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוף

כהןבתיהגב'-הקורסמנהלת

מתקדמים.ולתלמידיםפסנתרניםרקדנים,למורים,מיועדיםהקורסים

 .פןיגלמןרןדיקההפסנתרניתשלבהדרכתהמחןללשיעןרימןסיקליבלןןיאילתןרקןרס
שריריעקבהכןריאןגרףבהדרכתמחשבבאמצעןתלכןריאןגרפיהמיןחדקיץקןרס

(ארה"ב)רטהןרסטסןזאןבהדרכתלקןמפןזיציהקיץקןרסי

-במחןל"קיץלייקןרסיבכתבאן 02-6527713בפקס: 02-6759910בטל:קיץלקןרסיןהרשמהפרטים
 • 91904ירןשליםגבעת-רם,קאמפןסרןבין,ע"שןלמחןללמןסיקהאקדמיה

האקדמיהשלי,.התיכןןבביה"סלמחןלהמגמה
במחוליח"ל 5שלברמהבגרותבחינותבן-צבי,לאהוגב'כדוריפרלשטייןטליההמגמה:מרכזות
מודרני,ןבמחולקלאסיבבלסרפרסוארסדנאותאימפרןביזציה,מודרני,מחולקלאסי,בלטכוללת:הלימודיםתכנית

 .ועודועדותעםריקודימוסיקה,ג/אז,המחול,תולדות

האקדמיהשלידהתיכןןביה"סשלהקלאסיהבלטסדנת
 .טימופייבהנינהאמנותיתמנהלת

 • 02-5666198,02-5669114בטל.התיכןןלביה"סןהרשמהפרטים

האקדמיהשלידבקונסרבטןריןןהמחןל
חינוךמעניקהקונסרבסוריוושילוח.בינהגב'מרכזת:אגרוו,לויחסיהפרופ'-אמניתיתמנהלת

יצירתית.התנסותעלהמובסס , 5מגילהחללצעיריםריקודי-אמנותי

 • 02-5618881,02-5619443בטלפןנים:לקןנסבטןריןןןהרשמהפרטים
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סיבהאןליאינםכתב-עתשלליןנןתיגעשרהלדרך.יןצאבישראלמחןלהרבעןןשלהעשיריהגיליןן

שעןסקיםמיבעינילאלפחןת ,דבריםזןטילאהםגיליןנןתעשרהאבל ,יןבלחגיגןתעללהכריזמספקת

הרבעןן.שלןהעיצןבההגהה ,העריכההכתיבה,במלאכת

מאהיצרןןבעיקרמתןנןלדן,בהםהבתיםעלנאה:מעשהלעשןתהחליטהאביב-יפןתלעיריית

ןאתשמםאתשיישאןהשירים,בשירכנאמר ,גיבןרים"יישלטיייקבען ,העירשלהתרבןתמגיבןרי

שלזהסןגמכירל"בחןאחריםבמקןמןתןגםבאירןפהשהסתןבבמיכלןמןתם.הןלדתםתאריך

ממדברחןבהמטיילשללשיטןטיןםישמןסיפשלטים- " ...המלחיןןעבדנןלדכאןיישלבסגנןןהנצחה

שלטיבעלישלזןנכבדהברשימהייכללןהארץ-ישראליתהמחןליאמנמראשןניכעשרההיסטןרי.

האמנןיןתמחלקתעםפעןלהשיתןףתןך ,השנהבמשךזהנאהמפעליתעד "למחןלהרבעןןיי .גיבןרים

שלןתצלןםביןגראפיתרשימהםימהאמנאחדלכלןיקדיש ,השלטיםלהצבתהאחראיתהעירייהשל

פעילןתן.מקןם

שהכלתאריך ,ציןנןתשנןת 100לכבןדמיןחד.אןפייישאזהלגיליןןהמצןרףלריקןדי-עםהמןסף

בנןשא.פרידהברצבישלמקיףלמאמרכןלןהמןסףיןקדשזן,בשנהחןגגים

אנחנןחריפה.ביקןרתןעדבחים J)\ נ;.r-קןראיםשלפהבעלתגןבןתמעטלאמקבליםהעןרכיםאנחנן

שמעןנייניםאלהכללןטןבהיהאבל ,מןבהקיםכתיבהאנשיאינםהמחןלאמנישרןבלכךמןדעים

 .למערכתאןתםןשןלחיםהגיגיהםאתלנןכןתביםהין ,לשבחאןלבקר ,שיפןריםלהציעלהגיב,

העורכים

רגלייםחוכמת
I שעהשיחהלבןמאןדןתיקהרקדניתאמרה

 :מחןלמןפעילראןתמרבההיאאםשנשאלה

 ". ...מחןללמןפעיהןלכתאיניפעם.אף ,לא"
אןתה.שאל ,"?מדןעיי

 .השיבה ," ...בהןמקנאהאנייי

I היפה ,המרגשת ,הנשגבההאמנןתהןאהריקןדיי

שלהפשטהאןתרגןםאיננההיא .באמנןיןת

 ".עצמםהחייםהיא .החיים

 , Havelock Ellis 1939-1859אליסהבלוק
שלמחברןהאדם,שלהמיןחייחןקרימראשןני

 . " The Dance of Life "הספר

I "שהחייםןמשןם .החייםאתמייצגהמחןל ,לדידי

כןלימחןלאין ,הלבפעימןתןקצב ,מקצבהם

 ".מקצביםללאלהתקיים

אר/בזמוריס

I הזיעהידיעלהרקדןשלןמיתיהצליבתןיי." 

שהביאהאיש ) 1996-1907 (קירסטיין,לינקולן

 .לאמריקהבאלאנשיןאת

I טמןן ,ביןתרהגדןלערכן ,המחןלשלערכןיי

למדןדאפשראילמדידה.ניתןהבלתיבתחןם

בעזרתלמדןדאןבמאזנייםלשקןל ,בסרגלאןתן

 ".שעןו-עצר

המחןלמחלןצי , Ted Shawn ,שוןטד

 .) 1972-1891 (ב"בארההמןדרני

ט(אוסמוסלו(רדאושוע ,הגדרגדאלשלספ ," 1 "בתתונדרקיי

, EAR OLD DANCER", BRONZE, MUSLIN AND SATIN SCULPTURE 14ץ " 

EDGAR DEGAS ץB 

השער:צילום

 Iפלדשיינרנו :ר,?דניסל,גבוירכודרורתאלי :'כור ,"רהחקיהיי

אכהנורדו , Dלווצו,בלונסקוסוגל,רנפלסשלמה

ON THE COVER: 

CHOR.: LIAT DROR & NIR BEN GAL ,ייץTHE ENQUIR " 

& DANCERS: NIR SHEINFELD, SHLOMO PLA SNER 

ABLONSKI ץSIGAL 

PHOTO: VARDI KAHANA 

 1997מרץ ; 10גיליןן
אשלןרןתמנןרגיןראעורכים:

הפקןתזןםל: IIמו

ןיינטראןבליאןרל: IIמנכ

 34679חיפה , 39שןהם 'רחכתובת:
 04-8344051 , 8254990טל/:

 04-8344051פקס/:
 04-8344051ם:יומנוישיווקמחן
 04-8344051 :מודעותמחן

הפקןתזןם .:גרפיתעריכה

לןיחייםגרפי:עיצוב

קןב'ארצגאןלהגרפי:ביצוע

יעקביברןך(עברית):לשוניתעריכה

לתרבןתהציבןריתהמןעצהבתמיכת.

למחןלהמדןר-ןאמנןת

הגיליון:משתתפי
 ,כהןזאבה ,ן-פינג'גאן ,אשלרןת ,אלדןרגבי

תבןריסןי ,שטיינברגשי ,פרסיבלןן'ג ,מנןרגיןרא

ISSN-0334-2301 
ח"ש 20הגיליון:מחיר
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מנורגיורא _

D6 ,ןliIM,'il,JD iג: VQf 56,י 

פוליטימחול
מנורגיורא

הזמורוחעםלרקוד
אשל.רותהישראליכמחולהישראלי/ערכיהסכסוך

בלונדווברבורים
תבורויוסיפרסיבלג'ון

לכוריאוגרפיההשלישיתהבינלאומיתהתחרות
כתחרותהזוכיםמהיוצריםשנייםעםשוחחשטיינברגשי

 42אחד-העם

במספרים-1995בהישראליהמחולשלמצבו

רקדניותשתינשים,שתידמויות,שתי

כהןזאבה

חדשות-חדשות-חדשות

אוסטרליהעלחדשמבט
ג'ן-פינגאו

מרקדיםספךים

 ' 96סתיו-אירופיפסיפס

 58האדומה"אייפמוו"ג'יזלבוריס
62 

תבוריוסי

מבקרשלמפנקסו
מנורגיורא

 , !1הנרבוריםייאגס,מתוךהברבורבתפקידקופראדם

(לנדונונ(הו(וצולוס,בור(,מתווכור',

ADAM COOPER REPRESENTING THE SWAN 

IN "SWAN LAKE", CHOR.: MATTHEW BOURNE, 

PHOTO: HUGO GLENDINNING 





אתתןלה ,הביתהנכנסהסןפר
 :לאשתןןאןמרהקןלבעלכןבען

II בעןלם!המלחמןתנגמרן

 . IIהשלןםלמעןמאמרכתבתי

צ/פקקארלכי/הצהסופר

תיטיפןלןתעמשמןקצליתןינהאם ..........

ערבסקןיבלקשןרתןינשמא ?היבפל ..........
 ?לשמל ,ניםיהפלסטעםןמתן-למשאפהי

חלטתיהבןירןניהאןהמןטעלהקןראלייסלח

המחןלכמןבעייתיכהבנןשאמהירשלפתןח

טבעומעצםמחןלהפןליטית.המןדעןתבעל

ןהשקפןתמדיניןתדעןתלניסןחנןחיכלנןיא

מחשבןתעלמבןססןתהןאםןיב ,ןתיחברת

מןפשטןת.מחשבןתעלאםןיובקןנקרטיןת

אף .באלטעמןפבגללהחלהאלמהפכהףא

רהציישלבהמייהסתלאמלחמה

ימאנשןלרביםהיןת ,זאתןבכל .אןגראפיתיכןר

 ,גבןההןפןליטיתתיחברתמןדעןתהמחןל

אתלהביעהצןרדדייעלעים lמ~הםממילא
הביטויבכליחששןתיהםאתאןפןתיהםישא

 .המחןלאמנןת ,לרשןתםהעןמד

היאכאשרלהשפיעחהימצלהמחןלתןמנא

מנסהאיכשהיעילהיןבלת ,רגשימסררהימעב

רןב ,לכןת.יעןבדתיהצאינפןרמלמסןר

 ,יםיפןליטרןעיםיאבהשפעתשנןצרןתרןתיציה

התפתחןתעללהשפיעתןשמבקשכאלהןא

אתהפוליטיןןילדתןרמןת ,תית-פןליטיתרחב

נגדהמחאהאת ,הזעזןעאתי,הרגשפןה

ןלא ,האישיתההזדהןתדרדמסוימןתתופעןת

משנהבהצגתןעמדותדעןתהרצאתבאמצעןת

מטעם.הצגה ,תיתגלפמ

מהפכןתשלשבתקןפןתמלמדתהיסטןריהה

צירןתינןצרןמדםעקןבןתןמלחמןתןתרסןע

 .רגשייטיפןלרמסבעלןתןתיןגראפיאכןר

מנעןתיה ,םימימסןםיבצשבמעןן,לטםגרשפא

י.ןמצפןניפןליטאקטאהיףא ,העדתבעמה

המחןלימגדןלאחדיםשלעתםיכנ ,למשל

ידנתנןהללןה.מנירגב-30התןנבשיהמןדרנ

-ימבתיהןדיםםןריומיםדנקרשלןקםסילל

קהןאלפטןגרןיגמןמרישלןתמהלהקןפרסה

) Gret Palucca (, הגזע,וקיחדרישןתלפי

כניעהגםאכן,ן.טןלשלהיטלרעלותאחרי

עבןדתםגםןכדעמדה.נקיטתהיאלתכתיב

 Harald (קרןיצברגהראלדכמןאמניםשל
Kreutzberg ( לעצבשהסכימולאבאן,ןןפאן

קיםחהמששלןהסיןםהפתיחהטקסיאת

 . 1936תנבשבברליןשנערכןיםמפיליהאן

הנאציהשלטןןעםפעןלהלשתףהחלטתם

בעליל.מןסריבלתיפןליטי,אקטגםהיתה

ןחהשןל IIיןס,רטןקשליצירתןהפןכה:ןדןגמה

המובהקהאנטי-מלחמתיהמחןלהירןק",

היצירההנאציזם.עלייתשלבתקןפהביןתר

כןריאןגראפיתבתחרןתהראשןןבפרסזכתה

אנטי-מלחמתימחןל .-1932בבפריזשנערכה

מחןלשלהעתיקהבצןרהשימןשנעשהבןזה,

תלרשימסןיתאהכניסמימי-הביניים,המןןת

קמןןשהיכןז,רהןתחנלמלהישלחםידהמןעמ

טליחהיןס .רלצנלקדפהרלשהיטריחאמיד

לסלקשנדרשמשןם ,-1933בגרמניהאתלעזןב

רןתלמשלהיהןדים,רקדניןאתמלהקתן

בת-להקתשלהחזרןתמנהלתלימים ,האריס

 .כהןפריץ ,שלןןהמוסיקאי ,שבע

מןדעןתשלשניםהיןבגרמניה-20השנןת

בתיאטרון, .האמנןתבתחןמימןגברתפוליטית

אטורפיסקארןיןןבייחןדברכטברטולט

) Erwin Piscator ( בימתיתאמנןתצןרילניסן

לצייןאפשרהמןדרניהמחןלבתחןם .ליטיתפן

שנןלד ,) Jean Weidt (ידטיןאן'זהרקדןאת

שלצאצאהיההןא . 1904בשנתבהמבןרג

 ,שמאלניןתהשקפןתיבעלאמיתייםפרולטרים

צביןןבעלמןדרניבמחןלכןחןאתןניסה

הןא .סטייקןמןנזהבמקרהמןבהק,פןליטי

לנןשאיםבתנןעההחןפשיתההבעהאתרתם

הרקדנים IIלהקתןבמסגרתפןליטיים,

המפלגהבאספןתלהןפיעשהרבתה ,האדןמים"

לברןח ,כמןבן ,נאלץהןאהקןמןניסטית.

אחרילשלטןן.טלריהעלייתעםהימגרמנ

שניםופעל ,לארצןשבהשנייההעןלםמלחמת

במזרח-גרמניה.מחןללהקתכמנהלרבןת

ןיעבןדןת ,שלןהתנןעתיןהסגנןממחינת

 ."ההבעתימחןל IIל ,לאקספרסיןניזםהשתייכן

ןהמדןכאהעניהחלק ,בפרןלטריןןעסקןיידט

באןפןלמשל,במןבטליםהאןכלןסייה,של

קטההאמניתשלעבןדותיהאתהמזכיר

הילדיםציירת ,) Kiithe Kollwitz (קולביץ
כמןציןריה .המדןכאיםןהאנשיםהרעבים

-ןאמפתיההשתתפןתעןררןןיידטשלהמחןל
מצפןן ן~נ;.r ,ןהזדהןתמרגשהנןבעןתיצירןת

 .המפלגהצןמתןקףןלאי,איש

רןתיצילההבעתיהמחןלביןשנןצרהקשר

קשרהיהירגשחברתי-פןליטיגןןןבעלות

עםההבעהמחוליוצרישלהזדהןתם .יהגיןנ

דחפהםיןמתקדממהפכנייםםיחברתירעיןנןת

היצירהלכיןןןקראןסגרטרןדכמואמנים

שנותבאמצע ,בןינהגדןלתהבימי .טיתיהפןל

את ,למשל .כאלהמחןלןתקראןסיצרה ,-20ה

מדיםבמעיןלבןשההדיפלןמט:הסןלן

גררההיא ,ידיהלכפותלבנןתןכפפןתייצןגיים

 ,עליןישבההמחןלשלבסןפן .תןתחאיתה

 .הצןפיםלעברמכןןןכשלוען

פןעלת,שלדמןתיצרההיאשלהאחרבסולן

המורמתאחת,זרןערק ,כביכןל ,להשיש

היאלהקתהעםבשיתןףמרד.שלנסכמעין

בתהלןכה ,לאבאןפןןשלכסגניתןהשתתפה

 ,בןינההמקצןעייםהאיגןדיםשלהרןקדת

 ,התנןעןתבאןפילא ,פןליטימחןל .במאיבאחד

שלכחלקבןצעוקודיםישהרבכדאםיכ

 .במשמעןתהפןליטיתתהלןכה

שאתןביתרהראשןנההעןלםמלחמתבימי

שהעלתהאןקטןברמהפכתניצחןןעם ,אחריה

מחןלברןסיההתפתח ,הקןמןניזםאתלשלטןן

ליצןרבניסיןנןתכרןדהיההןאשגםי,חדשנ

ןמשמעןתפוליטיתזיקהבעלתאמנןת

 ,) Nikolai Foregger (רגרופניקןלאי .חברתית
שהןקדשהעבןדהלהקתןעבןריצר ,למשל

 ,שלןןיבסטןדתעמןלתי.תנןעה-לתיאטרןן

שלןףרצימשמע , IIפרןלטקןלט IIשנקרא

שלמהתנןעהשיטתיצר ,ןתרבןתפרןלטריןן

עלשהשפיעה ,ביןתרהנןדעתיצירתןמשלן.

שלבארץ-ישראלןגםבעןלם,רביםמחולאמני

מןפע !'המכןנןתמחןל"היתה ,-30השנןת

בןכנה,אןגלגלמגלםרקדןכלשבותנןעתי

מכןנהשלשלמהתנןעהיןצרתכןלהןהקבןצה

 .ענקית

הקדמהלהערצתבתפיסתןקרןבהיהפןרגר

 ,האיטלקיםהפןטןריסטיםשלתיהטכנןלןג

יהפשיסטהדיקטטןרלשמתומכיושהיו

רקדניןותלבןשןתשעיצבהתנועהמןסןליני.

הקןביסטילזרםהשתייכןהאקרןבטים

דברכללתארשביקש ,החדישהבאמנןת

גיאןמטריןת.בצןרןת

תתזלרעז Iת Iאהמזנהכ ."ק Iהזרולמ Iהעזיימ. Iז Uר Iקלעז Iתרזצז

Uתה I לתמנמללהזעזמדזתI רזכהתI I . עזהI קתI זרמאתזד

 .יבב!iנ ..בהזתנגרתאב IIUל Uהמלןמ II .לקנצלרהפררל Uזעזה
מ Iד Iזהה Iנןדקרתאתלהקתןקמללעזנדרעזמ Iעזת
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בםק: Iלייז Iגשלרה Iאפ Uהנו

ו IUהשלפירנוידת Dהרשל

u אי-כנ'ידילU תI הימידשל

I התנגדI תI הנוI שלםרית' DI ,ף

נויכינודי.רה Iברהיתה

הפירנוידהבראשאזשישב

אמר,ף DI 'היהנית IUהשל

' DI ףI 'אםארI נI 'בY ' םU ליו

 ,באמנותהניסיוניותועידודהיצירהחופשעידן

המשטרשלהראשונותהשניםאתשאיפיין

שלהתערבותובזכותבעיקר ,הסובייטי

לונאצ'ארסקי,הנאורהתרבותקומיסר

שלעלייתועם ,-20השנותבאמצעהסתיים

המהפכה,אבישלכמחליפולשלטוןסטלין

נעשוהקומוניסטיתהמהפכהאחרימידלנין.

הקלאסי-לבאלטלשוותכושליםניסיונות

אחדכביכול.פרולטריריאליסטי,פןהחצרוני

הצעירים,הרוסיםהכוריאוגראפיםמגדולי

 Kassian (גולייזובסקיקאסיאן
Goleizovsky (, שלבאלט 1925בשנתיצר

תיאטרוןבימתעלשהוצגמערכות,שתי

משמעותבעלוהיה ,במוסקווהבולשוי

התנ"כילבאלטהכוונהממש.שלפוליטית

למצריםיוסףמכירתשעניינו ,היפה"יייוסף

פרעה.שלחצרוכאיששם,ותולדותיו

פסטורליתאידיליההיאהראשונההמערכה

היהגולייזובסקישלחידושיוביןבכנען·

באלטאישהיההואהבימה.ברצפתהשימוש

מחולקותהיובימותיואבלמובהק,קלאסי

שוניםבגבהיםמוגבהיםומישוריםלפודיומים

סליפרוב,פיעללבושים,היוורקדניו

מאודמקובלדברבלבד.חזייהוהרקדניות

הואשערורייה.עוררבשעתואךבימינו,

חשובכמרכיב(הבימה)לקרקעהתייחס

המחוליוצרישעשוכפיממשהתנועה,בעיצוב

ב"יוסף .גראהםמרתהובייחודהמודרני,

הקדומה,ישראלארץהריאלההיוהיפה"

ביניהן,תלוייםומעבריםוגבעותבמותבדמות

השנייה,ובתמונההרקדנים.רקדושעליהם

היתהכולההבימהבמצרים,המתרחשת

רב,לגובההמתנשאתמדרגותשלפירמידה

-ובראשוחיילים,חצראנשימאוכלסת
אשתסיפוראחרילבסוף,פרעה.שלהפירמידה

המבנהמוללבדוהצעיריוסףצעדפוטיפר,

נסוגוומשקרב,השליט,חצרשלהמאסיבי

כאילווזוהעריצות,בפירמידתהיושביםוברחו

התפוררה.

תיייבלשהמופעכתבההרשמיתהביקורת

אחדיםהודורבותשניםמקץאבל ,מובן"
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ימים,אותםשלהמוסקוואיםהמחולממבקרי

שלהמטאפורההפוכה:דווקאהיתהשהבעיה

ידיעלהשלטוןפירמידתהרסשל ,גולייזובסקי

שלהמוסריתוהתנגדותוהיחידשלאי-כניעתו

בראשאזשישבמיכימדי.ברורההיתהיוסף,

יוסףאחר,יוסףהיההשלטוניתהפירמידה

גולייזובסקימקום,מכלסטלין.ואסאריונוביץ'

באלטבלהקותלעבודנשלחאבלנאסר,לא

מהמרכז.רחוקות

הופיעה ,הראשונההעולםמלחמתכשפרצה

איזאדורההחדיש,המחולחלוצתבאירופה

אתרקלמעשהרקדהוהיאהיותדאנקאן·

ליצורלההיהקשהלאשלה,הסולומחולות

היאההיסטורי.המאורעלכבודמאולתרמחול

מחוללצליליוורקדההצרפתיבהמנוןבחרה

תמיכהלאותשלה,מהרפרטוארלחלקשהפך

עםהמלחמה,בסיוםהקדמה.ובכוחותבצרפת

יצרהשובהבולשביקית,אוקטוברמהפכת

ייהמארשזההיההפעםאישי.פוליטימחול

הפכהשדאנקאןצ'ייקובסקי,מאת "הסלאבי

 .המשתחררהעבדשללריקודו

הכלכליהמשברשנותהיובארה"ב-30השנות

בשנתבניו-יורקהבורסהנפילתשלאחרהגדול

רגלפשיטותעקבעבודהמחוסריהמוני . 1929

רשמיתתמיכההעדרמחפיר,עונימפעלים,של

המנושליםובאיכריםבמובטליםממשלתית

ממש.רעבלבנקים,חובותיהםבשלמאדמתם

הלחציםאתשיצרוהןהמובטליםתהלוכות

וה-רוזוולטהנשיאשללבחירתושהביאו

" New Deal " .בהתקופההיתהזושלו
השפעתםבאמריקההמודרניבמחולהורגשה

בעיקרמאירופה,שהיגרומחולאמנישל

לברוחשנאלצואחריםגםאבליהודים

מהגריםשלהפוליטיתמודעותםמהנאצים.

כמואמריקאים,יוצריםעלגםהשפיעהאלה

מחולותליצורסוקולוב,ואנהגראהםמרתה

המחולאתאזיצרהגראהםפוליטי.מסרבעלי

חברתיבנושאשעסק ,) 1928 (ייהמהגר"שלה

 ," 1917שיריייאתגםשנהובאותהאקטואלי,
למלחמתב"ארההצטרפהבההשנההיא

גרמניה.נגדהראשונההעולם

הקלאסיבבאלטהנדיריםהניסיונותאחד
נעשההיסטורי-פוליטיבנושאלהשתמשלמחול

פאנוב.ואלריוהכוריאוגראףוייטג'ורג'ידיעל

-עולמישםבעלישותפיםשנבחרולמרות
 Alfred (שניטקהאלפרדמאתהמוסיקה

Schnittke (, יוזףמאתוהתאורההתפאורה

עיצוב ,) Josef Svoboda (הצ'כיסבובודה
 Yolanda (סונאבנדיולנדהידיעלהתלבושות

Sonnabend ( -לביקורותהבאלטזכה

שלהשמרניתהבאלטשפתכיביותר,שליליות

הנושאעםלהתמודדיכולההיתהלאפאנוב

הדרמטי.

1I דרוופוספרשתעלנאיט ,"הנאשם, 

.וי'ט,כ 'ורג'גויכרית, ,פאנוכיר 7וא ,'כור

 . 1994 ,"כו(העירכאוטיי

THE ACCUSEO", A BALLET ABOUT THE TREASON TRfAL OF ALFREO " 

; PANOV, LfBRETTO: GEORGE B. WHYTE ץOREfFUS; CHOR.' VALER 

 BONN, GERMANץ 1994 .



המחןלממןפעירביםהמארחבתיאטרןן
אןלםהןאהלאבנין-יןרק,החדשניים

 Brooklyn (בברןקליןלמןסיקההאקדמיה
Academy of Music (, אנשילכלהמןכר

שעברהבשנההעלתה , BAMכ-המחןל

 Karole (ארמיטאז'קארןלהכןריאןגראפית
Armitage ( לאנןשאן,מןדרני.מחןלשלמןפע

מילקן,מיכאלהמניןתאלשלחייןפחןת,

הןאשערןרייה:שלבמרכזה 1990בשנתשעמד

דןלרים.מיליןניןמאןתעשרןתןהפסידהרןןיח

כאשראמיץ,פןליטימעשהעשתהגםגראהם

משרדהזמנתאתלקבלבפןמביסירבה

עםלהןפיע ,גבלסשלהגרמניהתעמןלה

ברלין.שלהאןלימפיאדהבמסגרתלהקתה

תןפיעשלאמןדיעההיאשלההתשןבהבמכתב

הןסיפהאףהיאהפשיזם.שןלטבהבארץ

תןכללאשממילאסרקסטית,אגבבהערת

רבןתכיהשלישי,הרייךאדמתעללהןפיע

הן ,נכןן .שםלהןפיעיןרשןלאמרקדניןתיה

יהןדיןת.הין

בלטןבאמריקההמןדרניםהכןריאןגראפיםבין

כלקןדםריקןדיהםשלהחברתייםבנןשאים

ןיידמןצ'ארלסיןתרןמאןחרסןקןלןב,אנה

) Charles Weidman (. ,אחתסןקןלןב

גראהם,שלהראשןנהבלהקתההרקדניןת

 Lower Eastב-ענייה,מהגריםבשכןנתגדלה
Side הנצלניןתבמתפרןתןעבדהנין-יןרק,של

לנןשאיםהקדישההיאלימןדיה.עםבבדבד

האדםשללסבלןבייחןדןעןני,מצןקהשל

מחןלןתהחשןבים.ריקןדיהמרבאתהבןד,ד

בהןליםמברקיםלכנןתםשאפשרהבעתיים,

כמהןהתראה.זעקהשלתשדןרןתלעןלם,

לןןיה"כמןהמןקדמןתמיצירןתיהןכמה

 Strange American "(מןזרה"אמריקאית
Puneral "(, במקרהפןעלים,שלבגןרלםעסקן

לפלדה,בבית-יציקהפןעלשלהמזןןיעמןתןזה

מןתכת.מתכתמכלתןךאלהנןפל

 " Case History ( ,,--- 'מסמקרהייהסןלן
"--. No (, הןאכיןצרת,שלההקריירהמתחילת

האדםלקשיים.שנקלעהנערהשלסיפןרה

שלהפןעלהןאכשהדגש ,"מקרהיילההןפך

יצרההיא 1937בשנתהסןציאלי.העןבד

 ,אנטי-פשיסטית ,סאטיריתאןגראפיהיכןר

ממשלתןידיעלשנערכהתערןכהעלכתגןבה

זןכןריאןגראפיהבאיטליה.מןסןלינישל

המןשלםהגןףהערצתןאתהאשהאתתיארה

קראהסןקןלןבהפשיסטית.מהמדיניןתכחלק

שלההקבןצתילמחןל

" Pacade - Espositione Italiana ". 

עןנשן,אתןמשריצהמאסר,לתקןפתנידןןהןא

המצליחיםהכספיםמאנשילאחדןהיהשב

בארה"ב.ביןתר

הםבקצב.לןעןנהןהמקהלהלמכןר!"לקנןת,

מתןשבןתיהןהטלפןןשפןפרןתאתתןלשים

כלאלהפקןדןתאתןצןעקיםהבוסכמצוות

שבעולם.הבורסהאולמןת

 Predator's "(הטרף"חיותיינשףהיצירהשם
Ball "(, קולניתטכנומוסיקתכוללתוהיא

ראשמילקן,ניצבהפתיחהבתמונתראפ.וזמרי

בחבורתארו,ךשולחןמאחוריהטורפים,

חולצהשלהם:קרבמדילבושיםברוקרים,

"למכור,צורח:הואאפורה.חליפהלבנה,

הוןל-שלאמיתייםאןרותנוצציםלנהרמעבר

מילקןאתהמגלםשהרקדןשעהסטריט,

אותותקבעובגורל,תאמינוייאלקןרא:

בעצמכם!'!

והמושלמותהמוכרותיצירותיהגםבעצם,

 )" Rooms "(ייחדרים"למשלביותר,
במציאותמעוגנות ,)" Dreams "(ו"חלומות"

קבוצתיושבתב"חדרים"החברתית-המדינית.

עלאחדכלבודדים),שלדמויות(ששאנשים

האדםשלהבדידותחדרו.אתהמייצגכסאו

ביטוילידיהבאהנושאהיאהמודרניבכרך

דיוקןזהוסוקולוב.שלזובעבודהכךכלחזק

 .מרקסשטבעמושגהמודרנית,בעירהניכור

מתקדמתהיאבעודמתחלפיםהם iעמיתיה

שלמזעזעתיאורזההקהל.לקראתועודעוד

מגיהנום.להימלטהמבקשתנפששלבריחה,

נערות-זונותשלושחזקה:פחותלאסצנה,ועוד

פרחשבהןידיהן,כפותאתופותחותסוגרות

זונותלשמשהוכרחושהנאציםנערותאדום.

הןבכפותיהןהפרחיםהשלישי.הרייךלחיילי

ישועשלהמסמריםפצעיהסטיגמטה,כמו

הצלוב.

היחידה,המחוליתהיצירההיאייחלומות"

שלמהזוועותמשהולהביעשמצליחהאולי,

המחוללמלודרמטיות.גלישהללאהשואה,

שלכתפיהםעלהמטפסתברקדניתפןתח

נוסףמחולסוקולוביצרה-60השנותבסוף

הואהדממה"ייצעדיברור.פוליטימסרבעל

בברית-היהדותמצבאתלתארשנועדמחול

לפשענחשבהשציונותבתקןפההמועצות,

תבי Iבפמירבהכאשראתיץיליטי Iפת.עשה.עשתהגראהם

פי.ע Iלהגבלמישלהגרתנילה Iהת.עתתשרדהזתנתאתלקבל

בתכתבברליו.שלליתפיאדה Iהאבתמגרתלהקתה.עם

לט Iשבהבארץפי.ע Iתשלאדי.עה Iתהיאשלהבה Iהתש

שםפי.ע Iלהרשן Iילאת Iדי Iהיהתיה Iתרקדנית Iרבכיהפשיזםי
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 ,הבולשביקיתהמהפבהאודותייהסערהי,'הבאלטמתוך

 1927 ,מוסטובניקולאיציור,גולווזובסקי,קאסיא(בורי,

UP IN סRY GR סF THE VICT סV סORAWING BY NIKQLAI MUSAT 

1927 ," VSKY'S "WHIRLWINO סLEIZ סG 

שלהראשונהבשורהטובים,מקומותייקיבלנושל Iאלתנתצוקה, Iדכו Uגר

חמשובתוךעומעמו,האולםאורותהיציע.

זהאבלעמוקה.בשינהושקענרדםרודידקות

לאכמקובל.ויוליהיירומיאועודהיהלא

אלאמשפחות,שתיביןמאבקשלתיאורו

בקרב.כחייליםנעוהרקדניםמעמדות,מלחמת

תחיהמהפכה!יתחי :לצעוקהחלוהםלפתע

המהפכה!.'

ה Iבגרתנם IUדנ IUDהתנהיג

די I,ר Eiה"םת Iשנף IDשל

גרפיה Iבביתתארתצוקה, Iד

יר Uהצג IIהאירלה, Uבשל

ו 9Eiרבשנתאמדרב Uהלר

 Dרי Iתשל Iלהקתאתת Iלרא

 , zה"םהתאה uבאלואר, Iב

בברליושהתארמה

נעמדרגליו,עלקפץהועמיד.התעורריירודי

מאוגרפתהשמאליתידואתהריםהמעקה,ליד

תחיהמהפכה!יתחילצעוק:הואגםוהחל

השמיעוסביבנושישבוהאנשיםהמהפכה!.'

רצון.שביעותאישלומילמוליםמחאהקולות

הפניםאתוראיתילאחורהסתבובתי

 ,מצחיהםעלהתמיההקמטיואתהמבוהלות

רודיבחיוכים,גםהבחנתיושםפהאבל

עימהאותוסחפההמוסיקהלקפץ,המשיך

מישהומידבקת.היתההבימהעלוהשמחה

שינייםדרךוסינןהתאושש,ליציעמשכננו

וישבהתנצלרודיותשתוק!.'ישבהדוקות:

במקומו.

זהמרגשקיץשלהסועריםהימיםייבעצם
ראשוןערבהיהזהלבלות.ואני,רודייצאנו,

לעצמנו.פנאימעטלנושהיהרבים,שבועותזה

בבאלטהופיעהבזיארמוריסשללהקתו

לשבתמשעשע,ממשהיהזהויוליה.'ירומיאו

בשמלותמאופרותנשיםהצופים.ביןבאולם

גבריםפיצוץ,לכדיעדהדוקותשחורות,

כרסותיהם.אתשהסתירואפורות,בחליפות

רודישמלה.לבשתיאניגםהמאורעלכבוד

פניו.עלגלשהארוךשערואבלהתגלח,

רשםהמופעאחרישוב.נרדםלאהואייאבל

האהבה.ובעדהמלחמהנגדיהרובביומנו:

שונים,במישוריםעובדתהסיוםתמונת

והחייםהאהבהלעינינו.ניצבהשלישיייהעולם

המוותי.'אתמנצחים
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בייחוד .להגרלבקשהיהאסורוליהודיםפלילי

ייצעדיאתהמסיימתהתמונהמרשימה

סחבותרקמעורטלים,הרקדניםהדממהיי:

 ,גופותשללערימהנערמיםלגופותיהם,

ישנים.עיתוניםעליהםמעיףענקכשמאוורר

-היסטוריתשיכחהשלביותרמרשימהתמונה
לקרות.להלהניחשאסור

לששמחולהואסוקולובשלהכסאותיייי

בעירשלהבחדרשבויהאחתכל ,דמויות

חזק,תיאורוהיאושבדידותשלמחול ,הגדולה

בחברהתקשורתוהעדרלניכורביותר

אוליייחלומותיי,מכךפחותולאהמודרנית.

שתיהשואה.בנושאביותרהמעולההמחול

ייהתיאטרוןידיעלבארץהועלוהיצירות

 .-60השנותבראשיתסוקולובשלהלירייי

באמריקההגדולהכלכליהמשברתקופת

היאהלא ," New Dealוה-"-30הבשנות

ליצירתרוזוולטהנשיאשלהיזומההמדיניות

גםהיתה ,ממשלתיבמימוןעבודהמקומות

 ,בייבארההאמנותבתולדותהיחידההתקופה

ממשיתתרומהתרמהממשלתיתמעורבותבה

כולל ,האמנותתחומיבכלהפקותלמימון

גםזה,במקרהמימן,שהממסדקרהכך .מחול

 .המחאהאמנותאת

 ,-30הבשנותקמו ,ממשלתיתתמורהללא
עםרקדניםשלאירגונים ,בניו-יורקבעיקר

 The New Danceלמשל,שמאלניות.דעות
Group ובעיקרThe Workers Dance 
League , שנות(עדספרוביתסטודיוששימש

ייןיגביניהםיוצרים,שלנכבדהלקבוצה )-60ה

דונאלדמאסלאו,סופיסוקולוב,אנהדאדלי,

גיין ,תמיריסהלןפריימוס,פרלמק-קייל,

רביםויידמן.וציארלסנאגריןדניאלארדמן,

ההזדהותבישראל.גםיותרמאוחרעבדומהם

רקלאביטוילידיבאהשלהםהפוליטית

כל,קודםואוליאלאיצירותיהם,בנושאי

האמנותיהמחוללימודאתלהפוךבשאיפתם

 .העםדלתלבניגםלנגיש

עמנואלהמחולמבקרכתב 1934בשנת

ועללמחולהפסטיבלמופעיעלאייזנברג

למחולהליגהשערכההשנייההתחרות

בניו-יורק:הפועלים

עשראוששזו:כללבדרךהיתהייהתבנית

שחורותגלימותלבושותצעירות,נשים

רצפתעלהמחולבתחילתלהןשכבוארוכות,

לצליליואז,קריסה.שלשוניםבמצביםהבימה

מתחילותהיוהןומונוטונית,קודרתמוסיקה

ואובדן.מסכנותיאוש,שלשונותבתנועותלנוע

שהןבכ,ןלהכירנאלץהמשתאההצופה

הגיעואז .המדוכאהפרולטריוןאתמייצגות

ומהפכה.התקוממותשלהתגלות,שלרגע

מהצדדים,חזקנגוהותאורבדמותלעיתים

אדום,בבגדעטופהדינמיתכדמותלעיתים

המבוהלים,הרקדניםביןאלבסערההפורצת

התגלתההדמות ...הטראגיתהחזותבעלי

הדמויותנענוותמידהמונית,באסיפהכנואם

עת ...תקווהלהםהיתהושובלמר,דלקריאה

 ," New Theatre "(הירחוןהגיע!"המהפכה
 .) 1934יולי

הפיקו , 1937בשנתהתקופה,סוףלקראת

 ,מחזמרהפועליםשלהמקצועייםהאיגודים
-פעמיםמאותובוצעניכרתהצלחהשרשם



על ,)" Pins & Needles "( "ןמחטיםסיכןתיי
הנצלניןת.במתפרןתעןבדןתשלהקשיםחייהו

עלשנןצרלמחןלניכרחלקהןקצהזןבהפקה

כיןם(שחיצמחבנימיוהכןריאןגראףידי

שאנדןרנןסף,יהןדימחןלןאמובירןשלים)

לבימןיאחראישהיה ,) Sandor Gluck (גלןק
שןתףצמחהיה-40הבשנןתבהפקה.המחןלןת

 , Hollywood Bowlב-ענקמןפעילבימןי
נןשאיםעלרעיןנןתלהביעניסןבהם

מהאירןעיםאןהאמריקאית,מההיסטןריה

 .כןלןהעןלםעלאזשעברןהגדןלים

גםהרבהעסקהפןליטיתהמןדעןתבעלהמחןל

רקלאהצטיינןזהבתחןם .השחןריםבבעיית

כמן ,-עןרשחןמיבעצמםשהיןןרקדניםיןצרים

אמניםאלאמק-קייל,ןדןנלדפרימןספרל

במחןלןת,שהתמחתהתמיריסהלוכמןיהןדים

חןפשןשיריעבדןתשיריכןשיים,דתשירילפי

קשהזכןיןת.ןשןןיןולשחרןרןגעגןעים

היתהכןשיםשלמשפילהאפליה,אבללהאמיו

עצם .-60השנןתעדב"ארהבדרןםחןקית

למסגרתמחןץהלא-לבנהבאןכלןסייההעיסןק

ביופןליטית.אמירהמשןםבןהיהבידןרשל

זןברןרהפוליטיתאמירהשביטאןהאמנים

ןאתאייליאלןןיושללהקתןאתלצייואפשר

שהפךל,'מיצארתןרהמצןיוהכןשיהרקדו

אתןרקדבאלטסיטיהנין-יןרקלכןכב

הרןסייםבבאלטיםלמיניהםהנסיכים

הקלאסיים.

העןלםמלחמתפרןץןבעיקרהארבעיםשנןת

הקצה.אלהקצהמוהמצבאתשינןהשנייה

 ,הראשןנההעןלםמלחמתשאחריבשנים

בספרדהאזרחיםמלחמתבימישאתןביתר

באתיןפיהמןסןלינישלהכיבןשןבמלחמת

הרבהןבןצעןנתחברן ,)-30השנןת(באמצע

לעיתיםאגב, ".המלחמה!נגדייריקןדים

העןלםמלחמתנגדמחאהמחןלהפךקרןבןת

פינהשלו Iר Uהתיאמתתניכל

את Iתה Iאתשתשיםש Iבא

ליצירתאחריההבאים

את Uהתביתי, UIתנו Iר Uתיא

ים Uבאתצ Iת Uד

של Iתצבל Uיים Uריאלימ Iמ

שלדרנית, Iהתבחברההאדם

 Iזה . zה-םהתאה'ו Iמ

ת IUד Iתל Uבו Iר Uתיא

ללאאבל-בהקת Iתחברתית

 Iאלתי Iת Uהתהתרכיב

ני Uהפשהתפלגתי

שהמחןלמבלי ,חדשהכןתרתבזכןתנה,הראשן

נגדלמחאהניכרת,בצןרהישתנהעצמן

 .מןסןליניהדיקטטןרנגדאןפרנקןהגנרליסימן

גםלראןתאפשרכתןבתשינןישלזןתןפעה

המרשיםבמחןללמשל,קראןסגרטרןדאצל

בןדדלןחםבןהאלמןני",ייהחיילשלהןהמרגש

המלחמןת .להןרגלהןצאתןמצפהבתאן,כלןא

היההנמעורקכשהיה,נןתרהמסרהשתנן,

הפךהןאעןלםבמלחמתאלמןנימחיילחדש.

נגדמחתרתללןחםןבסןףספרדי,לחייל

הנאצי.הכיבןש

האמנןתיהמחןלאמנןתהפכה-70הבשנןת

יןדעיקןמץשלמתענןגגןןניןכלעלהמןדרני

מכיריםשהכל ,רחבהלתנןעהטעםאניניח"ו

 ,ןדינמיתצעירהלאמנןתבה;ןמתעניינים

השפעתןבהןלנד.גםאבל ,באמריקהבעיקר

ןמאןחר ,קנינגהםמרסשלןגדלהההןלכת

המחןליןצרישלהסגנןניתהשפעתםגםיןתר

המןשגאתהצידהדחקה ,הפןסט-מןדרני

מכלןיןתר ,שהיאמשמעןתבכלתןכו"יי

ביקשהמחןל .החברתי-הפןליטיבביטןין

לא.ןתןלכשעצמהלתנןעהלהתייחס

בעלהמחןל ,-80השנןתסןףןעןדמאז

הבימהעלשהןפיעהיחידחברתיתהמשמעןת

באיידסכביכןללהילחםשניסההמחןלהיה

טיבילשלמןפעיםלמשל,האמנןת.באמצעןת

הללן,המןפעיםכלאבלזייו.ןארניןנס'ג

שלמןתם-חברתיבנןשאעסקןשכאילן

הקהילהמקרבןאןהביםחברים

ליטיתהפןמשמעןתם-ההןמןסקסןאלית

היןאלה .ןרדןדהעקיפהדברשלבסןפןהיתה

ללב,נןגעןתלפעמיםאנןשיןת,מחןןתלרןב

שלהושהקשרסנטימנטליןת,פשןטלפעמים

הציבןרבמןדעןתרקהיהציבןרי-חברתילמסר

בבעיהכרןכיםאלהןשכןלשאןבדולכך

מןגדרת.רפןאית

ןאנינןתקןרקטקליטיליהפןצןאילןציבשל

היןנחןציםב,"בארההמבקריםשלהטעם

שעלהתנןעהביוניירשלגשריםלעיתים

שמאחןריהחברתייםברעיןנןתלתמיכההבימה

לאי-גןרמתשמחלהמשןםכל,קןדם .המחןל

רגישהמבקרתשאפילןמשןםןשנית,תנןעה.

חשהלא ) Arlene Croce (ה'קרןצארליוכמן

להקתשלליצירתההנזעמתתגןבתהבאבסןרד

שמתארנישללזכרןג'ןנס,טיןבילזייוארני

 ,חןליכמןשענייניםאזאמרההיא .מאיידס

לטיפןלראןייםאינםאישיןצערמןמים

שלגלכמצןפהעןררהזןתגןבהאמנןתי.

ןמחאןת.סןערןתרגשיןתתגןבןת

דיןקליתרפה,באירן-70הבשנןתדןןקאאבל

רקשעברןלזכןר(צריךהמערביתבגרמניה

מזרחביוהחןמהקרסהמאזשניםשבע

בבית-הספראססו,בעיר ,ברליו)למערב

 j7 'רסכ j7סאגה :'כור ," 7אטופנשריי
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Folkwang נןלד-יןסקןרטשםןניהלשייסד

פינההיאהמןבהקתשנציגתן ,תיאטרןן-המחןל

בשנןתגיבשהבאןששפינההסגנןןאתבאןש.

לכנןתאןליאפשר ,בןןפרטאלעבןדתה

תיאטרןן-שלבראשיתןחברתי.סןריאליזם

הפכהשכבריצירתה,ניצבתזהמחןל

כשם ."מילרייקפהממש,שללקלאסיקה

מחכיםייבקט,שלהראשןןהאבסןרדשמחזה

החדשנייםההישגיםכלאתכללכבר ,"לגןדן

 "מילרקפהיי ,זהןדרמטןרגימתייבסגנןןשל

שלאנתןלןגיהכמיןהיןםנראהבאןששל

בית-קפהבאןתן ,זהבמחזה .המחןל-תיאטרןן

באמצעיםלראשןנההשתמשההיא ,עצןב

בינתייםשהפכן ,ןבימתייםתנןעתיים

הכל.אתהמשמשןתלמןסכמןת

ארצה,המחןבקבצניחתהמסתיימיםחיבןקים

חזרהןבכללבקירןת,ןנשנןתחןזרןתחבטןת

אכזריןת ,תנןעתייםמןטיביםעלעיקשת

נשים ,הבימהעלהבינאישייםביחסים

בחצאית.םיגבר ,לילהכתןנתאןבקןמביניזןן

משמשיםבאןשפינהשלהתיאטרןןסממניכל

תיאטרןןליצירתאחריההבאיםןאתאןתה

באמצעיםדעתןאתהמביע ,תנןעתי

בחברההאדםשלמצבןעלסןריאליסטיים

תיאטרןןזהן .-20ההמאהסןףשלהמןדרנית,

ללאאבל-מןבהקתחברתיתמןדעותבעל

הפשטני.המפלגתיאןהתעמןלתיהמרכיב

תיאטרןן-ליןצרינתאפשרהסןריאליזםבזכןת

 ,פןליטיןתבשאלןתלדןןהחדישהגרמניהמחןל

 .מפלגתיתבתעמןלהןשימןשמןסרהטפתללא

סלןנייםבריקןדיםהשתמשיןסשקןרטכשם

פינהגם ,מעמדןתשלכבסמליםעממייםאן

 ,הסלןני ,חברתיהמחןל .זןבדרךהלכהבאןש

-30הבשנןתיןסאתשימשהחברהכראי

עללמשלהמןדרני,הכרךשלאןןירהליצירת

העיריישלןבבאלטלטנגן,ןאלסביןהניגןדידי

השייכיםריקןדיםמןפיעיםכךממשהגדןלה"

למשלפינה,אצלחברתיתלמסיבהאןלנשף

 ." 1980 "ביצירתה

ןיןנסקןבקטשלהאבסןרדשתיאטרןןכשם

מהעלילהןהבמאיםהמחזאיםאתשיחרר

ברטןלטשלהאידיאלשהיה(שחרןרהסדןרה

איפיןןבאמצעןתלפעןלומהצןרךברכט)

באןשפינההסירהכךדמןיןת,שלפסיכןלןגי

מחןלבפניהמחסןםאתבעקבןתיהןהבאים

לתכניםקשןרבבדשבדמןפשטמןדרני

בבאלטהעלילהשלהמניירותללא ,ןמציאןת

בכלל.הבימתיןבמחןל

בעלהמחןלבתחןםהבןלטיםהיןצריםבין

מאריןמאגיהיאהחברתיתהמןדעןת

מיצירןתיהשאחתמקרהזהאיןהצרפתייה.

מחול ," May B "היאביןתרהמגןבשןת

במקוםהדישדןשנצחיים.בפליטיםהעוסק

מרןבלנדןשנעשהשכבר ,במזוןדןתןהשימןש

מאריןמאגישלבידיההין ,בןשימןש

תלישןתשלןתנןעתיתחזקהלמטאפןרה

ההמןניים,ןלנדןדיםהמציאןתמקרקע

 .שלנןהתקןפהאתהמאפיינים

מכלשיןתרהכןריאןגראף ,ספקבליאבל

הפןליטיהצביןןבעלתיאטרןן-מחןלעםמזןהה

הןא .) Hans Kresnik (קרסניקהאנסהןא

שנהרגלאחרמאביןןהתייתםבאןסטריה,נולד

מתחמלבסןףשבע,בןרקכשהיהעינין,לנגד
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ש Iלנדנעשהשבברת, Iד IIבנוזש Iהשינו Iם Iבנוקש Iשד Iהד

חזקהרה Iאפ Uלנוו Iנוארנואגישלה Iד Iב IIהבן,ש Iנו Iשב Iנור

I תנI עתI תליששלתI הנוצנוקרקעתI אI תI לנדI ההנודיםI נI ,ים

שלנןפה Iהתקאתם Iנ Iהנואפ'

עבןדהשלמעטןתשניםאחרי .השנייההעןלם

 ,שןנןתבאלטבלהקןתהמנייןמןכרקדן

המציאןתעלמשהןלןמרהזמןשהגיעהחליט

 .שלוןבדרכו ,החברתית

מחןל-תיאטרון,אינןאןמרהןא ,תיאטרןנן

) Tanztheater ( באןשפינהאצלכנהןג

תיאטרןןאלא ,ןתלמידיהןעמיתיה

לןןתהמראשיתהעבןדתן .כןריאןגראפי

הבאלטיםכברכי .קןלנייםבסקנדלים

המניןתחברתייכמן-קרסניקשלהראשןנים

קריקטןרהאלאשאינן ,"אגם-הברבןרים

 Iפטיפהשלהרגשניהבאלטשלאכזרית

בתי-חרןשתארובןתמעשנןתבן ,איןןאנןב

טנק-צעצןעהןלדתןליןםכמתנהמקבלןהנסיך

-בע"מ"ייישןעבןדתןאןרחןק,בשלטהמןנע
שלהרעהילדהיןתןקיצןניןתן,אתלכלהראן

זמננן.בןהגרמניתיאטרןן-התנןעה

אתיצר ,היידלברגבעירהלהקהמנהלכשהיה

 ,)" Familiendialog (משפחתי"דן-שיחיי
אתהגגבעלייתהמגליםןאחןת,באחהעןסק

אתלןמביאיםהםאביהם.שלהאס-אסמדי

לסעןדהכמתנההנאצילעברןההןכחה

היה,זה .-60ההןלדתןיוםלכבודהחגיגית

החברהשלמכאיבבפצענגיעהבגדרכמןבן,

ןאמיצה.נחרצתדעההבעתהגרמנית,

בדרכןממשיךהןאהאחרןנןתבשניםגם

ברמןבעיריצרהןא ,למשלהפרןבןקטיבית.

שפעלןהטרןריסטיםבמנהיגתשעסקמןפע,

זהמיינהןף.אןלריקה ,-80ןה-70הבשנןת

אישןםכתבמימי.שראיתימהמרשימיםמןפע

הטרןר.אנשינגדמאשרפחןתלאהחברהנגד

נעיםהבימהקצהשעלמכךמתחילהמופע

ג'אנק-פן,דןזןללים ,הרחןב"מןייאנשים

ןאתההמבןרגרשלהעטיפןתאתןמשליכים

עד ,מהיהברצפתעלהקןקה-קןלהפחיןת

פןעלימןפיעיםןאזאשפה.שלשלםגלשנןצר

גדןליםןמטאטאיםכחןליםבסרבליםניקיןן

האשפהאתמטאטאיםןהםבידיהם.

הצןפיםעל ,פחןתלא ,הישרהמגעילה

באןלם.היןשבים

הרקדניתבהזן,היאממשמזעזעתסצנה

דמןת(אגב,מיינהןףאןלריקהאתהמגלמת

רקדניןתארבעידיעלןמשןחקתהנרקדת

עלערןמהנתליתהשןנןת)בסצנןתהמתחלפןת

 .שחןטהבהמההיתהכאילן ,מברזלמבנה

שןטרים"יימפשיטיםאחרתןבסצנה

ןמקלחיםמהרקדנים,כמהסןריאליסטיים

זהשבטןחמה .בצהןבצבןעיםבמיםאןתם

קרסניקהפךלאהטרןריסטים,אלשבגישתן

הממסד.לחביב



ועירוס.דסהתאכזרות,שלהסשלוהאמצעיס

כבאמצעיבגועללהשתמשחוששאינוהוא

שלממשיכולמעשההואאלהובכלבימתי.

אנטוניןהצרפתיהאכזריות",תיאטרון IIממציא

בשלדווקאולאו ,) Antonin Artaud (ארטו

בשלאלאועירוס,בעינוייסואש,בדסהשימוש

ארטו,התכווןאליההאמיתיתהאכזריות

באי-העירומה,האמתעלאי-התפשרותמשמע

שמדוברשעההנימוסבמוסכמותהתחשבות

האכזריותזאת-עמוקהאנושיתבאמת

קרסניק.ושלארטושלהאמיתית

לראשונהבוצעקרסניקשלביותרהטריהמופע

לובחרהואקלן.בעיר 1996אוקטוברבסוף

השנויהדמותהקרסניקי:מאודנושאהפעס

 Leni (ריפנשטאללניהצלמתשלבמחלוקת
Riefensthal (. בנעוריהיתהריפנשטאל

אבלמאו,דיפה,אשהבברליןמודרניתרקדנית

סרטיסשצילמהמכךלהבאהתהילתהעיקר

אסתטית,מבחינהנהדריסדוקומנטרייס

שנערךנאציתהמפלגהכנסאתשתיעדו

צילמהשהיאהתיעודיהסרטוכןנירנברג,ב

עלגבלסשלהתעמולהמיניסטריוןעבור

 .-1936בשנערכהברליןאולימפיאדת

שלאפיהאוגרבכוריפעסלאעסקקרסניק

ביןידועי-שס.ואמניסאישיסשלדיוקנאות

עלמחזה-מחולביותרהחשובותיצירותיו

 ,) Sylvia Plath (פלאתסילביההמשוררת
או ) Prancis Bacon (בייקוןפרנסיסהצייר

פאזוליני.הסרטיסבמאי

עללאירחסלאשהואלצפותהיהאפשר

II היטלרשלהצלמתII הצופיס.עלינו,ולא

יעמידשהואבליביניחשתילבכורהבבואי

שלהנהדרותהדמויותאתאלהמולאלה

הנאציס.שלהזוועותמולצעיריס,אתלטיס

אבללמיס.הקפיצותמולבוכנוואלדגוויות

תמידשלאטקסטהרבהכללהמופעטעיתי.

עלשטיפסואקרובטיססמליס:ושפעהובן

ענקי,לבן,וקירראשינו,מעלהתיאטרוןתקרת

בוונחבטוהחליקועליותלול,מישורשמולו

מסוכן,משופע,מישורעלחייסהרקדניס.

האקרובטיסכמוממשלהתנגשות,המוליך

היואמוריסשאוליהצופיס,לראשישמעל

שבהסהאלפיס,בהריטיפוססרטיאתלהזכיר

כשחקנית.ריפנשטאללנישלהקריירההחלה

עברהעסזהמעימותיצאההצלמתאבל

שנה. 93בתכיוסהיאכגיבורה.כמעטהנאצי

לאהיאאבללבכורה,אותההזמיןקרסניק

הגיעה.

פשוטאוהתמתןקרסניקשהאנססבוראינני

ופרוגרסיביות.נחרצותעדייןדעותיוהתבגר.

מבלישלובביוגרפיהלעסוקמאודשקשהאלא

למעיןהופךשהואעדאותו,לחבבלהתחיל

העמידקרסניקבלעס,מעשהוכךותיק.מכר

הטוענתומיוחדת,זקנהגברתשלדיוקןמעין

אהובתוהיתהלאנאצית,היתהשלאהיוסעד

אלארע,דברעשתהלאובעצסהיטלרשל

יהיויפיס.אנשיסעלנהדריססרטיסצילמה

נובהשבטבניאושרירייס,אתלטיסאלה

בעליהסשגסד, Oוה--60הבשנותהאפריקני,

נהדריס.גופות

תופעההואהפוליטיתהמודעותבעלהמחול

ומקוס.תקופהבכלמופיעאבליחסית,נדירה

בז'ארשלבעיבודולמשלשקספיר,אפילוהרי

פוליטי.מחוללשרתיכולויוליה",רומיאו IIל

מנהיגאשתשלמיומנהקטעמוכיחכךואכן,

דוצ'קהרודי ,-60השנותסוףשלנטיסטודהס

 .) 10בעמודמסגרת(ראה

שביקשומחולאמנינמצאותמידבארץגס

ולהילחסבחיובילתמוךדעתס,אתלהביע

אבלאדס.כבניעיניהסראותלפי-בשלילי

אשל.רותשלהסמוךמאמרהעוסקבכך

ם



ם u.לרקיד
ננו rהריח

אשלריתמאת

בארץנוצרובודדותמחולעבודותרק ..........

הישראלי-ערביהסכסוךבהשראת ..........
שלהקשותשההשלכותפיעלאף ,פלסטיני

לידתו.מרגעישראליכלמלוותזהסכסוך

ניתוהמודרני,המחולדומיננטישבהבארץ

מנגיעהבולטתכההתרחקותעללתהות

בשפהעסוקבארץהמחולשאמוייתכןבנושא.

מאשריותרהמחולובחומריהתנועתית

בקונסנזוסזוכהאינהבהםשהנגיעהבמסרים

למצבמודעדווקאהמחולאמוואולילאומי.

שלשעהלהעניקומבקשהלאומיהרוח

מכשיראתשמכבה ,לישראליאסקפיזם

מבט IIבעודלצפותלאכדיהטלוויזיה

העיקריתשהסיבהדומניאבל, ."לחדשות

בהסתגרותנעוצהמהסכסוךלהתעלמות

בתוךבפעילותעצמה,בתוךהמחולקהילת

שעוןנגדבמירוץ,בעיסוקהסטודיוכותלי

אינםהרקדניםשרובנדמההגיל.שלהחול

אוחברתיתמעורביםואינםספראנשי

בארץ.שקורהבמהפוליטית

בתח,ל'שיאל'ב'י Jlההטנטיך

 ,והשלושיםהעשריםבשנותשונההיההמצב

משכילותנשים ,"ההבעהמחול IIכשרקדניות

הגיעוהאמנות,שלהשוניםבמדיהענייושגילו

הזמו"רוח IIלקשובותהיוהומאירופה.לארץ

הארץ,לנוףהתייחסושיצרווהריקודים

פוליטיתרגישותולחלוצים.מהתנ"ךלדמויות

הדמותקראוס,לגרטרודהיתהבמיוחדגבוהה

יצרההיא .בארץהאמנותיבמחולהמרכזית

בתגובהמלחמתייםאנטיסולוריקודיכמה

הפאשיזםולעלייתהראשונההעולםלמלחמת

ביוהשלושים.בשנותובגרמניהבספרד

מתוארבו ,העייף"המוות IIמחולהריקודים,

ומכונסשקט ,לקורבנותיואורב IIהמוות

להמשיךמסרבוהוא ,מההרגעייף ...בפינתו

 .) 1978:64(מנור: IIבמלאכתו

 ,ולולבואמור :'כור ,"דולורוזהויהו'

 , 1983 ,ר"תמוכ nמכהקת

מאסטרודוד ,ציכוס
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שלישראלבארץבאמנןתלערביםההתייחסןת

נאיביתהיתהןהשלןשיםהעשריםשנןת

אצילןתייאןריין:דןהתיאטרןןחןקר .ןרןמנטית

שןתפןדןחהבפרימיטיביןתמהןלהקסןמה

שלהעבריהציןרבאמנןתהערבידמןתבעיצןב

בעיקרשבאןעןליםידיעלשנןצרההתקןפה,

שלמפניהפןהןאהערביאירןפה.ממזרח

האגדתייםנןפיהןשלהחדשההארץ

ןהסכנןתהקשייםאחדןגםןהקסןמים,

לפעמים .האירןפיהמהגראתשמקדמים

ןלפעמיםקדןםבנןףאבזרמעיןהןאיהערב

 ,מתישחןםכמן ,המקןםמתלאןתאחדהןא

 .) 1996:21(אןריין: "ןפיגןרמחלות

אתהערביבחזותראוההבעה"מחולייאמני

המקרא,מתקופתהאדמהעובדהיהודי

אגדתי,ברןךשלביצירותלפחותודמותו,

-ניקובהרינהאורנשיין,האחיןתכהן,ירדנה
בפרימיטיביות.ומהולהכקסומההוצגה

המאורעותפרוץבעקבותהעשרים,שנןתבסוף

אתישראליםקיפחובהםואילך) 1929 (

המופתיותמיכתערבים,בידיחייהם

הנאיביותהתפוגגה ,בנאציםהירושלמי

המחולמעולםנעלמההערבידמותהרומנטית.

ובתיאטרון.בציורהצידהנדחקהואף ,בארץ

-שנהעשרהלחמשקרובבמשךואיל,ךמכאן
השנייה,העולםמלחמתאתשכללהתקופה

שנותראשיתשלוהצנעהעצמאותמלחמת

לידיבאהבמחול "הזמןרוחיי-החמישים

המציאןתמןבבריחה ,באסקפיזםביטוי

 ,"בהריםאשייהמחולהיהדופןיוצאהקשה.

טאליהאורחהאמריקאיהכוריאוגראףשיצר

גרטרודשללהקתהעבור-1951בביאטי

עלערביתהתקפהשתיארמחול ,קראוס

 .חדשיישןב

לנסועיכלובודדיםרקהחמישיםבשנות

האמנןת.בעולםהחידושיםאחרלעקוב ,לחן"ל

 .ורנלים'מזניזונוהמקומייםוהפסליםהציירים

והאמנותהתיאטרוןחוקרעפרת,גדעון

זהניתוקשדווקאייייתכן :בישראלהפלסטית

-לעכלזמןבידםנתןמדימהירההשפעהמפני
שמקורןחוויות-החוץהשפעותעםיחד

אווירהוהפיזית.הרוחניתמסביבתםבקליטה

בשםלימיםשקראומהאתשיצרההיאזו

 .) 1980:159 ,לויטה(עפרת, 'הליריהמופשט'
הלירי'"ייהמופשטשחורי:רןהמבקרמסביר

 ...מעודןואקספרסיבי,חופשימופשטהוא
גמגוםשלמסוימתמידהעלשומרוהוא

אלגנטית.מקלילותוסןלדןחספןס

 "הצןרנימהמרכיבלחלוטיןמתעלםהןא

ביןשהיולצייןיראו .) 1976:159 , 9 '·מס(מושג

אוקרוואןדנילמשל ,חשוביםיוצריםהציירים

לפוליטיקהאמנותםבין,שקשרוסימוןיוחנן

התחומים.בשניפעילותםובין

את-1956בכברלראותזכוהמחולאמני

המודרניהמחולבארץ.גראהםמרתהלהקת

בעוצמההמחולקהילתאתשטףהאמריקאי

 ,ההבעה"חוליימאתכמיושןודחהובמהירות,

 ,קולבואמיר :'כזר ,"כיוםמתרתודה, ,טוב'!

לחמו'ורסצ'לוס, ,ר"תממחוללהקת

," T ןNG USED TO ןOU ARE GETT ץ, OU ץES, THANK "ץ

 CHOR.' AMן R KOL8EN, TAMAR DANCE COMPANץ

לפחות,דגלועלוחרתבמסריםשעסק

 !'הזמןרוחיילההתייחסותאת ,אידיאולוגית

שהתבססה ,-1964בבת-שבעלהקתהקמתעם

החלה ,גראהםבהשפעתהמודרניהמחולעל

האמריקאיםהאמניםמיטבשללישראלנהירה

שלהג'אזבסגנוןכךואחרזו,בשיטהשיצרו

ובסוף ,ותלמידיןאייליאלוויןביאטי,טאלי

הגיע ,שנהעשריםשלבאיחורהשבעים,שנות

 ,האמריקאימודרניהפןסטהמחולגםלארץ

קייג!וג'וןקניניגהםמרסבהשראת

(כי-1964מהחלהלהקותברפרטוארהתבוננות

עםיחדנעלמוורסיטליםהשולייםמחןל

 ) 1977עדבארץהמחולמנוףההבעה"יימחול
 "פנימייםב"נופיםהיההעיסוקשעיקרמלמדת

שלמופשטותקןמפוזיציותגראהם,בנוסח

הניאו-קלאסי,הבלטבהשפעתמודרנימחול

הטיפולהטכנית,היכולתשיפןרןבעיקר

המחוליתבאופנההיולאמקומייםבנושאים

מקוםהיהלאוכמהכמהאחתעל ,הישראלית

ערבי-ישראלי,הסכסוךכמורגישלנןשא

ראוהישראליםרוב ,העצמאותמלחמתאחרי

 ,חמישיגיסבישראלהחיהערביבמיעוט

אמוןוחוסרפחד ...מסוכןאויבשליידימןי

ביןהמכןונתההפרדהמדיניותאתמסבירים

 ,) 1996:33(אוריין:בישראל"לערביםיהודים
חלההישראלילערביביחסהתפניתלדבריו,

תחושת ,) 1967 (הימיםששתמלחמתאחרי

הישראליםאצלהחדשההעצמיתהביטחון

שאחריבהערכה ,לדעתו ,ביטןילידיבאה

בישראלהחייםהערביםיחליטןהניצחון

הממשל ,המדינהבגורלגורלםאתלקשור

שלמואצתהשתלבותוהחלהבוטלהצבאי

פוליטייםשינוייםרקעעלבחברה,הערבים

בתחילתשחלההתפניתאתלהסבירניתןאלה

משמעותיחלקשלבגישההשבעיםשנןת

לעיסוקהתיאטרוןואנשיהפסליםמהציירים,

הערבי-ישראלי,הסכסוךבנושא

אתלראותניתןסמליתמפנהכנקודת

יןםמלחמתלפני(שנה-1972בההתכנסות

ארבעהשללתקופהאמניםקבוצתשלכיפור)

לכפרמצרקיבןץשביןבעמקליצירהחודשים,

אמנות,ביןנדירמפגשהיהזהמסר,הערבי

זובמסגרתיצראולמןמיכה .ופוליטיקהאדמה

נחפרובורותשני-אדמות"החלפתייאת

והאדמהןהקיבוץ,הערביהכפרבמרכז

המקומות,שניביןהןחלפהמהםשהוצאה

שלבעולמםמכריעלשינויגרםמצרמבצע

האמנןתעולםזניחת :המשתתפיםמרבית

החינוךבתחומיישירהלעשייהופנייה

 ,ןהפוליטיקה

מלכתייאתיצרלויןחנוך ,ובתיאטרון

 "דו-קיוםייההצגותוהועלו ,) 1970 (האמבטיה"

נולהשלבבימויהותדמוחמדמאת ) 1970 (

דןקיני,מריםשל ) 1973 ( "השיבה"וצ'לטון

ישראלי-[הסכסןךזוהיתהבעברייאוריין:

ה-משנותהחלאךמודחקת,תמטיקהערבי]

האמנויות,בכלמרכזיתתמההיא , 80

עםהסכסןךאלהאמנןיותשלהתייחסותן

המציאותאתמשקפותבהכרחאינההערבים

נותמתכוןאינןהןרןבפיועלהחוץ-אמנותית

ביטאהבאמנויותלערביההתייחסות ,לכך

המציאותאתהמלוויםופחדיםמשאלות

יותרומאוחרברמיזהתחילה ,המסוכסכת

 1982-בשנים ,לדבריו .) 1996:9(אוריין: "בגלוי
תיאטרוןהצגותממאהיותרהוצגו , 1994

שמייצגתערביתדמותנמצאהבהןישראלי,

שבסכסוך,הפלסטיניהצדאת

המודרניהמחוללהקות ,השבעיםבשנותאבל

עסוקןתהיו ,ובת-דורבת-שבעהמןבילות,

הזמנתעלבתחרןת ,ביניהןביריבות

עלובמלחמהל"מחושםבעליכוריאוגראפים

במאמץעסוקיםהיוהרקדנים ,הקהלאהדת

ובהוראה ,הגוףאימונישלהיומיומיהמפרך

 ,הזעוםשכרםאתלהשליםכדיפנויהשעהבכל

היולאכמעטישראליםכוריאוגראפים

אשרה(כמוהבודדיםשלוהמאבקבנמצא,

הזכותעצםעלהיהשרון)ומירלהאלקיים

המחול(להקתהמקצועיותהלהקותעםלעבוד

ולהקת ,דרכהבתחילתהיתההקיבוצית

וגראףיאכןרהיהאפרתישמשה ,קולדממה

זה),בנושאעסקהלא ,שלהיחיד

ד Iתעשתד Iישלתי Iתשתעד Iבאיחנים. Iהשתת Iשנבתחילתדק

נים Iהדאשניצניןח Iלפדהחלןד. Iלצי Iל Iלפיקו. Iד Uלתיאאה IIבהש

ת Iדלי Uתיאת Iד Iעבאלהישדאל.י ..עדבילקכקן,המתייחקל Iתחשל

ל Iתחו Iד Uתיאשללתקגדתלשיי,ניתובו Iדאת I,ד Iתא



משמעותיבאיחור ,השמוניסשנותבתחילתרק

,לפיסוללתיאטרוןבהשוואהמעשוריותרשל

מחולשלהראשוניסניצניולפרוחהחלו,ולציור

עבודותאלהערבי-ישראלי,לסכסוךהמתייחס

לשייךניתןרובןואתמאו,דתיאטרליות

איננוהסכסוךמחול,תיאטרוןשללמסגרת

בפריטהאווזוועות,מלחמותבאמצעותמתואר

נוצרלאגסהואדמעות,לסחוטכדירגשותעל

הצדדיסשנישלפלקטיציורידיעל

עלכללבדרךהצביעוהעבודותהמסוכסכיס,

הישראלי,שלפנימיתמוסריתהתחבטות

מוצא,איןשלבתוגהמלווה

לצדוסימפתיההבנהמביעיסאלהמחולות

בסמליסשימושבאמצעותהפלסטיני,

להיסטוריהאסוציאציותהמעורריסוהקשריס

הילדיספליטיס;הס-פליטיסהיינואנושלנו:

-העצמאותביוסדגלוניסעסרוקדיסשלנו
דגלוניסעסרוקדיסהפלסטיניסהילדיס

הס-שניסאלפיבגולהעינואותנו ;משלהס

ראופליטיס,שלכאומה IIאוריין:מעוניס,

אתכאוהדיסלעיתיסהיהודיס-ישראליס

נצורה,כאומהאך ,בצרתסהערבייסהפליטיס

כללבדרךהתעלמו ,עליהמאיימתשמלחמה

הביטוייסהסמעטיסכךמשוסמהבעיה,

אתשאיבדואלהשללטרגדיההתרבותייס

שלמהקמתהכתוצאהאדמתסואתביתס

 ,) 1996:126(אוריין: IIישראלמדינת

השואה,מזיכרוןהניזוניסחרדהשלמוטיביס

שליס IIבתוךמבודדתארץשלמהתחושה

מלחמותבתוכוטומןשהעתידוהחששערביס",

מהעבודות,במקצתשזוריסאלהכל-נוספות

הפליטיסשלשבועתסשתתאמתהחשש ,למשל

הירידהתופעתלעומתאביב,ולתלליפולחזור

מופיעהערבי IIאוריין:האדמה,ונטישתמהארץ

השבעיסשנותשלהי[האחרונותבשניס

שלקשרקושרליהודישבניגודכמיבתיאטרון]

הפרעוניתמסה , IIארץ-ישראללאדמתאמת

שחלומהשינוייסרגבמתימזהיר ,) 1978 (

לחיותיכולאדס IIבארץ-ישראל,העבריביישוב

 , IIבקרקעלגעתבליחייוכלאת

"סיפור ,הראשוןהפוליטיהמחולנוצר-1982ב

בת-שבעלהקתרקדנישניידיעל ,"בדיהכמו

הריקודדודאי,ועופרהקולבןאמיר ,לשעבר

הישת,מלחמלבנוןמלחמתרקעעלנוצר

דעותחילוקישעוררההראשונה,ברירה

 ,בישראלהקהלדעתאתופילגהחריפיס



למרידהמבשליןתרהיהבארץהמחןלעןלם

מחןל IIבסגנןןראשןנןתןעבןדןתגראהם,נגד

להיןןצרהחלןכברניסיןני"מחןל IIאן IIאחר

הפןסטרעיןנןתהפרינג!עידןהחל .-1977מ

בסןףלארץשהגיעןהאמריקאי,מןדרניזם

במתןהיתההעיקריתתרןמתםהשבעים,שנןת

לטןבתגראהםאתלנטןשלגיטימציה

המןדרניהמחןלאמנירןבפנימה.הסתכלןת

מחןל IIשלהשןרשיםאתמחדשגילןבארץ

ןבתחילתבסתר,לחלחלשהמשיכן IIההבעה

תיאטרןןבסגנןןליצןרהחלןהשמןניםשנןת

מסריםהןאשלןמהמאפייניםשאחדמחןל,

בעבןדןתאבל, . IIהזמןרןח IIלןהתייחסןת

התגליתהאחר",המחןל IIשלאלהראשןנןת

שלהאישיתהחדשההתנןעתיתהשפההיתה

פןליטיים.בנןשאיםנגיעהללאצרים,הין

שמאלניןתדעןתלקןלבןהיןנערבהיןתןעןד

לעצמןאימץאףהשניםןבמשךקיצןניןת,

שעזבהבחבןרההיההןאמרקסיסטיןת.דעןת

שהקיבןץ,מכיןןן-1977בשלןםכרםקיבןץאת

מעןרבמספיקהיהלאהפןרשים,לדעת

בתלקןמןנההקימןןחבריןקןלבןפןליטית.

שנהבאןתהשנה.מעמדשהחזיקהאביב,

הצטרףןקןלבן , 2בת-שבעלהקתהןקמה

אנילראשןנה.אןתןפגשתישםמתחיל.כרקדן

לירןשליםסאדאתשהגיעביןםאיךזןכרת

גדןלה.בהתרגשןתןשןחחנןחזרהלאחרישבנן

הכליםאלןהנחבאהשקטהבחןרהחללפתע,

זן,דעה .פלסטיניתמדינההקמתבזכןתלדבר

שלמבןטללאחלקידיעלמקןבלתשכיןם

סףעל ,לקיצןניתאזנחשבה ,הישראליהציבןר

מסבירהשתתק.דבריןלאחרמידבגידה.

שלאןהעדפתיפראנןיהרדןףהייתי"קןלבן:

 IIבלהקההפןליטיןתדעןתיעללדבר

 .) 1996 ,(קןלבן

בת-שבעבלהקתקצרהתקןפהרקדכךאחר

יצאהןכשהלהקהארדן,סנספןלשלבניהןלן

 1978- (שניםשלןששםנשארלארה"ב,לסיןר
לארץשחזרלאחרספןריםחןדשים .) 1981

ןשןב ,לבנןןמלחמתפרצהבת-שבע,ןללהקת

ביןהיהכ,ךעלידעמהלהקהשמישהןמבלי

 .כרןזיםןלחלקלהפגיןלרחןבןתשיצאןאלה

מספר ,"בדיהכמן"סיפןרשלןהריקןדעל

יזםהאמנןתי][המנהלרןמנןמשה IIקןלבן:

עןפרההלהקה.במסגרתיצירהסדנתהקמת

פןליטי.בהקשרריקןדליצןרניסתהדןדאי

כדיתןךביחד.שנמשיךןביקשהנתקעההיא

 ,כיןצרשליהיכןלתאתגיליתיהיצירהתהליך
שלבמןנחיםרקעצמיעלחשבתיאזעד

 . IIרקדן

זמרשל IIהטאיירה IIשירעלמתבססהדןאט

במןפעשמן.חליפהמרסללבנןני-פלסטיני,

כשהןאמסרי,אחמרהזמרהשיראתמבצע

ןילדהילדמתארהריקןדבעןד.עצמןמלןןה

מת",אניכאילן IIבהמשחקיםלבנןניבכפר

יעדילהפציץישראלימטןסמגיחןפתאןם

ןרץצעצןעשהמטןסחןשבהילדמחבלים.

שפירושן ,טאיארה""טאיארה,וצןעקלקראתן

 .נהרגהילדמפציץ,המטןסעפיפןן.בערבית

ןמיד ,מהמשחקחלקשזהחןשבתהילדה

מת.שהןאלהמתברר

כללבארץ,בזמנןמקןבלשהיהלמהבהשןןאה

החןמר :חדשנייםאלמנטיםמספרזהדןאט

אר Iגנת Iננ Iאר IDכ Dה

ת, I.ע IIIIת Iגנלחגנת Iבאגנצ.ע

כדןת Iרגש.עלטה Iבפר Iא

לאגםא Iהת. Iדגננוט Iח Dל

שלפלקטןר IIצ Iד I.עלצר Iנ

ם. Iכ Dכ IDהגנם Iהצדדשנן

כללבדרר I.ע Iהצבת Iד Iה.עב

ת Iגנ Iפנת Iר DIגנת Iהתחבט.על

גה Iבתה IIגנלשראלן, Iהשל

צא Iגנו Iאשל

 , 1991 ,אכדורגב( :'כור ,"רוjלייסהערביי ~

ברוןדד 7א ,וס 7צ'

• 1991 • ELDOR ץTONfGHT WE DANCE". CHOR.: GAB " 

PHOTO: ELDAD BARON 

 Iולולבואמור :'כור ,"דולורוזהייויה

 ר'( 7ב.וס, 7צ' , 1983 ,ר"תמ 7מחוהקת 7

• VfA DOLOROSA ". CHOR.: AMfR KOLBEN " 

 TAMAR DANCE COMPANץ

~ 

מןשפעעדייןשהיהפיעלאףהתנןעתי,

נןצרלראשןנהמהמקןבל;אליםהיהמגראהם,

מסריאחמדהנגן-לקהלהבמהביןגשר

עםבקהלמסתןבבכשהןאהריקןדאתהתחיל

ןכמןלבמהעןלה ,ןשרשלןהנגינהכלי

בסןףהטרגדיה.עללספרממשיךטרןבדןר

שלהשהחברמגלה(דןדאי)כשהילדההריקן,ד

בהיסטריהןמשליכהמהבמהיןרדתהיא ,נהרג

הבמהאלבאכזריןתשלההגןףאתןשןבשןב

הסכסן,ךבצדהערביהסבלייצןגהמןגבהת.

ןמשחקהפלסטיניהטקסטהערבית,המןסיקה

כל-במהאןתהעלןערביםיהןדיםאמניםשל

זכההדןאטבמחןל.חידןשאזהיןאלה

שפיראפרסאתקיבלטןבןת,בביקןרןת

לרפרטןארהתקבללאאבלהקיבןצית,בתנןעה

בת-שבע.להקתשל

תיזהרשבעבתשלהקתברורליהיה IIקןלבן:

בתקןפהפןליטיתאןחברתיתאמירהמכל

ןחיבןטיצמחןנייםריקןדיםרצןהםההיא.

לאןבטחלמציאןת,התייחסןתןלאהנפש,

קבןצתפעלהכברבארץלאקטןאליה.

שמןנה,בקריתצ'לטןןנןלהשלהפרןיקט

ןמצביםאירןעיםעלבהצגןתשהגיבה
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בלהקתלהתפתחאןכלשלאהבנתיחברתיים.

פןליטייםהקשריםעםככןריאןגראףבת-שבע

חברתיים'!

קבןצהבת-שבעלהקתאתעזבןשנהבאןתה

ןבתןכםקיבןציםיןצאירןבםרקדנים,של

בניןישראליםרקדניםעםשיחדןדןדאי,קןלבן

היןזמה(רמלה).תמ"רלהקתאתהקימןיןרק

צביןהמןרההרקדןשלהיתההלהקהלהקמת

ןלהקתבת-שבערקדןלשעברגןטהיימר,

אליאש.מאירהןהמנכ"ליתבלט",פלדאליןטיי

בת-אתרקדניםקבןצתעזבההראשןנהבפעם

קןלבן:חלןפית.מסגרתלהקיםכדישבע

כאשראבלעןזבים.שרקדניםבלהקןתיימקןבל

להקיםבשבילביחדעןזבתרקדניםקבןצת

קצתהיתהאחר.סיפןרכברזהאחרת,להקה

אנןבןגדים.שלהקיבןץ.אתלעזןבשלתחןשה

ביןליששןדרהרדיןבתןכנית .הבןגדים"היינן

חברי .... " :אליאש-צ'ייןמאירהאמרה , 1986

גםבהםןהיהלהתנסןתמןכניםהיןתמ"ר

התמקדןלאהםישראלי.מאןדמאןדמשהן

יןרקבניןשהתפרסמןכןריאןגראפיםבהבאת

התמןדדןבאמתאלאארן,ךאןקצרזמןלפני

אןתנןשמעסיקןתבבעיןתמקןמיים,בחןמרים

 ." ...הזאתהארץכילידיכאן

 , 1984-1982השניםביןפעלה(רמלה)תמ"ר
ןהפעם ,מחדשהןקמהןשןבהתפרקה

היהקןלבן .) 1992-1987 (בירןשלים

המנהלןבהמשךהמרכזיהכןריאןגראף

להקהמכליןתרתמ"ר,הלהקה.שלהאמנןתי

היבטיםעםתןכניןתהעלתהבארץ,אחרת

 ,העבןדןתברןבזאת,עםןפןליטיים.חברתיים

פעםלאפגםפןליטימסרלהעבירהרצןן

18 

חןטר-ישי:תקןההמחןלמבקרתבאמנןת.

 ,חזקהפןליטיתמעןרבןתישלתמ"ריינכןן,

שלבעבןדןתבעיקרלזעזע,למחןת,ניסיןן

אתהןאם ,האמנןתיהמנהל ,קןלבןאמיר

שתתמן,ךטבעישלןהפןליטיהקןעםמזדהה

לביןפןליטיתמחאהביןלהפרידחייביםאבל

 .) 4.4.1989אחרןנןת,(ידיעןת "אמנןת

מאןדהיהשליייהעןלםעצמן:עלמעידקןלבן

אןתיהעסיקזההרקדניםלרןבןבניגןד ,פןליטי

בשבילי,שלי.היןםמשעןתבהרבהבקריאה

שאנימהלןמרכדיתקשןרתאמצעיהיהמחןל

מעברגםהיהשזהכנראהאבללןמר.רןצה

פןליטייםדבריםלןמרהצןרךכיןםכילזה,

היצירהעםשליהחיבןרזאתןבכלןיר,דהלך

לןמריכןלאניבדיעב,דמאןד.חזקהןאבמחןל

יןתרהןאהמחןליתהיצירהעםשלישהקשר

 ."פןליטירקמאשר

במסגרתשהןעלןטןבןתהיןתרהעבןדןתבין

 ,"דןלןרןזהןיהייהמחןל-מיצגהיהר"תמ

ןבפסטיבל-1983בחיתלבאירןעישהןעלה

שלמסעתיארההעבןדהבעכן.אחרלתיאטרןן

בצבעילבןשים ,דן-לאןמיייםפליטיםשיירת

מסעיחד.גםןהפלסטיניהישראליהדגל

 ,חיתלשלהישנהבחצרהתקדםהפליטים

ב-ןנעצרהישראלית,ןהגבןרהההקרבהסמל

עלנשאן ,הפליטים ,הרקדניםתחנןת. 12

השיירהקטן.מתקפלןכיסאאןכלכליעצמם

אחתבתחנההקהל:בתןךדרךלהפילסה

בהנחתכמןןלידלמצחןקשרהאבניםאספה

טרןמפלדןריןסףנפלשבןבמקןםתפילין,

זיתעץעליטמנןארצנן"בעדלמןתייטןבןאמר

ןערכןלקירנצמדןאחרתבתחנהבאדמה.

לעציריםשעןשיםכמןהגןףעלחיפןש

תמןנהיצרןהאחרןנהןבתחנהביטחןניים,

האחרןנה".הייהסעןדמתןך

לןמדיםלאטאטייקןלבושלנןספתיצירה

בתהליכיעןסקת ) 1988 (לשנןא"הילדים

ילדיםעלןהחברההמשפחהשמפעילןתאילןף,

ההןלכיםאזרחיםלשמשלהכינםכדירכים,

אתיצר ,דניאללבתןאבקןלבן,בתלם.

אתלחנךאיךןתהיןתשאלןתרקעעלהעבןדה

מאמין.הןאשבןבדרךילדין

יייןמןאתבאררמייצרהאינתיפאדהבתקןפת

הקיבןצית.המחןללהקתעם ) 1989 ( "מילןאים

הןדה"יבמילןאיםבשירןתהתנסהבאר

הןאהשם .הכבןשים"השטחיםייאן "ןשןמרןן

אן,ימניהאמןשלהפןליטיתלעמדהפןנקציה

התחבטןיןתאתמתארתהעבןדהשמאלני.

הממשיתהסכנהרקעעלהחיילשלהנפש

ןמאידך ,ןנערןתילדיםשלהאבניםמזריקת

 .אחריהםמרדיפהןהדחייההתיסכןלתחןשת

בהשראתנןצר ,סצנןתכמחרןזתהבנןי ,המןפע

ברןר"לאשטרנפלד.צביקההמשןררשלשירין

 ,בכל"שןלטתןהריצה ,הנרדףןמיהרןדףמי

ליד ,הבמהבצדהיןשב ,לייבנראהןדקןרא

כמנחההאירןעיםעלןמדןןח ,ןמיקרןפןןשןלחן

 "לחדשןתיימבטבתןכנית

הבמהאתהןפךברזלרשתעשןיקדמימסך

קסדהישראלי,חיילהבמהבקדמתלמכלאה.

התנןעןתלגןפן.לבנהארןכהןכתןנתלראשן

מתענה,אדםשל ,מתפתלןת ,מעןגלןתשלן

הנשיםזאת,לעןמתברגשןתין.חצןי

מכןת ,גבןהמןחזקטןרסןעםהפלסטיניןת

רןקדאסירןאבסןרד.ניגןדיםשלעןלם .בשןט

ראשןבאך.שלמזןככתלמןסיקהידייםכבןל



ריבןעבתןךבמטפחת,מכןסההאסירשל

זןרקןתאחרבקטעהתאןרה.פנסישיןצריס

בגדרנתקלןתןאלהאבניסהקהללעברנשיס

הפלסטיניןתשלהריקןד .הצןפיסעלהמגינה

הריקןדיסקצבפרימיטיבי.ןכןחעןצמהמלא

בשנימצןקהשלמתמידאלגרן-מהיר

מןהנדרשהאיפןקהלןחמיס.הצדדיס

לליגלןגהחשןפיסאליסהישרהחייליס

מןצאהמקןמיתהאןכלןסייהמצדןלהתגרןיןת

הידשבן ,גידמיסשלבמחןלביטןיןאת

ןקשןרהלגןפןמחןברתרקדןכלשלהשמאלית

יןצאיספלסטיניסילדיסלטןרסן.עבהבחבל

ביןסישראליססיילדכמןדגלןניסעסבמחןל

שלריבשמסתייסהמחןל .שלנןהעצמאןת

עלשחקי ,שחקייי ,טשרניחןבסקיןלאש

בעיבןדןמןזרמנןכרנשמעןהןא ,"החלןמןת

ערבית.למןסיקההמליסןתרגןסהמנגינה

מבליהמסרבהעברתהיתהבארשלההצלחה

בניגןדתעמןלתי.מחןלשללמדרגהלרדת

 ,זמנןאתשהקדימןקןלבןשללעבןדןת

היתהנתיפאדהיהאבתקןפתבארץהאןןירה

בפניהןצגהןהיאזהמסןגליצירהבשלה

רחביס.קהליס

הערבייאתביימןעזרתיןיגאלאלדןריגב

פתרסינישלליבריתלפי ) 1991 ( "רןקדיס

המתארתיאטרןן-תנןעהזהעזרתי.ןיגאל

עלהעןברןת , 1991-1919ביןתקןפןתשמןנה

במערכןתמשתקפןתשהןכפי ,ביפןקפהבית

רקעעלשבןהקבןעיסהמבקריסביןהיחסיס

היישןבבחייהמכריעןתןהתקןפןתהרגעיס

השנייההעליהשלהחלןציסמתקןפתבארץ,

גלגןלין,כלעלהחברתיהמחןלאלה.ימיסןעד

ככליהןאגסמשמש ,הקפהבביתשנרקדכפי

נימןסיס ,תקןפהשלנןרמןתמבטא ,ביטןי

אלא ,מןפשטבמחןלמדןברלאןסגנןן.

להניח,יש ,ןשכןלנןמכיריס,שכןלנןבריקןד

בן.התנסינן

שבןהקטעהןאבמןפעהחזקיסהקטעיסאחד

להצבעהדרןכיסמקשיביסהקפהביתיןשבי

תןצאתכשמתבררת .-1948בבאן"סהגןרלית

הארץלחלןקתההחלטהשפירןשהההצבעה,

הקפהביתבעלעןזביס ,ןיהןדיסערביסבין

תןךעןזביסהס .ביתסאתןמשפחתןהערבי

 ,עןצמהבןשישמחןל ,מסןרתידבקהריקןד

שללאנרגיהשנןתבןתכןנןתןגאןןה,שןרשיןת

שלהגןרלעלכרמז ,קללהשללמחןל ,שנאה

הסןלמהןלהס.לנןהצפןיןתהמלחמןת

רןקדיס?

אךזעקה ,מלהאףנאמרתלאזןבהצגהיי

 ,הישראליהחיילשלזעקתןזןנשמעת.אחת

בשנתהכיפןריסיןסבמלחמתמתעןןראשר

ערב , 1977בשנתהקפהביתאלןמגיע , 1973

 ,ןןהיבאבןהערבישלהןאנןסףקןל ...בחירןת

עלשלןבקינה ,הקפהביתשלהראשןןבעלין

בתמןנהבערבית,המןשרתבתןמןת

 .) 1993אפריל ,בישראל(מחולהמסיימת"

תנןעןתעלהשחקניסחןזריסהמחזהבסןף

מתומצתת,הורהמיןהפתיחה,שלמחןל

פגןסהזההמחןלשעתהרקחלןמית,רגןעה,

שלהקבןעיסהמבקריסמןאחדייכלןמקןטע.

אתהשניס,משאאתעליןנןשאהקפהבית

ההסכמןתרקאינהפןליטיקההזמניס.תןלדןת

היא .בעיתןןקןראיסאנןשעליהןןהמחלןקןת

את ,חיינןאתמעצביסאנןבתןכההמסגרת

אנןהו Iל Uשת Iק Iהתחל Iת Iכת Dההדקנה Iאקה IUIל Iייפ

 , Iנ IIחאתם Iצב Uתאנןכה Iבתגדת Dהתא Iהו. Iת IUבם Iדא Iק

תה Iאם Iל Iב Iתאנןם. Iשדשאנןדים Iהשאתדינן, Iק Iדאת

אלדור-גב' " Uלד Iב IUלתנן, Iאבילה Iתאי Iהשינן, Uבת

אנן .שריסשאנןהשיריסאת ,ריקןדינן

 ,אןתנןמןבילההיאבמעשינן,אןתהמןביליס

ינןארלאשל,בראיןן(אלדןרןלרע"לטןב

1997 (. 

שנןתבשלהיכיןצריסדרכסמתחילת

קשןביסגלבןןנירדרןרליאתהיןהשמןניס,

ןאנרגיהחןמריסןשאבןבארץלמתרחש

משפיעיסייגל:בןנירכאן.מהחייסהתנןעתית

 ,האנרגיה ,הצבעיסהצליליס,הריח,עלינן

היינן ,באירןפהעןבדיסנןיהיאסהאקטןאליה.

 .) 1996ספטמברלאשל,(בראיןןשןניס"

עבןדהמתאר ) 1988 (ייחמןריס"שלהסהדןאט

סןחביס-הזמןשכל ,ןאשהגברשלסיזיפית

ענקשמיכןתשתימשאתחתנןשאיס-כןרעיס

כמן ,החייסלכלפרךעבןדתזןמגןלגלןת.

(בגדבהירחאקיבגדלבןשיסהסחמןריס.

ביתשלכמןןהחזקהפרקטיהצנןע,החאקי

היהןדיתהאןכלןסייהשרןבאתא,חרןשת

ןהחמישיס)הארבעיסבשנןתלבשהבארץ

ככיסןיןגסכרקעהמשמשזההבצבעןברזנט

הצחיח.הארצישראליהנןףשלבצבעיסלבמה

החמןרשלהסיזיפיתשהעבןדהכאלההין

הרקדן.לעבןדתציהציאאסןאצלסעןררה

כמןעןבדיסיימסכניס,יאס:אריההעיתןנאי

 ,(מעריבהאלה"המשןגעיסחמןריס

להיןת"לסקלי:חזיהמבקראן ,) 2.10.1988

שקילסחןברקלאחמןר.להיןתפירןשןאדס

חמןריןתך.עלבןןמשאאתגסאלאחצץ

ןחיצןניפנימימשהן,לשאתכלןמר

הרקדןאןחמןרירקדןמיןהןאהאדס ....כאחד

כלבכןשרלהיןתשצריךחמורי,אדסמיןהןא

4.11 ,העיר ,"זיעהשל(יייןפי "הזמן .1988 (. 

אמירהשלרןבדגסזןשליצירהדןמניאבל

כמןהחמןריס,הארצישראליבנןףכיפןליטית.

שלאסןציאציןתמעןרריס ,האצילייסהסןסיס

החמןריסזכןריסהערבית.האןכלןסייה

נןשאיסכשהס ,הערבייסבכפריסשהסתןבבן

 ,שלהסהגןףממשקלכבדיסמשאןתגבסעל

במקלןתאןתסןמכיסרןכביסערביסןילדיס

כבר).(זןזאןדרוב"יייאלהצעקןתכדיתוך

 ,הערביסאצלכמןהישראליסאצלהחמןר,

לטיפש,נרדפתמלה ,גנאימלתגסמשמש

שלשילןבגסרהיביצרגיש.לאאדסאןעקשן

אתשמזכירהאגןעבןדתערבית,מןסיקה

סכיןשלסטריאןטיפןאפילןהמזרחי,המחןל

שלצמאמרןןהאבטיחלביתןרלשמששיכןלה

גסאךהחמןרי,מהמסעהעייפיסהזןגבני

שלפרימיטיביתלשחיטהאסןציאציןתמעןררת

 .אדסאןחיה

עבןדה ,תאניס"ייאתןליאתניריצרן-1993ב

שלמשמעןתןאתשןנןתמזןןיןתשבןחנת

המיידיתהפרשנןתעסטריטןריההמןשג

פיסת ,אדמה-טריטןריהשלהאקטןאלית

המיניסביןהמאבקשלבהקשרןגסקרקע,
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הגבולות"עיקרוןייאבלהעצמאות.ושמירת

בגבולותחייםכולנוהרי-יותררחבגםהוא

האישי,גבולותוקבוצתיים.לאומייםאישיים,

אוהאחררצוןלעומתהפרטיהעצמאי,

 .החברה

זית,עלהעםיונהולאנוצצת,מתכתעשוישחף

כשדההחשופההבימהלרוחבלאיטונישא

שחוריםקירותייפיוף.כלללאטרשים,

שמשכמופנסיםשלושפעשטחה,אתתוחמים

 ,באהבהלעיתיםאותהמאירים ,מדיחזקה

נושאיםגבריםשלושהבאכזריות.לעיתים

לרגל,מרגלמשקלמעבירים ,כתפיהםעלמשא

שהפעםאלא-ייחמורים"הריקודאתמזכירים

פרשומכתפיהם,המשאאתלהורידמיהרו

לבנה.ברזנטרצפתמעיןויצרוהבמהעלאותו

ולוהטריטוריה,אתנשאוהםהלכו,אשרבכל

גבם.עלמקופלת,גם

רחוקהוהיאעליהשנאבקיםטריטוריהזו

לרקודמסרבתהרקדניתאידיאלית.מלהיות

המחולמעולםהמוכרותבטענותעליה

מדי"),מחוספסתהרצפהמדי,חלקה(ייהרצפה

(ייאישהתנ"ךעולםשלהטריטוריהגםזואבל

יושביםהמזרח,עולםאוותאנתו")גפנותחת

שאיפהישענבים.וזולליםבסוכהבקיץ

אוגריםוהרקדניםהטריטוריה,להרחבת

ואינםבגדיםועודעודבלהטולובשים

הבחורהלבושאתולקחתלהפשיטמהססים

חולצה,עםרקנשארתהיא .יותרהחלשה

לאהםאבלאותה,להשישאירומתחננת

נשארתוהיאהחולצהאתלוקחיםמוותרים,

לרקדן,מרקדןנזרקתהחולצהעירומה.

פורץומושפלת.חשופההרקדניתאתמותירה

מסתייםוהמחולמלחמה,פורצתמאבק,

אלאגבם,עלמשאנושאיםרקדניםכששלושה

הואהמשאהפעםהריקו,דבתחילתכמושלא

שלכמעטהעירומותגוויותיהםשלוששל

בלוויה.כמו ,חבריהם

עוסקת ,) 1996 (ייחקירה"החדשה,עבודתם

ומתבססתועינוייםחקירותשלהקשהבנושא

ודו"חשואהניצולתשלתיעודיחומרעל

בתקופתבחקירהעינויםיבנושאייבצלם"

האינתיפאדה.

השואההגיעההישראלי"לתיאטרוןאוריין:

בשואהשעסקוהמחזות,במאוחר.כתימטיקה

שלקליטתםבבעיותהתלבטו ,-80השנותלפני

ובהתמודדותחדשההבמדינההשואהלניצולי

עלשעלומההצגותעשר ....האסוןזיכרונותעם

-80השנותממחציתהחלהישראלית,הבמה
אוסיבתייםנסיבתיים,בקשריםעוסקות

היהודי-הקונפליקטוביןהשואהביןאנלוגיים

I שאשI הלהרחבתפהU רUI ורI .והרקדנהI אוגרםI ולובשםI ם

אתולקחת Uלהפשןם Iתהממנם Iואם Iבגדוד Uוד IU Uבלה

חולצה.ם uרקנשארתא Iהותר. lהחלשההבחורהלבוש

אתם Iלוקחם. Iתוותרלאהםאבלאותה.להרו Iשא Iשתתחננת

ותושפלתחשופהרותה. IUנשארתא Iוההחולצה
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ועו:ד .) 1996:132(אורייןפלשתינאי."

עםהסכסוךלביןהשואהביןהאנלוגיותיי

ביותרהחריפההאסטרטגיההןהפלשתינאים

הצגתלשםהישראליהתיאטרוןשנוקט

ייהשאלהבהקשרופחדיוהסתיגותיותפישותיו,

האנלוגיהשלהמוגזמתחריפותה .הערבית"

אתולדחותחרדותלהסירבכדידווקאמכוונת

עלההשמדהשזיכרוןמשוםהחרדה",ייתרבות

כאנלוגיהבתיאטרוןנתפסאינוהנאציםידי

יהודים-כלפיהערבישיוצרלאיוםמתאימה

אתדוחיםהתיאטרונייםהטקסטים ,ישראלים

כלפיתוקפניתמדיניותלהצדיקהניסיון

 .) 1996:145(אוריין: "שואהכלקחיהערבים

יצירתםעוצמה,בעלתעבודהייהיא "ייחקירות

שיצרוביותרוהווירטואוזיתפיסיתהתנועתית,

העבודה:עלכתבתיוכךכה.עדהזוגבני

אוזוועהתמונותאיןהאלים,הנושא"למרות

יותרמוגזמת.רגשנותשלנימיםעלפריטה

ופיתוחעיבודבתנועה,ענייןיש ,בעברמאשר

שלהתנועהמילוןאתהעשירוחדשותסטות'ג

למוטיביםבנוסףחדשים,בחומריםהיוצרים

האגןתנועתבעיקרקודמות,מעבודותמוכרים

עלשרומזתדרור,ליאתשלמזרחיתהמעגלית

העינויים.בנושאתיכונימזרחהיותרההקשר

קורבןביןאלימיםתנועתייםקטעיםייישנם

ישוכאשרפיסי,מגעכלללאכמעטלחוקר

ר,ןמלטף,מגעשביןהתפרעלנעהוא-מגע

למאייםבמהירותשהופךוחושני

לחברורקדןשלמסאז'שלתנועות .....ולדורסני

כאשרמבריקה,לסצנהתנועתיחומרמשמשים

והמתיחותהליטופיםהמכות,הטפיחות,

בשיטותמניפולציותמזכיריםשלפעמים

לאינקויזיציההופכיםואלכסנדר,פלדנקרייז

 .) 17.12.1996הארץ,אשל,(רותמגע."של

מהאקוטיותמשהוהורידאוסלוהסכם

פתחופתחוערביםישראליםביןשבסכסוך

כיצדולראותלצפותיששלום.שללתקווה

 .במחולביטוילידייבאהדבר

מ
ביבליוגרפיה

-Augusto Boal, Jeux pour acteurs et non 
acteurs - pratique de theatre de 

. 1985 , I'opprime, La Decouverte 
י,אלרהישבתיאטרוןהערבימותד ,דןאוריין

 . 1996 ,עםוראהוצאת

מחולרבעון ,"היהיסטורםירוקדהערביי ,גביאלדור

 . 1993אפריל , 1 'מסבישראל

ספטמבר ,ביאבתל ,גלבןנירעםראיוןרות,אשל

1996 . 

 ,"גל-בןריונדרורליאת-ולחודביחדיי ,גיוראמנור

 . 1995ספטמבר , 6 'מסבישראלמחולרבעון

 ,האנושי"נעדיהמ-באררמייידיוקן: ,גיוראמנור

 . 1994מרץ , 3 'מסבישראלמחולרבעון

 ,קראוסגרטרודשלהמחולחיי ,גיוראמנור

 . 1978המאוח,דהקיבוץ

אמנותשלסיפורה ,דוריתלויטה ,גדעוןעופרת

 . 1980 ,מסדההוצאת ,ישראל

 . 1984 ,"ישראלאמנותייהוצאת ,כאן ,גדעוןעופרת

 . 1988 ,"ישראלאמנותייהוצאת ,לגעת ,גדעוןעופרת

1984 , Gideon Ofrat, Here, Israel Art 
, Orial1 Dan, The Arab in Israeli Theatre 
. 1996 , Or Am 
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מנליותוהמונובבאלטצ'ייקובסקי,שיצובאנםהבובוויםלהםשטיםשנה.נמאה
שמושנתהיציוה,שלמיוחזתניוסהבלונזוןהועלתהאחזיםחוזשיםלפניאחו.אחז
במחזמויםהמוונלהמסחוי,בתיאטווןזווקאמוצנתהיאאלפים.שלקהל

קלאסי.בבאלטולאאמויקאיים
שאתזומנילאופנה.נמעטהפנוקלאסייםבאלטיםשלמוזונייםעיבוזים •

אתהפןשנםאק,מאטסהנוויאונואףלאנםהנניסזנוממיןהואשוניםהבובווים
מאויןמאנישלעיבוזיהנםוזנוויםווח,לחוליחוליםביתעללסיפוו"נ'יזל"

באוץ.נםבהצלחהבוצעואלהעיבוזיםאנב,ו"קופליה".ל"סינזולה"
מנסיםנןעל Matthew Boume)1 (בווןמתיוהנוויאונואףשלהצלחתוסוזמהו •

תבוו,יוסיהיוושלמיונתבנו ) John Percival (פוסיבאלנ'וןבלונזוןנתבנולענות
באננליה.במופעשצפה

הצעירורנסיךהמככה, ,הנסיך

THE PRfNCE, THE QUEEN, THE YOUNG PRfNCE 

PHOTO: HUGO GLENDfNNfNG 
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אגם 1Iהפקתעזבה 1997בפברואר ~

""""'IIIIIIII 1הברבוריםI תיאטרוןאתבורןמתיושל

הופעותבמסעוהתחילהבלונדון,פיקאדילי

כחמישהבמשךהועלהבורןשלעיבודובעולם,

בפניבשבוע,פעמיםשמונהרצופים,חודשים

היאכךכלממושכתתקופהמלאים.·אולמות

הפקתבלונדון.הבאלטמופעיבתחוםשיא

דיאגילבשהעלהלמשל,הנמה/,"היפהפייה

חודשים.שלושהבמשךהועלתהשנים, 75לפני

שבולטהיחידהמדהיםהדברזהאיןאבל

"טי-טי"תראהלאבורןאצלהחדש.בעיבוד

הםברבוריוכלבהונות.נעליזוגלאואףאחד

גברים.ידיעלנרקדיםזכר,ממין

אגם 1Iאיננושלושהעיבודכךעלעומדבורן

כלאתשיכתבהואהומוסקסואלי. 1Iברבורים

לסיפורמקבילותעלשמרכיאםהעלילה,

ג'וןהכוריאוגראףשעשהכפיבדיוקהמקורי,

הנסיךאתהפךנוימאיירבהמבורג.מאיירנוי

בןשהיהמבאוואריה,השנילודוויגלמלך

בריכארדנלהבותומךצ'ייקובסקישלתקופתו

ההומוסקסואלייםהמניעיםאתוהדגיש ,ואגנר

אתמציגזאת,לעומתבורן,הדמות.בעיצוב

שבתחילתהקומיותבסצינותלפחות-הנסיך

מוויילס.הנסיךשלכקריקטורה-הבאלט

מקרבנוספותדמויותגםמככביםבהפקתו

שבהןהבולטתהבריטית,המלכותיתהמשפחה

כלאתלפענחצורךאיןמיורק.הדוכסיתהיא

בקוויהלפחות ,למדיברורההעלילההרמזים:

 .הראשיים

מצדמהזנחהבורןשלהנסיךסובלנערבהיותו

בחלומותיומתנחםהואהאגוצנטרית.אמו

הואעליו.שמגן ,בעצמוובוטחחזקבברבור-בר

חסרילטקסיםנתונהשכולהבחצרגדל

באלטבמופענוכחשהואואחרימשמעות,

מפוקפק.לילהמועדוןאלבורחהואאיום,

לידלחייוקץלשיםמנסההואיותרמאוחר

האגם.

גםוביניהם-הברבוריםלהקתמגיעהואז,

נפגשיםהםבחלומו.אותושניחםהברבור

אורחרוקדמהחלוםהברבורבחצר.נשףבשעת

שוטשחור,עורבגדלבושקרוא,בלתיסקסי

בסביבה,שנמצאמיכללפתותהמצליחבידו,

תאונהמדעתו.יוצאהנסיך .המלכהכולל

במוסדלאישפוזועילהמשמשתצידבשעת

הימצאו,מקוםאתמגליםהברבוריםרפואי.

הברבורעליו.ומאיימיםמיטתוסביבניצבים

עללגונןמנסהשהואשעהמותקףהאהוב

הנסיך.שלבמותומסתייםהבאלטהנסיך.

הנעראתהברבורמחזיקלבימה,מעלגבוה,

בזרועותיו.

לזשלשיקומלאמתוחכםעיצובבעזרת

אגם 1Iהופך ) Lez Brotherston (ברוזרסטון

מאזמשעשע.למופעהזה 1Iהברבורים

זוגירסהעובדה , 1995בסתיוהפרמיירה

מסחרי.וידיאולהיטהפכהואףלטלוויזיה

ונרשמהמצוינותביקורותשקיבלולאחר

יותרלהופיעלאהוחלטקופתית,הצלחה

להציגאלא ,ובאלטלאופרהשנועדובאולמות

הלהקותרגילים.מסחרייםבתיאטרונים

התמיכהאתמקבלותבורן,מסביר ,הגדולות

לאהניסיוניותוללהקות ,שלהןהממשלתית

ליצורנוטהאינוהואלא,דבר.כמעטנותר

אמביציותלוישובכלל,קטנות,להקותעבור

לכךלדאוג,עליואומר,הואלכןגדולות.



אתיממנוהכרטיסיםממכירתשההכנסות

שללקהלגםפונההואלפיכ,ךיצירותיו.

קלאסי.באלטלאוהבירקולא ,רגילהתיאטורן

תפקידאתמרשים.םירקדנבצוותנעזרהוא

הבאלטרקדןעבוריצרהואהמרכזיהברבור

אחד ,) Adam Cooper (קופראדםהמלכותי
בעל ,זולהקהשלביותרהחשוביםהאמנים

שלפרנטנרכללבדרךומשמשבולטתשיותיא

 .) Sylvie Guillem (אםייגסילביהבלרינה
ערבבכלהברבורתפקידאתלגלםמוסיףהוא

צעיררקדןזאתעושההפעמיםובשאר ,פנוי

שקיבל ,) William Kemp (קמפויליאםמאו,ד
ב-לימודיוחוקאתכשסייםמידהתפקידאת

אינוקמפלמחול.המלכותיהספרבבית , 1995

שהואהמיניותמבחינתקופרכמוכךכלבוטה

גמישהואאבל ,למשלהנשףבסצינתמקרין,

 ,רגשותלהבעתהנוגעובכלבתנועהממנויותר

מפסיד.לאהצופהמקרהשבכלכך

פיונהלציון:ראויותנוספותאורחהופעותשתי

אתקיבלה ) Fiona Chadwick (צ'אדוויק

שסולקהאחרימיד ,המלכה-האםתפקיד

שבוהמלכותי,מהבאלטברורותבלתימסיבות

ביותר.הפופולריותהרקדניותאחתהיתה

סרבעיניחןמצאולאכבר ,גופהואולי ,אפה

הבאלטשלהאמנותימנהלודוואל,אנתוני

כדמותהמלכהאתעיצבההיאהמלכותי.

שרק ,מרתקאיפיון-וקנטרניתקפדנית

 ,) Lynn Seymour (סימורליןשלהפירוש
התפקידאתשביצעהלמדיותיקהרקדנית

אףסימורבעוצמתו.עליועלהפעמים,מספר

ללב.ונוגעקומימשהוהמלכהלדמותהוסיפה

אולי . 57בתסימורשליןמצויןבספרים ,אגב

 .גילחסרתשהיאלומרמוטב

היאבמופעהחלשההחוליההצער,למרבה

מרכזבוגרהואבורןהכוריאוגראפיה.דווקא

לימודיו(אתהלונדוני ) Laban Centre (לאבאן

כשרוןלושישהוכיחהוא .)-1987בסייםשם

המבריקות,הבימתיותההמצאותבתחום

ערבשלמופעיםלבנייתהנוגעבכלבעיקר

לכבודמערכותבשתימחווהלמשל,שלם.

הסרטיםבסגנוןמופעאוהיצ'קוק,

עבור-1992בשהכיןהוליוו,דשלהמוסיקליים

גירסהיצרמכןלאחראדינבורג.פסטיבל

העלילהאתהעבירשבהיזל",'ל"גחדשה

להכיןעומדהואעתהבסקוטלנד.עונילשכונת

תהיההיאשגם , IIלכלוכית IIשלחדשהגירסה

 .המקורילבאלטרדיקליעיבודבוודאי

הבריטיםהכוריאוגראפיםביןבולטבורן

שלרבותקבוצותלהניעביכולתוהצעירים

המפתיעההומורבחושהבימה,עלמבצעים

מצחוקמדהימהבצורהלעבורובכשרונו,שלו

הברבורעיצובלרצינות.דעתמקלות ,לפאתוס

וזועמתמפתהזמנית,בוועדינהפראיתכדמות

שההמצאותחבלומשכנע.מקורי-כאחד

 ,מספקתבמידהמעניינותאינןהתנועתיות

וביחסהצעדיםלעצםהקשורבכלבעיקר

אצלנפוץליקויזהו ,למעשה .למוסיקהשלהם

בולט.דרמטיכשרוןישלפחותלבורןדורו.יבנ

לשכורמסוגלתבאלטשלהקתהוכיחהוא

באלטערבערבלהעלות ,בלונדוןמרכזיאולם

לזכותוגם-קופותולשבורייקובסקי'צשל

סוערות.כפייםבמחיאות

פרסיבאלג'ין

בהפקתווויילס.מהנסיןשלכקריקטורההנטיןאתמציגבורן

הבריטית,המלכותיתהמשפחהמקרבנוספותדמויותגםמככבים

מיורקהדוכסיתהיאשבהןהבולטת



מחןלביןמןשלםלשילןבששןאףמי ..........

אתלהגשיםיןכל ,ןתיאטרןןקלאסי ~
בןרןמתיןשלבלהקתןכשיצפהחלןמן

" Adventures in Motion Pictures " 
אתמבצעת ,נעןת")בתמןנןת(ייהרפתקאןת

שם ."הברבןריםגםייאייקןבסקי'צשלהבאלט

מלאמסעמבטיחהןאהכל.אןמרהלהקה

מןכרת;מןכרת-בלתילארץמרתקןתהפתעןת

סןחפתתנןעהביןפיין,נשימהעןצרןתתמןנןת

ללאמימןשלידיהמגיעיםמבריקים,ןרעיןנןת

סייג.ןללאהיסןס

כתיבתסיפןררבבפירןטמןבאבתןכנייה

-צ'ייקןבסקיבידיזהלבאלטהמןסיקה
לפרשנןתמרחבמעטלאהמשאירהמןסיקה

 ,ןאכן .כןריאןגראפיןלמעןףהדמןיןת
 ,החדשהבהפקהניכריםאלהמרכיבים

למשפחתלמדישקןפיםברמזיםהיתרבין

עסיסיןתדמןיןתלשללןכןהבריטיתהמלןכה

אחרןת.

ריקןדכמןבן,הןא,ביןתרהפרןבןקטיביהפן

המסןרתברכיעלשגדללמיהגברים.

לכיןןןקטנןתלסטיןתמןכןןאפילןהקלאסית,

כלשאתהרעיןןמעצםזעזןעצפןיאחר,אןזה

יכןלהדברגברים.רקרןקדיםהברבןרים

קןדשכניתןץהשמרןהצןפהבעינילהיחשב

שלליבןןכהקרבתהיצירהשלהקןדשים

שמכןנהמהאןהמןדרניןת,מזבחעלהבאלט

הגייז'!תרבןתיי

הנכןן.הןאההיפךפזיזה,מסקנהזןתהיהאבל

ןאמיןמשכנעבאלטימןפעלבנןתמצליחבןרן

ססגןני,לפסיפסמצטרףבןאפקטכלביןתר.

המחשבהבעןמקמהמםןמבדר,משעשע

בסערת ,האידיאליםבניפןץהכאב,ןבעןצמת

זהבעיבןדיש .העמןקהבתןגתןההתלבטןיןת,

כהיצירהשלתעןזהןמלאתרעננהראייה

ניתנתבלתישהיאהיהשנדמהמןכרת,

לכת.מרחיקילשינןיים

ןפגיע,רגישנערהנסי,ךחייהעלילהבמרכז

הטקסגינןניידיעלאחדמצדהנשלט

שניןמצדעלין,הסןגריםהחצרןניתןהמסגרת

ןבעלתחמדניתאשה ,המלכהאמןידיעל

בסגנןןמןצגתהארמןןתמןנתכלתאןןת.

ןיזןאליןתבהןיש ,הקןמי-גרןטסקיהמימןס

מבריקה.תיאטרלית

ןאמינןתבקפדנןתהמעןצבתהבימה,על

דמןיןתשלשלמהגלריהעןברתריאליסטית,

המקןריתבגירסהישדמןתלכלהחיים'!ןיימ

נסיכןתהכפריים,המקןם,תןשבימשלה.כפיל

ןכמןבן .ןקציניהםחייליםשןנןת,מארצןת

המזכירןגםשר-החצרגםהמשמשרןטבארט,

בבית-בןשת,סצינןתישהמלכה.שלהראשי

 ,ןברחןבבתיאטרןןןבבית-המטבחיים,בחניןת

המצאןתןבשפעמסחררבקצבמתחלפןתןהן

בימתיןת.

24 

עדלעיתיםןהבןטה,המסןגננתהגישהאףעל

התיאטרליןתאףןעל ,גרןטסקהכדי

ןלןנזנחתאינההמחןלתחןשת-הראןןתנית

ןהבלתיהמןצקהיסןדאתמהןןההמחןללרגע.

היאהבימןיטכניקתהמןפע.שלמתפשר

העיקרית.המטרהמןשגתשדרכןהאמצעי

מההןמןרהבימתי,מהשפערןןהכשהצןפה

גליהמעןרריםמשעשעים,ממצביםהשחןר

סצינתהאמת:רגעמגיע-באןלםצחןק

שןקעתעיןכהרףהברבןרים-הגברים.

הנשמהבמבןכיןהמבדרתהמדןמההמציאןת

לגישהמןחלטניגןדזהןתת-ההכרה.ןבמעמקי

מכאןןמהפנטת.מהממתןהסצינההקןדמת,

תנןעהכלהמחןל;מלכןתןהןדשןלטןאילך

בדייקנןתמבןצעתבקפדנןת,ןמחןשבתבדןקה

בכ,ךהןאהפרדןקסןאןליהתפעלןת.מעןררת

יןתר,מציאןתיהכלהזאתהרגשןתשבממלכת

 .ןמפחידטראגי ,מןחשי

הברבןריםעםהנסיךשלהראשןנהפגישתן

האגם.שפתשלידברחבהמתקיימתהלבנים

בעדנהאןתןמציליםברבןריםכשבעה

שבןרןהרגשןתמנעדמהתאבדןת.ןבעקשנןת

שמיליםממהכפןלבןדדתבתנןעהמעביר

הברבןריםלגביהדיןהןאלבטא.מסןגלןת

שלגלהנשף.בסצינתהמןפיעים ,השחןרים

האןלםאתכןבשמרןסנתבלתיןאלימןתאימה

גלזהןלחשןב.אןלנשןםלצןפהמאפשרןלא

תמציתזן ,הרשעתיאןררקזהאיןמשתק·

לאשדברןמרןכז,מגןבשרשעעצמן.הרשע

בפנין.יעמןד

לייאגםבעיבןדיםרבןתפעמיםצפיתי

בכךספקהיהלאהפעםאבל ,הברבןרים"

אישיןתשלצדדיהשניהןןאןדילשאןדט

כלשלשבנפשןהמןארןהצדהאפלהצדאחת.

הלבןןהברבןרהשחןרהברבןרמאיתנן,אחד

בכןלנן.שנמצא

שרקד ,) Floyd Hendricks (הנדריקספלןיד

מהעשה ,צפיתיבןבמןפעזהכפןלתפקיד

הכפןלהתפקידשללמבצעןתאיחלתישתמיד

אתגםלצייןעלימןשלמת.ניגןדיםזהןת-הזה

שראיתיבמןפעשרקד ,) Ben Wright (רייטבן
מגןבשתדמןתבנההןאהנסיך.תפקידאת

איזבלגםןחןלמנית.פגיעהגםאךמאן,ד

בטכניקההרשימה ,המלכהבתפקידמןרטמר,

בנאמנןתשביצעההתזמןרת, .שלההמקצבית

למעמדמעטלאהןסיפה ,המןסיקהאת

המיןחד.

איןלהיןת.אמןרשהןאכפי ,טראגיהמןפעסןף

אךלאןר,חןשךשביןבמעברניסיםאיןאגדןת,

מאת "הברבןריםייאגם-נפלאןתיש

בןרן.מתיןשלבכןריאןגראפיהצ'ייקןבסקי,

תבוריוסי

~ 

בואפקטנלביותר.ואמיןמשננעבאלטימופעלבנותמצליחבורן

המחשבהבעומקמהמםומבדר,משעשעססגוני,לפסיפסמצטרף

ההתלבטויותבסערתהאידיאלים,בניפוץהנאב,ובעוצמת
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מדיהמתקיימתלכוריאוגראפיה,הבינלאומית

השתתפובתחרותהשלישית.הפעםזו ,שנתיים

ספר,דארגנטינה,צרפת,מישראל,להקות

וארה"ב.סלובניהבלגיה,ברזיל,

היתהוהתחרותנלמ,דהקודמותהשניםניסיון

עמדהשופטיםחברבראשהיטב.מאורגנת

מונטאנריז'אן-פולשפטוואיתו ,פזגדעון

שירשלי(הולנד),וירסטןסמואל ,(צרפת)

אליזבתאווה(ישראל),גל-בןניר ,(ישראל)

(הולנד).כריסטהונילס(גרמניה)פישר

לגמר.הגיעומהןמהןשש ,יצירות 13הועלו

 ) John Jasperse (ג'אספרסון'גהיו:הזוכים
 Roxana (גרינשטייןרוקסאנה iמארה"ב

Grinstein ( מארגנטינהi קובאץ'איצטוק

) Iztok Kovac ( .אחדלכלהפרסמסלובניה

שמילאהצופים,קהלדולר. 10,000מהזוכים:

אתבהצבעההעניקהאולמות,אתבנאמנות

רודובלהולהנריקהדולר, 2500הקהל,פרס

) Henrique Rodovalho ( .מברזיל

 '. 98בסתיותתקייםהבאההתחרות

~ 
למעלה:

 ,הקיבוציתורמחו:;;והולת ,אינגיאודי :'כור ,"זיורוימסדריי

דגו(גדיוס, 7צ'

למטה:

דיאזדואזלהולת Iברד"ספדרו :'כור ,"חלקיסבאהבהיי

UP: 

·'PARADE·'. CHOR. : URf fVGf. THE KfBBUTZ DANCE COMPANY, 

PHOTO: GADf DAGON 

DOWN: 

"LOVE fN PfECES", CHOR.: PEDRO BERDAYES, 

DfEZ & DfEZ COMPANY 
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Y קוצהO .לובJ ו,ח
המלחמה)ל yמלה(ואף

היתההסלןבנית En Knapהמחןללהקת

המחןלבפסטיבלהמשמחןתההפתעןתאחת

עןקץ 1Iהמןפעדלל,בסןזןשנערךהבינלאןמי

הראשןןבפרסשזכה ,/ראשןנהנגיעה-ןמיתר

לצפןתשזכההקהל,אתגסריגשבתחרןת,

ןבןנפלאהמןסיקהלצליליןנןגהפיןטיבמחןל

שלהכןריאןגרף , 1Iמלןכלך 1Iןקשןחבמחןלבזמן

 'קןבאץאיזןקןהרקדן En Knapהלהקה

על ,בלןבליאנההקשיסהחייסעלמשןחח

 ,גןלהלהיןתהצןרךןעלהיצירהןתהליךהחלל

בפרס(במשןתף)זכייתןעלשהתבשראחרי

 'קןבאץאיזןקךיחיהמחןל,בתחרןתהראשןן

יפהאמר ,הבמהעלעלה ,קטןצידיחיןךחייך

לכאןלבןאנינן"נהןלקהל:למארגניסתןדה

אמנסבעןלס,מקןמןתמינימכלמחןללראןת

טריקי,משהןישתחרןתןבכלתחרןתהיתהזן

 ,הערבלרקןדמבחינתנןהגדןלההפשרהלמשל,

חברדרישתלפי ,השלסמהמןפעבלבד(כשליש

אתשעשינןשמחאניאבל ,השןפטיס)

 , 1Iהפשרה

 En Knapהלהקהשלהכןריאןגרף ,'קןבאץ
 ,אשתןעסהתחבק ,מהבמהירדהסלןבנית,

בנסאתןנישק ,הלהקהמרקדניןתאחת

הדןאליןתבזרןעןתיה,חבןקשהיההתינןק

המלןןהמסןימתנחמדןתמעיןשלהזן

מאןחרקןבאץ'יאמר ,מחןיכתבביקןרתיןת

ןתעשייהמכרןתעירלטרןבןיל,אןפייניתיןתר,

ןשניהןאנןלדןשסבניה,סלןמזרחבצפןן

גסצמחהבטרןבןילבלהקה,נןספיסרקדניס

טכנן-הרכב , 1Iלייבאך 1Iידןעה,מןסיקהלהקת

ממקןמןתכיןסשפןעלחשןב,תעשייתירןק

 ,אירןפהבמרכזשןניס

1I 1לייבאךI הגרמניסשלהכינןיהיהגס

שידעהעיר ,סלןבניהבירתללןבליאנה,

ןזןןעןתרבןתמלחמןתשלהבהיסטןריה

צןמתשימשהשניסמאןתבמשךאחרןת,

מערבייסהשפעהגןרמיביןקרבןשדהדרכיס

בין ,)יס(סרבןמזרחייסןאןסטריס)(גרמניה

ןביןןקתןליס)אןרתןדןכסיס(נןצריסדתןת

ןהמערבשייכתהיתהאליןהמזרחיהגןש

לגבןל,מעברמקרןב,שקרץהקפיטליסטי

לןבליאנהנתןנההיתהבןביןתרהקשההקרב

עת ,השנייההעןלסמלחמתבתקןפתאירע

בזמןןבןהשלישי,הרייךאלסלןבניהצןרפה

הרןאית,שחרןרמלחמתהפרטיזניסבהנלחמן

אחרשניסכמהאחריהגררהמלחמהאןתה

ןאלהקןמןניזס 'אליןגןסלביהכלאתמכן

הללןהתהפןכןתכלטיטן,שלהאישיןתפןלחן

לאחרשהפכה ,לןבליאנהעלרבןתהשפיען

התרבןתממרכזילאחדהשנייההעןלסמלחמת

פעסשנקראההמדינהןשלבפרט,סלןבניהשל

יןגןסלביה,

ראשהשתלמה:הנןעזןתהמןפתע,הקהללעיני

לןשאיפשרפרס,לןהעניקטרןבןילעיריית

אתןליצןרהאמנןתיתפעילןתןאתלהמשיך

הבאה,עבןדתן

ביןתרןהמצליחההמפןרסמתהעבןדהאת

הןא ,'-94בקןבאץ'יצרןמיתר/,עןקץ 1Iשלהס,

עסבצמןדןחצישנהבמשךעליהעבד

אחין,עסצמןדפחןתןלא ,הרקדניס

קלאסי-מלחין ,'קןבאץבןריסהמןסיקאי

רביעייהזהלמחןלבמיןחדשהלחין ,מןדרני

ןמלאתהרמןניתהמןסיקה,מיתר,לכלי

מרגעיכמהפלאיבאןרחמזכירה ,תשןקה

שןברט,שלבסימפןניןתהקסס

 Enלהקתחבריגסלעירעברן 1993בשנת
Knap , שנהבאןתהפעילןת, ,שנןתשלןשאחרי

צןןתרקדניס,חמישהשלקבןעצןןתהתגבש

מןכרדיהיהכבר 'קןבאץלהקה,ןמנהלטכני

כיצד 1I ,' 91משנתשלןהסןלןעבןדתאז,

חשןב,פןליטילמניפסטנחשבה , 1Iפלקןןלכדתי

האינדיןןידןאליתבשפתןדעןתיןאתהביעבן

הזמיןהפרימיירהבערבהמחןל,בתחןס

בדןאטאיתןלרקןדהעירראשאתקןבאץ'

שאבמהסהןןיזןאלייסהדימןייססדרת

הפחסכןרימעיירתנלקחןבעבןדתןקןבאץ'

העצןמיסהטקסטילתעשייתןממבנינןלדבה

האיקןנןגראפיה"ילדןתן,מראןתאתשהקיפן

ל iyוכלים. iyוקלסאחוןיקןא jשכזiוינןאיו · Yקונאא~ל

נשיןיו.חןסאוחן Yשיופיiואניזןיםשי jסאאחדגםiונסiו.

שלiו Yו j.חס.חחילiויקiו. oלסווסקשינכולםכסויושנק~ןנלוז

י jוששים jשלושסשiוו.כפןי.ח .וD iפשויוסיוסי.חiו Yו j.חים. ijוןקי

לזוזiוייןiו jושי.ח jאקןנiום iyוסחולא.חים Yסנ~גנןים



העיירהשלהקשיםהחייםהעןני,הכןרים,של

במכריעבדןהגבריםכלכמעטבההקטנה

המראןתאלןטקסטיל,כפןעלןתןהנשיםפחם

מראןתביןתר.החזקהרןשםאתבישהשאירן

גםאךחזקה,אמפתיהאצלךיןצריםכאלן

העןלם.כלפיציניןתשלןסןגחזקהמרדנןת

העןלםכמהעדכזהבמקןםלהרגישיכןלאתה

בן".שחייםלאנשיםכלןםחייבלא

בלתיהכביכןלהתפאןרהנפתח,כשהמסך

שללעיניןישרקןפצת ,המחןספסתמןקפדת,

הכןריםאתהמשמשןתמתכתמנןרןתהצןפה.

משתלשלןתהמנהרןת,בתןךבעבןדתם

תלןיןתבלןיןתהצלהחליפןתלידןמהתקרה.

יןצאןתמהןאפןרים,כתמיםמעיןבמהןפ,ך

כיסאןתעליןשביםהרקדנים .נפןלןתחגןרןת

אפןריםבגדיםלבןשיםהםגםהבימה,בצד

כההעמןמה,התאןרהזרןקים.קצתדהןיים,

מהכלשלתחןשהנןתןביחדהכללמדי,

ןמסןדר.מנחמדההיפךשהןא

מאחןרישנקראכזהדבראיןקןבאץ'אצל

מאנשיאחדגםהבמה.עלהכלהקלעים,

קצרבלןזבשיריןתרמאןחרשיןפיעהאביזרים

מתחילה .למןסיקהןמקשיבכןלםכמןיןשב

פשןטה,יןמיןמיתתנןעההרקדנים,שלתנןעה

מבצעיםגבריםןשנינשיםשלןשמשהן.כפרית

לזן.זהנדירהאנןשיתקרבהעםהמחןלאת

ןהמןרכבןתבמיןחדבןלטהרקדניםביןהקשר

אתהןפכתעצמםלביןבינםהרגשית-אנןשית

קןבאץ'לפיןטיןת.הסןפר-רגילןתהתנןעןת

הבמהביןבבירןרשמפרידלמחןלמתנגד

הלהקההןפיעהדרכםבתחילתלהיפ,ךלקהל.

פרןנטליתמןקםשלאמןגבה,לאמשטחעל

במהכללהפןךמנסיםייאנחנןהצןפים.לכיןןן

מנסיםניטרלית.לבמהבהמןפיעיםשאנחנן
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לצןפיםשישמהקןנןטציןתהבמהאתלנתק

ןהןהיסטןריןתקןנןטציןתהןלגביה,

שלנןלהיןתהןפכתהתפאןרהארכיטקטןניןת.

יתרןנןתיהאתשננצלמבלילחלןטין,

אמןרההתפאןרהמקרה,בכלהאןבייקטיבים.

סגןרמקןםעיירה,ןמסביבפחם,מכרהלהיןת

משפחתי".גםבזמןבןאבלןתעשייתי,

עםיחדסגנןניתמתפתחהמןסיקהעםהמיזןג

 ,מיתרלכלירביעייהשלבןןידיאןמצןלםקטע

האנאלןגיההמןפע.כדיתןךמסךעלהמןקרן

(מןסיקההדיאגטיתהמןסיקהביןהמתבקשת

רקהסרטמןסיקתןביןמהבמה)שבןקעת

המןסיקלי.הטיפןלשליןפיןאתמעצימה

שזןמסלןבניההאןרחיםהתכןןנן ,למעשה

הדבראבלחיה,בנגינהנגניםרביעייתתהיה

 :'קןבאץתקציב.שלמסיבןת ,נסתייעלא

שעדבשבילי,חשןבהכל-כךהיתההמןסיקהיי

שלה,הניןאנסיםכלעלבעל-פהאןתהשהכרתי

הכןריאןגרפיה".עללעבןדיכןלתילאכמעט

הרקדניםבןמסןיםברגעהמחןל,באמצע

גבהגברהבמהעלעןלהבגדים,מחליפים

הכפרשןטהאתשמזכיר ,ממןשקף ,קןמה

מנזל.יירז'ישלהצ'כיסרטן ,"שליקטןמ"כפר
לאמדןעייהנןדעהבלןזשיראתשרהגבר

רקיעןתכדיתןך ,"המיסיסיפיאלאיתיתבןאי

מןגבלןתחןשפןתאגב,הרקיעןת,רגליים.

ןביןבינההשילןבןדןןקאמסןימת,תנןעתית

שכןבשזההןאהבריטןניקןלןשלהחינניןת

קטעימתגבשיםהעבןדהבסןףהקהל.את

סצנהלכדיהמחןלשלןהזןגייםהסןלן

שעלןהמןטיביםכלעלהחןזרת ,קבןצתית

אןרבאלןמתדןןקאמסתייםןהמחןלקןדם,

אלבאיטיןתשמתרחקהכפר",שןטהייאןתןעל

האין-קלעים.אלנכןןיןתראןהקלעים

המקןצרת!ההןפעהעברהאיך

היהבשבילי,חשןבהכיןזהנפשית,חינהיימב

כיןןןלזהזהקרןביםפחןתהיינןטןב.פחןת

הגמרבחציקטעים.עללדלגצריכיםשהיינן

קסןם".משהןבהןפעההיהמצןין,הרגשתי

מהתחרןת!נהניתהאם

הישראליןת!מהלהקןתנהניתהאם

כמהעלבעיני.מאןדגבןהההיתהייהרמה

כברשמעתיבמיןח,דבת-שבעמהלהקןת,

בן-בליעל'מ'כלימאןדהתרשמתיבניה.בסלן

לאשהעבןדהבעיניהיהןמןזר ,נןרטןןפןלשל

(ג'ןןהאמריקאיתהקבןצהגםלגמר.עלתה

אןדישןעשיתימעניינת.היתהספרס)'ג

ישתלבמישהןאןלי ,ישראליםלרקדנים

שהמחןללדעתנןכחתיבעתיד.שלנןבלהקה

 ."כשרןנןתהרבהפהןישמפןתחכאן

 !לעתדישלכםהתןכניןתמהו

במסגרתפרמיירהלנןיש ' 97אפרילייבסןף

היצירהעלבאמסטרדם.האביבפסטיבל

 90מעשית,בדצמבר.לעבןדנתחילהחדשה

שםלסלןבניה,מחןץהןשלנןמההןפעןתאחןז

מעדיפיםאנשיםמפןתח.כל-כךלאהמחןל

הקרןבהבתקןפהאןליכדןרסל.שםלשחק

יהיהשםאירןפה,למרכזמקןמנןאתנעתיק

ןידערעיןנןתף,להחליליצןריןתרקללנן

זמןלפרקגןליםלהיןתצןרךלנןישמקצןעי.

תמידןתהיהיששלסלןבניהלמרןתכלשהן,

שלנן".המחןלעלגדןלההשפעה
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סצנןתישהברזילאיתקןןיזרלהקתשלבמןפע

העןנישכןנת ,) Favela (בפאבלהשמקןרןרבןת

שלהחייםאןרחברזיל.שלהגדןלןתבערים

רעב,בחןבןטןמןבפאבלןתשגריםהאנשים

הרבהגםאךןפשע,מחסןר ,אלכןהןליזם

פשןטןת.יןמיןמיןתןהנאןתחייםשמחת

השמשהצהריים.אחרשלעצלןת ,למשל

נחיםרביםןברזילאיםלעייפןתגןרמתהיןקדת

לסייסטהבדןמהכב,דהחןםעןמסבהןבשעןת

היאברזילאיתסייסטהאןתהאןלי .הספרדית

מרכזיתפקידיששלכיסאןתלכךהסיבןתאחת

שנירןקדיםהפןתחתבתמןנהב"ןרסןס".

מתבצעהמחןלכשעיקרןבחןרה,בחןר ,רקדנים

לאחרגםןהפנים.הצןןארשריריהזזתכדיתןך

קמים ,איבריהםאתלפתעמןתחיםשהשניים

חןזריםהםפיזיןת,מחןלפיסןתכמהןמבצעים

עלמןטליםהמןצא,לתנןחתןשןבשןב

בתנןחןתלפניהם,שמשמשקפי ,הכןרסאןת

הים,חןףעלמשתזפיםהםכאילןמתרפקןת

השני.שלבמכנסיןמפשפשתהאחדשלידן

קצבית.סלסהמןסיקתברקע

הןאהקהל,בפרסבתחרןתשזכהייןרסןס",

הנריקההןמןר.חןשןמלאקלילמחןל

היצירהאתבנההכןריאןגראף, ,רןדןבלהן

אחת,כלדקןתכחמשבנןתקצרןתמתמןנןת

אןתן.שמלןןהברזילאיעםשירשלכאןרכן

גביעלשיריםכמןזןאתזןרןדפןתהתמןנןת

עןקץ,איזשהןנמצאמהןאחתכשבכלדיסק,

רןדןבלהןמןסר-השכל.אןפןאנטהאיזןשהי

בדיחןתסיפןרים,שלרצףשהןאמןפעבנה

בי"קצמאן,דמןסיקליןהכלברזילאי,ןהןןי

הןקמהקןןיזרמהירה.העצלןתאפילן ,ןמהיר

ההרכבןמאז , 1988בסןףשנים,שמןנהלפני

שרביטןתחתשינןייםבלאכמעטיחדפןעל

קטנהבעיירהעןבדתהקבןצה .רןדןבלהןשל

ןלמרןתברזיליה,הרשמית,הבירהעירליד

הםבינלאןמיןת,בתחרןיןתבפרסיםשזכן

בעריםהןפיעןןלאבארצםהצליחןלאעדיין

 .ןסנטןס-פאןלן,סאןז'נרןדהריןכמןגדןלןת

המלאשאןרכן ,"ייןרסןסשלהכןריאןגרפיהעל

שלןשכמעטבלהןדןרןעבדדקןת,-80כהןא

אחרלחיפןשהןקדשההראשןנההשנה .שנים

ללאעדייןהרקדנים,עםבצןןתאהתנןעה

מןסיקאי,הצטרףשנהלאחררק .מןסיקה

ןגםהלהקהעבןרמיןחדיםקטעיםשהלחין

מןכרים.ברזילאייםעםשיריעליהםהלביש

ןדאיתישמעזןעןבדהבמןפעשצפןלאלן

המןסיקהביןשהתיאןםמכיןןןתמןהה,

בןשאיןבמחןלרגעאיןמדןיק.מאןדןהמחןל

היאשהמןסיקהלןמר,אפילןאפשרמןסיקה.

תמןנןתשמאחןריהסיפןראתשפןתחתזן

אןתן.שסןגרתזןגםןהיאהקצרןתהמחןל

המחןללבנייתרןדןבלהןשאבמהםהחןמרים

חבריןשלשלןאישיןתאינטרפרטציןתהם

אנשים,ביןקשרהרחןב,חייעלהלהקה

מריקןדיםקצתןגםבין-מיניתסקרנןת

 ,הקאפןארהריקןדכמןמסןרתייםברזילאים

העבדיםרקדןאןתןמעגליאןזןגיריקןד

לדברכתחליףהשבןייםהברזילאיםהשחןרים

ןרסןס","בלחןפשי.לצאתמכל:יןתררצןאןתן

בתןךרקדניםשניביןמתרחשתהקאפןארה

תאןרה.ידיעלהמןגבלקטןשטח

עןשיםקןןיזרלהקתשחברימסןרתימנהגעןד

מהרקדניםאחדשכלןכתןבתציןרשימןש:בן

מןשאןלהמנהגההןפעה.לפניגןפןעלמצייר

השבטשאנשילפניהאינדיאנית.המסןרת

קעקןעעצמםעלחןרטיםהםלצי,דיןצאים

אצלישלקעקןעכיטןב,למזלכלשהן

ןאסתטיןתמיסטיןתסגןלןתהאינדיאנים

המחטיםחריטתמכאבילסבןללאכדיכאחד.

בציןר,להסתפקהרקדניםמעדיפיםהעןר,על

לן:שחשןבבמקןםאןתןמצייררקדןכשכל

שכברזה,לציןרחזה.אןישבןזרןע,מפשעה,

אצלשניםשמןנהבתקטנהלמסןרתהפך

הםלעיתיםבעיניהם.רבהמשמעןתהרקדנים,

פגןעים,אןכןאביםאיבריםעלאןתןמציירים

ןלחזקלרפאבסגןלןתיןמאמיניםכשהם

אןתם.

בכמהמןפיעהמפןרסםהברזילאיהקרנבלגם

הרקדניםאחדמנסהמהןבאחתמהתמןנןת.

הרצפה,עלפרקדןהמןטלתרקדניתלהקים

הניסיןנןתהחיים.רןחללאנראיתכשהיא

להשיבמאגיבאןרחמצליחיםשלןהנןאשים

ןהיארגעיםלכמההרקדניתאתלתחייה

זזהמידיהאחתכשרק ,פעןלהאיתןמשתפת

הידהכיןןנים.לכלקןפצתדיןקליתראן

מעיןןהיאהמתמהגןףמןשלםבניתןקפןעלת

הרגעשלהמשמעןתתזזית.כאחןזהזזחיעצב

אלהרקדניתחןזרתמסןיםלרגעברןרה;הזה

מחןללכן:קןדםשעןתמספרשאירעמה

היאשלןמסןיםשברגעהקרנבלשלהטירןף

שליתרשתייתבגללאןליןמתה.התמןטטה

אן ,ןנרצחהשהןתקפהבגללאןלי ,הקאשאסה

למספרהסיבןתאחתיתר,ריקןדבגללאןלי

בקרנבל.שנהבכלהגבןהההרןגים

מתבטאתהזןהמחןלשבתמןנתהקריצה

שןבןמנסההידמןלנדהםשעןמדברקדן

להביןבלילמקןמה,אןתהלהחזירןשןב

לבסןף,רקהזה.בגןףחייםנשמתיששעדיין

הרקדןמריםהרצפה,עלמןטלתנרגעת,כשהיד

לעברןיןצאמלטשלשקכמןהרקדניתגןףאת

בקרנבלשמתןהאנשיםגןפןתאת .הקלעים

לרקןד.ןממשיכיםמפנים

שלהתמןנןתאתבןנהרןדןבלהןגםןכך

הרחןבחיישלמהעצבמעטלאעם ".ןרסןסיי

גדןלהנחמהעםאךכל-כ,ךהקשיםהברזילאי

ששןאףהחיים,ןתאבהיצריהססגןניבריקןד

הלאה.להמשיךרקהזמןכל

~ 
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ושתייםאובעיםהעםאחן
אלדורגבומאת



ויהודיתלשושנהמלאוהחודש .........

שנה,וחמששמוניםאורנשטיין ..........

הוליכולשםאחר,במקוםאחתכלושתיהן,

ייחבלליצור.להמשיךמאודרוצות ,חייהןאותן
עלאיתךעובדתהייתי ,נשארתלאשאת

ניו-בברוקליןבדירתהיהודיתאומרתריקוד",

שקיעהרקעועלהחירותפסלמול ,קיור

שואלתאני ,"מהם?ייאיזהמרהיבה.חורפית

ממחסןאינפורמציהעודלהוציאבתקווה

יהודית,עונה ,"מהישניםלא"לא,הזיכרון.

 ."חדשייריקוד

 ,סגולותרקפותעציצימוקפתובתל-אביב,

מבוגריםלהיותאומרזהיימהשושנה,אומרת

ישעשירה,מרגישהאני ,מעצוריםליאיןיותר?

הםדברשלובסופומטורפים,רעיונותהמוןלי

פשוט."כךכללאזהקשהלאאבלקשים,לא

לעברהמבטהוא ,מסתבר ,פשוטשלאומה

טריטוריותלכבוששסירבהבמשפחההעבר.

בעשייה,ורקאךעסוקההיתהשתמידפיזיות,

והמבט ,לתחוםמחוץהיאהמפנקתהנוסטלגיה

שלמטבעולא ,וטעוןביקורתיהואהעברלעבר

אתשדחפההחיוניותשלמטבעהולאהמחול,

שלובנותיהןהבנותובניובנותבניכל

האמנותית.העשייהלעברהמשפחה

תל-אביב(במוזיאוןדודבןארנוןשלהתערוכה

שלבנהרובינשטיין)הלנהביתןלאמנות,

אתלאורמוציאה ,אורנשטייןיהודית

ההדוקהקשראלמלאהמשפחתיים.ההקשרים

נותריםהיוהםהזו,הארץלתרבותשלהם

העלייהמשוגעיעלנוסףמרתקכסיפור

המחפשיםכציוניםהנהשבאו ,השלישית

זו.למאההעשריםבשנותרוחנית"ייתחייה

 ,לארכיטקטורה ,לתיאטרוןהקשראבל,

 ,ולשירהלציורובהמשך ,ולמחוללצילום,

למחווההמשפחתיתהחשיפהאתהופכים

תרבות,שלקיומהעלבמאבקהכרחיתכמעט

עברהאתלמחוקיכולהאינהראשוןשכתנאי

בתהליךאליולהתייחסאלאהיה,לאכאילו

המוות."ו"מחיקתמחדשבחינהשלדיאלקטי

שעלה,ומהנדסאדריכלהיהאורנשטייןיעקב

נפלאצילוםבתערוכהיייש . 1920בשנתארצה

כףנגדית.משיכהתנועתבמין ,מרגליתעםשלו

 ,מדויקת ,ישרהלזרועבהמשךשלוהיד

אםגםוהתלהבות,מסירותשלכולהוההבעה

שארביןהתעמלות."תרגילאלאזהאין

ארץ(תיאטרוןי"תאאתגםבנההמבנים

שהקדיםתיאטרוןרוטשיל,דבשדרותישראל)

 ".ו"הבימה "הל"אהאת

מרגליתהקימהארצהעלייתםאחרישנתיים

בעירהראשוןס"ביהאתרעייתו,אורנשטיין,

שלדעתםאתלהפיסכדימודרני.למחול

חדשכלומר ,"מודרנייישבקוראים:הצעירים

מבקרידיעלניתןאשרכינויהואהיום,של

גראהםמרתהשללמחולאמריקאימחול

ארבעיםניתן,גםהואאך .החמישיםבשנות

לאבאן.שלהגרמנילמחוללכ,ךקודםשנה

זוהיאמדוברעליההמודרניותלכינוי,מעבר

בכלהאמנותאתשהגדירהוזו ,התקופהשל

התיאטרוןבתוכניותליחה.שנסעדהתחומים,

אורנשטיין",סטודיוייס"ביהמכונההישנות

ומחולגימנסטיקהריתמיקה,בוולמדו

נכתבהופעותעלהמכריזותבמודעותאמנותי.

אורנשטייןהאחיותשלריקודהצגתיי

שלהתאומותהבנותהיוהאחיותוקבוצתן."

גרומאלנבי,רחוקלא , 42העםאחדברחובבבניין

אתששימשהסטודיוהיההעליונהובקומההסבים,

נמכראשרעדשנים,עשרותבמשךאורנשטייןמשפחת

מרגליתלימדובסטודיוהמאוחרות.השישיםבשנות

בערבויהודיתהצהריים,אחרשושנההבוקר,בשעות

להופיעהחלואשרושושנה,יהודיתמרגלית,

עלייתןולאחר ,פלא"כ"ילדותבוינהלראשונה

ישראלבארץהרקדניותלחלוצותהפכוארצה

 .)י"(אפלסטינההיא

העשייהבתוליותבארץ,הקיוםאך ,התקופה

והקושיוהאקלימיהאנושיהמזג ,האמנותית

והיצירה.ההוראהעלהשפיעולהתקיים,הגדול

מוריםשלבכנסשנשאההפתיחהבדברי

קשהכמהציינההיאהגוף,לתרבותפרטיים

ספורט,בגדיללבושהתלמידותאתלשכנעהיה

השמרניתהתפיסהאתלשנותהיהקשהוכמה

שישחטאותלאכפעילויותוהתנועההגוףלגבי

בריאות.וגםהנאהגםעימן

הרעיונותאתלארץהביאהאורנשטייןמרגלית

בחקרתמכואשרהתקופה,שלהמהפכניים

כלעלהאנושיתהמחווהובמשמעותהתנועה

לאבאןפוןרודולףשהקיםבמרכז .גווניה

) Ascona ( שקדמובשנים ,שבשווייץבאסקונה

ביןלשלבהצליח ,הראשונההעולםלמלחמת

 ,(מאפיהיצרניתעבודהקומונה,שלרעיונות

האישיותפיתוחאדמה),עבודת ,מתפרה

מחולעלחדשיםרעיונותלביןוהמודעות,

פנימיממרכזהנובעוירטואוזי,לאשוויוני,

בחוותמרקדותמקהלותיצרהוארוחני.

אפשראשר ,מחולאורטוריותמיןהמחול,

בחגים.הקיבוציותהיצירותשלכמודללראותן

בשדותשהתקייםהאמנותיוהמחולהמסכתות

הבמה,עלדווקאלאומאולתרים,ובמקומות

עבודתה ,ספקללאבארץ.-40וה-30הבשנות

מרוחהושפעהאורנשטייןמרגליתשל

ס"בביההחלהמרגליתשלהמחולהוראת

 ,פרנסהכמקורלויתמריםשללמוסיקה

המוסיקהבלימודיבנותיההשתתפותותמורת

ושושנהרבה,בהצלחהבכינורניגנה(יהודית

וכשרוןבחריצותהיוםעדהפסנתרעלפורטת

שערכהאשל,רותשלבספרה .נלאים)בלתי

המחולתחילתעלביותרוחשובראשונימחקר

שלדבריהמתוךמצטטתהיאישראל,בארץ

שבהןראתהקושיעלאורנשטייןמרגלית

 ,מילולית ,משותפתשפהאפילובאיןתנועה,

שנאספותלמידיםשלהמגווןהמקבץועל

 .לשיעורים
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משפחתאתששימשהסטןדיןליזכןר

נמכראשרעדשנים,עשרןתבמשךאןרנשטיין

לימדןבסטןדיןהמאןחרןת.השישיםבשנןת

הצהריים,אחרשןשנההבןקר,בשעןתמרגלית

 42העםאחדברחןבהבנייןבערב.ןיהןדית

הרחןבאזשהיהאלנבי,רחןבבקרבתנמצא

הסבים,גרןבביתהצעירה.העירשלהסןאן

גרןלידןהסטןדין.היההעליןנהןבקןמה

מכןסההיתההרצפהמשפחתה.ןבנייהןדית

ברזלמןטןתןשניזפת,דמןישחןרציפןיבמעין

מןלהברלאימןנישימשןהקירןתלאןרך

קירלאןרךפתןחים.תמידשהיןהחלןנןת,

גםשימשאשרמבריק,מעץ IIספסל IIהיהאח,ד

נערךהיהכאשרלשנה,אחתתלבןשןת.כארגז

תיאטרןןבימתעלהסטןדיןשלהשנתיהנשף

היןפןרים,אןהחנןכהחגלרגלאן"מןגרבי",

בןהיהאשרהזההפלאיםארגזאתפןתחים

תלבןשןתןבןחריםחןמ,דשהלבמהכל

שלבשןתלבןשןתחלקישםהיןלהןפעה.

טןבהןכההמפןרסמים,בריקןדיהןהאחיןת

היןם,עדעמישנןתרשבגדהתפירה,היתה

כאזפגם,כלללאהןאהיריבןת", IIמחןלמתןך

עתה.כן

קןריןז,כמיןהחלהשההצלחהטןענתיהןדית

תלבןשתאןתההלןבשןתדןמןת,תאןמןתשל

פינהשהקןריןזמראהההמשךיפה.ןרןקדןת

מקןרית.ןבעיקריסןדיתלעבןדהמקןמןאת

באןפייןשןנןתכההאחיןתששתיהעןבדה

שני IIןמתח.עןצמההמשןתףלריקןדןנתנה

אןמרתאחר",ןזההדבראןתןעןשיםאנשים

תמידהרגשתי"אניממשיכה:ןיהןדיתשןשנה.

הקטנה,האשההרגישהןסןזיהגברי,הצדאת

שןנןת".זאתבכלאךשןןת,היינן

הזה,היןםעצםעדקייםהתאןמןתביןהמתח

שלבסןפןאןמרןת,הןהעןלםקצןןתבשניאך

בדחףהצןרךעלהדברים:אןתםאתדבר,

ההבדליםןעלתנןעה,ליצןרכדיהרגשי

להזדהןתמהןאחתלכלשגרמןהמהןתיים

ןהבל","קיןתפקידיעםמןחלטתבצןרה

שלהן·המפןרסמןתהיצירןתאחתשהיתה

II היתה"הכניסהיהןדית,משחזרתזה",במחןל

שני,מצדןאניאחדמצדסןזיבנאלית,די

למדי,אבסטרקטיהיהזה-בנייהבתנןעןת

מזבחבנתהאחתכלאימפרןביזציה.לאכיאם

גםעשיתיאנישלה.התפקידמהגילהשכבר

גזןרצןןארןןליהיההתלבןשןת,את

סלחני.לאצבעזהןחןםןבז',חןםבמשןלשים,

משהןבההיהלגןבה,תמידרקדההבל,-ןסןזי

הגבראניןהנשית,הקלההיתההיאחיןבי.

הדגשןתעםזןןיתי,היההמחןלןהכןעס.הרע

רןזןבסקי,אצלהזמינןהמןסיקהןאתרבןת,

בארץ.שחיןקןמפןזיטןרמןרהשהיה

ןבאמתפחדה.סןזיהאבן,אתכשהרמתי

צעירנערהיההבלאןתה.להרןגרציתי

הןאכךןאחרבתחילה,נדלקהלאשמדןרתן

יכןלתיאזלהדליק,הצלחתילאאניהצליח.

לההיןןלאכישלןן,לשאתידעההיאלהרןג.

 . IIכישלןןעםלהתמןדדידעתילאןאניהרבה,

עלןאןרנשטייןהאחיןתשרקדןהנןשאים

הדברים,שמאחןריהרןחאךבמשןתף,כנראה

היא,מרגלית.האם,השניםבמשךהיתה

הןפיעהלאמעןלםאךסבא,לפנירקשרקדה

המןרה,הכןריאןגראפית,היתהבעצמה,

II ההשראהII . II מןצןעקתבישןלהכףעםסבתא

מספרתל'דגלים',רעיןןלייש-המטבח

היהדגלים''באיתה.נהדר"היהיהןדית,
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רחבןתהתנןעןתלאןמית,גאןןהשלמןמנט

ןהיינןקןנטרסיןת,נבדלןת,ןפתןחןת,ןגדןלןת

בריקןדחגיגיןתיש ...היפההמשיעלגאןת

בתןךלהיןתיכןליםהאלמנטיםכלןכ,ךהזה,

עלחשבנןקנאה.אהבה,שנאה,-הדגל

רגשי".היהזהכלשאהבנן,הדברים

בארץכמןהןאזעדראןשלאבסגנןןהללן,

שלהמחןלצילןמישרןבהעןבדה,הזן.הפרןעה

היםשפתעלהיןם,באןרבחןץ,נעשןהאחיןת

בתנאינעשןמאןדןמעטביתן,גגעלאן

בןארנןןשלבטיעןןתןמכתבמה,אןסטןדין

התערןכה,בקטלןגמןפיעשהןאכפידן,ד

אמי,שלריקןדהגםןמכאןאמן,שלשריקןדה

במשמעןתלטבעחזרהפאגאני",ניאן IIהיה

כביטןיןלאהתקןפה,שלהמערביתהדקדנטית

איןזאת,עםבארצה".המתחדשתחברה IIהשל

מרחבתפיסתאןתהימים,שבאןתםספק

ריקןדיכיים, IIתנבנןשאיםשימןש ,נלהבת

תמימיםהיןאלהכל-ןחלןצייםביכןרים

האמנןתישבמעשהלראשןניןתןאןפייניים

המתהןןה.בחברה

נראןתהמןזיאןןקירןתשעלבצילןמים

רןבהשןנים.בריקןדיהןהצעירןתהרקדניןת

צלםהימלריי,ךא.ידיעלנעשןמיםהצילן

בעיקרהמשפחה,ידידןנשארמגרמניהשעלה

רןבמספר.שניםלפנימןתןעד ,שןשנהשל

השמים.רקעעלהבית,גגעלנעשןמיםהצילן

שנישלהמפןתליםבשילןביםלהבחיןאפשר

ןגןדלהצעדברחבןתהרןקדים,הגןפןת

בכמןיןתמהן,שקרנהבעןצמההתנןעה,

ל~ן,ביחסהראשזןיתשינןישלהזעירןת

כףשלהמדןיקיםבפרטים ,ןהגבןהןתבקפיצןת

 .מהןשקרןביןפיהידיים,ןכפןתהרגל

 .ואורנשטוושושנהשלכתההואאלדור 'כ*ג

~ 
אןמץןכמה ,צפןיןבלתיזה,כלהיהחדשכמה

 ,מןתןחשןפןתיחפןת,לרקןדכדיהיהצריך

ישראלייםןהארץכיים IIהתנהנןשאיםאת

מקורות:

פועלים.ספרית ,החלום"עםלרקוד IIאשל,רות . 1

תל-אביבמוזיאוןחדשות,עבודותדוד,בןארנון . 2

לאמנות

שלקוריוז,כמיןהחלהשההצלחהטוענתיהודית

יפה.ורוקדותתלבושתאותההלובשותדומות,תאומות

לעבודהמקומואתפינהשהקוריוזמראהההמשך

כההאחיותששתיהעובדהמקורית.ובעיקריסודית

ומתחעוצמההמשותףלריקודןנתנהבאופייןשונות
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I 
אוברחובותלושמטיילמיכל ..........

בהם.נתקלבאירופה,עריםבסמטאות ~
כיאליו,ליבןשםהייתלאכללשאוליביתעל

שלט,קבועואלפים,מאותשםמוצביםכמוהו

אלהשבשניםנכתבועליואמייל,אוארדעשוי

ששמומישהו,וזה.זהאמןכאןויצרחיואלה

אויוצראוהב,אתהיצירותיושאתל,ןמוכר

ההיסטוריתהאישיותולפתע, .נערץמבצע

נעשיתאישית,הבלתיהעלומה,המופשטת,

לבואהאישנהגזהבשערכיוממשית.קרובה

לפגישהומעריציםתלמידיםנהרולכאןולצאת,

ההוצאהאנשינדחקוזובדלתואולימרגשת.

בית-שאו
~ 
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ם

למחולמבוא

קלאסיבלט

מודרנימחול

ג'אז

יצירה

העשרהתוכניות

במחוללבגרותגמרעבודות

תלמידיםמופעי

וילדיסלהוריסתנועהמפגשי
ארצייסכנסיסארוח

תחומיבכלמקצועיייעוץ
אמנותילמחולבי"ס

המקוםלהשכרתאפשרות
במשדוחזרותלסדנאות
בסופי-שבוע:אוהשבוע

נוחיםגדולים,אולמות
חדרי-ארוחוממוזגים,

הסביבהבישוביזולים

גדולאמןשאותוחובותלגבותשבאולפועל,

 .מועדבעודלפרועמוסגלהיהלא

מעניקמבצעאמןאויוצרשלהפרטיביתואם

כזהציוןרגעית,היסטוריתקרבהשלסיפוק

יותר.עודרגשיתחשובספר,לביתאולאולפנה

נוצרובוהמקוםשזהל,ןמתבררלפתע

 .לתרבותיוצרביתאמנים,גדלובויצירות,

אתהמלווההפסנתראתשומעאתהוכאילו

ומורותמוריםשלוקולןקולםאתהשיעור,

נספגושכאילומודרני,למחולאולבאלט

רגילביתהביתאםאפילו .הללובקירות

לדנדמהלהחרי,דסתמימטופח,לאביותר,

הזיעהריחאתלהריחלרגעיכולשאתה

הרקדנים.שלהנצחית

I 

השלטלהתפוגגות.נידזןהעברחמקן,הזמן

שלהמחשבותמהלןאתעוצרהביתשעל

מי .חשובזהגםאבללשניות.רקהמבקר

רקאולי,לו,ישעתי,דלואיןהעבראתששוכח

חוויה.דלהווה

תלעירייתשלהבמהלאמנויותהאגףעשהיפה

בחוצותשלטיםלקבועשהחליטאביב-יפו,

אמניהונפטרועבדוחיו,בהםבמקומותהעיר,

כזהגיבוריםלשלטשיזכואלהבין .העירשל

החייםמהםהמחול,אמנותמוותיקיעשרהגם

החיים.ביןאינםשכברוכאלה

שלהבימהאמנויותאגףראשאביגל,שוש

למחולהרבעון IIלמערכתפנתההעירייה,

זושנהבגיליונותלהקדישוהציעהבישראל",
שנכללוהמחולאמנימעשרתאחדלכלמקום

למחולהאולפן-
גלעדשאולבהנהלת

עורידודמוזיקלי-מנהל

~ 

 11710שאןביתבקעתאזוךיתמועצה-ומחוללמוזיקההאולפן
 06-6587847פקס, 06-6588343טל,

;'(מורים:

בלחסןגלית ~
גולדוויןאליזבט ~

גלמןאורה

גלעדשאול

וייסנברגשרה

לינצקיאפרת
נובק-בורשטייןשירלי

עז-גדחיותה

פרץרותי

פרתטובי

צוקענת

צ'רניאקגלינה

קורןרימונה

שטרןנורית

~ 

" 

פותחיםאנוואכן,הגיבורים.שלטיבפרויקט

אביב,בתלהמחולמראשיתדמויותבשלוש

 .אורנשטייןמשפחת

שיצוינוהאישיםרשימתאתערדמישורינתן

מרגליתאתכוללתהרשימההשנה.בשלטים

ויהודית);שושנהבנותיה,(ואתאורנשטיין

אתשייסדההרוסיתהבאלרינהנקובה,רינה

ראשוןאגדתי,ברודשלה;כי IIהתנהבאלט

מיה ;בארץבמחולהאקספרסיוניסטים

לכלבית-ועדשימששלהשהסטודיובטובה,אר

 ;בשניםעשררתבעירהקלאסיהבאלטאנשי

התנועהבחייהמרכזיתהאישיותקדמן,גורית

רסלר,תהילההישראליים;לריקודי-העם

גרטרודמגרמניה;ארצהשעלתההרקדנית

האמנותיהמחולשלהראשונההגברתקראוס,

שרהאת ;-40וה-30הבשנותבארץהמודרני

וכןענבל;שלהיוצרתוהרוחמייסדתלוי-תנאי,

הישראלי,המחוללעולםהשייכיםאישיםשני

ולאכוריאוגראפיותיצרוולארקדולאכיאם

פלדנקרייז,משהרקדנים:שלדורותגידלו

האנושיתהתנועהלהבנתעצומהתרומהשתרם

שהיהוהאישכולו,בעולםכיוםמוכרושמו

ביותר,המובהקוהתיאטרוןהמחולצלם

 .אגוריעקב

 .נוספיםאישיםשלתורםיגיעאחריהם

ce CenJir lשMenaslre D 
Dir'ector: Ada Levitt 

החינוןמשרזבפיקוח

והאמנותהתרבות

למחולמבוא •
קלאטיבלט •
מוזרנימחול •
אמנותג'אז •
היצירה •
במחולמוטיקה •
המחולתולזות •
רפרטואר •

מנורגיורא

....J"' 
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....f': 
.s::! 
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פלזנקרייז •
לטיפולמחלקה •

ומחולבתנועה
העשרהתוננית •

ותראפיטטיםלמורים
קיץקורט •

מופעיםטזנת •

המורים:צוות

הופמןזבורה •אשל.טליהאברהמי.פיטאברהםחפציבה
עזרבקה •לויט.עזהנהן.ליסהורובלמרים

שמיר.לילןרוטהולץ.אסנתקזם.סוזןקזםאמירה
זלטקובסקיסאשההפסנתר:עלמלווה

 \\,רי Y'זננ\~\ז\החינוניהמוסךעםבשיתוףכמחולמלאה'ב(ר\ת

ומחו"ל.הארץמןמוריםמצטרפיםקיץ,לקורסיהעשרהלתוננית
איבקרקלרלמנהלה:עיזרתנסגיציפיהאולפו:מזכירת

~ 

 06-6272419פקס • 06-6370816סל_
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המחולשלמצבו
-1995בהישואלי
במטפיים

הלהקותשלהכוללתההכנסהאיש.אלף 400

שקל.מיליון 7.5מ-ביותרהסתכמהיחד

 59לעומתמבוגריס,אחוז 41הקהל:הרכב

הגדולהצופיסמספר .) 19גיל(עדנועראחוז

הואאביב,-תלהמחולבירתלעומתיחסית

בפריפריהוביישוביסהקיבוציתבתנועה

פריהואזהמפתיעשנתוןלהניחאפשרדווקא.

תרבות",סל IIו IIלעסאומנות IIשלפעילות

ליישוביסגסמופעיסלהביאשמצליחיס

המועצותשלהתרבותמחלקותבעזרתקטניס

 .האזוריות

,אמרלניןהרוסית,המהפכהמנהיג ..........

שלהזונההיאשסטטיסטיקהפעס ..........
ממנהשמבקשיסמהעושההיאהמדעיס.

מחכימיסמספרייסנתוניסזאת,ובכללעשות.

שלמצבואתמוחשיתבצורהלתאריכוליס

מדיהתפתחותו.ואתבחיינומסויסתחוס

ולמחקרלמידעהמרכזשוקד , 1989מאזשנה,

לחקורואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהשל

מנהלתבישראל.הבימהבאמנויותהנעשהאת

וייץ.שושהיאהמרכז

מהןשלישכשנישנרקדו,היצירות 103מכלל

מיובאות.יצירותהשארישראליות,יצירותהיו

מהעבודותכשליששלהבכורההופעות

לרפרטוארשייכותוהיתר ,'-95בהתקיימו

שלביותרהגדולהמספראתהקודמות.העונות

 , 26בת-שבע,להקתהעלתהחדשותיצירות

שלהסדנהעבודותאתגסכוללוהמספר

האנסמבל.

ב-כ:ךמצטיירהמצבהאמנותי,המחולבתחוס

-103בשהופיעומחול,להקות 7בארץפעלו ' 95

כמעטאותןוראו ,פעמיס 621שרצויצירות,

ל IIובחובארץהשנתיתהפעילותכלל : 1טבלה

הכנטותטה"כצופיםהופעות mיצירהלהקה

 3,100,926 106,033 151 26בת-שבערומחהרהקת

 1,759,804 99,081 188 15הקיבוציתהמחוררהקת

 2,162,627 65,956 103 15ישראריההברט

 311,447 41,450 75 9קורדממהרהקת

 76,476 8,324 45 8ענברמחורתיאטרון

 161,464 10,054 32 16ור-דבתרהקת

 93,942 8,920 27 14שינפרדרנהמחורתיאטרון

 7,666,686 339,818 621 103טה"כ

למבוגריסביותרהפופולרייסהמופעיסעשרת : 2טבלה

הכןךא'וגרףהלהקה Iהציררה
I1 

 m Iהופע
 17נהריןוהדאבת-שבעהמחורהקתרהאנאפאז

 15ימפורסקיברטהאריהישררטהבהאגוזיסמפצח

 22ימפורסקיברטהיארהישרהברטסינדררה

 28באררמיהקיבוציתהמחורהקתרדבריםזכרון

NA ןZ 12נהריןוהדאבת-שבערהמחורהקת 

 22נהריןהדאובת-שבעהמחוררהקתמבור

 17ימפורסקיברטהיארהישרהברטטיוס-מבוא qנש

 11נהריןהדאו ~-שבעבתהמחוררהקתקיר

 12באררמיתוציהקיבהמחוררהקתמקומשהו

 12שינפרדרנהשינפרדרנהמחורטרוןאתימיסשם

36,225 

19,160 

16,798 

17,425 

9,727 

13,324 

7,120 

5,120 

6,114 

6,870 



הלהקות:שלהמימוןמקורות

 ,התקציביםמכללשלישכשנישהוא ,הציבוריהסיבסודבעיקר

עצמית.הכנסה-והשאר

ההוצאותמימוןמקורותהתפלגות : 4טבלה

הלהקה
כ-טהעדוף/טיבטדוהכנטות

האצרותגירעןןציבויר mימצע

2- 0'7'49 49° ,},בת-שבעהמחוללהקת '7'0 9,392,005 

 5,874,490 0%- 0'7'80 20%הק'בוצ'תהמחוללהקת

1- 63% 0'7'36ה'שראל'הבלמ % 6,171,166 

 2,080,628 0'7'2- 0'7'80 18%קולדממהלהקת

 2,361,420 7% 99% 8° ,},ענבלהמחולת'אטרון

 404,154 3%- 0'7'75 22%ש'נפלדרנהמחולת'אטרון

 26,283,863 1%- 66% '7'33 •טה"כ

לילדיםהפופולרייםהמופעיםחמשת : 3טבלה

 Iהלהקהה'צירה
הק'בוצ'תהמחוללהקתהח'ותקרנבלוהזאב/פטר

בת-שבעמחוללהקתר'קוד'סמס'בת

ה'שראל'הבלטשלנ'ה

המכוערוהברווזוןהשורפרד'ננד
I 

קולדממהלהקת

ה'שראל'הבלטס'נדרלה -

הכוריאוגרף

 57,609 111באררמ'

 21,659 51נהר'ןאוהד

 9,370 23קולבןאמ'ר

 25,750 52אפרת'משה

 2,281 . 3'מפולסק'ברטה

 .עובדים 277הועסקובסקרשהשתתפוהלהקותבשבע

כדלקמן:היההלהקותבתקציביהעובדיםשלחלקם

הלהקהבתקציבהלהקותעובדישלחלקם : 5טבלה

 66,878בת-שבעהמחוללהקת

 42,823 65 3% 20%הק'בוצ'תהמחוללהקת

 55,769 59 7% 7% 68%ה'שראל'הבלט

 35,090 29 3% 14% 76%קולדממהלהקת

 100,753 15 9% 9° ,}, 0% 82%ענבלהמחולת'אטרון

 52 6% 12% 6% 76% .בת-דורלהקת

 12,084 5 20% 16% 11% 53%ש'נפלדרנהמחולת'אטרון

 100% 5% 12% 15% 68%באחךזיסטה"כ

 43,859 277 15 33 42 187במטפריסטה"כ

 . 1995לשנתהכספ"סהדוחותאתהג'שהלאבת-דורלהקת *
לויחייםאיור,
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הייזואליטה

ומבצעותיוצרות

עלדואט

והגרשרה
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ןהכהזאבמאת

הדןאטאתיצרתי 1996שנתבקיץ .........

שעה ,)" Negotiations "(ייןמתןמשאיי ..........
מלגהבמסגרתשהינןןאניהייזשאליטה

 .פנסילבניהשבמדינת , Swarthmoreבמכללת

אןדןתהתנייכיהסיפןרעלמתבססהמחןל

ןהערבי.היהןדיהעםאמהןת ,ןהגרשרה

אחרימשןתףבחיפןששבןעייםבמשדעסקנן

צןרהןמצאנןהןלמים,תנןעהחןמרי

בישלנןזאתמלבדמתאימה.גראפיתריאןכן

טיןליםטיילנן ,מרשימןתארןחןתביחד

המכללה,שבסביבתהנהדריםביערןתארןכים

חיינן.עלארןכןתןשןחחנן

עלכשעברה ,אחתפעםרקהןפרההאידיליה

שצעקןצעיריםהיחברכמהןבהמכןניתפנינן

איני ".!סטריצמחןזלאכאןכןשי,יילעברנן:

שחןםעןריכיאםכלפי,כןןןשזהסבןרה

ממש.שחןרשעןרהאליטה,כלפיאלאלמדי,

שהתגןררה ,תימניתלמשפחהבתבהיןתי

מןדעתאני ,אביבבתלאשכנזיתמאןדבשכןנה

אליטה '.יאחר"להיןתשללבעיהילדןתימאז

הגזעניהאירןעאבל ,ןנחרצתאמיצהאשההיא

כדעלסיפרההיא .קשהרןשםעליהעשה

מכתבכתבןןהם ,המקןםמתןשבילאחדים

המקןמי.העיתןולהנהלתנזעםמערכת

 .ןהגרשרהשלסיפןרועללעבןדהמשכנן

ללדתיכלהשלאשרהעלהעלילה,אתקראתי

אתאברהםלבעלההביאהכוןעלילדים

הקראתי .בולןשתלד ,הגרהמצריתהפילגש

אי,ןלהסיפרתי .העבריהטקסטאתלאליטה

לגרשבעלהאתשרהשיכנעהישמעאל,כשנןלד

יחדלמדבר.תינןקהןאתהמצריתהשפחהאת

 .לפרשההאנגליהתרגןםאתקראנן

ביחסבעיקרהיןבינינןהדעןתחילןקי

אםלהיןתשנבחרהשעההגר,שללרגשןתיה

שבהשבחברהאמרתיאני .אברהםלצאצאי

אןליהגר ,ןשכיחמקןבלהיההנשיםריבןי

כשנבחרהמיןח,דבחסדשזןכהכמיהרגישה

רבןתנערןתלפניהשנייההאשהלהיןת

אליטה .ןאברהםשרהשלבביתםששירתן

שןנהראןתמנקןדתהגרשלדמןתהאתראתה

לחןששלאיכלהלאהגר ,לדעתה .מאןד

לשאןלמבליבה,ןהתעמרןאןתהשתימרנן

 .ןלרצןנהלדעתה

לבסןףאבל ,זןעמדהלקבלקשהליהיה

-הגרשלבנפשההדן-ערכיהיסןד .הסכמתי
שניןמצדעליהשנכפתההמשמעתאחדמצד

שאתםזןאיננייישלהפנימיתתחןשתה

שביוהמתחלמפתחהפכה-יישאניסבןרים

לכלהמחולבתשתיתהמצןימתחהנשים,שתי

אןרכו.

דמןתהאתאגלםשאנילנןברןרהיהמראש

הבדליבשל ,הגרשלזןאתןאליטהשרהשל

אליטהשלהיןתהבשלןגםשבינינן,הגיל

הבדליבגללרקלאאבל .אחרלדןרשייכת

התפקידיםלחלןקתהיתהשבינינןהעןרצבע

העכשןןייםהחייםלגבימשמעןתהזאת

מתנהלבה ,בישראלגםןלמעשהבאמריקה,

הגר.לבנישרהכניכיןמתמידמאכק

אחתלכלספציפיתנןעתיחןמראחריהחיפןש

גראפיריאןהכןהמכנהצןכיןעהדמןיןתמשתי

כדי .העכןדהשלהקלהחלקהיההמחןלשל



למוסיקההאזנתי ,שרהשלהתנועהאתלמצוא

מזרח-תיכונימצלולהמזכירהג'ונס,פיטרמאת

לאינסטינקטהפעסהנחתיאפריקני.או

הנאה .החוצהלפרוץשביהתימניתהתנועה

הגוףמשקל ;החזהשלתנועתייסמאימפולסיס

אלאאינההקרקעכאילו ,לרצפהלאיטוהצונח

לאיטוהיורדהגוףשלפתאומישיחרורחול;

פתאומיתפתיחהואחריו ,סיבוביתאגןלתנועת

ות.נבעדינעההידשפיסתשעההמרפקיס,של

דמותהאתשתהלוסהתנועהאתלמצואכדי

קודס.קינטיהחזותי/לכיוון,הלכתיהגרשל

אליטהשלהטבעיתתגובתהאתביקשתיכל

בטרס ,מקדיסאילתורבמסגרתלמוסיקה,

הצונח ,בשלמותוהגוף .החזרותהחלו

כמקשהוממנההרצפהאלכולוומתרומס

לאווירהמועפותורגלייס,זרועותאחת;

גדולההנאהנייס;והמותמהכתפייס

להבעההנוגעבכלאיפוקעסיחד ,מהגופניות

ס.יהפנשלדרמטית

מכךמתחילשלנוהדואטשלהדרמטיהמבנה

שרה.של l1השיפוטבתחוס l1מתרחששהוא

עליהבהןבדרכיסהגראתשמנחהזוהיא

לאוהלו.אותהומשלחתאברהס,אתלספק

תוך ,לתינוקהמעניקהשהגרלטיפולומכאן

שלמדרישותיהמוחלטתכמעטהתעלמות

פונהכאילוכששרהמסתייסזהקטעשרה.

משותפתשפהעימהלמצואומבקשת,להגר

כלשהי.

 ,"הבטןמן l1 ,נפשיעמוק,צורךליצורהתכוונתי

שרהכלקודסזו .לדיאלוגהדמויותבשתי

שאיבדהזוהיאכי ,לתקשורתהזקוקה

שליטתהאתישמעאל,לידתאחרילחלוטין,

שלאיזוןהמחפשתזוהיאהשפחה.בהגר

 .ביניהןכוחות

אבלשרהשלשפתהאתדוברתשהגרהנחתי

אתכוריאוגראפיתליצוראיפשרהלהיפ,ךלא

ללכתמסרבתהיאהגר.שלעליונותהתחושת

עלמשלהדרכיסלהומבקשת ,שרהבעקבות

הגרשלהתנועתיתעצמאותה .הבימהפני

 .אוניסחוסרשללמצבשרהאתמביאה

חלקאיבודשלבתוגה ,כאבעדמבודדת

מתחננתשרה ,בכוחהכולההתלויהמעצמיותה

הגר.עסלדו-שיח

חשהאני ,בגלויכךעלשוחחנושלאאףעל

הידידותבשל ,ולילאליטהקשההיהשזה

שתיעסלהזדהותלא,ששבינינוההדדיוהאמון

שנדרשלמהמעברלגלס,עלינושהיההדמויות

ליחסיהדיסוהאמנות.המקצוענותידיעל

מהיסטוריההנובעיסולבן,שחורועב,דאדון

אתספקבלינו,נתלשתינושמעברארוכה

עהביצוובשעתהיצירהבתהליךסאותותיה

הבימתי.

לתוךלצלולזומנכונותמשהוהרווחנוהאס

ולגעתההיסטוריתהתודעהשלהתהומות

ולהיכשאנימהכלאבותינו?שבנפשבפצעיס

קלילותהקלה,חשהשאניהואזהבשלבלומר

נשרהשכבהשעודמכךכתוצאהמסוימת,

ממני.

ם
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תלילידתישראליתת,רקדניכהןאבהז
בשנותיצאה ,תימניתלמשפחהבתאביב,

שלביוזמתהיורק,בניולהשתלמות-60ה

לימודיהאתסיימההיאסוקולוב.אנה

ה-בשנות .שונותבלהקותורקדהבג'וליארד

בתוכניותרבהבהצלחהלהופיעהחלה 70

לארקדהכהןאלהסולובערבישלה.היחיד

פנתהאלאמשלה,כוריאוגראפיותעסרק

שהצטייןהקודסמהדורוליוצריסלרקדניות

מהסוביקשההבעתייס,יחידבמחולות

מחולותאותסאתלשחזרלהלהרשות

שלהללוהקטנותהיצירותנשכחו.שכמעט

שזכויקרות,פניניסהיויחידהרקדנית

חמותקהלתגובותבעקבותלתחייה

החלהוכהןשניסחלפונלהבות.וביקורות

שלהמחולתוכניתראשהיא-ללמד

להקותעבורוליצור-פריסטוןאוניברסיטת

סביבה.שאספהלהקהגסלעיתיס ,רבות

 , l1ענבל l1בותעבודלארץתגיע ' 97-' 96בעונת

מאמרתקצירלפניכסהחדש.בגלגולה

עסהמשותפתיצירתהעלכתבהשהיא

 ,) Aleta Hayes (הייזאליטההרקדנית
אשתקד.בסתיונערכהשבכורתה

עליהשננפתההמשמעתאחדמצד-הגרשלבנפשההדו-ערניהיסוד

הפנה-שאני"סבוריסשאחסו I"איננישלהפנימותתחושתהשניומצד

אורנולנלהמחולבתשתיתהמצוימתחהנשיס,שתישביוהמתחלמפתח
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ןהןןתיקןתהיןקרתיןתהבאלטמתחרןיןתאחת

שבמדינתג'קסןן,בעירהמתקיימתביןתר,

לקראתמכלליהכמהשינתהארה"ב,מיסיסיפי

יןלי.בחןדששתתקיים , 1998שנתשלהתחרןת

הבאןת:בנקןדןתהחידןשים

יןכלןלאמתחרים,בעצמםשאינםפרטנרים, *

להשתתף·
לקבןצןתנפרדיםחןבהמחןלקטעינקבען *

 .-25-19ן , 18-15הגיל
כ-כהעדשכללהמקדים,התחרןתסיבןב *

עליהיהןבמקןמןמתבטל,מןעמדים, 100

סרטי-לשלןחבתחרןת,חלקליטןלהמבקשים

להשתתףרשאימייןחלטשלפיהםןידיאן,

ממשתתפיםלחסןךאמןר(זהעצמהבתחרןת

הניכרתההןצאהאתזהבסיבןבכברשנפסלים

ןעלהשיפןטעליקלןגם ,למיסיסיפינסיעהשל

כאחד).הצןפים

למשרדילהתקשראפשרנןספיםלפרטים

הבאה:הכתןבתלפיהתחרןת

International Ballet Competition 

-Jackson, Mississipi I---------------------------------י---
3696 POB 

3907-3696 . Miss 
9853 ~ 001-601-355 : Tel 

355-5253 : Fax 

V' שהלכוואלה

 ...לעולמם

באיידסהכרןכהממחלהנפטרבנין-יןרק •

שהיה ,) Bert Terborgh (טרבןרגברטהרקדן

 .בת-דןרלהקתמרקדניארןכןתשניםבמשך

עםסקאפינן,באלטעםרקדבהןלנד.נןלדהןא

אתשסייםאחריהנדרלנדי.המחןלתיאטרןן

תחילהןהיהלארה"ב,יצאבארץ,עבןדתן

שלהלהקהןמןרהחזרןתמנהלכךןאחררקדן

לימדהאחרןנןתבשניםגראהם.מרתה

היההןא . Purchaseב-נין-יןרקבאןניברסיטת

במןתן. 51בן

בשנןתיהאייליאלןןיןלהקתאתשראהמי •

מיגןאלשלהסןלןאתלשכןחיןכללאהטןבןת,

קןמהקטןרקדן ,) Miguel Godreau (גןדרן

 , Sinnermanאחר,מידהקנהבכלאדיראך
ייהחןטא".

התמירהלרקדניתנישאכאשרהתפלאן,הכל

בןטלןנישןאיהםןבאמת .ג'יימיסןןג'ןדית

קצר.זמןאחרי

באיידס,הכרןכיםמסיבןכיםנפטרהןאגם

במןתן. 49בןרקןהןא
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הרקדניןתאחת , 87בגיללעןלמה,.הלכה

המחןלשלהאקספרסיןניסטיתמהאסכןלה

היתההיא . Fe Alfהגרמני,המןדרני

בשנןתןיגמאן.ןמרילאבאןפןןשלתלמידתם

שלאסיסטנטיתהיתהלנין-יןרק,הגיעה-30ה

המחןלבמסגרןתןהשתתפההןלםהניה

השמאלשלהמחןלןלהקןתהפןליטי

באמריקה.

אחתיןחאי,שרהלעןלמההלכהבינןאר •

המחןלבעןלםהיפןתהאנןשיןתהדמןיןת

כשעלתההימים,ששתמלחמתמאזהישראלי.

בנתניה.קלאסילבאלטסטןדיןניהלהארצה,

נןצרייה,ןלאםיהןדילאבבספרדנןלדההיא

כשהיתהשם.האזרחיםמלחמתשלבעיצןמה

להתגןררהמשפחהעברהמעטיםחןדשיםבת

כשבגרהןרקכקאתןלית,גדלהשרהביןןן.

אביה.למעןהתגיירהשאמהלההתברר

בתקןפתיהןדייה.היאההלכהלפיכלןמר,

אתהגרמניםכבשןהשנייההעןלםמלחמת

למחנןתמהגירןשניצלההמשפחהאךיןןן,

הסתתר.בןמהמקןםשבאביהההשמדה.

 .ליבהאתלמשןךהבאלטהחלההתבגרןתבגיל

ןהמחןלאנרגטית,מאןדילדההיתההיא

נסעה , 17בגיללבסןף,שלה.למרץמןצאשימש

-למחןלהמלכןתיתבאקדמיה,למדהללןנדןן

" RAD " היההבאהשלבבהצטיינןת.ןסיימה
מקצןעניןת.להקןתשלבשןרןתיהןריקןד

מסןרתי,יהןדיבעלה,אתפגשהיןתרמאןחר

עלןןשלןשתםבן,להםנןלדנישאן,השניים

ארצה.

שהיןבארץהראשןניםהמןריםביןהיתהשרה

תמיד ." RAD "-השיטתלפיללמדמןסמכים

הרקדניתמןרתה,עלבהתפעלןתלדברנהגה

בדל.פיליסהבריטית

למחןל,שקשןרמילכללעזןרנכןנןתבההיתה

שאיןטןבה,נפשחיןבי.מפעללכללתרןם

כמןה.רבןת

V' חדשיםכללים

ג'קסון,בתחרות

ארה"ב
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קפזיושלךאנסניקי

מחול"נעלשלהביצועהתעמלותנעלשל"הנוחות

~ 
ישראדנסחנויותברשתרקלהשיג

:AIcו~ I 
 02-6248182 ,טל , 23הללרח'ירושלים, ; 03-6916466טל, , 45גבירולאבואביב,תל ; 04-8385193טל, , 121הנשיאשד'חיפה,

 03-9661183טל, , 97רוטשילדרח'ראשל"צ, ; 07-62314B8טל, , 82הרצלשבע,באר ; 09-861B764 ,טל , 13שטמפפר 'רחנתניה,

 09-7430095 ,טלהמשביר,,רחבת 146אחוזהרח'רעננה, ; 03-9346274טל, , 2ההגנהרח'פתח-תקוה, ; 07-6340258טל,החדש,שלוסמרנזאילת,

 03-9616916טל,ראשל"צ,א,ת, 8לישינטקירחי-עויפיםישראינט •מובחרותטפורטובחנויות

'" 
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וום Iחוש Wוו Iחושוום Iש
של:בהשתתפותם

· Joann Kealiinohomoku, .Rogel 
Copeland, Linda Yudin, Stephanie 

, Jordan, Tran Quang Hai, Simha Arom 
. Andrew Tracey 

v תאריכים

מפגשים-מקומות

כלבראששמצויןכפי-עולמיתריקודברית

וגם , WORLD DANCEALLIANCEה-הודעות

נציגישלכלליכנסתקייםעבריות,באותיות

הקרוב,בקיץאמריקהשלהיבשתארצות

ביוני.-15-12בקנדה,בוואנקובר,

בעולםהבריתלנשיאתלפנותאפשרלפרטים

 Ruth K. Abrahamsהחדש,
001-718-960-8766 :. Tel 

למחולאקדמיותשלבינלאומיפסטיבל

מסין,חלקתהיהכברשאזקונג,בהונג

הפסטיבל:יתקייםבאוגוסט-14-1ב

Dance on '97 International 
/ Dance Conference 

International Festival of 
Dance Academies 

The Hong Kong Academy for the 
Perfolming Arts School of Dance 

1 Gloucester Road 
Wanchai, Hong Kong 

7942 2522 852 : Fax 
E-mail: tombro@mail.hkapa.edu 

חוקרישלהשנתיהכנסיתקיים ) 22-19 (ביוני

היאהעברייהשתקפותהשנה:הנושאהמחול.

ב-יתקייםהכנסהעתיד."השתקפות

Barnard College 
NewYork, NY 

זו:לכתובתלהתקשריוכלוהמעוניינים

Rebecca Harris-Warrick 
Lincoln Hall, Cornell Uni 

14853-4101 Ithaka, NY 
USA 
7141 255 001-607 : Tel 
2877 254 607 : Fax 

באוסטרליהעולמי.כנס

היוזמתהיאהמערביתאוסטרליהממשלת

מחול,בענייניעולמיכנסשלוהמממנת

 Perthבעיר ) 13-15.8.1997 (הקיץשיתקיים
ל:להתקשראפשרלפרטים

World Dance Congress 
The Secretariat 

Leve11 
175 Main St 

Osborne Park 
Western Australia 6071, Australia 

93453103 61 : Tel 
3112 Fax: 61 93453108 or 

שלך CDה-אתתכיואיך

הקומפקטאתלהכיןאיךללמודשמעונייומי

לעשותיוכלמחשבו,במומעבודותיודיסק

אוהיו,מדינתקולומבוס,בעירכיוני,זאת

שלידועחוקרהואהסדנהמרכזארה"ב.

המחשבים,מדעואישהמחולתולדות

A. William Smith 
הבאה:בכתובתאיתולהתקשרניתן

97 Multimedia Workshop ' 
Dept. of Dance, Ohio State Uni 

1813 North High Street 
43210 Colu.mbus, OH 

USA 
2927977 614 001 : Tel 

E-mail: smith.1952 @osu.edu 

V לוי-אגרוןחסיה

פרסאתקיבלה

החיבורשר

עלוהתרבות

חייהמפעל
המחוללחקרהחברהשלהשנתיהכנס

אירועכארץהיהלאשניםעשרותבמשך

חסיהנמנתהלאומשתתפיויוזמיושעםמחולי,

חלקתמידהיתההתמירהדמותהלוי-אגרון.

ועדהכמעטהיתהלאבכורה.מכלנפרדבלתי

בה.השתתפהלאשהיאמחול,בעניינישעסקה

-2.11-31.10בהשנהמתקיים
Congress on Research in Dance 

, The University of Arizona 
Tucson,AZ 

John M. Wilson, CORD Conference 
Chair 

Dance Division, School of Music 
andDance 

College of Fine Arts 
121 Ina Gittings Building 

The University of Arizona 
85721 Tucson, AZ 
4698 621 520 : Tel 
6981 520621 : Fax 

E-mail: wilsonjo@u.arizona.edu 

ומחולמוסיקהשלהדדיותהשפעות שרבפרסלוי-אגרוןחסיהזכתה 1996בנובמבר

לההוענקגםחייה.מפעלעלוהתרבותהחינוך

אפריקהבדרוםיתקייםהכנסירושלים."יייקירתהתואר

ביולי-19-16ב

Confluences: Cross Cultural Fusions in 
Music and Dance 

University of Cape Town 
Capetown, South Africa 

/ WWW: http//www.uct.ac.za/depts 
music/ballet/confluen.hmt 

בארץ,שכיעידורבירושלים,נולדהלוי-אגרון

קראוס,גרטרודדוכלון,אלזהשלתלמידתה

בשנותפלדנקרייז.ומשהגראהםמרתה

סולובערביבהופעותיההתפרסמההארבעים

להכשרתהמחלקהאתייסדה-1960בכמחול.

האקדמיהבמסגרתלמחולומוריםרקדנים

אותהבירושלים,רוכיןע"שומחוללמוסיקה

אתוניהלהייסדהבמקביל, . 1990עדניהלה

ביןשפעלהזמננו",ביןלמחולייירושליםלהקת

אתייסדה-1993וב , 1977עד 1962השנים

קפיצה."ייקרשלהקת

DELADANSE - Vv9..TTANZ.ALl.JANZ "'יONDIALE WORLD DANC& ALLIANCIi 8A1..l.LAJ'.CE 
DELLA DI>NZA - ALJANSI TARI DlJN1.A. ~ 

O 
AUANZA Ml..J!'DIAL DE DI>NZA - AI...LEANZA 

 AL.JAN;A Ml..J!'DIAL DE DAN;A- כSHנ>LA DAJ\SI D...NAN SHRt- י-wנ..Lו נ."נ...,.ו .. .:גLו
, .It ~ BceMHplll>lii CoJ03 TDH1.\a - 1!t Jf. • I! _ .}}r704 [1-'--8- ""~ ו] -"jZ-

 ~-b ~ ~ J.I· .)ג! ~-CfוזCז ~ ~-עןלמיתריוקדירבת
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 E8 MaslerCard.ישראכרט
הלהקהבמשרדיכוכביס 100תמורתבמתנהשניכרטיס



 ~ןI jחוש ~ןI jחושםת Iש

30 V' שנות

תיאטרון-מחול

הקומיתבאופרה

לין"ברשל

גדןליס.אןפרהבתיבשלןשהמבןרכתברלין

במקצתהמטעההשסאתנןשאמהסאחד

לקןמדיההיאהכןןנההקןמית".האןפרה 11

למהתלהןלאעלילתי,למחזהכלליכשס

בימתית.

אמצעמאזבנפרדפןעלתזהתיאטרןןבמסגרת

לקהללהביאשתפקידהלהקה,-60השנןת

למחןלאחרכינןיזהןלמעשה,תיאטרןן-מחןל.

שלהקןמןניסטיבמשטראליןשהיחסמןדרני,

 ,ןכבדהןחשדהןשליחסהיהגרמניהמזרח
כמקןבל.ןלאהזהבסדר

האןפרהשביתאחריקצרזמן ,' 66בספטמבר

מלחמתבסןףנהרסהןא-מחדשנבנההקןמית

בןנערכה-ברליןעלבקרבןתהשנייההעןלס

תיאטרןן-קבןצתשלהראשןןהמןפעבכןרת

 11אבראקסס 11הבאלטזההיהשלן.המחןל

) I1Abraxas11 (, דרמטימחןלאלאשאינן
פאןסטהדןקטןרשלסיפןרןעלהמבןסס

הכןריאןגראףהשטן.עסחןתסשהןאןהחןזה

יןצר ,) Tom Schilling (שילינגטןסהיה

בזמנןביןתרהחשןבהמןדרנייסהבאלטיס

המזרחית.בגרמניה

לפנירביס.גילגןליסהקבןצהעברהמאז

יןצריזןגהקבןצהניהןלאתקיבלןכשנתייס

 Jan (לינקנסיאן-הןלנדיסמןדרנימחןל
Linkens (, עסבארץעבדשגסהכןריאןגראף

 Marc (יןנקרסמרקןעמיתןהישראלי,הבאלט
Jonkers (. ,שינןייסעברההקבןצהןאכן

מהןתייס.

קבןצתשל-30ההןלדתיןסחגיגןתלכבןד

"ןןיצק'!שלהבכןרהבןצעהתיאטרןן-המחןל,

שלהמחזהעלהמבןססחדיש,מחןלמןפעזהן

חיילעלהמספר ,-19ההמאהמתז:וילתביכנר
הפעסבנן.ןאסאהןבתןאתשרןצחפשןט

כמןאןפרהמלחינישימששכברהחןמר,עןבד

גאלןטהכמןןכןריאןגראפיסברגאלבן

תמןנןת,בשתידרמטיתנןעתילמןפעהצרפתי,

 ,) Birgit Scherzer (שרצרבירגיתידיעל
 Heiner (גרנצלנדהיינרמאתלמןסיקה
enzland Gז( . 

לסירןגיןמגלמיסןןיצקשלתפקידןאתאגב,

פןלמרתןמסהןאהאחדרקדניס,שני

) Thomas Vollmer ( סייפרטגרגןרןהשני

) Gregol" Seyffert (. אחדשלבנןהןאסייפרט

המשטרבימיהמצליחיסהכןריאןגראפיס

סייפרטדיטמארהקומןניסטי,

) Dietmar Seyffert (; עסמזןהההיההןא

לעבןדשהןרשןהמעטיסהיןצריסןביןהמשטר

מצטייןבאלטרקדןהיהגרגןרבנןבמערב.גס

באלטבתחרןיןתזהבבמדליןתןזכהבנעןרין,

רבןת.בינלאןמיןת

וסכןסמדליית-זהבהכןללפריז,העירפרסזהו

צרפתי.פרנק 40,000של

V' זכהפיקיובל

הראשוןבפרס

בתחרות

בפריזבינלאומית

בפרסישראלימחולאמןזוכהשנהבכללא

זההשנהיןקרתית.מיתלאןבינבתחרןתראשון

הקודמתהעןנהעדשרקדמיפיק,יןבלקרה.

התחרןתשלהגדןלבפרסהשנהזכהבבת-שבע,

בפריז,שהתקיימהלמחןלהבינלאןמית

 . 1996בנןבמבר

המחןלבמחלקתבתחרןתהשתתףפיק

אחדסולן;ריקןדישלןשהןביצעהמןדרני,

שיצרשניברןמשןן,קלןדהצרפתימאתחןבה,

אןהדמאתןהשלישיסאריננן,טרועבןרן

 .נהרין

V' 97קורסי-קיץ ' 

 Jacob's Pillowב-המתקייסהמחןלפסטיבל
כתמידכןללשנה, 65זהקיץבכלב 11שבארה

השןניסהקןרסיסלרקדניס.קןרסיסגס

 .-אןגוסט-יןלייןניבחודשיסנערכיס
ל;לפנןתאפשרלפרטיס

Lesley Farlow 
Jacob's Pillow 

287 POB 
Lee, MA 01238, USA 

1322 637 001-413 : Tel 
4744 243 413 : Fax 

נערךמסןרתעמןספחןתלאקיץקורס

בייחןדמיןעדהןאקיץ.מדי ,דנמרק,בקןפנהגן

בהתמחןתקלאסי,בבאלטשמעןנייניסלאלה

שיעןריסגסשסישכיאסבןרנןנןויל,בסגנון

גראהס.בשיטת

 , Vivi Flindtהיאהשנההסמינרמרכזת
 .-80הבשנןתהדניבבאלטמרכזיתרקדנית
ביןלי. 6ביןני 17ביןהשנהיתקייסהקןרס

ל;לפנןתישפרטיסלבירןר

Bartholin International Ballet Seminar 
3018 POB 

St. Strandsraede 21 
1021 Copenhagen 

Denmark 
Tel: 00 45 399 00436 

 ,הג'זבמחןלבהשתלמןתהמעונייניסלאלה,
גרמניה, , Wiesbadenבעירקןרסמתקייס

 Gusמאן:דמפורססמןרהשלבהדרכתן
Giordano . 3ןעדביןלי-30בנערךהקןרס 
באןגןסט.

אצל;פרטיס

Martha Harlam 
Auelstrasse 2a 

53925 Kall 
Germany 

6314 00492441 : Tel 

אותנטי,יןןניעממימחןלללמןדשמבקשומי

 ,' 97יןני-אוגןסטבחןדשיסזאתלעשןתיןכל
באתןנה.

 George Mavropoulosל-לפנןתישלפרטיס
Greek Folk Dance and Culture 

8, Schoiliou St 
Plaka, Athens 
10558 Greece 

3313244395 : Tel 
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זוו-גתמחוללהקת
DOR DANCE COMPANY ז·BA 

אורדמןג'נטאמנותית:מנהלת
Artistic Director: Jeannette Ordman 

שלישייוםבנלמופיעההלהקה
זור-בתבאולםבבער 8 : 3 0בשעה

ובנוטףתל-אביב; , 30גבירולאבו
לעירומחוץבתל-אביבאחריםבאולמות

נרטיטיםולרנישתלפרטים
תל-אביב , 30גבירולאבובת-זור;במשרזי

 03-6963175טל,

המחוללאמנותזוו-גתאולפו

 03-6963175טל,תל-אביב, , 30גבירולאבובת-זור;אולפופרטים:



אוסטוליהעלחושמנט
למחולסטודנטים 350גםהשתתפובכנס

הםקונג.והונגטייוואןזילנ,דניומאוסטרליה,

שכלללמחול,אולפניםבפסטיבלחלקלקחו

סמינרגםתנועה,ושיעורימופעיםמלבד

ג'ואיט.דברהבהדרכתמחול,ביקורתלכתיבת

כנסעלדיווח

he World Dance Alliance ז

OU JJAN·PJNG. SYDNEY '96 

ל<מ<ן'משמאל

• LOUJSE ADLER. JOCHEN SCHMJDT, OU JJAN·PJNG. SHJRLEY McKECHNJE 

MERYL TANKARD & STEPHANJE JORDAN 

העל<ונה,בשורה

LJN HWAJ·MJN 

במלבורוערן Jש
בייגןינגן Qu Jian-pingמאת

המחולאיגודשלהאזוריהמגזר ..........

דרום-מדינותכלאתהכוללהעולמי, ..........
 , 1986מאזשנה,מדימארגןאסיה,מזרח
בכלמחולעללמחקריםהמוקדשיםכנסים

ב-בהונג-קונגהתקייםהראשוןהכנסהיבטיו.

 . 1990עדקיץ,מדישםלהתכנסוהמשיך , 1986
היתר,ביןהאזורבעריהכנסנערךמאז

התקייםוהשנהובייג'ינג,טוקיובמנילה,

 .אוסטרליה ,במלבורן

מחולייהיההכנסבמרכזהשנהשעמדהנושא

הדיוניםביןעתיקים".ממקורותחדש

במחולושינוייםייהמשכיותהעיקריים:

 ,הדרגתית"התפתחותאוהפכהיימהאתני",

בותיים."תרבשינוייםייכיוונים

ומרצותמרצים 65כללההמשתתפיםרשימת

מאירופהואורחיםהאזורארצות-11מ

שורותכותבמלבדהכנס,באיביןוארה"ב.

נציגיםוכןמטייוואן, Lin Hwai-min ,אלה

בלטווהוואי.הונג-קונגתאילנ,דממלזיה,

 " Yillage Yoice "-המבקרתגםבנוכחותם
הכוריאוגראף , Debora Jowittיורקיהניו

 Janet Lansdale ,Garth Faganהאמריקאי
 , Jochen Schmidtהגרמניהמבקרמאנגליה,

 Peterהולם,סטוקשלהמחולמוזיאוןונציג
Bohlin . 
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להקותשלמופעים-13בצפוהכינוסמשתתפי

הבולטיםעלמליםכמההאזור.מארצות

 Douglasהכוריאוגראףשללהקתושבהם.
Wright במופעעינינואתפקחהזילנדמניו

 Buried "(הקבורה"ייונוסשלה,הדינאמי
Yenus "(. למחצה,מעורטליםואשהגבר

ראשיהםהבימה,מעלגבוהחבליםעלתלויים

ללהקה,לחבריהםמעלמתעלסיםהםלמטה.

נעשהבמופע .היטבמאומניםרקדניםכולם

בסיפורםבעיקרהיוונית,במיתולוגיהשימוש

מתמקדוהוא ,ואורידיקהאורפיאוסשל

בתנועתםהרשימוהרקדניםהמינים.במלחמת

 .ובאווירהקרקעפניעל-היטבהמעוצבת

הופיעמהאנויוייטנאםשלהמחולתיאטרון

מעובדיםעתיקים,אתנייםמחולותבשני

 ,ולשמשלגשםתפילהנושאוהאחדלבימה.

חניכהטקסעמדהשנישלבמרכזוואילו

אתביצעההלהקהנערים.שלוהתבגרות

המצפות"הנפשותייארץשנקראהמחול,

)" Land of Waiting Souls "(, תנועהבסגנון

האוסטרליהכוריאוגראףאותהמלווהמודרני.

Cheryl Stock , שניםשלושבמשךשעסק

ברורהיהבוייטנאם.מודרנימחולבהוראת

הרקדניותשלבתנועתןתמיםמשהושיש

זקוקהעדייןשלהןושהטכניקההוייטנאמיות,

בינלאומית.לרמהלהגיעכדיניכר,לשיפור

שכללהבינלאומיים",הסולניםשליימופעם

 ,מדרום-קוריאהפלוס 30בנירקדנים

שליותרגבוההרמההציגויפן,אינדונזיה

והאירורבגונייםהיוהרקדניםמופעיריקוד.

אלההיוהמחול.אמנותשלשונותזויות

כלדקות 17עד 10יחסית,קצרותעבודות

 .חלומיעולםיחדשיצרו ,אחת

סטודנטיםשלהופעתםאתגםלצייןראוי

האיגודביניהןאוסטרליות,אקדמיותמארבע

תושבישלהאמנותיותהמיומנויותלפיתוח

שתיהאבאוריג'ינים.המקוריים,אוסטרליה

מהונג-מודרני,למחולסטודנטיםשללהקות

הבימתילמחולשישחו,הוכיומטייוואןקונג

להגיעטובסיכויאסיהבדרום-מזרחהמודרני

מיומנות.שלגבוההלרמה

שלהיהביותרוהמרתקהמקוריהמופע

 Bangarra (בנגארהשלהמחולתיאטרון
Dance Theatre (. פייג'סטיבןהכוריאוגראף

) Stephen Page ( רקדניועםעיצב

שלם,ערבשלסוויטההאבאוריג'ינים

טכניקהביןהשילוב '., Ochres "שנקראית

המקוריהמחו~סגנוןוביןמערבית-מודרנית

ביותר.מוצלחהיההאוסטרלי

ם



למחולאזוויאולפו
סהיוזןעמק
אזוריתמועצהאדרזהדהשלבהכהלתה

הירזןעמק
למחולאולפן

 15132הירדןעמק.דכ.
 06-6751838טל.

אנוולמבוגרים.לילזיםשעוריםמתקיימיםבאולפן
במחול.חיצוניותבגרותלבבחינותתלמיזיםמגישים

 , RADבשיטתבלטמלמזיםאנו
 THE REGIONAL :רוסיתובשיטה

SCHOOL OF DANCE 

רפרטוארמוזרני,רקוזמלמזיםנןנמו
ופנטומימה.ג'אזויצירה,אימפרוביזציה

ג'אז.וחוגייצירהסזנאותובנוסף

למבונרים:חונים
הרשקוביץיחןבהזרנת-מזרחיריקוז •

מזראוריתבהזרנת-פלזנקרייזבנוסחתנועה •

הם:המוריםחבר

רפרטוארמוזרנירקוז-תורזיתיאורן,.הזה

ויצירהאימפרוביזציה

בן-ארי,מירבצירניאק,גלינהפילק,מרינה.
קלאסיבלט-ורובלמרים

פנטומימה-ולאסוףאנה.

בפסנתר:מלווים
סמולראלהבקייב,אולגהגולזין,ג'ניהגלמין,יפים
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שנתיתלתונניתנניסהמכחני
 ~ 99ו / 8תשנ"ח

קוליירמתנ"סלמחול,ביה"ס 6/4/97אייוםאולת:
חיפה , 12סנשחנהויצ"ו,ביה"ס 15/4/97גייוםצפון:אזור

מנחםכפרקיבוץמתא"ו,אמנויותמרכז 16/4/97זייוםדרום:אזור

יליו,תלמהע"שביה"ס 20/4/97איויום 17/4/97הייוםמרכז:אזור
גבעתיים , 5בורוכוב

בבלטשניםשלוששלרקעבעליחי-יאיבכתותמחוללתלמידימיועד
 .נוספתבטכניקהושנתייםקלאסי

 ;כוללתהשנתיתהתוכנית

המשתתפים)לכלשבועות(שלושהבקיץאמנויות.מחנה
חנוכה.מחנה

דללסוזןבמרכזמחול.סופשבוע
שבעבתבאנסמבלמחול.יום
הישראליבבלטמחול.יום
העיתיםביכורילמחולהמרכזבשיתוףהפוך.יום

 _ ___ •••••• 02-6738140והרשמה:לפרטים

-באצונו"םוןבואו
הנוםוחווםחוואזוויאוופ
גלעדשוששלהאמנותותבהנהלתה

 R.A.Dמבחני-קלאסיבלט •

מודרני.מחול

יצירתימחול •
סלוניים.ריקודים

.ג'אז

מזרחיריקוד •

לבגרותגמרעבודות.הנחיית

הלימודים
הרמותבכל
ומעלהגןמגיל

וכוריאוגרפיםרקדניםעםמפגשים •

תמורים:צוות

נתיב,יעלליסק,אלישעיזי,דניסיםנתן,רבקהגלע,דשוש

ואנזרייפאניריקי,זורשירלי,גרונרבריזזה,אוטר

הכרמלחרףרביןיצחקע"שקהילתימרכזרספררטכרערלתרברתהאגף
 06-6372004המאוחרותהערבבשעותגלעדשוש , 04-9840785אחה"צלמחול-בשעותהאןלפןטל.
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 1994סתיו , 14 'מסחוברת ,פריז
עמודיס 106

למחולמוקדשהרבעוןשל 14מס'גיליון

 ,ביותריפהספרזהוצורותיו.כלעלהאפריקני

הסבריסרקלאהמכיל ,נהדריסצילומיסמלא

גסאלא ,שבטייסאפריקנייסמחולותעל

(מלהשחוריסמחולאמנישלביוגרפיות

עלוסקירותלהיזהר)נא ,ב"בארהאסורה

דונהס,קתריןפריימוספרלשלעבודתס

תיאוריסגסבויש .הארלסשלהבאלטולהקת

הדרומיתמאמריקהשחורותלהקותשל

 .אחריסואזוריס

צירוף .ואנגליתבצרפתיתמובאיסהטקסטיס

 .חשובהואינפורמציהמרהיבצילוסשלנדיר
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המפוארותהתלבושות

דיאגילבשל

"The Art o:f 
Extravagance" 

הבאלטלהקתשלתלבושותתערוכתקטלוג

שוודיה,שללמחולבמוזיאוןהרוסי

 , 1996סטוקהולס ,המוזיאוןבהוצאת
עמודיס 184

מנהלו ,) Erik Naslund (נאסלונדאריק

 ,שוודיהשללמחולהמוזיאוןשלהוותיק

ממדבעלתתצוגהלאצורשנהמדימצליח

מרתקבקטלוגשמלווה,ייחודיהיסטורי

מדוברהפעסעצמו.בזכותספרהמהווה

הקשריסשלעשירתיעודהמכילבקטלוג

המאהראשיתשלהצייריסביוההדוקיס

 Leon (בקסטליאוןלמשל ,דיאגילבעסשעבדו
Bakst (, ארובה'גונצנטאליה) Natalia 

Gontcharova (, מאטיסהנרי) Henri 
Matisse (. גסמוקדשהקטלוגשלנכבדחלק

התפאורהליוצרדיאגילבביולקשר

 Nikolas (רריךמיקולאיוהתלבושות
Roerich (, ביצירהחשובחלקלושהיה

 ."האביבפולחןייסקי'ינניזשלהמהפכנית

I 

להקתשלפעילותהתקופתאתמתעדהקטלוג

הראשונה.העולסמלחמתעד ,לבאגידי

Overdadets konst 
TheArt 01 

Extravagance 

יוצריםשליירושתם

גדולים

 ,חוקרי-מחולשלהאמריקאיהאיגוד

Congress on Research in Dance , אירגון

מפרסס , CORDהשסתחתסילרבהמוכר

 ,משלוביטאוןבשנהפעמייס

Dance Research J ournal 
28 (האחרונההחוברתכותרתו. /  ) 1996סתיו , 2

בכנסשניתנולהרצאותכמעטכולהמוקדשת

האמפרי.דוריסשלאמנותהעלמיוחד

המחולהתפתחותעלהאמפרישלהשפעתה

שלמזופחותההיתהלאב"בארההמודרני

היתהלאשהאמפריאלא ,גראהסמרתה

צעירבגילנפטרההיא .דומיננטיתכהאישיות

מבימתהצידהונדחקהממחלהיחסית

 .ההיסטוריה

שלוההיסטוריוניסהמבקריסמחשוביככמה

שלפנינובגיליוןמאיריסבאמריקההמחול

האמפרי.שלויצירתהבחייהשוניספניס

• n i Pari גנBזeeזilews Ryska גgb n Di iוer f tyחז' Ko 

 BAKSז

ARIONOV .ו

שלמותו , 1929ועדמאזהלהקהבפעילות

יהרוסהבאלטביוהקשריסגברו ,דיאגילב

שלאלהבעיקר ,המודרניסטייסלצייריס

למשל.פיקאסו ,צרפת

הפארייתקופתעלהקדמהכוללהקטלוג

מאמריסוכו ,הלהקהשל "האקסטראוואגנטית

 .בתערוכהמוצגותשתלבושותיובאלטכלעל

סיוהתצלומ ,ובאנגליתבשוודיתנדפסהקטלוג

 .עצמסבעדמדבריסהצבעונייס

לחקרהקונגרסשלרבותלחוברותבניגוד

מאודמלומדיסמאמריסשמלאות ,המחול

אמנותעלהמאירדברבהסאיושלעיתיס

 .ומרתקענייני ,קריאהחומרהפעס-המחול

סיגלמרסיהשלהמבריקיסבניתוחיס

) Marcia Siegel ( ה-מבקרתאו" Yillage 
Yoice ", וויט'גדברה) Deborah Jowitt ( 
 .מקוריתוגישהרבהמחשבהמצויה

הזיכרונותהואשנושאומאמרגסמענייו

מתקייסשהיה ,האמריקאיהמחולמפסטיבל

זהקונטיקט.במדינתבמכללה-50הבשנות

אנשישלביותרהחשובהשנתיהמפגשהיה

עמדההאמפריודוריס ,המודרניהמחול

 .במרכזו

התאחדותביתעלהיסטורימאמר :מאמרועוד

 ,לימק"אהמקבילמשהו ,היהודיותהצעירות

 '., y "בכינויהידועניו-יורק,של 92שברחוב
פעילותשלמרכזיחלקהתרחשזהברחוב

למלחמתשסביבבשניסהמודרניהמחול

ימיסמאותסרקדואיוכמעט .השנייההעולס

שלורשימתה ," Y "-בדרכואתהתחילשלא



תןלדןתאתהיטבמכירשאינןמילכלממןמלץ

להתעמקשמעןנייןמיןלכלבאנגליה,הבאלט

זה.מיןחדבנןשא

שלצעדוובעקבות

פרדסר

Follow-ing Sir Fred's 
Steps 

במסגרתמיןחדבכנסשניתנןההרצאןת

Roehampton Institute 
 1994נןבמברללןנדןן
 Dance Booksבהןצאת
עמןדים 229 ,ללןנדןן

שבכןריאןגראפיםהאנגלי ,אשטןןפרד

שלעריסתןלידשעמדהאיש ,הבריטים

המאהשלהעשריםבשנןתהבריטיהבאלט

קבע , 1988בשנתמןתןעדליצןרןהמשיךשלנן,

שלהמיןחדהבאלטיהסגנןןאתמאחריםיןתר

 .המאןחדתהממלכה

מקיפןתבקןבץהמןבאןתהשןנןתהההרצאןת

אפשרית.זןןיתמכלככןריאןגראףעבןדתןאת

שלאישייםלזיכרןנןתןעד ,צןרנימניתןח

מדריךמהןןההספרעבד.עימםרקדנים

אשטןן.שליצירןתיןשללעןמק

אספקטיםלמצןאלקןראמאפשרזהקןבץ

פר,דסרשלהענפהביצירתןאןתןהמעניינים

הבריטיהמלכןתיהבאלטשלהאמנןתימנהלן

משפיעכןחהיההןאלמעשה '.-90 ' 63בשנים

בתקןפתשנכללממההרבהזןלהקהעיצןבעל

אישלמןסד.היההןאאמנןתי.כמנהלכהןנתן

ןבאלגנטיןתבאיפןקאנגלימאןדבמינן,מיןחד

שלן.ןבתנןעהשבן

 ) Joan Finkelstein (פינקלשטייןגיןאן
תפקידהאתןמןחשיתבהירהבצןרהמתארת

זה.נכבדבמןסדהאמפרידןריסשל

Following 
Sir Fred's Steps Ashton's Legacy 

reo Grau ח<l an .. Jordan & A pIו Ed,ted I>y Ste 

לרקוד._-המשוכווהס

צלב-הקרט"תחת"מחול
קאנטןמריןןקארינהליליאןמאת

Tanz unterlll Hakenkreuz 
Lilian Karina - Marion Kant 

 Henschel Verlag, Berlinהןצאת
1996 

 ,המןדרניהמחןלגדןלישלבגןרלםעלהמה

היטלר,שלשלטןנןבשנןתבגרמניה ,ההבעתי

זן-בארצםהשינןייםלנןכחהגיבןןכיצד

מסדרהאחרןנןתבשניםיןרדתשאינהשאלה

המעמיקהניתןחאתבגרמניה.רקןלא ,היןם

מבקרתדןןקאכתבהזהבענייןביןתרןהמרתק

 Susan (מאנינגסןזן ,אמריקאיתןחןקרת
Manning (, ןיגמןמאריהרקדניתעלבספרה

התעמןלהשרשללתכתיביןןכניעתה

מילרהדןןיגגםגבלס. ,הנאציןהאמנןיןת

) Hedwig Mi.iller ( ןאףבנןשא,ספריםכתבה

בגרמניההמחןלעלגדןלהתערןכהאצרה

כלעל .-20ההמאהשלהראשןנהבמחצית

ייבישראללמחןלביירבעןןדןןחכבראלה

איןחלקים,שניןבן ,שלפנינןהחדשבספר

בידישנכתבהראשןן,חלקןממש.שלחידןשים

שלאןטןביןגרפיהמעיןהןא ,קארינהליליאן

חייה .לשןןדיהשנמלטהגרמנייה,רקדנית

ללא ,מעמיקהלאאךאישיתבנימהמתןארים

למדיתמיםבניסיןןאבלספרןתית,יןמרה

באןתהקןרןתיהאתלתארהאמת,אתלןמר

איןמה.תקןפה

קאנט,מריןןכתבההספרשלהשניחלקןאת

בחיימרכזיתאישיןתשהיתהןמיהיסטןריןנית

היאאגב, .המזרחיתגרמניהשלהתרבןת

שללשעברהסןפריםאגןדתלראשנשןאה

שלהתןןךמעמןדיאחד ,המזרחיתגרמניה

שם.הביטןיחןפשדיכןימנגנין

שנןתרןבארכיןניםיסןדיתבצןרהנברהקאנט

בעיקרהןאבספרןחלקההנאצית,מהתקןפה

היסטןריחןמרזהןלמעשה,תעןדןת.שללקט

השתנןאיךבעקביןתהמןכיח ,ןגןלמיראשןני

מאזלמןפעיםהנןגעבכלןהחןקיםההןראןת

בסןףהמפלהןעדלשלטןןהיטלרעליית

השנייה.העןלםמלחמת

אישי,חןמרשלבמינןמיןחדשילןבזהן

 ,רשמייםמזכריםתיעןדןשלאןטןביןגרפי,

רןעהמתאריםביןרןקרטים,שלתככיםמלאי

מדןברשבהםהאמנים-ןהעיקרמטעם.לב

התעמןלהמנגנןןפקידימאןתםנבדליםאינם

לצאתניסהאחרת,שחשבמי .הנאציןהדיכןי
ןקןרטלאבאןפןןאחרים,מןעד.מבעןדליילחן

החדשים,לאדןניםלהסתגלניסןלמשל,יןס

אןתם.שיגרשןעדןחיכן

ןנכתבנערךשהןאזהבמחקרהמענייןהפרט

חןפשדיכןיממנגנןןחלקשהיתהמיבידי

הקןמןניזם.בשםהביטןי
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שלשפעותוםם.חסהמחולבאולמיאבלובפאוקיס,בנינוותשינתושלמיסשלגשס

ענשיושקווההריקודבעקבותמנווגיוואשלמנםיעתודוייחוצעיויס.ותיקיסיוצויס,

אירופיפסיפס
בפויןויס Iח Wויסגב

עסןקיםב"ארהשלבאמריקה ..........

עלבכתיבההמחןלןחןקריהמבקרים ~
במקןםבמחןל.ןרב-לאןמיןתאתנןצנטריןת

ממשית,אנןשיתכתנןעהבמחןללהתעניין

חברתית.כתנןעהבןעןסקיםהם-בימתית

ביןלשלבמנסים ,זאתלעןמת ,בפריז

שםצפיתי .המחןלשלהשןנןתהמשמעןיןת

ליצןרהניסיןןימסימנבהםשישבמןפעים

 .אתנילמןצאהתייחסןתתןךאמנןתיתתנןעה

כ,ךזאתלהגדירנכןןיןתר ,"שחןרהייתרבןת

קןרקט.הפןליטיקלימתרבןתלרגענתעלםאם

וכ
c:: -זמננן-בןלמחןלבמרכז) Theatre 

Contemporain de la Danse (, הממןקם

אק'זהתרבןתשרמןרשת ,"האמנןיןתעיר"ב

-שלנן)דללסןזןאתקצתהמזכיר(מקןםלאנג
שנישכללערבמנןייםסדרתבמסגרתראיתי

ארבעהידיעלןנרקדןנןצרןשניהםדןאטים.

ןמרתקנןעזניסיןןזההיה .שחןריםרקדנים

 ,הרחןבריקןדשלהתנןעתיבחןמרלהשתמש

ןנדד ) Breakdance (ברייקדאנספעםשכןנה

לאירןפהאחרןתןעריםנין-יןרקמשכןנןת

שפהליצירתשנים,מעשןריןתרבמשך

 .ןכנהאמנןתיתאישית,תנןעתית

ןבןרןסאנןןשלהדןאטאםאבל, .ממשנער

כןריאןגראפית ,היטבןמעןצבמרגשהיה

ןאלנטיןןדןדי'מייצחכיםשלהדןאט ,ןרגשית

) Hakim Maiche - David Valentine ( היה

בןסר.יצירתהצדקה,ללאיןמרני ,מתחכם

 .דקןתכעשררקנמשךהןאהמזללמרבה

Lם
םד

פסטיבלבמסגרת ,למשל ,שראינןלמהבניגןד

מרגןליןירןןשלמאמרן[ראה 1996ישראל

סאליההכןריאןגראףהצליחן ,] 9 'מסבגיליןן

המהמםלדןאטןעמיתן ) Salia Sanon (סאנןן

שיתןףליצןר ) Seydoux Boro (בןרןסיידן

מחןללמהןתבסתירהשעןמד ,ביניהםפעןלה

באןפןאינדיןןידןאליסטיתשהיא ,הרחןב

ןמלחמתהניכןרשלתןלדהזןאןליקיצןני.

המןדרניהכרךברחןבןתהנעריםשלהקיןם

שמןצאםהרקדניםשני ,מקןםמכל .האלים

אינםכבר ,בפריזממןשךזמןיםיןחמאפריקה

האקרןבטיתבתנןעה .בגרןתבהםיש .נערים

גםיששלהםמתפשרתןהבלתיהמסןכנת

שלרגעיםלהפגיןלשניהםהמאפשרת ,פיןטיןת

 .יןאמיתכןןיחסרןך

ביןדןאטהןאאף ,המןפעשלהראשןןחלקן

ןהשנימבןגרהאחד ,אירןפאיםלארקדניםשני

 ,שנה 12כברפןעלבן-זמננןלמחןלהמרכז

ידןעייןצריםשללהקןתיהםהןפיעןןבמסגרתן

גאלןטה.שלןלהקתןמאריןמגילמשלשם,

לרביםאכסניהשימשזהגדןללאאןלם

ברשימת .בצרפתהעכשןןיהמחןלמיןצרי

שמןתבןלטיםבמרכזןהמבצעיםהיןצרים

עלמרציםהאמריקאים .רביםצפןן-אפריקאים

הצרפתיםגםאבלןבין-גזעי,בין-עדתישיתןף

רמהעלמןןתריםןלא ,בנידןןמשהןעןשים

 .תיתאמנן

בעירקהילתימרכזבמעיןשהתקייםמןפעגם

 ,) Colombes (שמהקןלןמב ,פריזשללןןיין
מןפעעיצןבעלאתנימחןלבהשפעתעןסק

שהציגהלמןפעכןןנתי .עכשןןיןאמנןתיאישי

שם .) Blanca Li (ליבלאנקהשללהקתהשם

המלךבתשלןמיתמשמע ," Salome "המןפע
האחראית ,הצעיפיםשבעתבעלתזן ,הןרדןס

 .המטביליןחנןשלראשןלכריתת

מןגדרשלהןהמןפעמספר,דיןצרתהיאיל

ןמןסיקליכןריאןגראפימןפעייבתןכנייה

אח,דשחקן ,טרפזאןמנישני ,רקדניןתלשמןנה

זהבמןפע ."מןסיקאיםןחמישהליריתזמרת

עם .היןצרתשלהאתניהמןצאהיטבניכר

מהכלןבעצםהתלבןשןתהבימה, ,זאת

מהמחןליןתרמענייניםהיןלמןפעשמסביב

הפלמנקן.שלההיכרסימניבןשניכרים ,עצמן

לרתןםנןסףעכשןןיניסיןןזהן ,מקרהבכל

מעטלאשהעסיקהחדשה,תימהברלסיפןר

ים.יאתנסגנןנייםאמצעים ,אןגראפיםיכןר

מעלהתלןיכלןבמיןהןאיןחנןשלכלאן

עבןדתםאתעןשיםהאקרןבטיםןשני ,לבימה

מןפע .בעלילהממשישתלבשהדברמבלי

מרתקיםרגעיםבןשיש,משהןמבןלבל

מעןלןת.ןרקדניןת

48 



אירןפיפסיפס
זוגי~תאס

צפיתימצרפתרקדניםשלנוסףבמופע ..........

""'IIIIIIIIIII ברמןבעירמחולפסטיבלבמסגרת
הלהמאת ,אורכוכשעה ,דואטשובה.ישבגרמנ

 Hela Fattoumi-(לאמורהואריקפאטומי
Eric Lamoureux (. צירהיהשם" Solstice ", 

 .שוויםהלילהומשךהיוםמשךשבוהיום

ביח,דשניםמעשריותרכברעובדיםהשניים

הפעולהשיתוףאתלמחול.מחוץגםזוגוהם

גברהואסטודנטים.בהיותםעודהחלוביניהם

ממוצא ,עורשחומתוהיא ,קומהגבהצרפתי

ומעבירהבשלמותמשתלבתתנועתם .ינאפריק

הם .מובהקתזוגיות ,משפחתיתיחדתחושת

להםהמתעופפיםאקרובטיםכשנינוהגים

בכךלחלוטיןותלויים ,לזירהמעלבאוויר

המעוף.באמצעשלוהפרטנראתיתפוסשהאחד

נעדרתאינהולאמורהפאטומישלהתנועה

הבימהעלמעשיהםתמידולאסיכונים,

מצדמחיצותמינימזיזיםהםתחילהמובנים.

לכ,ךשישמבליהשני,לעברההבימהשלאחד

ככלאבלכלשהי.משמעות ,לפחותבעיני

הקשרמתברר ,מתפתחהמשפחתישהדואט

מרתקנעשהוהמחול ,לאשההגברביןההדוק

בוגר. ,מצויןדואטזהוויותר.יותר

Cכ
c:: --
Lם
םד

אירןפיפסיפס
בומושלהסתיו-בויססיפווי

Cכ
c:: --

דרכהאתהחלהשםלוופרטאל,אם ..........

""'IIIIIIIIIII בהעובדתעדייןולמעשהבאושפינה, 
-העכשוויהמחולתיאטרוןשלקכההיא
 ,העתיק Hansaעריאיגודמעריאחת ,ברמן

המחולתיאטרוןשלמאודחשובמרכזהיא

כמו ,חשוביםיוצריםבעברפעלוכאןהגרמני.

שלו(שבבכורהקרסניקויוהאןהופמןריינהילד

שלנוהדיוןבמסגרתעסקנו ,בקלןשהתקיימה

וזה ,) 13-12עמ' ,הפוליטיתהזיקהבעלבמחול

סוזנההעירוניתהלהקהאתמנהלתשנתיים

לינקה.

Lם
םד

השמייםלמרותמאו,דצבעוניהאירופיהסתיו

צובעיםהערמוניםעצישלכתהאפורים.

ואדוםבצהובוהכבישיםהמדרכותאתבנופלם

לאיצבעוננקהילשלהחדשהמחול .מרהיבים

 " Heisse ( "חםאווירייששמה ,יצירתהפחות.
" Luft (, שאפשרמהוכל ,יםיצבעונםיבדכולה

יטקסטילמופעזההיה ,בכלל .בהםלעשות

תיאטרוןביצעהחדשההיצירהלפני :מובהק

 ,לינקהשלעבודתהאתברמןשלהמחול

הקיבוציתהמחוללהקתשלממופעיההמוכרת

תפקידהבדיםממלאיםבושגם ,"נשיםבאלטיי

זוגבתמעיןהיאהחדשההיצירהמרכזי.

 ."נשיםבאלטייל

ניכרהמרהיבים.הבדיםיוצריםהתנועהאת

הןהארוגהחומרשלוהנשיותשהצבעוניות

שלשהכנתהמורגש,היוצרת.דמיוןאתשגירו

בהתקועותעדייןעתה.רקהסתיימהזויצירה

וגימור.נוספתלמדידהזקוקהוהיאסיכות
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אירופיפסיפס
צבעיםשלמשחק

הגרמניתהעירשלהעירוניבתיאטרון ..........

התקיימה ) Saarbriicken (סארבריקן ~
צעירהיוצרתמאתחדשמחולשלבכורה

לעבודותיהלבשמתישמזמן ,משטוטגארט

וללהקתהגארטטוטששלהבאלטלהקתעבור

עסעבדה ) Daniela Kurz (קורץדניאלהשלה.

עלסארבריקןשלהמודרניהמחוללהקת

ללאכשעה,נמשךבימינושכנהוגמחול,

משמע: ". Monochrome "ושמוהפסקה,

חד-גוון·

מוכשרת,מחולרתיוצהיאקורץ ,ספקבלי

הייחודיתהתנועהשפתאתעדייןהמחפשת

ואפילובימתיותשהןשלהיצירותראיתישלה.

המסתפקתעבודהבצדמאו,דתיאטרליות

יצירותהיואלווגסאלוגס .לשמהבתנועה

 .היטבובנויותנאות

קטעכלבגווניס;לעסוקקורץבחרההפעס

קשורהיצירתהאחר.לצבעמוקדשבמופע

 1928- (קלייןאיבהצרפתיהציירשלביצירתו
 "צייר"ששעהסקנדליסעוררקליין .) 1962

בכחולמרוחותעירומות,דוגמניותבעזרת

מתפלשותכשהן ,לעצמושרקחשלוהמיוחד

 ,הרצפהעלהמונחיסבדיסעלהוראותיולפי

אחדבגווןשימושותנועה.רישומייוצרותוכך

בצבעהשימושעצסאתלבירורהעמידויחיד

החזותית.באמנות

וכ
c: 

נפרדשאינו ,סארבריקןשלהבימהחלל

עשוי ,ונלהביס)צעיר<ס(שהיוהצופיסממקוס

שגילסהרקדן,נכנסזובהירהלבימהלבן.כולו

שהקירותקראתיבתוכנייהקליין.הצייראת

יופיבלבן,תנועהתוךייצבעוהאנשיסואפילו

המברשתהבימתיתשבמציאותאלארעיון.של

האישוגסצבע,נטפהממשלאהלבנה

המשתאות,לעינינולהלביןעליוהיהשכביכול

לפניכשהיה,נותרהלבןברקעלהיעלסואף

המופע.תחילת

פתיחההיתהבזהוב,מחולשלנאהרגעהיה

החללבמרומימוזרותדמויותעסבכחול

אפור.שלבתמונההסתייסוהכל ,הבימתי

תמונההביצוע,וטיבהכוריאוגראפיהמבחינת

 ,"ר P >;!"שנקראבמחולאפוריסשלזומסיימת

המלווההמוסיקהביותר.המושלמתהיתה

מאודשוניסקטעיסשלשלססלטמיןהיתה

זהבריקודשלטגווניס,מרובוכךמזה.זה

 .האפורהצבע

Lם
םד

 ("(קא'בבתפק'דהק(מרקוס ,"(ב("

WHfTE". MARKUS HECKEL AS YVES KLEfN. PHQTQ: UWE MERKEL ·' 
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אירופיפסיפס
Iכ
c::: -
Lם
םד

התוןןניתבאתנותהתחול

~ 
 ) Emden (~מדוגדולההלאבעיר

שייסדמוזיאוונמצאגרמניהשבצפוו

שניסעשרותבמשדועורכומייסדושהיהמי

מסוףנאנו.הנרי ,) Stern (יישטרו"השבועוושל
תערוכה,שסמוצגת ' 97ינוארועדאוקטובר

המודרנייסהצייריסביצירותהמחולשנושאה

 , ZOה-המאהשלהראשונההמחציתשל

 !'ר pשל.ועדייממאטיס

ראשיתשלהחדשניסהצייריסביוהקשריס

מעצבירביס.היוהמחולואמנותהמאה

למשלכפיקאסונודעיסותפאורותתלבושות

הרוסיכארכיפנקוופסליסוצייריסאח,דמצד

והרקדניותהמחולאחרנמשכו ,שנימצד

אמניסוציור.לרישוסכנושאיסוהרקדניס

מכלבשקדנותשנאספהבתצוגהמיוצגיסאלה

העולס.

שלתנועההמלאהציוראתמכיראינומי

באמדואבלמאטיס?מאתהרקדניותחמש

אלא,עצמובאוריגינלרקלאלפגושניתו

וישנסקיר.עלתיכנונושלשוניסבשלביס

 ,ארכיפנקומאתורישומיספסליסגס

ידיעל~מדושל Kunsthalleל-שהושאלו
מצוישסאביב,-תלשללאמנותהמוזיאוו

ארכיפנקו,יצירותשלביותרהגדולהאוסף

ביס.החשוהרוסיסהקוביסטיסאחד

כלומר ,יצירות-170כמוצגותבתערוכה

הענקיותמהתצוגותאיננהאבלמקיפההיא

בהנכבדמקוס .הצופהאתהמעייפות

מראשיתהגרמניתהמודרנהצייריתופסיס

 "הכחולייהפרששנקראומהקבוצות ,המאה

ונולדה ) Kirchner (קירכנרכמו ,הגשר""ו

) Nolde (. גסיצרוזומקבוצהצייריס

 MATISSEמאט(ס

המחוליוצריעסרביסאישייסקשריס

בדיוקנאותאותסציירווהס ,המודרני

וברישומיס.

 ,) Bauhaus (הבאוהאוסאנשיביוהקשר
יוצר ,) Schlemmer (שלמראוסקארובראשס

כמהידיעלכאומתועדאדי",הטריה"באלט

 ,יצרשהואמכניותהכביכולמהדמויות

בפניאמנותיצירותשהוומסכותבתלבושות

 ·עצמו

אתמשכנעתבדרןמציגההמרתקתהתצוגה

המודרניהמחולביוההדדיתההשפעה

הנלווההקטלוגהחזותיות.והאמנויות

ליחסיסעשירתיעודמספקלתערוכה

הציורוביוהמחולבימתביוהמיוחדיס

המודרנייס.והפיסול

 Iנקפארכ(

ARCHIPENKO 
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אירופיפסיפס
וטןמפולינההומןשלטון

Cכ
c= --

היןשבהישראליהיןצר ,גליליאיציק ..........

"""1IIIIIIII מפעםאןתילהפתיעןמצליחבהןלנד
לאהןאהפעם .ןבגדןלשןב,זאתעשהלפעם,

עיצבאלאצנןעה,קאמריתבעבןדההסתפק

 ,רקדנים )!ו-14לןבצלילבתנןעהיצירה

פחןת,בלאיןתרןמיפחןתמי ,מנגניםשגס

אתכחןמההמקיפים ,פסנתרים )!ומשבעה

פניעלהמשתרעתהענקיתהטרמפןלינה

כןלה.הבימה

Lם
םר

שלטןומשמע ,,, Chronocratie "צירהיהשם
היא ,ממדיהמלבד ,בהשמיןחדמה .הזמו

הנןצרת ,ןחלןמיתרכה ,איטיתכאילןתנןעה

המשמשמהסןג ,הענקיתבכריתהשימןשבשל

אתמקפיץהמזרןלגןבה.קןפציםשללנחיתה

בן ,אןתםעןצרגםאבלוהמצןינים)הרקדנים

י,חלןממשהןלמחןלמשןןהזהמצב .זמנית

ים.שלמימיןלפנימתחתהאנשיםנעןכאילן

קארלין'גהחבןרהעבןרשחיבר ,המןסיקה

הרקדניםשלליכןלתםמןתאמת ,) Gene Carlו

 ,הרקדניםאחדלמדי.מגבילןזה ,בפסנתרלנגן

שהןא ,) Joaquim Sabateוסאבטהג'ןאקים
כדיתןךשרמעןלה,קןנטראטנןרזמרגם

אלהכלבמהלכן.המנגנתכנריתגםןישהמןפע

שילןבמןלטימדיה,שלתחןשהלמןפעמשןןים

השןלטהזמומתחןשתיןתראבלאמנןיןת.

שלקבןצתית,שייכןתשלבאןןירהחשתי

שלטןובעצם ,קןלקטיבבתןךיחידים

 .התנןעהאןפיעלמשפיעכגןרם ,הטרמפןלינה

בלגיהבהןלנ,דפעמים-25כבןצעכברהמןפע

ארצה,להביאןמאמציםןנעשים ,ןבגרמניה

הקרןב.בקיץכרמיאלפסטבילבמסגרתאןלי
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אירופיפסיפס
ופוותנשוסעל

מעןלןת,רקדניןתחמשהןהנשים .........

 ,ענקיןתגןןיןתדןמה:מספרןהפרןת ..........

שחןטןת,בקרבנןתשלגןבהן,מטרכארבעה

בבית-כמןאנקןלים,עלהבימהבצדתלןיןת

דהכריסטינההיאהכןריאןגראפית .מטבחיים

יןצרת ,) Krisztina de Chatel (שאטל

נכתבשכברצרפתי,שםבעלתמצןינתהןלנדית

 . 9מס'בגיליןןעליה

משמע ," Vanitas "נקראשלההחדשהמןפע

החכםבשעתןשהתבטאכפי ,"הבליםהבליי

אתהגיןניתלהסבירביכןלתיאיןאדם.מכל

מהאבלהמחןלית,ליצירההכןתרתביןהקשר

מדןיקתממש,מעןלהעצמההעבןדהמשנה.זה

בבית-הפןעלןתחמשןיבהיחסיםבתיאןר

נראןתהןכךמקןם,(מכלהמטבחיים

ניתןשאינןבצבעאבלנקייםבחלןקים

 ,כקאנןןבנןיהרבןתפעמיםהתנןעהלהגדרה).

תןךתמידאבל,היתרשללזןבניגןדמתפתחת

פיעלמעןצבןתלאהדמןיןתפנימי.קשר

מהרקדניןתאחתכלאלאאןפי,שלמחןןת

התנןעתילחןמראישיפירןשמעניקההנהדרןת

שאטל.דהשל

בארץ,הןפיעהטרםשאטלדהשללהקתה

המקןריןתהיןצרןתאחתהיאשכך.ןחבל

הזמןןהגיעההןלנדי,במחןלביןתרןהחשןבןת

עבןדתה.ןאתאןתהיכירןבארץשגם

פילןסןפיןת,משמעןיןתגםלערבמןכרחיםאם

הצפןיהסתמי,הסןףאןליהןהשחןטןתהפרןת

הבליםהבלאןתןחיינן,שלהמשמעןתןחסר

חייהןשללסמלהןפכןתהןקןהלת.של

מןפעזהןכ,ךאןכךהנשים.שלהסתמיים

 ,ןמקןריתקפדניתבצןרהבנןיביטןי,כןחמלא

שאטל.דההכןריאןגראפיתשלכדרכה

Iכ
c 

Lם
aו
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אירופיפסיפס
העיומפתאתווקויס

סטוארטתום :'כור ,"ורעיריימיפו'

BERT BENSCHOP סCITY MAPPING", CHOR,: THOM STUART, PHOTO: R " 

Eכ
c: --

אתלעןדדשנןעדפסטיבלהןלנ,דממלכתבירתהיאהלאהאג,בעירמתקייםשנתייםמדי ..........

 , CaDanceהפסטיבאלשםןחדשניים,צעיריםיןצריםשלעבןדתם IIIIIIIי'"""

מקטעיםמןרכבהמןפע , City-mappingהעיר",יימיפןיהיהביןתרהמענייןשראיתימהמןפעים

העירשלדיןקןמעיןלציירשנןעדןבימתיןת,התרחשןיןתןמיניטקסטיםןמחןל,מןסיקהשלרבים

מפההתןצאה: ,) Thom Stuart (סטןארטתןםהכןריאןגראףבעינינראהשהדברכפיהאג,

דןנלדנןסף,כןריאןגראףשלבמןפענןכחלהיןתיכןלתילאאגב,האג,שלביןתרןלבביתצבעןנית

 ,שןנהבצןרהעירןאתרןאהןבןןדאיהמשימה,אןתההןטלהשעלין ,) Donald Fleming (פלמינג

Lם
םד

בתלבןשתלבןשיאןןה,מהאירקדןהןפיע ,התיאטרןןלאןלםלהיכנסהןרשןשהצןפיםלפני

ןהןבילבתנןעתןאןתנןבירךהןאהאכסדרה,אתהמשכרבריחןשאפףקטןרתנרןהציתמסןרתית,

דרןם-מזרחמאיישמןצאםהעירשלהרביםלתןשביםשהןקדשסמליקטעהיהזההאןלם,אל

השנייה,העןלםמלחמתאחריעדאלןבאייםשלטןההןלנדיםכידןע,אסיה,

מןטיבמעיןהיהזהןהיןם,פעםהאג,ברחןבןתתנןעהשלאילםסרטתצלןמיהןפיעןגדןלמסךעל

כןלן,המןפעשלחןזר

משטחסביברץעירןם,העליןןגןפןפלגנער,ג'ןגינג,שלבבןקרהחלהסטןארטתןםשלהעירמפת

שמתעתדכמיאןלי ,מכנסייםללאעדייןןעניבה,ז'קטלבןשעצמן,שהכןריאןגראףשעההבימה,

רישןםמין ,משעשעתיאןםנןצרלנערבינןהצןפים,מןשביאתבריצההקיף ,עבןדתןלמקןםלצאת

עירןני,בןקרשל

 Job (סאנדרסיןבלמשל,ןתיקים,אמניםןשרןרקדן ,חייםשמחתאפןףשהיה ,המןפעבהמשך
Sanders ( סןלןןג'ינינןסטלגי,טנגןשרקד) Jeanne Solan (, תיאטר,דנסהנדרלנדסמןןתיקי

מבןגריאחדיןתר,צעיריםאמניםהןפיעןלעןמתםגעתןן,בקיבןץאצלנןקרןבןתלעיתיםהמלמדת

הברבןרים",מ"אגםרציניקטעדןןקאהעלההעירןניהקןנסרבטןריןם

קרנבלשלקיןמןעםבבדבד ,-30המשנןתהעירשלמןסרטןתרחןבתמןנןתהןקרנןןשןבשןב

לעירן,צבעןניפרחיםזרהגישסטןארטספק,איןןזמרה,מןסיקהמחןל,שלןקלאסימןדרניעממי,

 •• ,,"rn ~ A ן,~,"ן,""
לבלט~ה,ו 'Iאר~ה( J!,(תחרות

L/U 

נננ~נ~ I~ךנ~ ~ו~ת Iת~ך
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עידודלמעןנוסדהלבלטארבטובהמיהתחרות

הקלאסיהבלטבתחוםברקדניםותמיכה

שלשניםורבתהחשובהפעילותהאתולהנציח

בישראלהבלטבתחוםארבטובהמיה

~ 
&-
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 1920-1964ישואנאוהאמנותיהמחוואשית

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיה
עיניים"-בכיליוןזהלספר"חיכינו ,"ר'עה"ז"ל,לטקל,חזי

ותרבות,החינוךבמשרדהמחולעלהמפקחז"ל,חרמוןשלום ~ם
החיים

עודוכיסוףזהבספררואהשאינןמקוה"אני
מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידן

בתילכלבסיסילימודחומרישמשזהשספרהראוי
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דגוןגדיצירומים:

אתדללסןזןמרכזמארחשנהמדי ..........

שנןעדהמסגרתמסך",תייהרממןפעי ..........
ןיןצריםצעיריםיןצריםלרשןתבמהלהעמיד

בדצמברשהתקיימןאלה,למןפעיםמנןסים.

תיאטרןןמנהלימספרגםהןזמנן ,) 21-10 (

שהםכןןנהמתןךמאירןפה,בעיקרןפסטיבלים

מןקדםמכ,ךייצאמהמחול.קנייניגםיהיו

 .לדעת

מורכבמהםאחדכלכמעטהמופעים, 24

רבגוניראןוהחלןןהיןןיצירןת,משלןש

הרבהבישראל:הטרייההמחוללאמנות

ביותרגבןההביצועורמתרעננות,יצירות

שלמןפעיהםבלטןהצעירים.הרקדניםבקרב

מארשל.וברקפינטו,ענבלדרנועההצעירים

שעבדןכאלוביניהםהצעירים,היןצריםלצד

עבןדןתהכינןאןבת-שבעאנסמבלרקדניעם

תיאטרון-שלמןפעיםגםהתקיימועצמאיות,

חדשהתוכניתהביאהשינפלדרנהענבל;מחול

מופעוכןמשלה;מוכרותעבודןתגםהכוללת

אפרתי.משהשלקולדממה,של

ורטיגומוכרים.הרכביםשלמופעיםגםוהיו

בן-גלןנירדרורליאתשלוהלהקההירושלמית

ביצירתוהופיעתדמורעידובכורות;ביצעו

ייאוספים"אתביצעהפרידלנדסאלי-אןייתא";

אתרקדהקולבןאמירשלקבוצתושלה;

 ." 2לייג'יזלגירסתו

הצליחבניאל,ערןהשנה,האמנותיהמנהל

כוריאוגראפיהשלורבגונימייצגמבחרלהציג

מצוינים.רקדניםןשפעצעירה,ישראלית

~ 



 : 56עפדו

מרש?ברק ,'בור ,"םעצוב'םתפוז'ש?ארץייופעו:ר:

דרכעה :'כור ,"א:ואא<נויילמטה:

 : 5ןעפוד

שע?ועד'ורטה((םנעה ,'כור ,בורדומ'נו"ייופעו:ר:

גונו '?ש ,'כור ,"כרג'?םק'סעייופט:ר:

: PAGE 56 

UP: "LAND OF SAD ORANGES", CHOR .. BARAK MARSHALL 

DOWN: "NOTHING BUT", CHOR .. NOAH DAR 

: PAGE 57 

UP: "BORDOMINO", CHOR .. NOAH WERTHEIM & ADI SHA'AL 

OOWN: "BUSINESS AS USUAL", CHOR. : SHELLEY GONEN 
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ציייקובסקי
אייפמזבוריטשל



אפרילחודשבראשית

לישראללהניעאמורה

אייפמזבוריטשללהקתו

שהוגלולהוריםבסיביר,נולדאייפמן ........

"""'1IIIIIIII נגדהטיהוריםבמסעמאוקראינהלשם
מותלאחרסטאלין.שלשלטונובימיהיהודים

בעירוהתיישבהמערבההמשפחהחזרההרודן

לרקוד.התחילהואיל,דבהיותושם,קישנייב.

בתנןעה,עצמואתלהביעצורךחשתמיד

הכוריאןגראפיםאחדאייפמן,בוריסבריקוד.

גםהסבןריםישהיום,רוסיהשלהבולטים

שניהליומניםרשימות,מזמןלאמצאבעולם,

המשפטאתקראלתדהמתוושם , 13בגיל

כדיהאלה,הרשימותאתמתחילאני IIהבא:

אתלהביןהמחוללמבקריבעתידלעזור

שלי".היצירהמקורןת

ראשונהכוריאוגראפיהמעיןיצרכבר 13בגיל

זואולי IIמסביר:הואחייכניתבנימהשלו.

אמביציוזיילדשלשאיפתוהיתה

שלכמוייעודתחושתואולי ,מהפרובינציה

'עליעליכםשלוםשלבסיפןרוילדאותו

-15הבןאייפמןבוריספגשבקישינייבכינור"!
יעקובסןןליאונידהדגולהכוריאוגראףאת

להיןתאניאוכל"איךאותן:ושאל

היתה:שקיבלהתשןבהכוריאוגראף?".

כוריאוגראפיםנעשים,לא"כוריאוגראפים

 . IIנןלדים

היתההדרךאך ,כוריאןגראףנולד,הואואכן

קונסרבטוריוןדרךעברההיאארוכה.

למחול,בפקולטהאייפמןלמדשםנגר,דבלני

שנתייםותיאוריה.המוסיקהתולדותאתגם

התקבלבקונסרבטוריוןלימודיוסיןםלפני

שםעללמחולבאקדמיהכוריאוגראףכמורה

להתקבלעצוםכבודהיהזהןןאגאנןבה.

התלמידותן"ביהזאת.לאקדמיהככוריאוגראף

לפרימההפכוהזמןשבבןאכאלההיושלי

 .בולשוי"ושלקירובאופרתשלבלרינות

 IIגאיינה IIאייפמן,שלהראשונןתהעבודות

וגםבקירובגםבוצעוהאש",ציפור IIו

לאחר ,-1977בבלנינגרד.מאלנהליבתיאטרון

להרפתקהיצאהואבאקדמיה,שניםשבע

הןאהסובייטית:הביורוקרטיהכלליאתושבר

משלו,להקה , IIהמחולתיאטרןן IIאתהקים

השולט.האקדמיזםנגדיצאהואןאיתה

טכניקהלשלבניסההואהרבגוניבסגנונו

תנןעהעמוקה,פילןסופיהעםקלאסית

וראייהעצומהאקספרסיביותעםמודרנית

כשישיםבלהקתוישכיום,תיאטרלית.

יצירות-40כיצרהןאעבןרםרקדנים,

וקצרהעולםבכלאיתםהופיעהואמרהיבות.

מסחררת.הצלחה

ביצירהבארץ,הופיעהשלהקתולאחרנפגשנו

של IIקישוטדון IIלגרסתן-מייצגתכךכללא

 ,האמרגן"שלבחירתוהיתהזו II .מינקוס

 ,כאןלהופיערציתיכךכל IIאייפמן,מצטדק

איזועםליחשובהיהלאמקוםשבאיזשהו

אופיע".אניעבודה

מייצגתשבהחלטיצירהעםמגיעהואעכשיו

"צ'ייקובסקי".הבאלטשלו,האמנותיהקואת

פסיכולוגיים.ניגודיםמלאת ,עמןקהעבודהזו

המוסיקה.המחשתבעצםשזומדגישאייפמן

II ,בטבורינוקשוריםהבאלט,אנשיאנחנו

עצמיאתזוכראניצ'ייקובסקי.שללמוסיקה

אתלשמועכדילתיאטרוןרץבקישנייב,כנער

ם'אגשלהשלישיתהמערכהבסוףהמוסיקה

אחרישבתיטראגית!כךכלהיאהברבורים!

רק .,דמיינתי,התייסרתיבכיתיבבית,כך

צ'ייקובסקי,שלדמותולהבנתהגעתיעכשין

עליעטורהיההרשמיותהביוגרפיותשלפי

מוסיקהיוצרכזהאדםאיךתהילה.ורבדפנה

למסעיצאתיהזאתמהכפילותטראגית?כה

גםלעצמי,גםלגלותניסיתימשלי.םיפושיח

אתיקההמוסשלהטראגיותדרךלצופים,

בבאלטעלילהישהאםהאיש.שלהטרגדיה

 ,בומופיעחייוסיפןרצ'ייקובסקי?עלשלי

דמיוןקוויישערטילאית.מאןדבצורהאבל

אשתו,למשלצ'ייקןבסקי,שללחייושמשיקים

מק,ופןהברוניתאומיליוקובה,אנטונינה

בכפילהואהעיקראבלכלכלית.בושתמכה

פרטנרזהושלן.אגןהאלטרצ'ייקובסקי,של

גםהואהזמן.כלוהתווכחשוחחשאיתו

נערוגםנסיךגםהואהקלפים,במשחקהג'ןקר

שלבמוסיקההעוברןתהדמויותכלהוא ,רקדן

שליבבאלטהאמיתיהגיבןראבל,צ'ייקובסקי.

המוסיקה'!היא

שלהבאלטיםכלדרךהעוברהברורהקו

זהאםביןהספרותי.הקוהואאייפמן

מאת IIקאראמזובהאחים IIו IIאידיוט IIב

שלבכפילהוא"העיקר

שלו.אנו,האלטרציייקובסקי

שוחחשאיתופרטנרזהו

נםהואהזמן.כלוהתווכח

הקלפים,במשחקהניוקר

 ,רקדןנערונםנסירנםהוא
העוברותהדמויותכלהוא

ציייקובסקי.שלבמוסיקה

בבאלטהאמיתיהניבור ,אבל

המוסיקה"היאשלי

 IIומרגריטהמסטר IIזהאםוביןדוסטויבסקי,

) II ממןסקווההשטןII ( מבקריבולגקוב.מאת

אייפמןשלמשיכתואתהדגישורביםבאלט

כךכלאדןקהזיקהן"איספרןתיים.למקורןת

רקהםהספריםגיבןריבשבילי,עצמו.לספר

לביןביניהמשחקחןקיסמלים,אוסימנים

מוצאנקודתאיזןשהילקהלנותןאניהצופים.

מכןלאחרשלו.להתנסותשלו,לאסוציאציןת

שלאלחלוטין,עצמאיתהצגהלומראהאני

יצירה-הספרותיתהיצירהבכבליכבןלה

היצירההמחול.חוקיכללפיכוריאוגראפית,

 ,תפקידיםשם,עטיפה:רקהיאהספרותית

קרששתהווהכדיעלילהאיזןשהילסמןניסיון

עןלמולתפיסתהצופה,שללדמיונוקפיצה

שלי'!היצירהשלהואולהבנתו

רחוקרחוקאןתולהוביליכןלההזאתהגישה

הדמויןתשלוהמסורתיתהמקובלתמהתפיסה

למסעלצאתכוונתו:וזאתהספרותיות,

חים"האלמשל,דמיונו.גליעלמשלוהרפתקני

בהחלטהבאלטשלהראשוןהחלקקרמזוב'!

בחלקאךהמוכרתהספרותיתהיצירהעלבנוי

אלאנכתב,שלארןמןעלמתבססאייפמןהשני

דןסטויבסקי.שלבדמיןנורקקייםהיה

הרומןאתהמשכתי IIאייפמן,אומר"אני",

בהמשלי,הצגהמשלי,עצמאיתגרסהויצרתי

משנית(דמותאלכסייהואהראשיהגיבור

דרךארוכה,ייסוריםדרךהעוברבסיפור),

לאהבהחוזרהןאחייובסוףורקוחטא,טרור

שבאדם'!הטובןלהוקרת
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מטרידפחותהכלכליהעתיד

עליותרחושב.הואאותו

להקתו.שלהאמנותיהעתיד

בלתילהתפתחותמייחלהוא

שלושהתיאטרוזכדיצפויה,

אתנםפעם,בכליפתיע

.והואעצמואתונםהצופים

יצירהכללהפוךישתדל

מקודמותיה,לשונהעתידית

כךרקבצורה.ונםבתוכזנם

להצלחההדרךאתרואההוא
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טכניקהעללהתבססממשיךהואבעבודותיו

כמו ,חדשבתוכןאותהממלאאבלקלאסית,

היגוןאבירדמות ."קישוטדון 11בלמשל

לחלוטין,מחודשתתדמיתמקבלתהמוכרת

משוגעיס.לביתהעלילהאתמעבירכשאייפמן

דון 11ביןהמפליאהדמיוןעלמצביעכשאני

הואשגסמאצאק,שלו"ג'יזל"שלוקישוט"

הבאלטגיבורתאתהשנייה,במערכההכניס,

לרגעמשתתקאייפמן ,המשוגעיסלביתשלו

הואשהדמיוןמצייןרבהבזהירותכךואחר

בעולסחישלוקישוטדוןבלבד.חיצוני

כתוצאהשסנמצאתג'יזלואילו ,האשליות

בלבד.שוליתהארהזואך ,טראגיותמסיבות

וכמובן,אותה.המייצגתהצורהתקופהלכל 11

העולסשלבבואההואהמודרניהבאלט

שלרצונו .זמננובןאדסשלהפנימי

עצמואתלהביעאחראמןכלאוהכוריאוגראף

ליצירהמביאלסביבתו,המוכריסבאמצעיס

פלסטיקהזובבאלט.עכשווית ,חדשהצורה

עולסיוצרכוריאוגראףכל ,בוודאי .חדשה

וזהאישיותו,שלהשתקפותשהיאשלופרטי

נוצרו-19הבמאה .שלנושבזמניסהיופי

רובעבדושלפיהס ,סטריאוטיפיס ,ניסקאנו

קיימת ,היוסבעולס.הכוריאוגראפיס

מוחלטשוניפניס,ריבוירבגוניות,

אתהמשקפיסובפלסטיקה,בכוריאוגראפיה

 • 11אחדאחדהיוצריס

שלדרכווממשיךיורשופעסלאכונהאייפמן

ערךבצורהשראההאמן,יעקובסוןליאוניד

בתחוסלחפשממשיךבהחלטאייפמןעליון.

ממדיהאתמרחיבאך ,הכוריאוגראפיתהצורה

הפילוסופיהלתהומיומעמיקיעקובסוןלעומת

ממדיסמחפשאייפמןוהפסיכולוגיה.

מחשבה_ 11לטועןהואיותר.תיאטרלייס

המטרה 11מעניין.צירוףאמוציונלית".

אתלמצואהיהתמידשלי,הרעיון ,העיקרית

הפלסטיהסימןאתביותר,הקצרההדרך

לאאניהרגש.אתשמייצג ,ביותרהמדויק

עלאלא 11אייפמן,מדגיש , 11סמליסעלמדבר

 ,לבשימווהבעתו.רגשביןאמצעיבלתיקשר

להתנועע.מתחילהואמליס,חסרותכשלאדס

בריקוד. ,בתנועהביטוילמצואחייברגשיגודש

מאסהאחריחיפוששלי:הסגנוןעיקרכאן

לתנועה.המתפרצותאמוציותשלקריטית

כבוד,דלאדסלפרט,פונהשליהאמנות

אתומביעהצפויהבלתיהיאקרובותולעיתיס

הרגעייס.הרוחמצביאת ,המיידייסהרגשות

כותבכשאניככוריאוגראף.שליהחידושבזה

זהאףאוגרכוריהרבה.רוקדאניכוריאוגראפיה

לאעודמהותושאתומופלאנפלאמקצוע

כולנותראו,בעתיד.יבינואוליהיוס,עדהבינו

שליצירותרקאךיוצריסכולנומתנועעיס,

רבבותאתהמרגשותהגדוליס,הכוריאוגראפיס

כוחאלהבכוריאוגראפיותישכיהצופיס,

אותסלחושאנשיסשלמאסותהמכריחמאגי,

הואהכוריאוגראףמקצועזהבגללרגשות.

ההבנהעומדתמאחוריוכי ,ייחודי

העולס".שלהאמוציונלית

חל 1940שנתלאחר .הסברמתחייבכאן

הסובייטיסהמוסיקולוגיסעלמוחלטאיסור

אךהרגישיסההיבטיסאחדאתלחקור

-צ'יקובסקישלאישיותולהבנתהחשוביס
מהביוגראפיותשלו.ההומוסקסואליות

אפופתדמותמצטיירתבהחלטהרשמיות

ניגודהיוותהשלהשהמוסיקה ,והערצהתהילה

בסיסהיווהזהאיסורהאישייס.לחייהגמור

מהןאחתוהשערות.רכילויותשמועות,להרבה

שלבמוסיקההליריתהטראגיותשהיא

הטמוןהעצוסהכאבאתמבטאתצ'ייקובסקי

מרגשותיולהתעלס ,שלוהפנימיבמאבק

האמיתייס.

העקשניותלשמועותהבסיסהיהגסזהעניין

לפיצ'ייקובסקי.שלהתאבדותועלשנפוצו

במגפתמתהואהרשמית,הביוגראפיה

בשנתפטרבורגסנטאתשפקדההכולירה

ייקובסקי'צשלנישואיוסו,דזהאין . 1893

שהקרעמשעריסטוטאלי.בכישלוןהסתיימו

הרבהכלכליתבושתמכהידידתולביןבינו

רקעעלהיההואגסמק,פוןדה'נדזשניס,

ידידה.שלההומוסקסואליותדברעלגילוייה

שללמותושנה 100לציון , 1993לקראת

חדשיסמחקריסמעטלאאורראוהמלחין,

בדמותושעסקוספריספחותלאונכתבו

 ,מהסבאחדצ'יקובסקי.שלהטראגית

מיתוס-יקובסקי'צשלהתאבדותו 11

פוזננסקיאלכסנדרהחוקרמפריך ,"ומציאות

שסשהמלחיןכךעלהשמועותכלאתכמעט

וכתוביסמסמכיסעלבהסתמךלחייו.קץ

של 11כפוליס 11השחייומוכיחהואאחריס,

סבלואססודייס,כההיולאצ'ייקובסקי

כהלביטויבילשהודברבכךהיהלאמנטייתו,

טראגי.



מצייןצ'ייקובסקי,אתשהעריץבלנשין,ג'ורג'

לסלומון(שהכתיבשלי"ייצ'ייקובסקיבספרו

שלבחייוהגדולותהטרגדיותשאחתוולקוב),
אהדהדיחששלאהעובדההיתההמלחין

סודזהאיןהעם.בקרברחבותבשכבות

הרסניתמביקורתמעטלאסבלייקובסקי'שצ

באותםרוסיהשלהמוסיקלייםהמבקריםשל

בגסותשלוהמוסיקהאתשהאשימוימים,

חוגיכלקודםהיומעריציוביןוחיספוס.

האצולה.

חותמםאתהותירורביםלאאייפמן,לדעת

ומדגישלמנותמתחילוהואהעכשווי.במחול

ניז'ינסקי ,פוקיןמשלו:פרטיתרשימהשזומיד

דיאגילב.לידשעבדוכוריאוגראפיםשלושורה

עושהשהואבמהלהתחשב(בליבז'ארכמובן,

ואפשרויותחדשותדרכיםשגילההיום),

שורהישאומר,הואהיום,המודרני.בריקוד

להקותשהקימומבריקים,אנשיםשלשלמה

אתמכירהוא .ייחודיסגנוןעםמשלהם

יירישלבשמםונוקבהיטבעבודותיהם

בילבאוש,פינהנוימאייר,ג'וןקיליאן,

שמעשאייפמןשלנו,נהריןואוהדפורסייט

לדאבונואךעבודותיו,אתראההרבה,עליו

איתו.נפגשלאעדיין

בהגדרהאפיהאוגרכורילהגדירהיוםניתןהאם

במלואיהודיייאניקשרךכלשאיןאולאומית,

בסיבירנולדתיההלכה.לפיהמלה,מובן

עוצבהגםשםנגר,דבלניחינוכיאתוקיבלתי

שונותתרבויותשתישלזהשילובאישיותי.

היוםגםליועוזרקשים,ברגעיםמאודליעזר

הסגנוןבחיפושיועצמאיותייחודיותבהשגת

הנותןוהוא ,בורחיםלאמהדםבאמנות.שלי

רוסית.תרבותלאותההמסוימתהנימהאת

שלהזה,הצירוףשאבי.וממנהגדלתיעליה

שלשלי,הזיכרוןשלשלי,גנטייםנתונים

והתרבותבדמינושאשאניהגדולההתרבות

היום."שאנילמילהפוךליעזרוהרוסית,

יש,בכךמשלו.להקהלאייפמןיששנה 20כבר

לבואמאפשרהדבריתרונות.מעטלאלדבריו,

אנשיםעםלעבודהחזרות,לאולםבוקרבכל

דרךאתומכיריםאותושמוקיריםמוכרים

שלהמקצוענותאתמשבחהואעבודתו.

אךמהם.אחדכלשלהייחודיותואתרקדניו

ההדוקהקשרבגללדווקאמחיר.גםלכךיש

רבותהזמנותעללוותרנאלץהואלהקתו,עם

גםוליצור.לבואארה"ב,כוללתבל,מקצווי

שלומארינסקיותיאטרוןהמוסקבאיהבולשוי

לוקשהאבלאותו,הזמינופטרבורגסנט

 ,אייפמןאומרלי",מחמיאמאודייזהלהתפנות.
שאנימרגישאניכילהיענות,יכוללאאניייאך

שלי."הרקדניםעםיוםבכללהיותחייב

ביותרלעבודורצוןמהמציאותבריחה/זוהאין

מדיךיותרעצמואתלהסבירהצורךבלינוחות,

נוחותאיתחושת,ייישאייפמןאומרנכון",יי

בדברהואהעיקראךאחרים,עםבעבודה

שאיתם ,מקצועאנשיישתיאטרוןבכלאחר.

לאאו-שלישיתבחזרהלהבנהמגיעאתה

מרבדיםיוצראניאבללעולם.מגיע

מייסר,תהליךזהענקיים.כוריאוגראפיים

זומחיי.לחלקהופךהתהליךממושך.קשה,

אניהזאתובתקופה ,יצירהדרךזועבודה,לא

במשפחה."כמושליהלהקהעםלעבורחייב

ותנאיהמשמעותיתהעירוניתהתמיכהלמרות
מספיקזהאיןפטרבורג,בסנטמצויניםעבודה

נאותהבצורההלהקהחייאתלקיים

הרבהלסיירנאלץאייפמןשלוהתיאטרון

ברוסיה,המפורסמותהלהקותלכלבעולם.

מימוןלהשיגביותרהטובההדרךהיוםזו

ביותר.טבעידברבזהרואהאייפמןותמיכה.

חושבהואאותו.מטרידפחותהכלכליהעתיד

הוא .להקתושלהאמנותיהעתידעליותר

כדיצפויה,בלתילהתפתחותמייחל

אתגםפעם,בכליפתיעשלושהתיאטרון

כללהפוךישתדלוהוא .עצמואתוגםהצופים

בתוכןגםמקודמותיה,לשונהעתידיתיצירה

הדרךאתרואההואכךרקבצורה.וגם

להצלחה.

חדשהכוריאוגראפיהעםיצאהואינוארבסוף

הבלרינהבמרכזההאדומה",ייג'זלבשם

בסנטשרקדהספסיבצבה,אולגההגדולה

פריז,שלהאופרהבבאלטכךאחרפטרבורג,

חייהשנות 20אתובילתהדיאגילבעםשעבדה

הרחקלארוח,לחוליחוליםבביתהאחרונות

שלהביוגראפיהאייפמן,שללדעתויורק.מניו

דרכהכלשלהשתקפותהיאספסיבצבה

מתחילתהרוסיתההגירהשלהטראגיוגורלה

המאה.

אק,מאץהשוודיהכוריאוגראףזההיה

בגרסתוהמשוגעיםלכתונתג'יזלאתשהכניס

יצראייפמןגםוהנה .הרומנטילבאלטשלו

אתעזבנורואה,שאתהייכפישונה.וריאציה

חזרעצמוהואאךאייפמן.צוחקהספרות",

שמרגשהתנ",ךהגדולה,ולספרותלספרות

תנ"כיותדמויותיהיולאייאלהמאוד.עדאותו

צמודיהיהלאשליוהבאלטקונקרטיות,

להיותחייבתתהיהזויצירה .כי"התנלטקסט

בתנ",ךשקיימתהעצומהבאנרגיהספוגה

רואהלאעדייןאניבשבילי.השראההמהווה

וזהרגעיבואמשהו.חשכבראבלאי,ך

יתפרץ."

ם
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וכשוחזריםוכחולוTו

מעשהןעשתההתעשתההישראליתהטלןןיזיה

מחןדשפחןתבתןךמבחינתה:דןפויןצא

מחןליצירןתשתישןדרן )' 96(אןקטןבר

מגטאןתאחדבמסגרתןלא ,מעןלןתישראליןת

כתןכניתאלא ,לאמנןתהשמןריםהשידןר

רמימאתמשהן"יימקןלשידןרכןןנתיעצמאית.

ן"אנאפאזה"הקיבןציתהלהקהבביצןעבאר

נןדעבת-שבע.להקתבביצןענהרין,אןהדמאת

שלשהרייטינג ,מןסמכים"ייממקןרןתלי

שנחשבמהאחןזים,-6כהיהייאנאפאזה"

אמנןת.לתןכניתביחסבןלטתלהצלחה

 ,הללןהטלןןיזיהשידןרישניביוהשןניכלעם
לתעדניסיןובהםנעשהשלאהןאהשןןההצד

התנןעהאתלצקתאלאבימתי,מחןל

טלןןיזיןנייםבכליםןהכןריאןגראפיה

לןישבייםב"אנאפאזה",כשצפיתיעצמאיים.

עתיקבמןנחנזכרתיאצלו,ניליןצילםזיני

שנשמריקרחןמרקלף,עלכתבןבהםמהימים

שפירןשן ,) palimpsest (פאלימפססטהיטב:

מקןםלפנןתכדינמחקעליןשנכתבמהקלף.

להבחיןעדייואפשראבלחדש,לטקסט

ייאנאפאזה"הישנה.האןתיןתשכבתבשרידי

מחדשןנכתבהנמחקהכאילןהבימתית

זןןיןתדגשים,השתנןהטלןןיזיןני.בשידןר

ןרקע.תאןרהראייה,

מערךמןרידיםאינםאלההכרחייםשינןיים

בנןסחדבר,שלבסןפןנהרין.אןהדשלהיצירה

אנשיםרקהיצירה.רןחנשמרתזהטלןןיזיןני

תגכלעלבקנאןתשןמריםמןכשריםבלתי

שהם ,ןצןרהתנןעהןכלןתןתןכלןתג,

פןרייםאמניםמנפשם.רןחםבזיעתסןחטים

לתנאיםלהסתגליכןליםנהריןכמןןמןכשרים

גםשלהם,ןהיצירהשןנה,למדיןםמשתנים,

ןקיימת.,חיהמהמקןרשןנתהאם

להקתשלהטריהאמנןתי,המנהלבאררמיגם

ממהמרןצהלהיןתיכןלהקיבןצית,המחןל

מיצירתןעשתהגןלוניצהשהבמאית

הבימתימהקשרןהןציאההיאיימקןמשהן".
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מרשימהחזןתיתלעבןדההמעניקהמבנהאת

הפיגןם, .שלההאסטרטגיהעןמקאתזן

באיזההןעמדלמחןל,ןגןבהעןמקהמספק

לאשהיאחבל ,נכןומעשהזהתעשייתי.האנגר

הזאתהחדשההגיאןגרפיהאתניצלה

חזיתית,תמידכמעטהתנהלהכללמטרןתיה.

בימה.עלכמן

היטב.נמסרההעבןדהרןחכו,פיעלןאף

סןלןבקטעיבמיןחדהצטיינןהרקדנים

בהם.מןמחהבארשרמיהנפלאים,ןבדןאטים

מןבהק:טלןןיזיןניבאמצעיהשתמשההבמאית

מעטןת.לשניןתשחןרלמרקעמעברתןךקיטןע

להכנסתהזההרגעיהחןשךשמןרכללבדרך

אןזמושלכסמושימשהןאהפעםפרסןמןת.

לטעמי, ,הכניסזהקיטןעלסצנה.מסצנהמעבר

הכרחית.שאינה ,כלשהיעצבנןתליצירה

ןגםמשהן"מקןייגםאלה,להסתייגןיןתפרט

כפי ,הראמפה"אתןייעבר "פאזהייאנא

מואלינןירדן,משמעבתיאטרןושאןמרים

ןרןטטןת.חיןתהמרקע,

וככולו?היפהוכיהי

לתחרןיןתןעמןקהישנההתנגדןתבייש

בלתיביותחרןיןתאלןהאמנןת.בתחןמי

אלאאןתו,לדרגדרךכלשאיו ,שןןים

מבלימכמתיםאיךהאישי.הטעםבאמצעןת

נאןתכןלו ,יפןתכןלואמנןתןיצירןתלקמט

כןלו.כמעטלהגזים:לאיןכד-ןחסןדןת

השלישיתהבינלאןמיתהתחרןתלקראת

במרכזבאןקטןברשנערכה ,לכןריאןגראפיה

שלהכלליתמהרמהחששתי ,דללסןזו

לאשהתחרןתחששתיהמתחרןת.הלהקןת

מבחינהאלא ,בינלאןמיתבאמתתהיה

 .שטעיתילהןדןתשמחןאניבלבד.גיאןגראפית

 .שהיאבחינהמכלמרשימההיתההנבחרת

בת-אנסנבלמישראל.מהמשתתפיםןנתחיל

דרנןעהשלהמחןלאתהעלהשבע

זהןפרסל.הנרימאתלמןסיקה"לקרימןזה",

אחריןיןתרכשנה-הפעםשנראה ,קןןארטט

מאשרןמשמעןתימגןבשיןתרהרבה-בכןרתן

ארצה),(ששבהפלדררפניהגרנןת,שניבשעתן.

רןחלהפיחידעןלבנת,ןאלעדברגיןסיןבייחןד

שהמסריםלעיתים,הקפריזיתבתנןעהחיים

אפילן .ממשמחןדדיםתמידלאשלה

מאןסףלןמרשלא ,האקלקטיןתהתלבןשןת

נראןסבתא,שלהשמאטעסמארגזאןהגלריה

נאןת.

,ייכלינןרטןוסלןןיופןלהאנגלישלעבןדתןגם

היאאף ,בת-שבערקדניבביצןע ,בליעל"בו

מכשירייימרתק.לביצןעזכתה ,מןכרתיצירה

נתליםשעליהם ,"הגינקןלןגייםהעינןיים

 ,מיןחדתמשמעןתקיבלן ,בגפיהםהרקדנים

היהאפשרשהפעםהעןבדהבזכןתגםאןלי

המכבידהחןשךהבימה.עלקןרהמהלראןת

התפןגגשנהלפניהבכןרהבשעתשםששרר

שערק ,רןזנצןןייגאריהצטייןןהתבהר.

לבת-שבע.מ"הקיבןצית"

קטעהפעםיצרמהקיבןצית, ,איבגיאןרי

עצמן)(היןצרבחליפהגברבן ,למדימשעשע

נןתרןתהונשים.חמשרןקדןתבןלחדרנכנס

בעלאתלרצןתןמנסןת ,ןתחתןניםבחזייה

ממשהוחי.'הצ'חצהמאצ'ןהתגלמןתההרמןו,

 ,טןרקיפאשאכמן ,ןהןאהקירןתעלמטפסןת

עליןשבןתהבנןתהבימה;בקצהלןיןשב

ןגןלשןתרגליןעלחמדהמרןבןמחליקןתברכין

אירןנילרגע,משעשעזההאןלם.אלמהבימה

גםןנזכירשלם.מחןלמפרנסאינןאבל ,כדבעי

עםשהןפיעהתדמןר,עידןשללהקתןאת

 ."תאיי

מהמשתתפיםאחדאףדבר,שלבסןפן

משןםלאןבצדק.לגמר,הגיעלאהישראלים

אלאגרןעןת,היןשלנןהמקןמיןתשהיצירןת

אניאםקשה.ממשהיתהשהתחרןתמשןם

מעניקהייתי ,הפרסיםלחלןקתאחראיהייתי

ןמברזיל.בניהמסלןללהקןתכלקןדםפרס

מבריקה,תנןעהיצרהסלןבניקןבאץ'איטצןק

ןמעןצביםמשמעןתייםמבניםמאן,דפהי

ביתרמהרחןב.לקןחןתכאילןבצןרןתהיטב

עלהתלןייםבגדיםפחם.ממכרהדיןק,

כןרישלההלבשהבחדריכנהןגשרשראןת,

דיקצרןת,שמלןת ,פןרןתאעבןדהגןפיןת ,פחם

מסמןרטטןת.

הןאכןלל ,קןבאץ'שלהנפלאיםהרקדנים

משריםהכפר,טיפשבדמןתןזמרעצמן,

ןמעניקיםןאמיתית,חמהאנןשיןתשלתחןשה

 .ןם-יןםימההשאןבהלתנןעהןירטאןזיברק

 .מעןלהןאנןשיאמנןתיהישג

לאהפרסאתהעניקןהנכבדיםהשןפטיםאבל

בחןריםלשלןשהגםאלא ,בניהסלןלרקדנירק

ג'ספרס.ג'ןושלללהקתןמארה"ב,נשיםןשתי

 ,שחןר"תיאטרןוייכמןהתחילשלהםהמןפע

מעלהעפןתבאןרהמבצעיםזרןעןתכשרק

מאןדאבליפהזההחןשך.אלחזרהןמחליקןת

 ,זהאסתטיצןרניקטענפסקןמידחדש.לא

מחןלייאלאשאינן ,העיקרכביכןלןמתחיל

אבל ,ההגדרהעלסליחה ."ןלזיולציצים

אינןשלהםהמיובאיבריהחבןרהשלהמשחק

ןכןלן ,חדשמשהןמגלהאינן ,דבראןמר

כדיגסןתמליםהאןמריםילדיםבבחינת

לאעירןם.נגדדברליןאיוההןרים.אתלהרגיז

מחןל,גםלהיפך. ,הבימהעלןלא ,בכלל

המןתניים,אזןרןבעיקרהגןףחשיפתשעיקרן

לגיטימימארגנטינה,הלהקהשהראתהכפי

ןמסקרו.נאהלהיןתןיכןל

עלבנןיכןלןגרינשטייןרןקסנהשלייהמחשןף"

מןפנהשגבודמןיןתשלןשןהעלמה.חשיפה

ניצבתנןספתןדמןתספסלעליןשבןתאלינן

עלהיןשב ,מסכובחןררקישהבימה.בעןמק

 ,רגיליםמכנסייםלבןש ,הבימהבקדמתדרגש

מהבכלללןאיו ,אגבגבר.שזהברןרןמראש

ככה.מבןזבזשהןאןחבל ,במחןללעשןת

נמשכיםהחשןפיםןהגןןיםמןרדיםהראשים

מסקרובהחלטןזההישבנים,למחציתעד

קטעזהןאגב,לא.ןמירקדניתמילגלןת

שלהאנגליבמןבוגםאמיתי,סטריפטיז

ההברהשלהערביבמןבוןגםהתגרןת-עירןם,

בפנינןמתגלןתמסתיים,כשהמחןלרק .השנייה

 ,עמןקמהיןדעמילא ,משעשעהנשים.ארבע
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המוריםוצוותהנלמדיםהמז.וצועות

לויעינב ,פראןחנקה ,ברסלב.איריסקלאסיבאלט
זאבלאירנה ,פיוזוראוברנקו

 ,בן-בסטאורלי ,אורניעזהשפירא,רחל ,חסון.מינלמודרנימחול
שייביץמינל ,נליףאילנה

ברסלב.איריסג'אזמחול
שייביץמינלארנון,יהוזית ,הסנוט.איהקומפוזיציה
הסנוטאיה ,מנזלסוןמרתה ,ארנון.יהוזיתתנועה

הסנוט.איהתנועהכתב

הקיבוציתהמחוללהקתרקזני •רפרטואר
פסח.ליאורייזנקרפלד

זילברשטייןליטו •הקשהוכלימוסיקה
ליבןאילנה ,פרלשטיין.טליההמחולתולדות
חפץ.יעקבפלסטיתאמנות

~ 
~ 

דבייילרייסלזמזים;פן 1גא
Jן 1 .'ז \i' \ז' ג,ןין'דב~יד\ מגמחjויימת \כ' , 1מחולסדנתפועלתהאולפןבמסגרת

מקצועי,לריקודכהכנההשבועימותכלבמשן
במחול,קודםלימודלאחרשלושאולשנתיים,המחוללסדנתתלמידיםמתקבלים
אבשלום,גליתלשדנוריתהאולפן:מזכירות

~"' QP ולמחוללתנועההספרבית

תיאטרון:מוסיקה,קלאסי,גלטמודרני,מחול

'קליתמוסושמיעה.קצג

מרחב.תפישת

עצמיתוהבעה.יצירתיות

גופנית.מוזעות

נכונה'ציבה •

קואורזינציה •

·קומפוזיציה

יצירתית.הבעה

תל-אביבתריייע

יצירתימחילמידרנייבלסקלאסייבלסי

ביותר,הגבוההברמהותנועהמחוללימודיהמאפשרלמחולהספרבית
לכישוריהם,בהתאםהתלמידיםיכולתאתומפתח

ג'אז-לילדיםיצירתימחול-מודרנימחול-קלאסיבלט
פלדנקרייז-תיפוף-בטןריקודי-אפריקאימחול-קפוארה
אימפרוביזציהסדנת-תנועהסדנת-אייקדו

 18מגילובוגרים 8- 7גילאיונוערילדים •
למקצועייםבוקרשיעורי •
צבאאחרילרקדנים"מוזע"-ת"אמחולתיאסרוןלהקת •

מקומות)מספרנותרועדיין(למעונינים
מוריםהשתלמויות •

מורזםצוותבהדרכתהעזתזםבכורזבבזתלומדזםתלמזדזםמאות
וממוזגזם,מקצועייםרזקודאולמותבמרכזביותר,מזומןמוסזקאלזםומלווזם
וקפזסרזהמקלחות

הנחהת"אלתשבז *
למשרד 20.00-15.00השעותביןלפנותאפשרנוספיםלפרסים *

ה Wמגי Iפי
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זהןיןתעלמהןתימשהןאןמרזאתןבכל

ןלדעתיבפרס,זכתהזןלהקהגםמיניןת.

בצדק·

שלנאהבסכןםזכההללןמהמתחריםאחדכל

שהיתהדלל,משפחתמתנתדןלר 10,000

מיבישראל.למחןלביןתרהחשןבהלתןרמת

מידילאבןזכהאבלפרס,לדעתי,לן,שהגיע

שאגב ,הצןפיםמשאלידיעלאלאהשןפטים

רגילה,בלתיבנאמנןתהאןלמןתאתמילאן

שללהקתןמברזיל.מצןינתלהקההיתה

ייןרסןס"ביצירההןפיעהרןדןןבלהןהנריקה

מבריקהסןןיטהעלדןלר-2500בןזכתה

גביעלבעיקרשנרקדהמאן,דןמשעשעת

הרקדניםישבןלפעמיםמתנןעע.פןדיןם

במכנסיבהצצהאפילןןהשתעשען,גובכיסאןת

כמשהןהןרגששהדברןמבלי-ןבאןננןתהזןלת

הםלעיתיםהאמריקאים.אצלכמןגס,

מאמנןתהשאןלבסגנןובאןןיר,להםהתעןפפן

מןפעהיהזההקןפןארה. ,הברזילאיתהלחימה

רך ,סןפלהכמןהיטבןאפןיקליל ,מרהיב

מבחןץ.ןפריךבפנים

שריריעקבשללהקתןהיתהמאכזבת

טקסס,מיןסטןו,מבת-שבע),לשעבר(יימשלנן",

הדרשןןישיםלהיןתהיהאמןרהנןשאארה"ב.

החןשיםאיבןדעדעצמםסביבהחגים

בינןניתרגילרקהיהזהלמעשהןההכרה.

צרפתיתלהקהגםהיתהבכןריאןגראפיה.

להביואפשרבעלטה.שרקדה ,פרטנזיןזית

לכו ,להראןתמהלהםהיהלאכיאןתם,

לאלהקהןעןד:זאתמןצדקת.היתהההאפלה

מספרד.יירצינית"פחןת

אירגןוהיטב,שנבחרןלהקןת 13הכל,ןבסך

התחרןתןמארגנימןפתי,היההמןפעים

ןלפנןתרצןושבעילהיןת ,כמדןמני ,יכןלים

 .-1998בהבאההתחרןתלהכנת

בכרזכוכוכרכרזזכורכר

מיןחדת,מסגרתהקיבןציתהמחןלללהקת

במןפעיםהצןרךאתלספקמלכתחילהשנןעדה

בכןשריפגעשהדברמבליצעירים,לקהלים

נתמנהמכברלאהלהקה.רקדנישלעבןדתם

ארןכןתשניםבמשךשרקדמי-אבידןאלןו

למנהל-עיו-השןפטקיבןץיליד ,בבת-דןר

אתהחליףהןאהצעירה.הקיבןציתהלהקה

יצאהבנןבמברזה.בתפקידגןלדברגמשה

שמהלפירקןלאבאמת,הצעירההלהקה

הכןללתבתןכניתמןפעים,לשירתהרשמי,

מאת "לתזמןרתייהמדריךשלמחןדשתגרסה

אבידן.אלןומאתחדשהןיצירה ,באררמי

מןדסטמאתלמןסיקהבתערןכה"ןתייתמןנ

השראה.מקןרלאבידומשמשתמןסןרגסקי

ממששלתמןנןתהבימהברקעלתלןתהרעיןו

שםהמןצגןתהתמונותאבל,מצויןרעיוןהוא

נןספים,מןכריםצייריםןשלגןךןאושלהו

התערןכהיןצר ,הרטמןןיקטןרמאתלאכלל

לןןנתו-19ההמאהבןהמלחיןעלשהשפיע

ישכך.כלהמןכרתיצירתןאתלחברהשראה

אתיעבורהחדששהמחןלשאחרילקןןת

ןאןליהתמןנןת,יןחלפןההרצה,תקןפת
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שלשדמיןנםכדי ,ריקןתכמסגרןתרקיישארן

אןתן.ימלאהקטניםהצןפים

הברקןת.כמהאבידןשלבאינטרפרטציהיש

עלהמןפיעיםהאפרןחיםשנימחןללמשל,

הדיןןאןהנמרצןת,המכשפןתבמפתיע,הבימה

הגדליםאליקים,השמןשניבןהמצחיק

עןדהדןרשפןזה(גםצלליןתבעזרתןקטנים

הבימהפניעלהנןסעתןנסיכהטכני),שיכלןל

דבר ,בשלט-רחןקהמןנעתקןבייהגביעל

גםכמעט.מטאפיזיממדלתנןעההמקנה

בכלניכרטןבה.הצבעןניתהשןקתמןנת

בימתזאתמההיטבמביןשאבידן ,העבןדה

בהחלטבבת-דןרשצברהרבןהניסיןןמחןל,

מןכשרןתרקדניןתכמהבלהקה .אןתןמשמש

שגםבחןרים,שלגדןלהןקבןצהןמבטיחןת

בןלטים.כשרןנןתישבהם

למןסיקהבאררמימאת "לתזמןרתהמדריךיי

במסכןתדמיןןהמלאהשימןשעל ,בריטןשל

יהןדיתשלהתלת-ממדיןתןבתלבןשןת

משעשעןתנןעה,בצןרןתעשיר ,גרינשפאן

 ,המנצחאתהמגלמתשרקדניתדןמניןמרענן.

ןהדמןיןתהקטעיםביןהמקשרתהדמןתשהןא

ממשאינההנגנים,שלהקריקטןריסטיןת

זהאחריהם.נגררתאלאהנגנים,עלמנצחת

תיקןן.דןרשבהחלט

בני ,לידישישבןצעיריםמאןדצןפיםאפילן

התנןעהמשללמןקסמיםהין ,חמשאןארבע

עןלהזהמןפעהיצירןת.שתישלןהצבעים

 "הצעירהייהלהקהשלהביצןעעלדרגןתבכמה

 ,טעםבטןבהעשןימןפעהראשןן.בהרכבה

המשפחה.ןלכלהגיליםלכלמתאים

בחיפהאיכסיזכיזכחול

מןפעיבשפעחיפההצטיינהלאןמעןלםמאז

אנשיקהלהיפההנמלבעירשישלמרןת .מחןל

מןפעיםבסדרתנןכחןתםשמןכיחהכפימחןל,

שישייןםבצהריחןדשייםמדיהמתקיימת

יימחןלהכןתרתתחת ,התיאטרןןבמןעדןן

סיניהןאזןלסדרההאחראיבקלןז-אפ".

בן-מיריהיאשלההאמנןתיתןהמנהלתפתר

ברןך·

בסןלןאןרנייעלהןפיעןהראשןןבמפגש

להתנןעעיןדעתהיא ."אנימיייהשםאתהנןשא

נימהבןשניכרתשלה,ןהמחןל ,היטב

אןספתהיאהיטב.בנןיהיהאןטןביןגרפית,

שקןעהןכןלה ,מהרצפהמכתביםקרעי

בהןןייתה.

מתןךקטעשלחדשהגרסההביאאיבגיאןרי

עבןרשהכין ,זיהןי"יימסדרשלןהיצירה

באןקטןברשהתקיימההבינלאןמיתהתחרןת

בנןת,שלישייתזןהיתההפעםדלל.בסןזן

צוינולאשמותיהן-הקיבוציתהמחולמלהקת

שןנןתבתלבןשןת-ןחבלבתןכנייה,מהמשןם

גםצןרתן,רקןלאאביב.בתללבשןשהןממה

ראשןנגעהזמןרןבהשתנתה.המחןלמשמעןת

הקירגביעלןרגליהןברצפה,השלןששל

עןמד--למחןלאןתןששימשהשחןר,האחןרי

העבןדהמסגרתמלבד .זהמיןחדעל-ראשן

כלהלאהמרכיבזהבמחןלהיהלא ,השלמה

המקןרי.בנןסחשבלטמאצ'ןאיזם,שלנעיםכך

הקיבןצית,רקדניתלשעבריעקןבי,נימה

 ,מרגשיםשהין ,שלהסןלןמחןלןתשניביצעה

 ," X "רבה.ביכןלתןמבןצעיםמעןצבים
קבןצת(אישאלימלךדרורמאתלמוסיקה

במחלתהעןסק ,המעגל)חןנישלייסמרטןט"

למרןת ,ןאישיכן ,משהןאכזריהיה ,האיידס

ייעןפןתןאילן .אידיאןלןגיהכאילןהנןשא

ברייט)ישראל(מןסיקה: "העןלםמןשעברן

רבים.ןספריםלרקדניתמחןלהןא

לשןתפההפכהכריכהאדןמתאנציקלןפדיה

באביזריםרבגןנישימושהיהזה .לנימהנאמנה

הרקדנית-שןלפתבןהרגענעים.

מכסיפיםפלסטיקרסיסיהכןריאןגראפית

סטיילחזייהןאפילןהספרמתןךנןצצים

באמתכנראהאניאמיתי.שיאהיה ,מדןנה

הםספרים ,מבחינתיאחר;לדןרשייךכבר

ממשמחןלןמחשבןת.כןכביםלשליפתמקןר

נפלא.מבןצע ,מרגש

אישבןרשטייןאריההמןפעאתסיים

נגנישניבעזרתמרתקקטעשביצע ,האילתןר

הפך,אןרנייעלאליןכשהצטרפהג'אז.

נעימהלחןןיהאימפרןןייזיישןהקןנטקט

ןמרתרקת.

זקופהזכיסה

יסמיןהןפיעןשבעין-חרןדלאמנןתבמשכן

בןשישתנןעתי,במןפעבר-אמןץןגיאןרדימןן

שלמןרכבתמערכתןשלרקדניתשלשילןב

שתנןעתהאלקטרןניים,ןמכשיריםחיישנים

ב"שכיבהןמנגינה.מקצבלהםמכתיבה

 ,הצןפיםמןלחזיתיתהניצבתמיטה "במאןנך

המיטהןלפני ,חבןייםחיישניםמלאהמזרן

 ,מתכתרגלי(שתירןבןטלןמהלךהזקןפה

 ,הרקדנית .לאיטן)הסןבבתקליטןעלין

אתהמזכירמשהןןעליהןתחתןנים,בגןפייה

כלהאמריקאי.הפןטבןלשחקןשלןבשהשריןן

להשמיעהמערכתעלמצוןהבמזרןשלהנגיעה

קןל.

מרחפיםכאילןשאנןבאןפןניצבתהמיטה

המיטה .ציפןרממבטאןתהןרןאיםמעליה

 ,שןניםבמאיםשימששכברבימתיאמצעיהיא

שלכביכןל "קלןז-אפיישלמןצלחתבצןרה

לפני ,למשלבמיטה.מישהםאןמישהן

שפעלניסיןניתיאטרןןזאתעשהשנהשלןשים

 "אןבןהמלךייאתשהציגשעה ,בירןשליםאז

שלבמחזההמלכןתי"ה"זןג .קטנטןבאןלם

לקירקשןרהשהיתהלמיטהנכנסז'ארי

ניצלהלאשהפעםחבלמשכנע.היהזהאחןרי.

ליצירתהזהההפןךהמצבאתהרקדנית

היאבמיטה.באמתשהיאכלשהי,אשליה

לאניטרלי.רקעלהשימשרקןהמזרן ,רקדה

מיטה.לפניאלאבמיטה,ריקודזההיה

זכןתאתלרקדניםלהעניקכאלהניסיןנןת

התהליךןהיפןך ,הצליליהליןןישלהיןצרים

מחולית,תנןעההיןצרתמןסיקהשלהרגיל,

משןכללהמיכשןרהיההפעם .בעברנעשןכבר

אבלרבןת.הצליליןתןהאפשרןיןתבאמת,
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התןצאההיתהלאצלילית,אןרתמיתמבחינה

מספקת.במידהמרתקת

למכורמiריש

הזמנההכןללשנתימפגש ,''' 96ראשןןיימסך

התקייםהעןלם,מכלקנייני-מחןלשללארץ

המנהל . 1996בדצמברדללסןזןבמרכז

שבלטמהבניאל.ערןהשנההיההאמנןתי

כןריאןגראפיתיצירהשלזןעשירהבתצןגה

המצןיהכשרןןשפעהןאצעירה,ישראלית

איזהדווקא.הביצןעבתחוםכלןקודם .בשטח

ןבניםבחןרןתמצןינים,רקדניםשלמסדר

שלתחןשהלשוותהמצליחים ,ממשמבריקים

בושישלחןמראפילואמנןתיבימתימחןל

תוכני.ובעיקרצורני,ואי-סדרבילבול

אלהעל ,יצירהכלעלמליםכמהשנאמרולפני

 ,כלליותהערןתמספרלראןת,שהספקתי

פרטיםגם ,לשכןחלאמוטבהאירגוני.בתחום

שלהחןןיהטיבעלמשפיעיםטכנייםכביכןל

הצןפה.

הנעשהאתלהסתירהממשיךהחושךראשית:

בימתיתאפלוליתשלזןאופנההבימה.על

לטרןחלמההעבודןת.אתמקלקלתממש

בבהירותלראותולצופיםשאסור ,מחולולבנות

שוברוציםחשמל?חןסכיםמה,ובבירור?

 ,באמתהם,ןמההרקדנים,נראיםאיךלראןת

הבימה.עלשם,עושים

לשבתמאנשיםלצפותאפשראיךשנית:

שלהקטנותבשעותאמנותיןתחוןיןתולחוות

כללו , 22:00בשעהשהחלןמןפעיםהלילה?

חצישנמשכןןהפסקןתדקןת, 45שלעבודות

גםןבעקיפין-בקהלבהתעללותגןבלזהשעה.

ערניקהללהםמגיעובמבצעים.ביןצרים

שלאחרבשר-השינההנלחםכזהןלאונינןח

ןחצי.חצות

המעןצבתתןכנייהלהדפיסמדועשלישית:

כי ,שבההחןמראתלקרואאפשרשאיבצורה

 ,משןנהבפןנטזעירןת,באןתיןתמןדפסהוא

נחוץהאםצבע?שטחאותצלןםגביעלולרןב

מגדלת?זכןכיתלאןלםלהביא

דף-העןלםבכלכנהןג-לחלקבמקןם

 ,במופעהמבצעיםצוןתשמןתןבןמשןכפל,

מהרקדניםמילהחליטלצןפיםהותירו

עלבןןזההפעם.רןקדככפיליםהרשומים

 ,לעבןדתםרציניתלאהתייחסןת ,לרקדנים

המןפעמבאיאחדשכל ,מוטעיתהנחהןאןלי

מי.מיהןןיןדעה'החבראתאישיתמכיר

הכאילוההצהרןתדרןשותילמת:יורביע

אתלהביןכללאפשרשאי ,פילוסופיות

הכוריאוגראפיםשמצרפים,משמעותן

המיותריםםיהקישקושמקוםאת ?נייהכלתו

להקצןתהיהאפשרהללוןהסתומים

לפענחשאפשרותיןתאב ,תיממשהילאינפורמצ

אתהאם ,ממילאחשוך.יצחולםאבגם

 ,הללוכביכולההסבריםתאלקרואץמתאמ

חשרקאתה ,ביצירההדבריםאתןמחפש

תיסכןל.

66 

,לעצםהללןהנןקדניןתהטענןתכלןככלןת

עבןדתהבןגרת.ליןצרתהפכהדרנןעה .העניין

מגןבשת,בת-שבעאנסמבלעבןרטרין"יי

כנפייםבעלמלאךביןמאבקןמתארת ,ברןרה

שעליהואשה ,שחורזנבבעלשטןלבנןת,

הדמןיןתשלןש .ןהשאולהאןרכוחותנלחמים

שןבןלבסוףלבימהגןלשןתהללןהסמליות

זהתהום.פעורהלהשמעברמהרמפה,נעלמןת

ומאודמשעשע,לעיתיםןמצןין.בהיר

היתההאשהבתפקידפלדררפניהאקרןבטי.

רקדמיהיפה.כמלאךטמירשיןגםמצןינת

 ,אדעלאהשטן,של ,השניהגבריהתפקידאת

 .)!ורקדנים 4בתוכנייהרשומיםכי

הבימהמעצבתשלתקציבהכאילוהיהנדמה

הרקדניםנגמר. ,בן-מנחםעתליהןהתלבןשןת,

באותוןתחתוני-עבןדהאפןרהגופייהלבשו

גמראחריללכתמתכןןניםהםכאילןהצבע,

בבניין.לעבןדהמןפע

היהןמרתק,טובבנויהיהזהשטריושעה

אביזריםשפעאלא"נויייאדרנןעהשלהמחול

מבנהלכללמצטרפיםשאינםוהמצאןת

לטפסשאפשרליפולנוטהחשמלעמןדכשלהן.

בעדהחןדריםשהרקדניםפלסטיקויריעתעליו

ןצריםיהמחול,בפתיחתאותהןקןרעים

לנגןשאפשריפים,פחיםמרשימים.דימןיים

כלבימתיים,אמצעיםןעןד ,הקשהכבכליבהם

אןמר,זהכלמהאבל .מצויןהיהמהםאחד

אדע.לא

נקמתהרוקלהקתשלהחיההמוסיקה

מרתקתלעיתיםממש.מצוינתהיתההטרקטןר

אתלבצעהרקדניםממאמצייותרהרבה

מאמציםמרןבמתחברןת.הבלתיהתנןעות

שלאסמי,ךערפל-קרבנןצרמשהןלנולןמר

עןדףאלאאינןזההמחןל.בהמשךהתבהר

מוצא.ללאבסמטההברקות

כןריאןגראףלהיותהואגםמתפתחמרשלברק

תפןזיםשלייארץהקבןצתיתעבןדתןמעניין.

מבריקה.בימתיתמהמצאהמתחילה "עצןבים

 ,גדולןתמגדילןתעדשותארבעהבימהבירכתי

כדיטלןויזיה.מרקעלפניששמיםמאלה

פניאתלנומראיםהתמןנה,אתלהגדיל

אבל ,מצויןזהבגדןל.המתאפריםהרקדנים

מנוצל.ממשלא

 ,כריזמטיכהבימהאמןשלבןלהיןתמסוכן

עהימשמהיאעובד.מרגלית ,ברקשלכאמן

 ,בעבריתשלה,המיןחדיםהמןנןלןגיםאת

אתןגןנב ,משעשעזה ,תימניתןערביתאנגלית

מוכשר,כרקדןהןאאףהתגלהברקההצגה.

שגם ,פינטןענבלמאת "עטוףייבמחןליחודיב

מיןלבןשיםאנשיםלפניה.שעתידהיןצרתהיא

הםאיןהםישמתחת ,בהיריםמעילי-גשם

ריןבעי-ניכראשםעלן ,נסייםכמלובשים

 ,מרצתנתנןעהב ,פוריםשלכמו ,יםשמשול

עבודהשלמרכיביההםהבימהלכאתעהיהמנ

 .זומהנה

עלדןמיםדבריםלןמראפשראיילצער

זה ."כרגילעסקים,ייגןנןשלישלבודתהע

מעין ,שןלחנןתןארבעהרקדניםלחמישהמחול

בחליפןתהמבצעיםאופנתי.משרדשלתמןנה

מיניעלןחןזריםהשןלחנןת,אתהןפכים

מבלי ,ןשןבשןבמסןכניםאקרןבטיקהמבצעי

להעניקתןכלשלהםהמצןינתהתנןעהשאפילן

אןאסתטיתמשמעןת,זןלפעלתנןת

פילןסןפית.

הןכיחהשובבת-שבע,מרקדני ,ברסקלארה

ביצירתהכמןמאןמה,לאעלמהןמהשרןב

מאתמקוריתלמוסיקה ," Vain Ode "החדשה
שלחוויהמבטיחאינןהמחולחיןת.אריק

נןצרתצבעןניןתהמצאןתמרןבלצןפים.ממש

פשר.חסרתכללית,אפרןריותרק

גם " C.F.C "מגלסערשלעבןדתה
 .ובימתייםתנועתייםבאמצעיםעשירההיא

לכלהלבתשןמתאתמפנןתהמוזרןיות

אחדיושבלמה .ברורהתכליתללא ,הכיוןנים

אינןאבל ,גדולאקוואריוםמאחוריהרקדנים

הבחוריםאחדמדועבנעשה?כללמשתתף

ההןלךבאונייהקציןכמןלבןשזמיר)ומתן

כלהבימהסביבמרתןןריצתורץ ,לנשף

מהאבל ,שאלןתעןדלשאןליכןלתיהעת?

הטעם.

כגןןמעןלים,רקדניםישמבטיחים,יןצריםיש

תפאורניםיש ,ברמיוירוןטמירשיפינטו,ענבל

לכלישאבללרוב.מוכשריםתלבןשותןמעצבי

לומר.מהמאודמעטאלה

חלטבiרמקרינרפריט

תןכניתהעלתההקיבוציתהמחןללהקת

שלושהמאתיצירןת,משלושהמןרכבתחדשה,

שלו,הזיהןי"ן"מסדראיבגיאןרי .יןצרים

הבינלאןמיתהתחרותבמסגרתבוצעשכבר

שלחדשדואט ,' 96בסתיושהתקיימהלמחןל

מאתןעבןדהשמן, "היקרר.יי ,קייזראבי

אןסטברגינסהצעירהשןןדיהכןריאןגראף

נןלדייהשםאתהנןשאת ,) Jens Ostbergו

המפגש".בנקןדת

איזשהןלהיהיהכזאתשתןכניתהכרחיזהאין

שלןשביןהשןניאבלמאח,דנןשאאןקו

ןבחוסרבמקריותמדןברגדןל.הואהעבודןת

שמןרידמהמשלים,ןלאניגןדילא ,משמעות

השןלחןעלשמןכאילןהצופה.עלמהאפקט

שהגיעוברגעבמזוןהשהיהמהפשןט

האןרחים.

מריהריינרבמשורר "יימאןהבקייזראבי

שאבי ,הדואטבכןתרת "ר"ההןארילקה.

שללשמןרמז ,כהןסיוןעםרקדקייזר

שציטןט ,דןפןיןצאממשמקרהזההמשןרר.

לנושאלהתקרבלצןפהמאפשראכןבתןכנייה

המחול:

 ,זהנובעוזהחומצאנשוכד

ך!כוכדעד;והושעוךורצה

וק;וותק;ווםהוהנהבה

המטו;וט;ות ,זוארץכ;ופו

ם.ומנוגדוחותכהרבהכך;וכדווב

 ,הבימהפניעלניירדפיסיוןמפזרתהתחיל

אויןמןצןרתב ,מעברהנפרדתהיאוליכא
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למחולמבוא •

קלאסיבלט •

מודרנימחול •

מחולתיאטרון •

המחולתולדות •

רפרטואר •

הגוף-עיצוב •

מחוללהקת •

 "' ... · 1 "· 1) 'יח' Sבגרותבחינות •

מחולמפגשי •
אורחיםמוריםעםסדנאות •

קיץקורסי •

אזורבאולםלתלמידיםמחולמנויי •

ארצייםכנסיםארוח •

לתלמידימיועדיםהלימודים

המוריםצוות •

בנקומיה ,בו-ישיראובו ,אכמוועפרה

מרינהחנוו-ליו,עפרה ,ורובלמריס

בפסנתרמלווה •
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לאשההגברביןהיחסים .ישניםמכתבים

שלדןאטזהן .שלןןיםןלאשמחיםלאקשים,

 .אדםבניביןכןאבקשרשל ,עזיםרגשןת

לאשהכןריאןגראףחבלרקכן,היההביצןע

לאהןשיצר.מןטיביםעלהרבןתבחזרןתקיצץ

יןתרעןד .ללבןהנןגעהנאהלמחןלדברהןסיפן

הניירןתביןלקשןרדרךמצאלאשהןאחבל

 .ןבסיןמןהמחןלבתחילתהרצפהאלהנןשרים

-אן ,מחדשאןתםיאסןףשהןאהתבקשממש
(בעזרתרןחייצןר-יןתריפהאףאןליןזה

שתעיף ,הקלעים)מאחןרימןצביםמאןןררים

שלכת.כעליהמחןלבסיןםאןתם

 24(בןמאןדצעירשןןדיהןאאןסטברגינס

כשהין .בארצןכברמןכרששמן ,הכל)בסך

 ,שעברבקיץהישראליםקןלברגרקדניאצלנן

שכבראחרי ,עכשיןשלן.עבןדהביצעןהם

שמןעמדןתןההאני ,שלןעבןדןתישתראיתי

 .ןמבטיחצעירכיןצרלפניןהןלך

 .קןהרנטיןתלא ,מבןלבלןתןיההעבןדןתישת

רןצההןאןמהיממנרןציםמהיתפסתלא

נקןדתבאיזהנןל,דמימןשגליןיא .מרקדנין

כביכןלבשאלןתלעסןקעליןמדןע ,מפגש

איני .מיילדןתשלאלהנכבדןתפילןסןפיןת

ינסשלהכןריאןגראפיהאבל ,לקטןלרןצה

שלןירהיבקרזהבשלב ,מקןםמכלאןסטברג.

 ,משהןמחפשהןאכנראהזכןת.נקןדןתבהאין

שהאפלהייתכן .מהבעצםיןדעיםןננישאחבל

 :יחסיתתןעלתבהישהתאןרהשלהאןפנתית

 ...הרקדניםתנןעןתאתברןררןאיםלא

דשומחבכוסח"זיכה"

בת-שבעבלהקתלצפןתמןזרההיחןןהיתהזן

היצירהאתישראלפסטיבלבמסגרתמעלה

" ZlNA " הגדןלההבימה .נהריןאןהדמאת

מיןהעניקהרןשליםיטרןןאתישל

 ,למןפעממלכתיתכמעטןחשיבןתמןנןמנטליןת

 ,מקןםמכלכ,ך .כזהלהיןתהתכןןןלאשכלל

ןמןפיעהשבהכשהלהקה ,עכשין .אזחשתי

ששינןיינןכחת ,האינטימידללבסןזן IIזינה"ב

הכןריאןגראףשעשהןהעריכההמיקןם

התבשיל.אתמשביחיםאכןבעבןדתן

ןשןבשןבמןפיעהשבת-שבעהעןבדהעצם

 ,הסינרמהבאןלםהנהדרת "אנאפאזה IIב

-דללבמרכז IIזינה IIלמןפעיםלהןסיףןנאלצת
 .שלנןהמחןלבעןלםןנפלאדןפןיןצאןהמשזה

אלהזןרם ,ןנלהבצעירקהללהשיש ,להקה

הכבןד!כל .כרטיסיםןקןנההאןלמןת

מןלזינה""בהקדןשההפרהעלינןנןפלתעדיין

למעשהאבלכמאןנניםהנראים ,החיילים

מצלמתהמתכתיים.כלי-זינםאתמצחצחים

ןהקרנת ,מרכזיתפקידמשחקתהןןידיאן

 ,לעינינןבלבןשנצבע ,אחןרירקעעלהתמןנןת

כןלן.למחןלהיטבןמחןברתנאמיתיד

עשרןתלמנןתאפשר ,נהריןאןהדאצלילכרג

בימתיןתמהמצאןתלהשתעשע ,דןבביםפרטים

מרקדניםליהנןת ,מפתיעןתןתנןעתיןת

התרגלןשהכלמקןןהאנימצןינים.ןרקדניןת

68 

רעיןןאןאידיאןלןגיהאיזןאחרילבקשלא

הדמיןנןתאלהביצירןתין. ,פילןסןפימרכזי,

איתנןמתחלקשהןא ,שלןהפרטייםהפרןעים

לביקןרמןזמניםלהיןתפריבילגיהןזןבהם.

כמןתן,מןכשרמישהןשלבראשןכזהאינטימי

 .ןבמחןלבמןסיקה

האגרמולאכשישלערב

 .לקיןמןעשןרחןגגירןשליםמחןלתיאטרןן

התפעלןתיאתבהןפעןתיןשמעןררמהלמעשה

תמרהשלןנחרצןתהההתמדהכןחרקהם

 .זןשבקבןצההחיהןהרןחהמנהלת ,מיאלניק

ירןשליםהמחןלתיאטרןןשלדרכןבתחילת

צעירים.אזשהיןיןצריםבןלעבןדהןזמנן

 ,מיןשןיןתרדברלךאין .לכךזכרןיאכיןם

יעקבשל IIהעןלםבריאת IIמןטפלשגרתי

קיטשןהרבהחזןתיןתהלצןתקצת .ליפשיץ

רןקדיןיעדאןרבאךרד'ריצ .כןליכבבאלטי

זהאבללראןתה.טןב ,סןריןסןןטלנהןגם ,טןב

יחלקהעתקזהןקטנהלאבמידה .הכלבעצם

קאסאטקינהשלידןעהיצירהשלןקלןש

ןןאסילייב.

היאיןיעדגדןלה.עקשניתהיאמיאלניקתמרה

לסמלההיהשכבר ,שלהבסןלןמןפיעה

שרהעל ,"לישהעצחןקיי ,כןליכבהמסחרי

 ,האןהלהןאהחיןביביהמרכ .הגרןשפחתה

ברגעהרקדנית.שלשמלתהגםהןאבזמןשבן

 .הריקןדמתפןררהב,דמקפלייןצאיתשהיא

מעשריןתרלפניכתבתיכךשבדיןקדןמני

חיןביתהתפתחןתששןםעצןבדיןזה .שנים

שניםעשרמלבד ,מיאלניקבתמרהחלהלא

 .להשנןספן

מאתסןלןזהן .חןצפהפשןטהןא "אןתיזכןריי

נעבעך. ,פןנטייןלמרגןטשמןקדש ,פאנןבןאלרי

גאלינהעהימןפ ,פרסלמאתמןסיקהליילצל

מהברןרשלא ,פןלחניתבןבהןימןבידה

בשעתןשהיתה ,גאלינהי.הסמלתפקידה

ןמבןגרת.תנןעהכבדתנעשתה ,קןרנתרקדנית

כןריאןגראףןמעןלםמאזהיהפאנןבןאלרי

אתשיפרןלאבגרמניההרבןתןשנןתיןגרןע,

 ,"ןשלןםמלחמה IIמתןךשלןהדןאטעבןדתן.

 ,ברליןשלהאןפרהבאלטעבןרבשעתןשיצר

שנטליה ,תיתזזאחןז ,עצבנימחןלהןא

 ,שלהןהמאןבןהשריריןהפרטנריעקןבלבה

בןלהפיחמסןגליםאינם ,יקירב'צמיריןלד

 .חייםרןח

אתהזההעצןבלמןפעהביאלןתרןיליאם

גרסה ,"אןבססיה"חידה.יהכמעטהאןרנקןדת

מגדןליאחד,הןרטןןלסטרמאתלמחןלשלן

האמריקאיהמןדרניהמחןלשלהחלןצים

שמרןב ,כןמרשלסיפןרןהיא ,נשכחשכמעט

ספרבעזרתאהןבתןאתהןרגבשריםתאןןת

בהחלטהןאספרבעזרתרצח .ןכבדגדןלך"תנ

גמיש ,נפלארקדןפעםהיהלןתרןחד.יממשהן

 ,המזדקןהכןמרדיבתפקגםאבל .עיגזכסייח

 ,היטבהיבנןהמלןדרמה .בבימהשןלטהןא

שלעתיקלסגנןןמזכרתןימןמשמרת

זהבמחןלגם .שנה 60מלפניתיאטרןן-מחןל

באלרינהשלמאניירןתפאנןבגאלינהמציגה

יכןלתהאתלהןכיחהיכןלתעןדשתהיהמבלי

נערהאינההיא ,מקןםמכל .הןןירטןאןזית

 ,ןחרמןפנאטיכנסייהאישלזרןעןתשנקלעת

לשעבר.רקדניתאלא

 ,ביאטיטאלימאתפאלאס",טאנגן"קןנגן

שמעצםאיילי,אלןןיןשללהקתןעבןרשנןצר

חןשנילהיןתהיהאמןרהטנגןמחןלטבע

שנןעדה ,זןלהגירסהכמןנראה ,ןלןהט

דל.לילהלמןעדןן

המערבאגרכיצחהמזרח

מחןלייהחיפאיתהסדרהשלהשניהמןפע

ןסיניבן-ברןךריימהםשמנהליהבקלןז-אפ",

הןא "בצןרת" .' 97בינןאר-24בהתקיים ,פתר

אבנן.ןפבריסתמיררןתןבביצןעמאתדןאט

לנןשאמתייחסהןאאיןהןא.כןןכשמן

 ,גשמיםעצירתשלזהשחןןבחןרףהאקטןאלי

יהבחנתלאלפחןתאני .אחרנןשאלכלןלא

שעה ,ליעשירדההשיעמןםלחשרתמבעדבכך

 ,תנמיןשפנטןמימהבאיזןעסקהמבצעשהזןג

פשר.נעדרת

שלההדןאטאבל ,ןתיקהיןצרתהיאאןרןהדה

בתןכנייה)כללמןפיעאינן ,(שאגב "זיפןסיס"

קלפישןלדימירשעה ,מעניינתבצןרהמתחיל

כאילן ,הבימהפניעלפילקנהימראתזימז

בכןחןתלזןזיכןלשאינן ,מכנימשהןהיא

שבית-הספר ,הללןהרקדניםשניאבל .עצמן

אינם,לעיןניכרשלהםהרןסיהבאלטי

אישימשהןןלתרןםחייםרןחלהפיחמסןגלים

 .לתנןעה

נטעהצטרפה "קניבליםטריןייאןרןשללקטע

ןהמחןל ,רעהןאתאישאכלןלאהם .ןיגןדסקי

לשעבר ,כהןיןבלי.ןאנממיןשןקצתנראה

פניןןעל ,לבןבגדלבןשהןפיע ,בע-שבתרקדן

גןפןןמבנההבלןנדיתרעמתןמבריקה.מסכה

מלךשלמדמןתןמשהןלןהעניקןהמגןשם

האדם-אריהאתליהזכירןבלי .ןתיהח

ברןבהשהתרחשה ,הטלןיזיןניתמהסדרה

תייהייןרק.-ניןלעירמתחתסןדיןתבמנהרןת

באיזהןשם ,הרחןקלמזרחנסעשיןבלבטןח

מתןשבימשהןלמדןקסןםנידחמקןם

התנןעהסגנןן ;הןאכןשלאמתברר .המקןם

כןלןהמלןןהההןדיתןהמןסיקהןהתלבןשת

 ,דתייחקצתמשהןשלןבמןפעהיה ."שלןיי

 .מסקרןבהחלטאבל

בת-היאגם ,פןרטלרןניגנבהההצגהאת

המחןלאתלעצמהאימצהרןני .שלעברתישבע

שאינן ,רקס-אל-שארקהמכןנהזה ,הערבי

היאהמןתנית.מחןלבעיקראלאבטןמחןל

גןןהןאתהירכייםאגןאתלהרקידיןדעת

שעלהנןצצים .מאןדןיפהמדהימהבצןרה

צןרייןכןלה ,נגןהןתמפזריםהשחןרבגדה

מעברי,אןטןנןמבזמןבןאבלןמןש,ךמגרה

המןסיקהשעלימלכרןן .הנגיעהלתחןם

 ,דברשלבסןפןלמחןל.הןאגםתרםהמלןןה

ןתרביןהמרתקהמהנההמחןלהיההןא

בתןכנית.
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Between October 16-23, 1996, the Third 

~ International Dance Competition was 
held at the Suzanne Dellal Centre in Tel-Aviv. 

The event takes place every other year, hence 

the next one will commence in 1998. 

Companies from the following countries took 

part: France, Argentina, Spain, Brazil, Belgium, 

Slovenia, the U.S.A. and of course from IS1·ael. 

The ol'ganizers of the competition learned from 

past mistakes and this time the event ran very 

smoothly. The jury consisted of the following 

adjudicators: Gideon Paz (Israel) , chairperson; 

Jean-Paul Montanari (France); Samuel F. 

Wuersten (Holland); Shelley Sheer (Israel); 

Eva-Elizabeth Fischer (Germany); Nir Ben-Gal 

(Israel) and Nils Chrisre (Holland). 

Thirteen works were presented. The jury chose 

six for the final round. Three equal prizes of 

10,000 dollars each were awarded to John 

Jasperse (U.S.A.) to Roxana Grinstein 

(Argentina) and to Iztok Kovac (Slovenia). 

The audience, which faithfully filled the hall 
and applauded enthusiastically, voted to present 
the Spectator's Prize to the Brazilian 
choreographer Henrique Rodovalho. 

ם

"LACRYMOZA", CHOR.: NOA DAR, ~ 
ENSEMBLE BATSHEVA, fSRAEL r 

'VERSUS', CHOR.: HENRfQUE RODOVALHO, 

QUASAR COMPANY, BRAZfL 

............. 



One of Kylian's best ideas was the founding of 
NDS3, a small group of veteran dancers. He 
transferred his recently created duet "No Sleep 
Till Dawn of D.ay" to the Israeli company. 

On a long row of straightbacked wooden chairs 
two women (Sonia d'Orleans-Juste and Yael 

Schnell at the premiere) are sitting. To a quiet, 
melancholy lullaby from a Pacific Island they 
move closer to each other, climbing over the 
chairs. It is a very minimalistic dance. As is 
often the case with the dancers of the NDT3 
company, I fo.und both women not mature 
enough, still exhibiting the prowess of dancers 
in their prime, which is "wrong" for this piece. 

The rest of the evening consisted of two well
known works by Naharin, "Passomezzo" an 
"Arbos". 

LO\N CHOLESTEROL 
DIET 

In January '97 the Kibbutz Dance Company 

presented a program of works by three 
choreographers; a very mixed lot. 

Uri Ivgi, one of the company's best dancers, 
who recently became the proud father of twins 
(congratulations to him and his wife Angeline!), 

prepared a group work called "Open Wound and 
a Gun" , which has a fascinating opening scene 
but later peters out and becomes trite. 

A group of six prisoners and an uniformed 
policeman in a brightly-lit rectangle are the 
protagonists. From a regular kitchen fridge a 
man clad in his underwear (Uri Ivgi) emerges 
watched by the gun-toting guard. A striking 
image of incarceration if there ever was one. 
This is repeated several times until it becomes 
boring. Plastic sacks are lowered by pulleys and 
the inmates of this surrealistic place of detention 
engage in strange activities with the sacks. 

At one point the guard fires his gun - which 
makes a little "puff" noise that spoils the whole 
menacing atmosphere and makes it into a 
childish charade. I was expecting fireworks of 
emotion and cruelty, but nothing happened as 
this unstructured dance theatre piece wound to a 
standstill. Clearly, the choreographer had a good 
image, but did not think it through or develop it. 

A strong ending is a sine qua non of good 
choreography. 

Avi Kaizer's "Dear R." is a very emotional 

duet for a man (Martin Corry) and a woman 
(Sivan Cohen), based on a poem by the poet 
Rainer Maria Rilke (the "R" of the title.) 
At firstSivan takes much too long a time to 

place sheets of paper all over the stage, as if 
discarding momentos of her life. When theman 
finally enters, their relationship becomes 
complicated, as she tries to bend him to her will. 

This is a subtle portrait of duality, the relations 
depicted by austerely simple but telling 
movement. Martin Corry and Sivan Cohen 

both brought mature understanding and 
beautifully flowing movement to this sensitive 
psychological study. 

The last part of the program was a strange 
jumbled work by a very young Swedish 
choreogapher by the name of Jens Ostberg. 
"Born at the Point of Impact" is the second work 
by Ostberg I have seen. He works for the 
Cullberg Balletten in Stockholm and is highly 
regarded by Mats Ek, but I found both 
choreographies running off in all directions, the 
quasi-philosophical "ideas" printed in the 

program notes untracable in the movement. I 
have no inkling about what was meant or why 
the dancers do what they did. Perhaps one day 
we shall discover his movement-language which 
right now looks like gibberish. 
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The first dance, "Chami-Ya", to a medley of folk 
music of many nations, is basicaly a circle 
dance, as befits folk dance. The designer Yuval 
Kaspin clad the dancers in dresses which turn 
them into rotund spinning tops and makes them 
look squat. It is a dance of pregnant women, but 
does not really deal with this heavy topic in any 
specific way. 

The second half of the program, a work entitled 
"An Angel Came at Night", like the poem Rina 
I·enders on the sound track, is much more 

'moving' and vigoul·ous. The costumes are light 
and becoming. Some of the dancers move very 
well indeed, the best being Yael Orni. 

A VVONDERFUL 
FRIENDSHIP 

Many cities and towns sign treaties of 
1 dship and becolne "twins" . As fal· as ךfriel 

know, thel·e is no formal agreement between our 
Batsheva and the Dutch Nedel·lands Dans 
Theatre, but for a whole decade there has been 

ly due to the ךongoing cooperation, mail 
exceptionally cordial relations between their 

. artistic directors, Ohad Naharin and Jil·i Kylian 

. There could hardly be a more dissimilar couple 
Kylian is slender, with dark hair and a little 

, greying beal·d. He tends to have sombre moods 

loves to use classsicallnusic for his always 
-beautifully wrought dances. Naharin is well 

air is the rusty colour of European ךbuilt, his I 
squirrels, his dances tend to be rather 

. anarchistic, powerful and even agressive 

What these two brilliant choreographers 
share is an unending f10w of striking, 
sometimes startling, choreographic ideas. They 
are both very musical and they never cease to 

surprise the spectator. 1 think this quality of their 
work is what Diaghilev had in mind when he 

told Jean Cocteau, who asked him what sort of 
ideas for a new ballet he was to offer him: 
"Astonish me!" 

Several of Ohad's works are danced by the 
NDT's three companies. In February '97, to 
celebrate ten years of cooperation between 
Batsheva and the NDS, Kylian's "Six German 
Dances" were again presented by the young 

Ensemb1e dancers. They danced with panache, 
though their technique left a 10t to be enhanced. 

Kylian uses Mozart's light "rococo" dances with 

a lot of irony. The eight dancers are in white 

underwear of the period, the men with white 
powdered wigs, which when touched produce 
funny c10uds of talcum. But the world isn't just 

fun and games ... . So Kylian adds a sombre 
contrapunct: from the wings emerge figures clad 
in black. To the sound of ominous rumbling 
sounds they enter, stand motionless, only to fade 
into the void again. Perhaps like the masked 
mysterious messenger who came to Mozart 
asking him to compose his requiem. 

The second of the Haifa "Close-up Dance" 
series took place in January '97. Hedda Oren, an 
experienced teacher and chol·eographer, who for 
many yeal·s leads her regional studio in the 
Jordan Va1ley, presented a duet called 
"Sysiphos" . 

In it, Vladimir Filk pushes his partner and wife 
Marina about the stage while she is sitting on 
the f100r - a tru1y sysiphean task. A nice 

. did not fol10w ךbeginning for a dance whicl 

-Oren's other work was a trio for the above 
g gir1 entitled ךed dancers and a youl ךmentiol 

Cannibals" - for reasons unknown, since " 

. nobody ate anybody, as fal· as 1 was ab1e to see 
Later the choreogl·apher told Ine it was 'a wOI·k 
in progress' , but 1 have no idea in what dil·ection 

. it's progressing 

One of the two most enjoyable dances presented 
ied by a ךwas Yuval Cohen's so10 accolnpal 

playing Indian instl·ulnents. Yuval, a ךInusicial 
rathel· stocky, heavy figuI·e, put a golden mask 
on his face which together with his dal·k blond 

mane made him look leonine, somewhat in the 
mannel· of the TV-series chal·acter who I·uled a 

1 . del·ground city beneath Manhattan ךwhole ul 
was sure that Yuval had, like many Israeli 

youngstel·s, spent months in Tibet or Bhutan to 
study some ancient dance 01· a.rcane martial art 

technique. It tUI·ned out to be all his own, rather 
. intriguing, invention 

The last item on the agenda of the second 
performance was the best. An oriental dance, the 
"Raks el Shark", mistakenly called belly-dance. 
Actually it is a pelvic dance. Orli Portal, a 
former Batsheva dancer, really knows how to 
move her midriff! Her sensual dance is not any 

kind of nightclub show. It is a beautiful female 
body in motion, glittering al1d sensuous. Clearly, 
the Far and the Middle East, interpreted by 
trained modern dancers, proved to be much 
more interesting than mediocre second-hand 
modern dance. 

AN ANGEL CAME 
TO RINA 

Rina Schenfeld is the undisputed 'first lady' 
among her generation of Israeli dancers. Her 
recent program for eight dancers, all female, 
is called "An Angel Came at Night". She 
herself doesn't appear on stage. She contributed 
not only the choreography, but also accompanies 

the dancers by reciting poems she recently 
wrote. If 1 hadn't known her considerable age, 

1 would have thought these were the poetic 
outpourings of an emotional, romantic 
teenager' s heart. 

Scheinfeld used to create dances experimenting 
with water, sand, ventilators, jars and metal 
sheets. In her new works she returns to simple 
human movement per se, unaided by 
paraphenalia. 

dresssed hauty spectators at the exhibition. 
The young dancers have yet to convince us 

that they know how to wear a tailcoat and doff 
a silk hat .... 

Certainly there is a place for such a company. 

INTIMATE DANCES 
AT HAIFA 

Haifa, a neat harbour town in the north of the 
country, overlooks the Mediterranean and the 
Bay of Acco somewhat like Naples and its 

beautiful seashore. In the arts in gerneral and 
dance in particular, Haifa is a backwater. Not 

much happens there. 

So it is refl·eshing to find that a new chamber 

dance progl·am has been established at the 
Municipal Theatre's "Theatl·e Club". Five 

own on FI·iday ךdifferent programs are to be sl 
 aftel·noons during the season. Sinai Peter is ilך

charge of the "Close-up Dance" series and its 
al·tistic director is Miri Ben Bal·uch, an 

. experienced dancer and choreographer 

. Two programs have already been presented 

The first one took place in November '96. It 
began with a solo by Yae1 Orni, an 

, accomplished dancel· in an autobiographical 
, well-constructed, I·athel· introvel·ted dance 

ts with her picking up pieces of paper ·aו which st 

from the f1001· as if she was gathering together 
. shreds of her own life 

Uri Ivgi, a dancer of the Kibbutz Dance 
Company who has I·ecently turned to 
choreography, showed an excerpt from his 
"Parade", a work for himself and a group of 

girls, who are after him while he ignores them in 
a rather macho way. At the Haifa Theatre Club 
three of the dancers performed a scene in which 
three women use the back wall to do an upside
down dance, which was much more interesting 

than the piece as a whole. 

The best parts of the program were, in my 

opinion, two solos by Nima Yaakobi. The first, 
entiled "X", was supposedly about Aids, and 

hence rather cruel, but at the same time also 
touching, even if 1 was unable to find a 
connection with the terrible disease. (One 

should never read program notes before 
watching the piece itself!) 

Her second solo was even bettel·. "Extinct 

Birds", to music by a very good and popular 
composer, Israel Breit, is a dance for a woman 
and a lot of old books. An old large 

encyclopedia with red binding becomes a 
veritable partner in dance for Nima, who is a 
nimble performer. The idea of books becoming 
extinct in the era of electronic media was well
expressed by dance and stage bussiness, such as 
the dancer drawing glittering ribbons and even a 
Madonna-style bra from the heavy tomes she 
dances with. 
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theatre" opening, the five dancers engaged in a 
er chi ldish, exhibitionist display of the male ןratl 

dancel's' penises, which was neithel' shocking 
, ny ןnOl' fLII 

, g against nudity on stage ןothil ןI have I 

, but it has to be witty or erotic to make its point 

For example, the Al'gentinian group of 

EI Escote (Iead by Roxana GI'instein) showed a 

dance that playfully teased the spectators by 
letting LIS guess the sex of the dancers; clad in 

special leotal'ds baring most of theil' butts but 

. showing their faces only at the last monent 

As Theophile Gautier put it, speaking of 

ballel'inas: "Their faces are sad but their 

", bottoms are gay 

The organisel's learned from previous 
ce so that the 3rd Suzanne Dellal ןexperiel 

, International Dance Competition was efficient 

. well organized and altogether on a high level 

DANCED PICTURES 
AT AN EXHIBITION 

The Kibbutz Dance Company maintains a 

special group of dancers that perform for young 

audiences at schools. These shows are an 

important source of income for the company. 

The "Young Kibbutz Company", as it is called, 

is recruited from among graduates of dance 

schools, not necessarily kibbutzniks. Recently, a 

new director has been appointed to lead the 
group. Alon Avidan was born in Kibbutz Ein 

Hashofet, did not join the kibbutz, and for most 

of his professional dancing career had been a 

member of Bat-Dor. 

He choreographed a new work for the young 

dancers he had auditioned, based on the well

known "Pictures from an Exhibition" by the 

Russian composer Mussorgsky. This is an 

addition to the Y.K.D.C.'s repertoire, which 

consists of works by Rami Be'er. 

Avidan's idea of hanging framed pictures on the 

backdrop is very good. However, he did not 

bother to enlarge the relevant paintings shown at 
the exhibition that the composer saw and was 

inspil'ed by, It must be somewhat confusing for 

the childl'en in the audience to see unl'elated 

wOl'ks by van Gogh and other artists to the 

sound of Mussol'gsky's tone-paintings of Viktor 

Hal'tman's works. 

is experience of ןhad some nice ideas and I ןAvidal 

dancing in a well-trained professional company 

. iln to prepare an adequate pel'fromance ןenabled I 

The Unhatched Chicks", "The Witches", the " 

funny mime dialoglle between a tall miserly Jew 

and his small poor colleague are entertaining. His 

nice idea of having "The PI'incess" glide on stage 

,' on a remote-controlled box as if moving on aiJ 

. are also good fun, which kids enjoy 

Between dances, dUl'ing the recurring 

"PI'olnenade", the dancers represent well-

72 

. only used the setting fl'ontally, which is a pity 
The best parts of "Someplace" were - as was the 

e so los and duets, at ןcase in the stage version - tl 
. which Rami Be'er excels 

The director used a typical TV device, sudden 

fading to black, to indicate the ending of a 

scene, We are conditioned to regard these as 

. mercials ןןplaces used for transmitting the cOI 

Unfortunately, the fl'equent black-oLlts made the 

dance seem jumpy and added an unwanted 

. nervousness 

Both transmissions were a joy to watch, showing 

good choreography well tl'anslated into TV. 

VVHO IS THE BEST? 

I have great misgivings about any form of 

artistic competition, because such tournaments 

of unequals can be judged only by using each 

juror's personal taste, which is subjective by 

definition. 

The Third International Dance Competition took 

place at the Suzanne Dellal centre in Tel-Aviv in 

October 1996. It is already an established event 

and has developed in a positive direction. The 

large Israeli contingent included the Batsheva 

Ensamble, the Kibbutz Dance Company and Ido 
Tadmor's Group. Noa Dar's trio "Lacrymoza" 

(sic!) to music by Henry Purcell proved she has 

become an experienced choreographer and 
managed to get rid of the diffusion and 

opaquness which marred her previous works. 

None of the Israeli competitors received a prize; 

not because they were inadequate but because 
there were much more original works presented 

by choreographers from other countries. 

The jurors had a hard task to fulfill. They 

decided not to award a first prize but to give 

three choreographers 10,000 US dollars each. 

I was surprised that the company from Brazil, 
which presented a very original and amusing 

piece, "Versus" by choreographer Henrique 

Rodovalho, recieved no prize. The audience in a 
general ballot have cOl'rected this astonishing 

omission by awarding the Brazinian contingent 
the Audience Award, 

One of the three prizes went to an excellent 

group from Slovenia. Iztok Kovac and his five 

dancers performed a rather strange work dressed 

in drab workers' clothes on a dark and gloomy 

stage to music by a chalnbel' stl'ing ensemble 

and a funny village-idiot singel', whose 

performance was excellent and moving, 

In spite of the sombre ambience of an 

(abandoned?) coal-pit and hailing fl'om a 

country ravaged by civil war, th is multi- faceted 

dance was vigourous, warm and very human. 

The eminent adjudicators, fOl' reasons 1 find 
hard to understand, gave a prize to John 
Jasperse's group from New-York. After a "black 

A DANCE 
CRITIC·S 

BY GIORA MANOR 

RECONSTITUTED 
DANCES 

Last October (1996) Israeli TV did something 

untypical; it broadcast two dance works by 

Israeli choreographers. Not in the form of 

snippets shot at rehearsals or during 

performances in the news format, lasting just a 

few minutes, shown in some cultural ghetto, but 

full blown ·high standard programs. 

1 am refering to Rami Be'er's "Someplace" 

("Makomshehu") and Ohad Naharin's 

"Anaphasa". The two works, though very 

different from one another, were presented not 

as documentaries, but as a TV rendering of 

choreography for the camera. 

Watching "Anaphasa", directed by Levi Zini and 

shot by Nili Atzlan, brought to mind the ancient 

term "palimpsest". In the Middle Ages 

palimpsest meant a parchment that had been 
erased (for reasons of economy) to serve for 

another text to be inscribed on it, while the 
ghost of the original lettering may still be seen 
underneath it. In Midsummer Night's Dream 

Bottom speaks of "being translated" into a 

donkey. In that sense Batsheva's excellent 

"Anaphase" has thus been translated into a 

brilliant TV-film in its own right. 

Both Nahal'in and Be'el' are talented 

chol'eographel's, so they both are able and 

willing to make the required changes in theil' 

work to fit the new fOI'mat. 

Be'er's work, in which large scaffolding plays a 

majol' role on which the dancers climb and 

dance, has been shifted fl'om a frontal stage
proscenium situation into a industrial hangal', 

that fits the dance very well indeed. Thus the TV 
dil'ector Niza Gonen gave the film strategic 

depth, which it lacked on stage. However she 



Nearly each year the Suzanne Dellal .....וווווווווI

Centre in Tel-Aviv hosts show-case "'""יייייי
, pelfol"mances for mainly young choreographers 

Curtain-Up"" These performances were also " 

attended by several managers of festivals and 

dance theatl"eS from abroad" Whether these 

buyers will "bite" and invite ISI"aeli companies 

" to perform at their institutions, is still to be seen 

There were 13 different programs performed, 

most consisting of three works each, pl"esenting 

up-and-coming chol"eographers" One could see 

plenty of creative talent and observe the young 

generation of Israeli dancers perfol"ming 

bl"illiantly" 

teresting ךOSt il חong the choreographel"s the I חAI 

d Barak ךones wel"e Noa Dar, Inbal Pinto al 

" all ךMal"sI 

Pel"fol"ming alongside the young dance CI"eatol"S 

were established companies and gl"OUPS, such as 

Inbal Dance Theatl"e", Rina Schoenfeld's gl"OUP " 

Ido Tadmol"" , the "Batsheva Ensemble", Amit " 

Kolben and his dancel"s , Moshe Efrat.i's 

" ama" and Sally Ann FI"iedland חKoldeI " 

eady well-known independent "lנ Two a 

 companies, the "Vel"tigo" group run by Noalך

Jel"usalem), and חeim and Adi Sha'al (fl"oI ךWertl 

Ben-Gal Company, premiered "i.ו the Liat DI"or-N 

" ew works ךI 

This year's al"tistic directol" of "Cul"tain-Up" was 

Eran Baniel, who succeeded in bringing the 

I"ecent generation's talented choreographel"s and 

~ 
pel"fol"mel"S to one's attention" 

1- EHFtaill-~p 
IC ____ a ~96 
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The most recent work by Nir and Liat "Enquiry" 
(1996) deals with the difficult topic of torture 
and interrogation. It is based on materials 
gleaned from testimony of a Holocaust victim 
and the annual report of Be't zellem, an 
organization which monitors what is going on in 
the prisons in the West Bank. 

Orian: "The Holocaust as a dramatic topic came 
, 1980 to Israeli theatre rather late. Prior to 

Israeli plays tended to deal with the problems 
posed by the influx of new immigrants and the 

Ten of the ב... [ . memories of the Holocaust 

Israeli plays produced since the 1980's presented 
a parallel between the circumstances of the 

". Holocaust and the Israeli-Arab conflict 

In Orian's opinion, this exaggerated analogy had 
the purpose of fighting against the Israeli 'cult of 
fear'. The parallel "Holocaust-Arab threat" is 

 viewed as invalid and they [the dramatsitsב
refuse to see it as a valid excuse for Israeli 

, policies against the Palestinians. (Orian 
.) 1996:145 

"The Enquiry" is a powerful, very physical 

piece of movement-theatre, perhaps the most 
virtuosic work they have produced until now. 
But in spite of the violent topic, there are no 
stage atrocities or any deliberate pandering to 

the specatator's sentiments. There are several 
violent encounters between the interrogator and 

his female prisoner, achieved without hardly any 

physical contact between them. And where there 
is contact, it moves along the demarcation line 
between gentle stroking and carressing, which 
soon becomes threatening and aggressive. 
Massage and mutual manipulation between two 
dancers and some blows and slaps, which may 
be part of massage, become a real inquisition by 
touching. 

The Oslo Agreement lowered the heat of the 

conflict and enhanced the prospects of peace 
between Arabs and Israelis. It is to be seen how 
this development wil1 find expression in Israeli 
dance in the future. 
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"FIGS", CHOR.: LIAT DROR & NIR 8EN GAL, PHOTO: VARDI KAHANA 

swear word denoting someone stupid, stubborn 
or insensitive. This work also uses Arab music 
and pelvic movements, typical of oriental dance. 

In 1993 Nir and Liat created a dance piece 
entitled "Figs", which explores the idea of 
territoriality. 1t has general but also real 
connotations of soil, independence and even the 
eternal struggle between the sexes. But 'the 
territorial principle' is of even wider 

significance; each one lives in a staked-out 
personal, national and social territory. One's 
personal, autonomous freedom versus the will of 
society or of 'the other'. 

"Figs" begins not with the proverbial peace dove 

and olive branches being carried on, but by a 

metalic bird (a seagull) carried high up on a long 
thin pole across the bare stage, as many light 
sources illuminate the bird from all angles. The 
dancers, men and women, carry the shining 
seagull with small steps, changing weight from 
one foot to the other - reminding one of the 
'donkey' movements. But this time the huge 
packs are lowered to the floor and unfolded to 
form a whitish canvas stage covering. Wherever 
they are going, these people are carrying their 

territory, even if it is folded , on their backs with 
them. 

This is disputed territory, far from an idyllic 

homeland. One of the women refuses to dance 
on it, using the well-worn dancer's complaints: 
"The floor is too smooth, it is too uneven." But 

. this is also the biblical territory of "each under 
his vine and fig-tree" or, if you will, orientallife, 
when in summer so many farmers live in huts 

and arbors, guarding their vineyards and orchards 
from being vandalized, munching their fruit. 

The people's drive to expand their territory 
makes the dancers don more and more pieces of 

apparel, in the end snatching the garments of 

one girl. She begs them to spare her, but they 
remove hel' shirt leaving her bare-breasted and 

shivering. The shirt is tossed from one dancer to 
another making the naked girl miserable and 
insulted. A struggle ensues which ends with three 

dancers carrying a burden off stage, sirnilar to the 
one they started with. Only this time they are the 
dead bodies of three human beings. 

Be'er was successful in so far as he transmitted 
his message without recourse to propaganda. As 
opposed to Kolben's work which anticipated its 
time, the atmosphere in Israel during the intifada 
was ripe to receive the ideas that moved Be'er. 

1n 1992 Gabi Eldor and Igal Ezrati staged 
Tonight We Dance", premiered at the Acco " 

Theatre Festival. This is a dance-theatre piece 
which depicts eight periods in the history of a 

1919 coffee house in J affa. Commencing in 
after the British conquered Palestine from the ( 

Ottoman Empire) going on tilll991. All the 
changes are expressed in terms of social 
dancing, which is typical of each era and how 
the relationships between the dancers change 
accordingly, Writes Eldor about her work: "Not 

a word is uttered in this show, but one scream is 
heard, It is the shouting of an 1sraeli soldier who 

lost his eyesight in the Yom Kippur War of 
1973, when he arrives at the cafe in 1977, just 
before the general elections which brought the 

Likud party to power. Another בright wing [ 
voice is that of the Arab owner of the place, as 

, he laments the death of his daughter." (IDQ 
,) 1993 April 

Since they began choreographing in the late 
1980s, the couple Liat DrorjNir Ben-Gal were 
atuned to developments in 1sraeli politics. Their 
movement materials and energies were gleaned 

-from their actual surroundings. Says Nir Ben 

, Gal: "We are influenced by the smells, sounds 

Had we .בcolours, the actualia [of life in 1srael 
worked in Europe, for example, we would do 
different things." (Talking to R. Eshel in 

.) 1996 September 

Their donkey duet "Equus Asinus" (1988) deals 
with a sisyphean task carried out by a man and a 
woman, who cary heavy packs, their burden 
wrapped in dirty blankets - a life-sentence of 

hard labour. They carry out their asinine 
assignment clad in khaki work clothes - the 
typical drab garb of the pioneers and early 
settlers. A large canvas sheet of similar 

colouring serves as background as well as a 
stage-cloth. All this is in the typical hue of Israel 
in late summer. Some spectators felt the 
sisyphean toil made them think of the endless 
sweat of dancers. Arieh Yass wrote: "Poor 

who work like בcreatures [meaning: dancers 
these crazy asses." (Ma'ariv, 2.10.1988). The 
late critic Hezi Leskly wrote: "To be human 
means being a donkey. Not only carrying sacks 
ful l of gravel, but also the assinine insult. 1n 
other words, toiling under an extel'nal as wel1 as 
internal burden .... Man is a sort of donkeyish 
dancer or perhaps the dancer is an assinine 

human being, which has to be well trained all 

.) 4.11.1988 , the time." (Ha'ir 

1n my opinion, this work also has political 
connotations. In our country, pedigree horses as 

well as donkeys indicate the Arab inhabitants. It 
reminds one of Arab kids driving on smalllean 
donkeys stuggling under heavy loads by beating 
them with sticks. Of COUl'se ass is also used as a 



The metal pl'oscenium screen makes the stage 

into a holdingpen for prisoners. In front of it is 

an Israeli soldier, clad in a white caftan or 

nightshirt, a steel helmet on his head. His 

movements are circular, those of a person in 

doubt, torn between conflicting emotions. But 

, igh וthe Palestinian women, holding the torso l 

are brandishing whips and lashing out. A world 

of absurd extremes. A prisonel' in a rectangular 
cell cl'eated by a single light SOUI'ce, dances in 

handcuffs to the beautiful, exulted sounds of a 

Bach cello sonata. Palestinian women thl'OW 

stones" towards the audience in a dance full of " 

primitive power. Most of the scenes are danced 
in quick tempi - a constant allegro of mutual 

. fearful agitation 

The Israeli soldiers have to refrain from 

expressing their anger at being subjected to 

. insults and swearing by the local population 

This is expl'essed in a dance by "cripples", who 

have one al'm tied to their body. Palestinian 

child.ren dance with flags, just as Israeli 

youngters do on Independence day. One of the 

most Inoving scenes stal·ts with foul' soldiers 

dragging a female form to centl'e stage and what 

looks at first like a brutal attack and rape tUI'ns 

out to be a lesson in first aid, of resuscitating by 
to-mouth respiration, pl'actised on a ו-InoutI 

dummy (actually an inflatable sex-doll). The 

. horror is resolved in bitter laughter 

The performance ends on a surprising note: a 
own Israeli song written by Shaul וwell-kl 

Tchel'nichovsky many years ago, about "dreams 

one should not laugh about" is sung, but in 

AI'abic and with an ol'iental musical 

accolnpaniment, so it takes the audience some 

.... time to discover what they are heal·ing 

Another work by Kolben, "Slowly, Slowly the 
Children Learn to Hate" (1988), deals with 

brainwashing: in the sense described by the 

Austrian zoologist Konrad Lorenz about 

youngstel"s being formatted or pl'ogrammed in 
, early childhood. Using dance-theatre methods 

Kolben depicts how family and society mould 

childl'en to become obedient citizens. After his 

daughter Danielle was born he thought a lot 

e way he וabout how to educate his offspring in tl 
ence this piece, where there is a lot וbelieves - l 

. of sometimes rathel' funny aggression 

In 1989 at the height of the "intifada", the 
Palestinian upl'ising, when most young (and not 
so young ... ) Inen had to perform police actions 
during their military I'eservists' service, Ralni 

Be'el' created fOI' the Kibbutz Dance Company 

." 89 ' his full-evening piece "Reservist's Dial'y 

This was based on a series of poems by an 

officer in the ISI'aeli army about his 

exaspel'ating, ambivalent experiences in the 
West Bank (ancient Judea and Samaria or the 
occupied territories" depending on political " 

e work deals with the רpoint of view). TI 

conflicting emotions and soul searching of 

young soldiel's caught in an impossible 

predicalnent. On the one hand being fearful of 

getting hit by stones, while on the other, being 

. aving to use batons and tear gas וdisgusted by I 

The stage is separated from the spectators by a 

wire-mesh screen, which shields the audience 

from the stones hurled against it by the dancers. 

Next to the pl'oscenium sits the commentator, 
who I'eads aloud the poems by Zvika Sternfeld. 
"How does one tell apart the persecuted from 
the persecutel'? Running, running is deterlnining 
all." 

expl'essed in his chol'eography, took pl'ecedence 
over aesthetic and dance aspects. "True, 

TAMAR shows a strong political commitment, 

engaging in attempts to protest and shock, 

especially so in Amir Kolben's works .... And if 

you agree with his political ideas, naturally you 

will support him. But thel'e has to be a clear 

separation between art and political protest." 

(Tikva Hoter-Yishay, Yediot Achronot, 

4.4.1989). 

Among the best works presented by TAMAR 

was the dance/performance piece "Via 
Dolorosa", pl'emiered in 1983 at the Tel-Hai 
visual arts event and later perfol'med at the Acco 

Other Theatre festival. The wOI'k dealt with a 
gl'oup of refugees - both Palestinian and ISI'aeli -

as symbolized by the colours of the I'obes they 

WOI'e, which were in the colours of the ISI'aeli as 

well as the Palestinian flag. (Using the P.L.O. 

colours was, in those days, a coul'ageous if not 
altogether illegal thing to do. Translatol"s 

remark.) 

The refugees proceed in a column, slowly 
stepping.one behind the othel' and cal'rying all 
their possesions with them - a small folding 

chair and some cooking utensils - they began 

theil' trek in the old coul·tyard of Tel-Hai, where 

Joseph Trumpeldor, one of the nost famous 
pioneers of Jewish settlement, was killed. Then 

. they stopped to plant some olive tl'ee seedlings 
e whole journey had 12 "stations" (Iike the וTI 

way of Christ'stations of the cross). The final 
station was in the form of a last suppel·. (The 
message was clear, but in those days equating 
the the Palestinians and the fate of the eternal 

. Jewish refugee was close to sacl·ilege 

). Translator's note 
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"VIA DOLOROSA ·, 

CHOR.: AMIR KOLBEN, 

TAMAR DANCE COMPANY 

«THE TAMAR DANCERS DID NOT INVITE SOME WELL-KNOWN 

CHOREOGRAPHER FROM NEW-YORK BUT WISHED TO REALLY GET 

INVOLVED WITH LOCAL MATERIAL, TO DEAL WITH TOPICAL 

SUBJECTS, WITH PROBLEMS THATTHEY COULD I DENTI FY WITH.» 

melnbers was Zv i Gotheiner, anothel· former 

kibbutznik and Batsheva dancer who had 

worked in New-York, having danced with the 

Eliot FeJd and othel· companies. 

Kolben: "1t is a normal event for a dancer to 

leave a company. But a group of dancers leaving 

in ol·der to form their own outfit is another 

mattel· altogether. 1t was somewhat like Jeaving 

the kibbutz. As if we were traitors, .. ," During a 

I·adio program bl·oadcast in July 1986 Meira 

Eliash-Chain stated: " ... the TAMAR dancers 

were I·eady to take the risk; there was something 

vel·y 1sraeJi there, They did not invite some 

well-known choreographer from New-York [as 

 other dance companies in 1srael habitualJy didנ

but wished to really get invoJved with local 

materiaJ, to deal with topical subjects, with 

pl·obJems that they, as 1sraelis, couJd identify 

". with 

NominaJJy based at RamJe, a smallish town not 

fa l· from TeJ-Aviv, TAMAR was active from 

1982 to 1984; after a hiatus which lasted for 

several yeal·S, when most of its dancers were 

busy abroad, it reconvened in JerusaJem, where 

it continued to create and perform from 1987 to 

] 992. But this is not the pJace to tell the story of 

TAMAR dance company. What is relevant is 

that mOl·e than any other dance outfit in 1sraeJ, it 

had produced wOl·k based on or connected with 

socio-political subjects. Amir Kolben was one of 

its chief choreographers and Jater its artistic 

dil·ector. Most of his works were sometimes 

fJawed because of his poJiticaJ views, as 
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· However, it was not included in the regu lal 

repertoire of Batsheva. Amir KoJben: "1t was 

quite clear to me that the Batsheva company 

would not risk any explicit social or political 

wanted נstatement. They [the management 
-rather vegetarian dances , perhaps some soul 

seal·ching works, but no comment on reality and 

". nothing topicaJ 

At that time a group of young actol·s took off 

from Haifa where they worked at the Municipal 

Theatre, with the management's blessing, and 

went to stay and wOI·k at Kiriat Shmona, in the 

far north of Israel, which suffered fl·oln tel·rorists 

attacks. The group was directed by Nola 

Chelton, an American stage director who lives 

a of the "Actors Studio" in ןin 1srael, an aluml 

. New-York. This project went on fOI· a year 

Their goal was to create performances based on 

actual happenings in the local society. 1t was 

clear to Amir Kolben, that no such thing could 

happen at the Batsheva Dance Company. And 

that there was no place for a socially and 

politically oriented chol·eographer like him at 

. Batsheva 

His opportunity came when a group of former 

ad ןBatsheva dancers, some of whom he I 

worked with in New York, most of them born 

and educated in kibbutzim, decided to form an 

independent dance group of their own, called 

TAMAR (Teatron Machol Ramla). The head of 

the group and its driving power was Meira 

EJiash-Chain, who was in charge of production 

and administration. Also among the founding 

aftel· rehearsal and enthusiatically discLlssed the 

recent developments and imminent peace. Amir, 
usually a rather quiet and softspoken yOLlng 

man, began arguing in favour of a future 
Palestinian state. Such views at that time 

seemed extreme in those cil·cumstances, 

bordering on treason. Soon he stopped ta lking, 

because, as he told me recently (1996) , "1 was 
paranoid, afl·aid to talk openly about my 

political views with the company." 

Y as a ןHe later joined the Batshva compal 

1978 dancel·, and when they toured the U.S.A. in 

he stayed in America fOI· thl·ee years, retul·ning 

to 1srael in 1981. A few months after l·etul·ning 

and I·e-joining Batsheva, the Lebanon Wal· broke 

out. His colleagues in the company were 

unaware of Amil· being one of the demonstrators 

in the city square, handing out leafJets opposing 

. the war 

About his duet, Amil· Kolben relates: "Moshe 

 Romano [the Artistic Director of Batshevaנ

instigated the showcase performances, in which 

company members could present their own 

choreography. Ofra Dudai tl·ied her hand at 

g a dance but she 'got stuck' and asked ןcreatil 

me to join her and finish the work. While 

working together, 1 discovered the creative 

talent 1 possessed, which 1 was not aware of 

until then. TiJI that time 1 thought of myself only 

". in terms of just dancing 

The duet in question is based on a song by the 

Palestinian singer Marcel Chalifa, who lives in 

Lebanon, entitJed " Tayara" ("Kite"). The dance 

is about two children, a boy and a girJ, who play 

at 'being dead' when suddenly an aeroplane 

appears in the sky. The boy, thinking it is a toy, 
runs towards the plane calling "Tayara! Tayara!" 

but the aeroplane drops bombs on the vi lJage 

which hosts terrorists, and the boy is kiJ led. The 

girl, his playmate, thinks this too is just play

acting. But the boy really is dead .... 

By comparison with what was acceptable at that 

time in 1srael, this duet had several innovative 

aspects: the movement material, though still 

showing Graham infJuence, was much more 

violent than was usuaJ. A new sort of contact 

with the audience was estabJished, as the dance 

starts with the oud-playel· (Achmed Masry - an 

Arab musician from Jaffa) begins pJaying and 

singing while strolling among the spectatol·s. He 
then climbs on-stage whel·e, like a troubadoul·, 

he continues to tell the tragic story. 1n the end, 

when the girl (Ofra Doudai) finally l·eal ises her 

playmate is dead, she descends into the audience 

and repeatedJy throws herself violently against 

the stage proscenium. 

The presentation of griet· on the Arab side of the 

confJict, by means of a song sung in Arabic, and 

the joint performance of Jewish and Palestinian 

artists on the same stage, was very innovative. 

The duet was well received criticaJly, and was 

awarded the annual Yair-Shapira Prize. 



In these works one may find empathy for the 

Palestinian side, expressed by symbols and 

context pointing to a certain parallelism between 

the two nations; they are refugees just as we 

were refugees. Our children dance with the 

national flag on Independence Day, so do the 

Palestinians with theirs. For thousands of years 

we were persecuted in the diaspora, so are the 

Pa.letinians scattered all OVel' the Middle East. 

Orian: "Often Israeli Jews, themselves a nation 

of refugees, felt empathy fOI' the Arab refugees. 

But as a nation surrounded by enemies, in 

constant danger of war, they tended to ignore 

the dilemma. Therefore, there were only very 

few works of art dealing with the tl'agedy of a 

people that lost its homeland and soil due to the 

founding of the State of Israel." (Ol'ian, 

1996:126). 

Anxieties feeding on the memory of the 

Holocaust, of living in a permanent siege or the 

fear of another war breaking out any minute are 

evident in some of these works. AII this and the 

threat of the Palestinian refugees dreaming of 

retuI'ning to Tel-Aviv coupled with the steady 

stream of Israelis emmigrating to America and 
other foreign countl'ies, wel'e lurking beneath the 

surface. 

In 1982 the fil'St performance of a dance 

concerned with the political situat.ion in Israel 

took place. "A Story Like a Tale" ("Issa 

Mytlilikizby") was choreoraphed by two 

Batsheva dancers, Amir Kolben and Ofra Dudai. 

It was concieved after the Lebanon War - the 

first full scale war about which there was no 

concensus in Israel. 

In 1977 the first showcase performances of 

experimental "fringe" dance took place. But 
most of the young choreographers involved 
were explol'ing a new, individua.1 movement 

language, not looking for object.ive, political 
subject-matter or forms. The innovation of 

Kolben and Dudai's duet was it being a 
politically oriented dance as well as its being 
cI'eated in a workshop framework of the 
mainstream Batsheva dance company. 

en still an adolescent boy, Amil' Kolben had ךWI 

l'ather I'adical, leftist, even Marxist views. He 
was among a group of members of Kibbutz 

, 1977 Kerem Shalom, who left the kibbutz in 

because it was not involved enough in political 
activities. Kolben and some of hi s friends 
founded a commune in Tel-Aviv, which existed 
for about a year. At that time "Batsheva 2", a 

-young ensemble affiliated to the mother 
company, was founded. Amir, who had studied 

dance in a l'egional studio as a high school 
. student, went to the auditions and was accepted 

The present writer was also a dancer of 
e. There 1 first met Amir חBatsheva 2" at that til " 

Kolben, and I vividly remember how on the day 

President Sadat of Egypt arrived on his 
historical visit to Jerusalem, we all sat down 

, VIA DOLOROSA ". CHOR.: AMIR KOLBEN ' ~ 
TAMAR DANCE COMPANY י

compensate for their meagre salaries. There 

were hardly any active Israeli choreographers 

and the individual struggle of the few, such as 

Oshra Elkayam or Mirali Sharon, was about 

their very right to create in the framework of the 

professional companies. The Kibbutz Dance 

Company was just finding its bearings. The 
other modern dance company then active, 

Koldemama, was wOI'king only with its founder, 

Moshe Efl·ati. None of the companies and their 

choreographers were interested in dealing with 

the Arab-Israeli conflict. 

Only in the 1980's - ten yeal's after the Israeli 

theatre and visual al·ts - ISl'aeli dance began 

to be aware of the bUl'ning political problems 

of Palestinians al1d Israelis. Most of these 

tentative beginl1ings may be described as 

belonging to dance-theatre. In them, the 

conflict isn't represented by showing the 

atrocities of war or in attempts to engage 

the cheap sentimental reaction of the 

pt חspectator. The choreogl'aphers did not attel 

to present both sides of the conflict, but dealt 

mainly with the Israelis' inner moral 

conflicts accompanied by a deep-felt sadness 
about lasting conflict, for which no solution 

. was to be seen 

regularly for a period of four months in a valley 

between the neighbourinhg kibbutz Metzer and 

the Arab village of Masser to work and create. It 

. itory and politics ךwas a rare meeting of art, tel 

Between 1970 and 1973, several theatre 

productions dealing with the Israeli-Arab 

conflict were staged by Israeli theatl·es. Dan 

Ol'ian: "Until then, the subject was taboo, but 

from 1980 and onwards it became a central 

' The artists ב ] ...ב.theme in all the arts [in ISI·aeI 

attitude may have been the expression of fears 

and of wishful thinking accompanying hal'sh 

reality, at first just as hints, later becoming 

.) 1996:6 , Orian ( ".ב overtly stated [ideas 

1982-1994 According to Orian, during the years 

ore than a hundred productions by ISI'aeli חI 

' theatres had an Arab character among theil 

protagol1ists, representing the Palestinian side of 

. the conflict 

During the 1970's, the leading dance companies 

- Batsheva and Bat-Dor - were busy with 

mutual aCl'imony, competing with each other in 

inviting famous choreographers from abl'oad, 

vying for the attention of audiences. The dancers 
were busy enhancing theil' technique, teaching 

aftel' l'eheal'sals in order to earn mOl1ey to 

ONLY IN THE 1980'S -TEN YEARS AFTER THE ISRAELI THEATRE 

AND VISUAL ARTS - ISRAELI DANCE BEGAN TO BE AWARE OF 

THE BURNING POLITICAL PROBLEMS OF PALESTINIANS AND 

ISRAELIS. MOST OF THESE TENTATIVE BEGINNINGS MAY BE 

DESCRIBED AS BELONGING TO DANCE-THEATRE 



It may seem strange, but the first serious attempt 
at depicting the Arab-Israeli conflict on the 
modern dance stage was the work of a guest 
choreographer. In 1950, the American Talley 
Beatty worked for several months in Israel and 
created his "Fire in the Hills", which tells the 

story of a Jewish community attacked by Arab 
enemies. 

During the 1950's only a few Israelis were able 
to travel abroad and thus become aware of new 
trends in art. The local painters and sculptors got 
their information from illustrated journals. 
However, there were important artists, such as 
Dani Karavan, or Yochanan Simon who 

managed to combine their political awareness 
activities with their artistic output. 

Israeli dance artists had an early opportunity to 

become acquainted with American modern 
dance, when Martha Graham brought her 
company to Israel in 1956. The founding of the 
Batsheva company in 1964 put an end to the 

European Ausdruckstanz school of dancing in 
this country. A steady flow of leading American 

choreographers brought with it the 
preoccupation with "inner landsacpes" of the 
Graham school. Twenty years later Post-Modern 
dance, mainly of the Cunningham school, also 
arrived at these shores. 

Examining the repertory of Israeli dance 
companies from 1964 to 1977 clearly shows that 
the Ausdruckstanz solo-recital had altogether 

disappeared from the Israeli dance stage. The 
Ausdrucsktanz credo of expressing the "time

spirit", of depicting the present, was superceded 
by modern dance, influenced by neo-classical 
ballet, abstract choreographies and the 
enhancement of movement technique which was 
regarded as a priority. The treatment of local 
topics was not in fashion, so surely there was no 
place for dealing choreographicaly with such a 
loaded subject as the Israeli-Arab struggle. 

When the War ofIndependence of 1948 was 
over, most Israelis regarded the Arab minority as 
a potential "fifth column". "An enemy-image ... 
fear and distrust caused the policy of keeping 
Jews and Arabs apart." (Orian, 1996:33). 
According to Orian, the turning point in 
relations between Jews and Arabs came after the 
Six-Day-War (1967) . The victory over their 
adversaries gave the Israelis a feeling of security 

which expressed itself in the realisation that 
perhaps from then on the Arab inhabitants of 
Israel would see themselves as sharing a 
common fate. "Military rule" which kept the 

Arabs in Israel under severe surveilance since 
1948 was finally abolished, and the integration 
of Arabs in Israeli society began. The 

development and change of attitude of Israeli 
artists and theatre people towards the Arab
Israeli conflict in that period may be explained 

by these changes. 

Symbolically, a year before the Yom Kippur War 
of 1973, a group of Jewish artists used to meet 
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in the swamps and the general primitiveness 
ofthe land." (Orian, 1978:21). 

In the choreographic works based on biblical 
themes, such as those by Rina Nikova, Arab 
garb and gestures were used to portray ancient 

Jewish patriarchs. The local Arab resident was 
seen by the Ausdruckstanz dancers as 
representing the ancient Jews as farmers in 
biblical times. Yardena Cohen, the Ornstein 
sisters and Rina Nikova presented him as a 

he ז.. mixture of the fanciful with the primitive 
exception being Baruch Agadati, the first Israeli 

, 1926 modern dancer who already, as early as 
," created and performed his solo "Arab Jaffa 

which is a portrait of an effiminate dandy, who 
in spite of his quasi-sophisticated suit and a 
flower he daintily carries, at the end of the 
dance relieves his bladder against the stage 
backdrop .... An ending which caused raised 

. eyebrows and caustic comments in the press 

In the late 1920's - after the Arab atrocities of 

1929, in which Jews were killed by Arabs - and 
due to the Jerusalem Mufti's support of Hitler, 
the romantic-naive attitude of the Jews towards 
the Arabs waned. The figure of the Pa1estinian 
Arab disappeared from Israeli art, dance and 
theatre. 

From then on, dUl'ing nearly 15 years - the 
period of World War Two, the War of 
Independence and the years of austerity in the 
early 1950's - dance became escapist, a means 

of forgetting the hardships of reality. 

I N TH E LATE 1920'S TH E 

ROMANTIC-NAIVE ATTITUDE 

OF TH E ) EWS TOWARDS TH E 

ARABS WANED. THE FIGURE 

OF TH E PALESTI N IAN ARAB 

DISAPPEARED FROM ISRAELI 

ART, DANCE AN D TH EATRE 

GERTRUD KRAU5 IN "TIRED DEATH", VIENNA, 1920'5 

-Despite the fact that the Israeli .....8ווווווווו

Palestinian conflict is ubiquitous in the """"יייייי
life of the country since Jews began to arrive in 
Eretz Israel about a hundred years ago, and is an 
integral part of the personal experience of each 
inhabitant, the choreographic works dealing 

with the subject are few. Such paucity of artistic 
reaction to one of the most fundamental topics 

. of Israeli life demands an explanation 

Perhaps the answer lies in a certain reticence 
when dealing with topics about which there is 
no national concensus. On the other hand, it 
may well be a reaction akin to the average 
Israeli's reflex of zapping the news to turn to 
more pleasant TV programs to escape 
unpalatable reality. But I think the real answer is 
different; most dance artists spend their best 
years sequestered in the hermetically isolated 
studio, busy with their race against time, using 
the short span of years of their maximum agility 
to the hilt. Anyhow, most of them hardly read 

the newspapers and are indifferent to party 
politics. 

In the 1920's and 1930s, when most modern 
dance artists of the Ausdruckstanz style, fleeing 
from Nazi persecution, arrived in what was then 
called Palestine, their attitude was quite 
different from what would be typical of today's 
dance artists. They were well aware of the 

political situation and eager to participate in the 
Zionist endeavour of building a new country, a 
national home for the Jewish immigrants 
arriving from the diaspora. 

Gertrud Kraus - perhaps the leading modern 
dancer of that period in Eretz Israel - was a 
person very much attuned to the times. She 
created and performed a number of anti-war 
solos: One being her impressive solo "Tired 
Death", in which Death itself refuses to go on 
carrying out his grim task; another, her 
"Unknown Soldier" , in which a prisoner of war 

crouching in a dungeon awaits execution by his 
captors. Both these dances were choreoraphed in 
Vienna in the mid-1920's, as a reaction to the 

slaughter ofWorld War One. In the 1930's the 
captive soldier became a fighter against Franco 
in Spain and turned into an anti-Nazi partisan in 
the 1940's, without Kraus changing the 
choreography, but just writing up-to-date 

program notes. (See Manor, 1978). 

In Israeli art of the 20's and 30's the prevalent 
attitude towards the Arabs was rather naive 
and romantic. "A mixture of genteel 
aristocratic behaviour and rather off-putting 
primitiveness is typical of the portrayal of the 
Arab in the visual arts of Eretz Israel of the 
period, which was created mainly by 

immigrants from Eastem Europe. Arabs 
[were observed] as a facet of fantastic reality, 
but also as part of a land full of dangers facing 

the immigrant from Europe. Sometimes the 
Arab is like a feature in the landscape, 

sometimes part of the difficulties inherent 
in the harsh climate, the maladies lurking 
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