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להקת מחול כת -זוו
· DOR DANCE COMPANYז BA
מנהלת אמנותית :ג'נט אורדמו

Artistic Director: Jeannette Ordman

הלהקה מופיעה בנל יום שלישי
בשעה  8:30בערב באולם בת-זור
אבן גבירול

,30

תל-אביב; ובנוטף

באולמות אחרים בתל-אביב ומחוץ לעיר

לפרטים ולרנישת נרטיטים
במשרזי בת-זור; אבן גבירול  ,30תל-אביב
טל,

03-6963175

'l1J

פרטים :אולפן בת-זור; אבן גבירול  ,30תל-אביב ,טל03-6963175 ,

ביגון והנעלה למחול וק ב· -
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 ..........במרכזה של חוברת מס '  11של הרבעון למחול נושא
 """"1IIIIIIIIמיוח:ד תפקידה ועיצובה של תלבושת המחול .השימוש
בלבוש מעוצב במיוחד לריקוד הוא תופעה חדשה יחסית .
למעשה  ,עד אמצע המאה

ה ,19-

היו מתאימ י ם תלבושת

לידע לתלמידים ומחנכ י ם רבים  .זו הסיבה  ,שנכלל בגיליון

זה אינדקס  ,הכולל את כל מה שראה אור בגיליונות מס ' 1
עד  .10האינדקס מורכב משני חלקים ; רשימת המאמרים לפי
המחברים וכו חלוקה לפ י סוג החומר )ראיונות  ,אירועים ,

המקובלת בחיי היום  -יום  ,או נכוו יותר  ,לרוב תלבושת חגיגית

מסות היסטוריות או תיאורטיות וכו ' ( וכו על פי חלוקה

שלבשו בנשפים לצורכי הבימה על ידי תוספות וקישוטים.

גיאוגרפית  ,לפי ארצות .את עבודת העריכה של האינדקס
ביצעה ליאורה עמית.

בבאלט שלטו מוסכמות ,ובעצם רק התפתחות הטכניקה של

שמחנו לקבל תגובות לא מעטות על המוסף

הבאלרינה על בהונות הכתיבה עיצוב חצאית ,שהלכה
והתקצרה עד שהפכה למעיו שריד של חצאית  ,היא ה-

.tutu

לריקודי -

עם

מס'  ,4שהיה מוקדש כולו למאמרו של צבי פרידהבר  II ,מאה
שנות ציונות במחול" .הפעם מוקדש המוסף ברובו לדמותה

אבל כיום  ,מהווה התלבושת המעוצבת על ידי אומנים
המתמחים בכך למרכיב מיוחד וחשוב במחול הבימתי .מספר

של גורית קדמו  ,שהשנה מלאו

מאמרים וראיונות עם מעצבי תלבושות ומה חושבים על

להולדתה.

10

שנים למותה  ,וגם

100

סוגיה זו הרקדנים  ,נכללו בחוברת.
העורבים

חומר עיוני על כל צורות המחול בשפה העברית הוא מועט ,
יחסית לענפ י אומנות אחרים  II .מחול בישראל  IIמשמש מקור

קוראים

כותבים

וככנרבה של אסנרי בדלר

אבל ישנה שאלה שהיא תמיד רלוונטית; מה עומק החקר
שלוקח על עצמו החוקר ,מה יחסו של החוקר אל מושא

צילים השער:

ברצוני להג י ב מעל דפי הרבעון על מאמרה של רות אשל

מחקרו ואל אלה העומדים מאחוריו )האומנים( .כדאי להזכיר

תלבושת נורות חשמל ,שעיצב אלי דור-כה) עבור הרקדני ת

II

פה שלאומנות ולאומנים איו שום חובה כלפי ביקורת )ומחקר( ,

רות אשל בשנת .1986

 IIלרקוד עם רוח הזמו
שהופיע בגיליון מס '

-

הסכסוך הערבי ישראלי במחול

אך לביקורת )מחקר( יש חובה כלפי אומנות ואומנים  ,וגם

.10

זה טריוויאלי.
א.במאמר נכתב שביו השנים

1964

ל-

1977

נעלם מחול

לא יכול היה להיות מחול שוליים בארץ

ד.במאמר נכתב כי  IIרוב אומני המחול המודרני בארץ גילו

מכיוון ששוליים מוגדרים ככאלה על פי מרכז ,והמרכז בארץ

מחדש את השורשים של  IIמחול ההבעה

שהמשיכו לחלחל

נוצר רק עם התבססותה של להקת בת-שבע .הקמת הלהקה

בסתר"  .לאור הדעה הרווחת  ,כי חל שבר ביו עבודותיהן של

גרמה זעזוע לפעילות ספורדית )ענפה וחשובה( אשר מעתה

אמנויות  IIההבעה  IIלביו מה שנעשה פה מאז ,זו תגלית חשובה

היה עליה להתארגן כשוליים או להתמוסס .

בהבנת ההיסטוריה של המחול אלא שהיא נכתבה בעט קלה

השוליים .לפני

1964

II

מדי; מו הראוי היה לבאר הו את גילויי ה  IIגילוי
ב .הפעם הראשונה שבה פרשה קבוצה של רקדנים מלהקה
כלשהי במטרה להקים מסגרת חלופית היתה בשנת

)  IIקול ודממה  IIשל משה אפרתי( ולא ב1986 -
הרעיון לפרישה התעורר למעשה כבר ב1971 -

1975

)הקמת תמ (. IIר

מתוך אי-נחת

II

היא להיינה  ,לביסמארק  ,או אולי לפינה באוש .אם מדובר
בפינה באוש יש להטיל ספק בתקפותה של הטענה לאותנטיות
המופיעה בביטוי " גילוי שורשים " .

א.המחול בארץ מ-

1920

ועד

1964

היה בעל אופי של מחול

העוסקים בסכסוך לביו אלה שאינם עוסקים בו על בסיס
של עמידה ברוח הזמו  ,השכלה ומעורבות חברתית  .מהלך שנ י

על יוזמה אישית של יוצרים  ,ללא תמיכה ממסדית סדירה.

זו פעילות בעלת אופי ספורדי  ,המתבססת

עם הקמת להקת בת  -שבע ב-

1964

כמעט ונעלמה פעילות

הסכסו,ך אך מעלים את בסיס ההשוואה שעליו התבסס

זו ממפת המחול בארץ  .סימוכיו לכך אפשר למצוא בחומר

התהליך הראשונ י .מכאו עולה שאותם אומני מחול שאינם
עוסקים בסכסוך הינם אנכרוניסטים  ,אוטיסטים ,ולמצער

הרב המצוי בארכיון המחול בבית אריאלה .

,39

חיפה

34679

פקס!:

04-8344051

מח! שיןןק ןמנןיים:
מח! מןדעןת:

04-8344051

04-8344051

עריכה גרפית:

זום הפקות

עיצןב גרפי :חיים לוי

חסרי השכלה  ,אך לא כאלה הם אותם חזאים  ,מחזאים

ב.נכוו שכבר ב-

ומלחינים אשר לא עסקו או עוסקים בסכסוך .הדבר מעורר

כדי להקים להקה חילופית היא )קו לדממה של משה אפרתי( .

1975

פרשה קבוצת רקדנים מלהקת בת-שבע

שאלה לגבי מקור חוסר העקביות שמגלה הכותבת לגבי אומני
המחול .

ג .מאמרי מתמקד אך ורק באספקט הסכסוך ערבי ישראלי.

היחס ביו אומנות לפוליטיקה הוא נושא פרובלמטי ומרתק,

לו עסק המאמר בנושא הרחב של מחול פוליטי ,הייתי מאזכרת
את תרומתו החשובה של אפרתי לנושא )ראה כתבתי  IIייחודיות

אשר נוטלים בה חלק אומנים  ,סוציולוגים  ,פילוסופים ומבקרי

בתוך אוניברסליות " ברבעון במחול בישראל מס'  (. 6עד כמה
שידוע לי  ,אפרתי לא טיפל באספקט שהמאמר עוסק בו.

תרבות מהשורה הראשונה .במאמר הסתכם הכל בהנצחת
אם מעיינים באחת האנציקלופד י ות למחול  ,בערך  IIמחול

כל מיפוי בתחום האומנות מניח בהכרח את העובדה

ההבעה ,(Ausc!ruckstanz) II

הטריוויאלית שקהילת האומנים  ,מנהלים אומנותיים ואוצרים
 כולם נוקטים עמדה קודם כל כלפי הפרקסיס האומנותי)דבר המתבטא כמובו בתוצאה האומנותית( ועל המבקר

והיינה כלל לא רלוונטיות.

לזהות

עןרכים :גיורא מנור ורות אשל

טל!04-8344051 ,8254990 :
שוליים .fringe ,

אותה -

גיליון  ;11אוגוסט 1997

כתןבת :רח' שוהם

ג .המאמר בוחן את ביטוי הסכסוך הערבי ישראלי באומנות

זו חובתו האלמנטרית  ,אחרת ניטל הבסיס

GRAPHIC TREATMENT· HAIM LEVI

מנכ  IIל :ליאור ויינטראוב

בכתובים.

דעה קדומה מפוקפקת אשר בה מחזיקה הכותבת.

RUTH ESHEL·S SOLO "COMPACTAMAZONE··,N 1986

מן  IIל :זום הפקות

כונרבנר רונר אשל

ולצד ביטויים אומנותיים הוא מקיים ספרות ענפה ווכחנית

 BULBS DESIGNED BY ELI DOR·COHEN FORזDANCE COSTUME WITH LIGH -

גילויי ה " חילחול  ".באשר מדובר על "שורשים  ",האם הכוונה

על כך שהרפרטואר נבנה רובו ככולו מיצירות-חוץ  ,ולכו איו

משווה ביו אומנות המחול לאומנויות אחרות על רקע נושא

ON THE COVER:

והו את

פה תמיכה בתזה של המאמר .על פרישת הקבוצה קיים תיעוד

המחול בשני מהלכים .מהלך אחד מבחין ביו אומני המחול

עיבוד גרפו  :ח"ס לוו

מתברר ,שהשאלות לגבי ביסמרק

ד.אכו ,אני חוזרת וקובעת ,שמחול ההבעה המשיך לחלחל
באופו מודע יותר או מודע פחות אצל מרבית היוצרים

מכל ביקורת )או מחקר( .לכו ,איו שום דבר רלוונטי בשאלה

העוסקים בתיאטרון תנועה בארץ .אשמח להעביר לך ניתוח

אם עיסוק אומנותי בסכסוך הערבי ישראלי יכול או אינו
יכול לעמוד על כושרם האינטלקטואלי של אומני המחול,

אקדמי להיפותיזה זו ,עם סיום התיזה שלי לתואר שלישי ,
בו אני עסוקה כעת.

ביצוע גרפי :גאולה ארצ'קוב ,רמי צינס
עריכה לשונית )עברית( :ניצן שמואלי

.בתמיכת המועצה הציבורית

לתרבות ואמנות

-

המדור למחול

משתתפי הגיליון:
רות אשל ,נעמי בהט ,קרו בו-זינו ,עתליה בו-מנחם,
גיורא מנור ,ירוו מרגולין ,תרצה ספיר,
הניה רוטנברג ,שי שטיינברג

ISSN-0334-2301
מחיר הגיליון 20 :ש"ח
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גוונים במחול ' 97
וד טעמי המקרא כגורם משפיע על שפת התנועה התימנית

נעמי בהט ,תרצה ספיר ,קרן בן-זינו

עבודה חדשה בלהקת

עליצות יהודית
•

הניה רוטנברג

 I1רמבר I1

מטאטא חדש בבאלט ציריך
.גיורא מנור

שיח מנכ"לים
שי שטיינברג משוחח עם מירה איידלס ודו רודולף

ממגירות הלב
איציק גלילי ב  I1סקאפינו

I1

.גיורא מנור

חדשות

אותה גברת בשימלה אחרת

עיצוב תלבושות מחול בישראל
.רות אשל

ראיון עם רקפת לוי
.רות אשל

תלבושות שהן חלק מהמחול
גיורא מנור פוגש את בוריס צ'קשירו

להלביש נשים וגברים
• עתליה בן מנחם
אבא ,אני רוקדת עירומה

•

ירון מרגולין

רקדנים צעירים ויצירות ותיקות בבאלט שטוטגארט
.גיורא מנור

ספרים מרקדים

מיה ארבטובה
.רות אשל

תחרות מיה ארבטובה

1997

מפנקסו של מבקר
.גיורא מנור

אינדקס גליונות  1-10של הרבעון מחול בישראל
אינדקס מהחומר שהתפרסם באנגלית

10
18

20
22
26
28
34
35

39
40
44
46
48

50
52
54

56
63
76

תתמול תזרמ  Iועד

ת  Iאטרון-תמול
מאת גיןרא מנןר

יי מהבטן של אורלי  ",כור  ',אורלי פורטל,
רקדנית ,א ור לי פורטל צילום ,גדי דגון
 PORTAL ,ץ , CHOR.: ORLייץ "FROM ORLI'$ BELL
 PORTAL, PHOTO: GADI DAGDNץ OANCER: ORL

6

והעובדות תחילה 24 .יוצרים הביאו

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

את עבודותיהם בפני הצופים ,שמילאו
את אולמות מיתחם סוזן דלל במשך

ארבעת ימי המופעים במסגרת ייגוונים במחול

''' 97

קשת הגוונים היתה השנה באמת מגוונת

ביותר.

מלבד הז'אנרים הצפויים
ותיאטרון-מחול

-

-

מחול מודרני

היה חידוש מרענן בהכללת

ריקודי בטן ,פלמנקו וסטפס בתכניות .ודווקא
מהם באו אלה שנראו בעיני כמעניינים ביותר.
אורלי פורטל הצטיינה בסולו שלה ,וביטנה
הרגישה כסייסמוגראף  ,שימלתה הנוצצת
כזיקוקין דינור וכל תנועתה הנהדרת הפכו
משהו ,שבעיני רבים יש לו

-

שלא בצדק

-

דימוי ש~קי של בידור לגברים מיוחמים,
לאומנות נעלה.
ומהקצה האחר ,העניק שרון לביא ,תלמידה

של צביה בומר ,מימד של כוריאוגרפיה
אמיתית לסיגנון הסטפס האמריקאי כל כך.
הרבה מעבר לסתם הברקה טכנית-מיקצבית

של רקיעות  ,בנה שרון לביא מבנה כוריאוגרפי
של ממש  .הוא עשה זאת בעזרת גרם מדרגות ,
שימוש מקורי במוזיקה שאיננה במתכונת

הרגילה של סטפס ,מאת נאפס -רבי אבן קליל,
אביזרים ומקהלה נעה .נוצרה אוירה של מדבר,
אולי כמו משה שהכה בסלע  ,אולי כמו שיירת
יוצאי מצרים ,מרשימה ביותר .חבל ,שאנשי
המקהלה נראו חובבנים כל כ,ך וחלק מן
הנשים אפילו לא טרחו להסיר את משקפיהן
בשעת המופע.

ממש קשה להבין מדוע השופטים הנכבדים
)משום מה שופטים הם תמיד

נכבדים (...

לא

מצאו לנכון להעניק פרסים לשני אלה .אורלי
פורטל זכתה לציון לשבח .שרון לביא לא נזכר
כלל ב"פסק הדין".
חבר השופטים כלל הפעם את רות טלגם )מי

שהיתה שנים ארוכות יו"ר ועדת המחול של
המועצה לתרבות ואומנות( ,שלושה מנהלים

אומנותיים של להקות )ז'נט אורדמן ,משה
אפרתי ,רמי באר( ואת המלחין עודד זהבי

והאדריכלית צילה זק.
השופטים העניקו את הפרס הראשון לעבודה
תיאטר לית מאו,ד צבעונית ביותר ,מבולגנת כיד
הדמיון הטובה על הכוריאוגרפים )שגם היו בין
המבצעים( ,עידית הרמן ואיש תיאטרון-

התנועה הרוסי

,Derevo

דימיטרי טולפאנוב.

שפע של דימויים בימתיים ,פיוטיים ואלימים,
חילופי צבעים ,סערה המעיפה עלים וענפים עד
לחיק הצופים ,אוהל מתהפך ההופך לשטח

הקרנה וצלליות

-

הכל היה בפנטזיה העשירה

הזאת .מלבד מחול.
הפרס השני נחלק בין יובל פיק ועבודתו

ייכבדים" ,שאותי לא הרשימה במיוח,ד לבין
דואט מבריק ממש מאת רקדן בת-שבע ,ג'רום

מאייר ,שרקד עם איזבל שאפו .את התלבושות
המעניינות

-

פסי גומי שחורים העוטפים גוף

כמעט עירום והופכים אותו למשהו כמעט
גיאומטרי

-

עיצבה ברברה דילך.

ג ' רום מנגן בכינור ,יחד עם הרקדנית ,וזה הופך

את זה לייויולה

ד'אמורה" ) (, viola d'amore

משמע ייכינור של אהבה" ממש .זה היה אנושי,

7

מסקרן  ,ומבוצע על רמה גבוהה .שס הריקו,ד
יי כינור מהלך על מרק קר" אניגמתי כראוי.
מכל מקוס המרק לא היה קר כלל ,אלא לוהט
דווקא .

את המילגה ללימודיס בלונדון ,שהיא בגדר
פרס שלישי ,קיבל יורס כרמי עבור עבודתו

יי אספקלריה ".
מאוד אישי היה הסולו המיוסר  ,המופנס מאו,ד
של יוסי יונגמן ,יי והגוף הווה  ",שיש בו מידה
של רוחניות  ,ומעין שלילת הגוף דווקא.
יי מסך עשן " מאת עמוס פנחסי  ,שחי שניס

רבות בניו-יורק  ,היה אמור להיות הבעת דיעה
פוליטית .הדבר המעניין ביותר בסולו זה היו
חיילי עופרת  ,שזחלו על בימה  ,אבל שורת

הדגליס שעמוס הפעיל היא סמל כל כך
משומש ,שאינו משפיע עוד על איש .והתותח
הזעיר  ,שהוא גרר עימו לבמה  ,לא ירה

בסוף ...

ליאור לב ,הרוקד בבאלט שטוטגארט ,הביא
עימו רקדן מצויין )יאן אובר( ,שעמו ייהתאגרף"

והחליף תלבושות .הדמות המעניינת היתה

דווקא הלא-רקדן ,פרנק גוס ברוק  ,שגילס מעין

מנהל-זירה ,שמשקלו הרבה מעל 100

ק"ג.

נוכחות כזאת היא משהו בלתי רגיל .הכוונה

של ליאור לב היתה טובה  ,אבל מבנה המחול
היה יותר מדי סימטרי

-

שחו;ך לבן ,בכל

המובניס של מושג זה ,

..............
יי כ'נור

מה7ד ע7

התופעה של אומניס ישראליס הפועליס בחו " ל
מרק קר " ,כור  ',ג' רוס מא " ר  ,צ' 7וס  ,גד ' ד גו)

ERץ ME MEס  R.: JERס  U~', CHס  LD Sס C
 Nס  : GADJ DAGס Tס PH

Nס

 LIN WALKJNGס "A VI

ושביס ארצה להופיע ולהראות את ייתוצרתס " ,

יי ע 7ג בו 7

המעבר " ,כור  ',נ'ב ש" נפ7ד  ,צ' 7וס  ,גד ' ד גו)

 R. : NJV SHEJNFELDסTHE PASAGE", CH

Fס

" THE EDGE

Nס : GADJ DAGס Tס PH

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

חיובית בעיני מאוד .אולי כדאי היה בכלל לתת
את הדעת על אמצעיס לעזור לאומני מחול

ישראליס יי בגלות" למצוא את דרכס הביתה.
לסוג זה שייך גס רובי אידלמן  ,הלומד כיוס

באקדמיה ברוטרדס .הדואט שלו יי נייק ," 1
מחול לעצמו  ,לגינטר סנה ולכסא-גלגליס ,יש
בו רעיון מצויין  ,של תלות הדדית  ,במישוריס

שוניס  .אבל גס במקרה זה אין  ,לדעתי  ,מספ י ק
חדירה לעומק ומכאן העדר גיוון תנועתי ,
עמנואל גת הוא אחד הרקדניס הלא-מנוצליס

דייס .הוא מתנועע מצויין  ,ויש לו נוכחות
בימתית .במופע שלו עס שחקן-בדרן מצויין
)מריאנו ויינשטיין(  ,מרקעי טלויזיה אחדיס
מיותריס ,קרמבואיס שמחלקיס לצופיס  ,שאר
פעלוליס של תיאטרון ויותר מדי טקסטיס,
ברור שהס מנסיס לומר משהו פוליטי  ,בוטה,
ואפילו מקומ  .0אולס גס כאן מסתירות
הכוונות הטובות מבנ  i'1צורני לא מעניין
מספיק ,ולכן נותרת תחושה של בזבוז
כשרונות ,

המחול הישראלי הצעיר והשובב חי וקייס

ב " גווניס ".מה שהחל כמופע צנוע  ,במתנ"ס
רמלה באמצע שנות

ה ,80-

בחסות להקת

תמ " ר ,מנוחתה עדן ,התפתח לפסטיבל זוטא
עשיר של יוצריס ומבצעיס  .אלידע גרא ,
שניהלה את יי גווניס במחול " שניס ארוכות ,
מסיימת עתה את תפקידה  .יי גווניס במחול"
הפך לאפשרות הטובה ביותר להווכח ,מי עושה
מה בתחוס המחול החדשני בארץ  .ההיצע היה
מרהיב .

8

מ

מחו

כישר  Nכ
כמתנה

מומלץ

לחברים ,למשפחה

ולכל

אדם

שרוצים

אחר

לשמח.

להומנת מנוי מתנה במחיך מיוחך
צלצל  04-8344051והמגוין באךיות

שי ישלח לנתובת המבוקשת.
המבצע

*

או

מוגבל

מנוימ

למנויי

מגזיו

ל"מוזיקה"

"מחול

-

מגזיו

בישראל"

רב

ו"מוזיקה"

תחומי

בלבד

למוזיקה

תנועות הםסייעות רזינרון
כריםוך םעםי הםקרא ננורם
םשפיע ער סננון שפת
התנועה אצר יהוךי תיםן
םאםר זה םתנוון לםקד את תשוםת
הלכ לדרך אפשרית לליםוד םאפיינים
של סגנוז כםחול  Iכאםצעות כדיקת
אחד הםרניבים של סננון זה ,הםאםר
םתייחס אל םסורת תנועתית נאל
חלק םתרבות שלםה ,וםנסה ללםוד
על התנועה והםחול בהקשרים
םסורתיים,

אתניים

ואחרים

מאת נעמי בהט ,תרצה ספיר ,קרו בו זינו

בנןסף לכד נעשן ניסיןנןת להבנת תהליכים שבהם

.........

לפנינן ניסיןן ללמןד באןפן מעמיק את המאפיינים של מה

) (.Wainwright 1988

""'IIIIIIIIIII

שמכןנה ייסגנןן" במחןל הגברים יןצאי תימן בישראל ,ןבעיקר את

שפת הגןף היא אמצעי להבנה אמינה יןתר של הזןלת ,ןכן ניסיןנןת

הקשרים בין דגמי תנןעה הנלמדים ןמןפנמים מגיל רד )תנןעןת לימןד

לפענח את הקןשי בשליטה עצמית בשפת הגןף ןברכישת שליטה ,להבנה

טעמי המקרא( ,שפת גןף אישית ןקהילתית ,ןאיפיןני מחןל .לימןד זה כלל

ןקריאה נכןנה יןתר של סימנים המשןדרים באמצעןת שפת הגןף

) .(Neill 1992 ,Polhemus 1978

מספר שלבים:

.1

לימןד המקןרןת העין ני ים הסןקרים את נןשאי היסןד הקשןרים

לעניינינן :מחןל הגברים של יהןדי תימן; שפת הגןף

-

תקשןרת אל-

מילןלית; טעמי המקרא ןתנןעןת הידיים כאמצעי מסייע לזיכרןן בדרן
לימןדם ןביצןעם; כתב תנןעה

אשכןל-ןכמן ) (.E.W

מערכת סימנים והבנתם על רקע סביבתי ,חברתי ותרבותי

כאמצעי ללימן,ד

לניתןח ןלתירגןל תהליכי תנןעה.

מספר חןקרים קןשרים את מערכת הסימנים התנןעתיים לסביבה שבה

 .2תצפית משתתפת ,התנסןת ,תירגןל למידה ןתיעןד של מחןל גברים

הם נןצרים  .החןקרים מנסים באמצעןת הסימנים להבין חברןת ןקבןצןת
אתניןת

יןצאי תימן בישראל.

.3

לימןד ןהתנסןת באמצעןת המידע ,תיעןד בןןידיאן ןרישןם בכתב

תנןעה אשכןל-ןכמן של תנןעןת הידיים המסייעןת לזיכרןן בלימןד טעמי

ןבמסגרןת של עבןדה ןעיסןק ,ןכלה במחקר חברןת ןתרבןיןת שןנןת

) (. Morris 1977, 1994, Neill1992, Polhemus 1978, Fast 1972
נעשן גם ניסיןנןת למפןת את התנןעןת ,תפןצתן ןמשמעןתן לפי אזןרים

המקרא אצל יהןדי תימן.

.4

-

החל בניסיןן להבין יחסים במסגרת המשפחה הגרעינית

התמקדןת בקשרים שבין תנןעןת הלימןד של טעמי המקרא ,שפת

גיאןגרפיים  .לעתים נמצאה משמעןת מסןימת לתנןעןת שןנןת במקןמןת
שןנים ,ןלעתים נמצאן משמעןיןת מנןגדןת לאןתה מחןןה באזןרים

הגןף ןמחןל הגברים יןצאי תימן בישראל.

שןנים .

הנחת המוצא של העבודה

אחד משטחי המחקר שבהם שפת הגןף מהןןה מקןר ראשןן לאפשרןת

ליצירת תקשןרת אן לאי יצירת תקשןרת בין החןקר למןשא מחקרן הןא
בין פיןט ,לחן ןמחןל .המחןל מבןסס על דגמי יסןד של צעדים המןכרים

האנתרןפןלןגיה )חזן (. 1992
)(Morris 1977 , 1994

לרןקדים )בהתאם לאזןר מגןריהם( ןאילתןר בידיים  ,בגן ןבראש .המרחב

ןיש ללמןד אןתה על מןרכבןתה ןלבחןן אןתה שןב ןשןב בהקשרה

מחןל הגברים יןצאי תימן בישראל מבןסס על קשר בלתי ניתן להפרדה

ניסיןנןת לשכלל הבנה זן לכדי שיטה

מחזקים את ההנחה ,כי התןפעה מןרכבת מאןד

המצןמצם שבן נהגן לרקןד השפיע ללא ספק על אןפין ןסגנןנן של

התיפקןדי-חברתי-תרבןתי .במסגרת זן ננסה לבחןן את משמעןתה

המחןל .הקשר אל האירןע שבן נרקד המחןל ןיחסי הגןמלין עם הטקסט

ןגילגןליה של שפת הגןף כבסיס לאילתןר במחןל ,כלןמר גם לביטןי אישי

)הפיןטים( ןהלחנים ,רק הם מאפשרים את הבנת האירןע החברתי-

ןגם כמסגרת סגנןנית המאחדת קבןצת גברים בעלי מןצא משןתף,

תרבןתי שלפנינן בכללןתן.

תןלדןת ןמנהגים משןתפים .כלןמר ,שפת הגןף היא חלק מאפיין בתרבןת
ןבסגנןן ,מייחדת את יןצאי תימן בעיני עצמם ןבעיני הסןבבים אןתם.

מספר איפיןנים של מחןל זה כבר נלמדן ןנחקרן )בהט

(. 1978

,1980,1982 ,1995

אחת השאלןת שהעסיקה את המשתתפים ,הצןפים ןהחןקרים

היתה :מהם החןמרים העןשים את מה שנהןג לכנןת ייסגנןן" תימני

שפת תנועה בחברה בת זמננו

I

במחןל  .בעבןדה זן העסיק אןתנן במיןחד לימןד החןמרים העןשים את
החלק האישי כל כד במחןל הגברים

-

האילתןר

-

לבעל סגנןן קהילתי,

כלןמר בעל איפיןנים קהילתיים משןתפים  .בידןד הדגמים התנןעתיים

יישפת הגןף מסןבכת למדי להבנה כאשר הנד עןסק באנשים בני תרבןת,ן
ןכאשר אתה פןגש באנשים בני תרבןיןת אחרןת ,היא הןפכת קשה עןד

ןמעקב אחריהם הביא אןתנן אל מקןרןת תנןעה שלא יכןלנן לצפןתם

יןתר" ) (. Wainwright 1988 ,105

מראש.

כחלק מן התרבןת ןמן המסןרת של הגברים יןצאי תימן בישראל ,עלינן

בניסיןן להבין ןללמןד שפת ידיים

להתייחס למקןמה של המסןרת בחברה בת זמננן .ניתן לןמר כי ייחברה
בצד תכןנןת רבןת שלא כאן המקןם לפרטן )בהט

(, 1978 ,1995

התבררן

מסןרתית היא חברה הנשענת על ערכים מסןרתיים ןניזןנה מהם ,ןחברה

תנןעןת הידיים כמאפיין ייחןדי במחןל הגברים .לעתים הין אלה תנןעןת

מןדרנית היא חברה שיש בה דרגה גבןהה של מןבחנןת חברתית ,הןןה

מאןלתרןת ,חןפשיןת אישיןת ,ןפחןת ניתנןת לאנליזה ,ןלעתים הין דןןקא

אןמר של קבןצןת חברתיןת ,שהמקדם המרכזי שלה הןא רעיןן הקידמה,

מןבנןת ןברןרןת ןאף ניתנןת לרישןם מדןיק.

בניגןד להסתמכןת על העבר ,האן פיי נית לחברה המסןרתית .שןב מתברר
שאין חברה צרןפה מסןג אחד  .גם חברה מסןרתית איננה קיימת,

שפת הגוף  -תקשורת אל-מילולית
לא ניתן להבין את הקשרים בין הגןרמים השןנים של מחןל הגברים ללא
הבנה בסיסית של המןשג שפת גןף

-

תקשןרת אל-מילןלית .שפת הגןף

מןבעת באןפנים שןנים ןיש לה תיפקןדים שןנים :הבעת רגשןת; תקשןרת
חזןתית כבסיס למערכת יחסים בין אישית; מחןןת ןתנןחןת גןף
המסייעןת להסןןאת כןןנןת; מחןןת ןתנןחןת גןף כביטןי לזהןת חברתית,

תרבןתית ,מקןמית; שפת תנןעה מןסכמת בקהילה מסןימת אן באזןר
גיאןגרפי מסןים כסמל של שייכןת חברתית ןתרבןתית; מחןןת ןתנןחןת
גןף כביטןי למעמד אן לעיסןק .ןלבסןף ,מחןןת ןתנןחןת גןף המסייעןת
להדגשת דברים נאמרים

-

סןג התנןעןת

-

המחןןת שבהן מתמקדת

עבןדה זן.

הבעת רגשןת על ידי תנןעןת הפנים מתןארת כבר בספרן של דרןןין

)ייהבעת

" "The Expression of Emotion in Man and Animals
רגשןת באדם ןבחיןת " ( משנת .1871
בנןשא משנןת השישים ןאילד ) Neill, Wainwright 1988, Fast 1972
 (. Morris 1977,1994 ,1992התקשןרת הבלתי-מילןלית שבה ייהגןף הןא
השדר" )  (Fast 2,1972הפכה בדןר האחרןן לשדה מחקר נרחב,
שבמסגרתן פןתחן דרכי עבןדה ,תצפיןת ןשיטןת מחקר ) Morris
 (, 1977,1994וכן כלים חינןכיים ןטיפןליים ) ,Siegel1984שחר~לןי
 (. 1989כמן כן ,נעשן ניסיןנןת להבנה טןבה יןתר של היחי,ד תןד תשןמת
רבים עסקן ןממשיכים לעסןק

לב מיןחדת ליחסי הגןמלין בין ההתבטאןת המילןלית ןלשןן הגןף לבין
חוסר מןדעןתן של היחיד לשימןש שלן עצמן בשפת הגןף שלן

ןמחקרים אנתרןפןלןגיים היסטןרי י ם של השנים האחרןנןת מןרים

שדברים שאנחנן מכנים ' מסןרת ' אינם אלא המצאה של אנשים
שמבקשים לראןת בהם

מסןרת II

)חזו

.( 1992, 46

שפת הגןף ןתנןעןת הידיים שבהן עןסק המאמר נלמדן ןהןעברן מאב לבן

כחלק ממסןרת המסמלת קןדם כל קשר לדת ,אך גם סמכןת חברתית
ןזהןת אישית )בהט

(. 1980 , 1995

גם כיןם  ,בקבןצןת רבןת של יןצאי

תימן  ,שהם חלק מן החברה הישראלית בת-זמננן לכל דבר  ,ימשיכן ללמד
תנןעןת אלה את הילדים הבנים מספר שעןת בשבןע  ,בבית אן אצל

תיעוד תבועות הידייס המסייעות לזיכרוז בלימוד טעמי המקרא
ככתב תבועה אשכול-וכמז

המארי )המלמד התימני(  ,למען יספגן תרבןת יהןדית ןכך ירחיבן ידע
ןיחזקן שייכןת .

לימןד קריאה בטעמי המקרא  ,שירת הפיןטים מן הדיןאן  ,לעתים בצ י רןף

כתב התנועה אשכול-וכמן נוצר בישראל על ידי נועה אשכול ואברהם

המחןלןת הנלןןים אליהם  ,הפכן לעיסןק בעל משמ ע ןת לבני הדןר

וכמן בשנת

השלישי שלאחר העלייה מתימן .דןר האבןת ןית ף אן ניסה לעזןב מןרשת

ידי קרן בן-זינו מפי הרב ע ובדיה צובארה  :תיאור התנןעות כפי שתוארו

.1958

כאן אנו מביאים את תמצית הדברים כפי שנלמדן על

זן במסגרת תהליך  IIכןר ההיתןך " של שנןת החמישים  ,אך דןר הבנים

בפי הרב צובארה )בן  -ז י נו

חן זר לחפש שייכןת למסןרתן  ,כאשר הקשר לפןלחן הדתי אינן מרכיב

של תנועות הידי י ם  .לאחר מכן רישום תנועות הידי י ם לפי בראשית פרק

הכרחי ,ןבןןדא י שאינן מרכיב בלעד י במגמה זן.

א ' פסוקים א-ז .

,(1996 , 38

רישום בכתב תנועה ותיאור מילול י

תיאור כללי של הקריאה בתורה בתבועת יד ימיז

טעמי המקרא

טעמי המקרא מהןןים מערכת של 26

ס י מ נ ים  ,המשמשים לצ י ןן ההט ע מה

ןהפ י סןק הנכןנים  ,ןמכא ן גם נקבע הלחן של הנקרא  ,לפ י המסןרת של

להלן תיעוד שש תנו ע ות י ד י מ י ן  ,לפ י סוג י הט ע מ י ם  ,כפי שנלמדו מהרב
צובארה :

המןרה II :סימנים שלפיהם קןראים את התנ " ך בקןל בנעימה הנכןנה .

.1

כללי הליטןרגיקה מחייבים קריאה טקסית של קטעים מהתנ " ך בתפילה

מבסס כל קורא את תנועות י ו האישיות .

בציבןר II

)ןיגןדר

.(1994, 220

בבתים יהןדיים שןמרי מסןרת נהןג היה

ללמד כל בן מגיל רך את הקריאה בתןרה תןך שירת טעמי המקרא ,
כחלק מחיי היןם יום של הילד ןהבןגר .

.2
.3

יש להתייחס לכל התנןעות המתוארות כאל תבנית יסןדית שעליה
התנועות מתקיימות בישיבה ליד שולחן  ,שעליו מונח ספר תורה פתוח .
במצב המוצא של שש התנן ע ות  ,האצבע מצביעה כלפי מטה על המלים

אל מול הדף  ,ומלווה אותן בר צ ף הקר י אה .

.4
 IIמן הראןי שקריאתם המןטעמת של כתב י הקןדש תיעשה לפ י הטעמ י ם .
אלה התפתחו יחד עם סימני הניקןד בבב ל ןבאר ץ ישראל בתקןפת

נ יתן להצבי ע על המלה עם ה א צבע א ו בעזרת ' מכוט'

-

מעין אצב ע

מברזל שאןחזים ב י ד וה י א מצביעה על המל י ם ומלווה אותן ברצף
הקר י אה .

התלמןד ןבתקןפה הבתר-תלמןדית  .בתחילה הןעברן מדןר לדןר ב ע ל-פה ,

.5

ןאחר כך נקבען באמצעןת מערכןת סימנים שןנןת  ,שהמלאה ןהחשןבה

ן י ש המבצעים מד י פעם חלק מן התנןעןת לפי בחירתם .

י ש העןקבים כל הזמן אחר הטקסט ןמבצעים את כל התנןעןת כנדרש ,

ביניהן היתה זן שפיתחן בעלי המסןרה בטבריה במאות התשיעית

 .6לפני ב י צןע כל תנןעה נמצא י ם במצב המוצא של הי,ד ןלאחר מכן

ןהעשירית לספירה  .חכמי טבריה ייחסן לטעמים שלןשה תפק י דים :

מבצעים את התנןעה המתאימה לכל טעם.

א .לציין את מקןם ההדגשה במלה.

.7

ב .לחלק כל פסןק מפסןקי התנ"ך באופן נכןן  ,ןכך לשמר את הפירןש

ןממנן חןזרים על התנןעה במספר הפעמים הנדרש .

אם מןפיעןת כמה תנןעןת הפסקה זן אחר זן  ,חןזרים אל מצב המןצא

המקןבל של הטקסט.

ג  .לציין את הנגינה שבה יש להשתמש בכל חלק של הפסןק  .לפי תפקידם
האחרןן נקראים הסימנים גם בשם

נג י נןת II

)שם

מקרא ס י מנ י ם למאמר זה:

(. 122

ס י מן המןל י ןת מת י יחס לדף

אr .ר -
ב  .ו  - ( iכיןןן אפס מ תי י חס לראש הדף
תבועות הידייס כמסייעות לזיכרוז בלימוד טעמי המקרא
מן המקורןת אנן לןמדים כי כבר בתקןפןת קדןמןת ביןתר היה מקןבל

טעמיס מוליכיס  -מצב המוצא של יד ימיז לכל התבועות

להסתייע בלימוד טעמי המקרא בתנועות הידיים כמסייעות לזיכרון .
 IIתנועות הידיים היו נהוגות
לגמרא זו  ,ד  IIה טעמי תןרה ,
בארץ

ישראל ...

כבר בזמן המשנה והתלמוד ...
מעיר כי בזמנו )במאה ה (11-

רש  IIי  ,בפירושו
עדיין נהגו כך

אהרןן דותן מציין במבואו למהדורת דקדוקי הטעמים

ת י אור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:
להראןת בדיןק איזן מלה קןראים  ,כשהאצבע מצביעה על המלים ןמלןןה
אןתן לפי הקריאה .

לר' משה בן אשר שיש בספר תיאור של תנועות היד הללו של אחדים מן
הטעמים  ,וכן תיאור שונה במקצת נמצא גם בכתב יד תימני של מחבר

אלמוני  ,מחברת החיג ' אן העברית )פריז .(1871
על השוני במסורת הלחנים כבר בתקופה קדומה למדי ) IIגורן .(1995,8

רישום התנועה בכתב תנועה אשכול-וכמו

השונ י בתנועות היד מע י ד

צאצאי יהודי תימן מקיימים גם היום את המנהג של שימוש בתנועות

הידיים כסיוע לזיכרון בלימו,ד שינון וקריאה בטעמי המקרא .מעיד על
עצמו מנחם ערוסי  ,יליד מנאכה שבתימן  II :בתימן דייקו מאוד בקריאה

ר r.ו !( ..

)( 2

ו ( ~ )( f

ו (t P

אצבע

כף
אמה-

זרוע ימין

ולא ויתרו על קוצו של יו"ד  .בבית הכנסת מקפיד החזן שלא תהיה כל

טעות ,ומתקן לשוגים  .את הילדים שלי אני מלמד עד גיל  18בכל יום
שבת .אני מלמד אותם היגוי  ,ניקו,ד תפק י דם של טעמי המקרא וכיצד

תיאור מצב המוצא במל י ם:

לקרוא כל טעם  .וכך זה אצל התימנים  .אנו קןראים לזה בערב י ת כווט

יד ימ י ן כפןפה ןמשוחררת ןפןנה לפנים  .כף היד אןפק י ת ןמאןגרפת ןרק

לה  ,שפירושו  :סמן לו " )בהט .( 1995 ,31

האצבע ישרה  .גב כף ה י ד פונה כלפי מעלה  ,ןהאצבע מןרה באלכסןן מטה
אל המלה הנדרשת .

הרב סעדיה צוברה ,יליד מחוז צנעא  ,אומר  II :השמירה על המסורת
בתימן היתה

קפדנית ...

למדו מן הבוקר עד

בלימוד טעמי המקרא בה ח לט עזרו

לי.. .

הערב.. .

את הילדים שלי לימדתי בדיוק

מה שלימדו אותנו  ,אותה שיטה " )בן זינו .(1996,58

12

תנועות הידיים

במצב זה עןקבת האצבע אחר הקריאה  ,תןך כדי תנןעה זאת נשזרןת בה

תנןעןת הטעמים השונים .סימנה המקןצר של התנןעה ברישןם בכתב-
תנןעה המלןןה את הפסןקים הןא  :רr.

1

.3

.טעמים מפםיקים

טעם האתנחתא

תיאור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:

תיאור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:

שם התנועה  :תנועת העמדה הבאה בסלסול,

שם התנועה :תנועת הפסקה,

מטרת התנועה :הפסקת התנועה הרצופה )הוראתה

-

פסיק(,

מטרת התנועה :לעצור את התנועה בסוף משפט בתנועת סלסול,

תיאורה  :תנועה עם האצבע בקו ישר באלכסון ,לכיוון מטה,

תיאורה :תנועת סלסול של האצבע וכף היד לכיוון מטה,

רישום התנועה בכתב-תנועה אשכול-וכמן

רישום התנועה בכתב-תנועה אשכול-וכמן
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זרוע ימין

אצבע

כף

אמה זרוע

תיאור התנועה במלים:
כף היד והאצבע נעות במעגלים קטנים בכיוון השעון עם דגש כלפי מטה,

סימנה המקוצר של התנועה :זזו

 . 4טעם הזרקא והשרשרת
תיאור התנועה במלים:

תיאור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:

קצה אצבע ימין נע על הדף בכיוון אלכסון ימני תחתון,

שם התנועה :תנועת העמדה הבאה בסלסול גדול יותר,

סימנה המקוצר של התנועה--+ :

מטרת התנועה :הפסקת התנועה הרציפה ,כאשר הסלסול נועד לציין
עליונות,

תיאורה :תנועת סלסול של האצבע וכף הי,ד כאשר הסלסול גדול יותר

.2

עם דגש כלפי מעלה,

טעמים מעמידים

תיאור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:

רישום התנועה בכתב-תנועה אשכול-וכמן

שם התנועה :תנועת העמדה,

:מהר

מטרת התנועה :לעצור את התנועה בסוף משפט )הוראתה

-

כנקודה(,

4

תיאורה :קודם מגביהים עם האצבע וכף-היד ואחר כך יורדים על המלה,
4

רישום התנועה בכתב-תנועה אשכול-וכמן

+רr.
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)( 2

לאט·

אצבע

כף

אמה זרוע

תיאור התנועה במלים:
כף היד והאצבע מצביעות באלכסון מעלה ואחר כך מבצעת כל אחת מהו
מעגל מקסימלי בכיוון השעון ,עם דגש כלפי מעלה והפסקה קצרה בסוף
כל מעגל ,בדרך-כלל מבצעים שני מעגלים,
A.

סימנה המקוצר של התנועהM :

5

.תנועה שאינה מופיעה בטעם קבוע

תיאור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:
שם התנועה :תנועתך השבירה,

מטרת התנועה :הורדת מהירות הקריאה כהכנה לסוף הפסוק,

תיאור התנועה במלים:

תיאורה :הפיכה של כף היד לכיוון ימין וחזרה,

כף היד מתכופפת כלפי מעלה וקצה אצבע ימין משרטט קו אנכי קצר
מעלה ,מיד לאחר מכן כף היד מתכופפת כלפי מטה וקצה האצבע

רישום התנועה בכתב-התנועה אשכול-וכמן

משרטט קו כלפי מטה אל המלה הנדרשת,

סימנה המקוצר של התנועהt +:

אצבע,
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תיאור התנועה במלים:
סיבןב כף יד ימין כלפי חןץ תןך יישןר האצבעןת  ,כך שגב כף היד פןנה

דנםי התנועות אשר שיםשו לעזר בליםוד

כלפי הדף ,ןאחר-כך סיבןב היד חזרה כך שפנים כף היד פןנה אל הדף ,
סימנה המקןצר של התנןעה :

nv

תבועה שאיבה מופיעה בטעם קבוע

.6

םעםי הםקרא היו בשביל הילד חלק בלתי

תיאור התנועה לפי הרב סעדיה צובארה:
שם התנןעה  :תנןעת ההגבהה ןירידת האגןדל ,

מטרת התנןעה  :לייפןת את הקריאה בתןרה על ידי הגבהה אן הנמכה של

צ ליל הקר י אה ,
תיאןרה  :האגןדל מגביהה עם העליה בקןל ןמנמיכה עם הירידה בקןל ,
)בסימנים אלה משתמשים בעיקר חזנים בבית הכנסת לשם הדגשת תןכן

נפרד םעיסוקו היוםיוםי וםעולםו הרוחני.

הקריאה( ,

רישום התנועה בכתב תנועה אשכול-וכמן
ו~(אגרךל
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בשפתו האישית של הילד ,נשם

.יג~

" ~.

".,

r

ו

שהן חלק םשפתו האישית היוםיוםית
תיאור התנועה במלים:
האצבע מצטרפת לאגרןף ,האגןדל מזדקר אנכית ןמשרטט קן כלפי
מעלה ,ן לאחר מכן האמה מסתןבבת ןהאגןדל משרטט קן כלפי מטה אל
המלה הנדרשת ,

סימנה המקןצר של התנןעהt :
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~ אגןדל,

של אביו ושל אבי אביו

תבועות הידיים המסייעות ללימוד טעמי המקרא לפי בראשית פרק א  :פסוקים א-ז

-

את סימני כתב התנועה יש לקרוא מימיו לשמאל כדי להתאיס את כיוון קריאתס לכיוון הקריאה בעברית
תנועות שנמשכות מעבר לתיבה על פני מספר מיליס ,מצויינות בקשת .

איו לגודל התיבות משמעות של זמו.

טעמי המקרא

A

'-

פסוק א '

;גרא Wית

כף

רr.

'-

~לזiים

;נא

~ת

אצבע

m

t

i

v

n

אמה

-+

\'

טעמי המקרא

כף

ו~ת

A

רr.

זרוע ימין

פסוק ב'

םי~,!,מ

פז!ךץ

פ! ! tה

פז!ךץ

r---

רr.

A

'!בהן

תהן

ti

r

י.כ~-ל>.נ

Wד
ךח

אצבע

'-

תהום

ורוס

A

m

רr.

~לזiים ?,כיד~ת י.כ~-ל>.נ
רr.

רr.

אמה

-+

-+

A

'-

טעמי המקרא

כף

אצבע ti

vn

זרוע ימין

פסוק נ'

ס~ים

'lא~ר

~לזiים

יהי

m

רr.

רr.

:1

1

אור
A

-+

!lהי

אור

אגורל t

i

אמה
זרוע ימין

-+

טעמי המקרא

>.

פסוק ז'

! lיא

A

'~להים

אצבע it

כף

פאור

~ת

!~lדל

טוב

כי

רr.

'-

A

רr.

m

רr.

~לזiים

r---

גין

r

רr.

n

א מה

זרוע ימין

-+

}!קנא

\"

1

~לזiים

'-

לאור

יום

Wד
ך~ח

ל!לה

 i2כא

A

m

רr.

V

! lהי
רr.

.......

אמה

-+

-+

-+

-+

טעמי המקרא

פסוק ו'
כף

רr.

~לזiים

אצבtע i

כקיבי

יהי
רr.

A
~תוד
רr.

כף

אצבע it

ס~ים

מ~דיל

ויהי

A

m

רr.

......

גין

----

מים

לזגים

אגורל i t

-+

טעמי המקרא

פסוק ז'

-- -

יום

1

אמה

זרוע ימין

-

רב

!lהי

ב:ור
1..

 ttסז

-+

''lא~ר

v

A

כף

זרוע ימין

אצבע it

-+

\'

טעמי המקרא

פסוק ה'

פאור

וגין

Wד
סח

..

rv

! lביש !tלזiים
רr.

ז;(

~ת
רr.

סכקיבי

•

~ ! lדל

L:.
גין

\"

סמים

\"

'-

W

~ ר מtווכ~ ?בקיבי

A

m

רr.

וגין

-

W

סמים ~ ר

אצנעit

A
~לני ?בקיבי
רr.

A

m

:1

~ lהי

1

~ן

אגוזל i t

אמה

זרוע ימין

-+

-+

-+

-+

-+

15

תהליך מרתק זה של התהןןת שפה קהילתית בחברה אנןשית לא נחקר

סיכום התיעוד

דין  ,ןמטבען הןא מןרכב מיסןדןת אשר לגןרמיס שןניס יש חלק בהס .

מתיעןד תנןעןת הידייס המסייעןת בלימןד הטעמיס בכתב התנןעה  ,ניתן

ןמקןרןת הקיןס  ,מסןרת  ,דרכי הלימןד ןהמנהגים השןניס המקןבליס

לראןת שבכל הטעמיס מןפיעןת שלןש צןרןת של כפןת הידייס:

.1
.2

אגרןף בכף יד ןאגןדל מצביע )בטעס ההגבהה ןהירידה בצליל(.
אגרןף בכף היד ןאצבע

2

באןתה חברה  .אצל יהןדי תימן יי הילד רןאה את התנןעןת אצל מלמדן
ןחןזר עליהן עד שהן הןפכןת לחלק בלתי נפרד משפת הגןף שלן ןחןדרןת

מצביעה )בטעמיס המעמידיס  :טעמי

אל עןלס התנןעה שלן גס מחןץ לשימןשן המקןרי ,ןכך הן נעשןת חלק

האתנחתא  ,הזרקא ןהשלשלת ,ןהטעמיס המפסיקיס :סןף פסןק(.

.3

ביניהם בןלטיס הסביבה הפיזית ,האןפי האישי ןהחברתי ,אןרח החיים

מאןצר התנןעןת האישי ןהקהילתי .יש ןריאנטיס לתנןעןת  ,בהתאם

כל כף היד פרןשה .

למסןרת המקןמית בתימן ,ןכן יש ןריאנטיס אישיים לפי המלמ,ד אך
המשןתף לכןלם רב מן השןנה " )בהט

כמן כן  ,קייס כמעט בכל התנן ע ןת המןטיב של יי הלןך ןחזןר  ",כלןמר

(. 1980 , 15

יציאה מנקןדה ןחזרה לאןתה נקןדה בהתאס לפןנקציןת שהן ממלאןת .
בטעמיס המעמידיס ןבטעמי ההגבהה ןהירידה בצליל ,תנןעת ההלןך

דגמי תנןעה המלןןים שירת פיןטים אן תפילה משתלביס תןך כדי השירה

ןחזןר מתבצעת מעלה ןמטה  .בתנןעת ה " שבירה " מתבצע מןטיב ההלןך

ללא כל תכנןן אן מןדעןת לדבר .שילןבן של מחןןת תנןעה ןביטןיי תגןבה

ןחזןר על ידי רןטציןת  ,החןצה ןפנימה .בטעמי האתנחתא  ,הזרקא

בפנים מתאפיינים בשיחה יןמיןמית באןפן ספןנטני  ,ללא דרך מןסכמת

ןהשלשלת מתבצע מןטיב ההלןך ןחזןר בתנןעה מעגלית :יןצאיס מנקןדה

אן מתןכננת  ,ןבכל זאת יש לה איפיןנים בןלטים המקןבלים על הדןברים

מסןימת ןחןזרים אליה בסןף המעגל .בטעמים המפסיקיס אין תנןעת

ןעל הצןפים בהם .יי מן הקריאה בתןרה עןברת תנןע ה זן ןמשתלבת באןפן

הלןך ןחזןר ןהתנןעה היא בכיןןן אחד בלבד )בן זינן

חןפשי ןאילתןרי גם בשירת התפילה ןגם בשירת הפיןטים מן הדיןאן.

(. 1996, 58

מתנןעןת האצבעןת ןכף יד ימין יש התרחבןת של אןצר תנןעןת אלה גס
אל האמה ןהיד כןלה  ,ןמשם אל הגןף העליןן כןלן .הגברים השרים

תנועות הידיים ושירובן בשפת היום יום ובשירת הפיוטים

מפיןטי הדיןאן מלןןים את שירתם בתנןעןת ידייס ספןנטניןת  ,בהתאם

לתןכן המילןלי ,המשקל הפיןטי ןהמןסיקלי  .זאת כליןןי חןפשי לש י רה ,
דגמי התנןעןת אשר שימשן לעזר בלימןד טעמי המקרא ה י ן בשביל הילד

אשר בן משתלבןת תנןעןת של מחיאןת כף ןנקישת אצבעןת כצירןף

חלק בלתי נפרד מעיסןקן היןמיןמי ןמע ן למן הרןחני .תנןעןת אלה חרגן

חןפשי אך מסןגנן מאןד" )שס ,

משפתן האישית היןמיןמית של אבין ןשל אבי אבין .באןפן טבעי  ,מתןך

הניסיןן לתעד בכתב תנןעה אשכןל-ןכמן את תנןעןת הידיים המסייעןת

החיים המשןתפים במשפחה המןרחבת ןבקהילה ,תןך התנסןת ןהידברןת

לזיכרןן בלימןד טעמי המקרא ,הןא ראשיתה של דרך ארןכה בהבנת

.(15

מתיפקןדן הלימןדי ןנטמען בשפתן האישית של היל,ד כשם שהן חלק

יןמיןמית ,הפכן התנןעןת להיןת לחלק מאןצר התנןעה של קבןצה

שפת תנןעה של קהילה יהןדית עשירה באיפ י ןניס תרבןתיים  ,חברתיים

חברתית זן  .ניתן לעקןב אחר התהליך של מעבר התנןעןת הללן מן

ןאמנןתיים .תישאר תמיד שאלה פתןחה :מה קדס למה? דגמי התנןעה

הקריאה בתןרה אל אןצר התנןעה של הלןמדים  ,כשהן משתלבןת באןפן

הפןנקציןנליים אשר להם שימןש יןמיןמי ןהם מהןןיס ללא ספק גןרם

חןפשי ,אילתןרי ןבלתי מןדע בשיחןת חןלין ןכמחןןת נלןןת לש י רת

מאפיין בשפת התנןעה של היהןדי התימני  ,אן שמדןבר במבחר מצןמצם

הפיןטים מן הדיןאן·

מתןך מכלןל רחב של ביטןי תנןעתי-קהילתי שנמצא מתאים לכך  .בכדי
לתאר את התהליך בצןרה תמציתית נביא את הדברים כפי שנןסחן ב-

יי כאשר אדם מדבר  ,מקבילןת תנןעןת גןפן לקצב דיבןרן בכעין ר י קןד.

תנןעןת המאזינים רןקדןת גם הן לקצב של

(. 1988

המדבר " ) Wainwright

1980

על ידי אבנר ןנעמי בהט.

,42

יי כאשר אנשים פעילים עם הרבה תנןעןת לא מילןליןת  ,יעריכן

יי מן המקןר הפןנקציןנלי-הקהילתי אל האילתןר האישי במחןל:
שלב המןצא הראשןני  :תנןעןת הקריאה בטעמים תןך לימןד ןשינןן של

אןתם האחרים כאנשים בעלי רגש ,נעימיס ןנמרצים .כאשר אןתם

.1

אנשיס מחזיקים עצמס במנןחה ,עם תנןעןת מעטןת בלב,ד הם י ןערכן

מןרה ןתלמיד מן הספר .

כקרים  ,הגיןניים ןבעלי כןשר ניתןח" )שם ,

(. 43

ביבליוגרפיה

 .2בקריאה בתורה בבית הכנסת מן המגילה  ,הכתובה ללא טעמים,
התנועות מקבלות תפקיד מנמוטכני )מסייע לזיכרון(.

.3

אותן תנועות בגלגולן החופשי  ,הבלתי מחייב ,כבר ללא תיפקו,ד

.1

- 1980

בהט אבנר ,בהט-רצון נעמי

בשירת הדיואן  ,כאשר הן מהוות עיטור חזותי לשירה וכוללות גם מאוצר

מחול בישראל

התנועות המוסכמות ,הפונקציונליות ,בתוך כלל התנועות שהזמר מלווה

. 2בהט ,נעמי ואבנר

טעמי המקרא כמרכיב בתנועה ,בתו:ך

עורך גיורא מנור ,משמר העמק ,העמותה למחול בישראל.

,1980

- 1995

ספרי תמה ,שירי הדיוא ן של יהודי מרכז תימן,

פי ו ט-לחן-מחול ,בית התפוצות ,אעלה בתמר ,הליכ ו ת עם ישראל ,תל-אביב.

בהן את עצמו בעת השירה .

הגברים והשפעתן על איברי גוף נוספים מעבר לאצבעות ולכף היד" )בהט

 . 3בהט-רצון  ,נעמי - 1982
מחול בישראל  ,1982עורך גיורא מנור ,משמר העמק ,העמותה למחול בישראל.
 . 4בן זינו ,קרן  - 1996תנועות מסייעות לזיכרון בלימוד טעמי המקרא כמק ו ר
בסגנון שפת התנועה אצל יהודי תימן  -עבודת גמר במסלול למחול לתואר

.(1980 , 16

ראשון במכללה לחינוך סמינר הקיבוצים תל-אביב .

 .4אותן תנועות באות לידי ביטוי ברור ומפורש כחלק מביטויו האישי
של היהודי התימני בעת שיחה יומיומית או נשיאת דרשה.

 .5שילובן של תנועות אלה באופן שלם ומדויק או באופן חלקי במחול

תיעוד דגמי התנועה של תנועות הידיים המסייעות לזיכרון בלימוד טעמי
המקרא מהווה צעד קטן נוסף בלימוד החומרים היוצרים בשילובם את
סגנון המחול של יוצאי תימן .שפת התנועה הניתנת לזיהוי מבוססת על
האיפיון הפיסיולוגי

-

נתונים גופניים מסוימים ויכולת תנועה ברמה

גבוהה ,האיפיון החברתי

-

מסורת ושינוי במחולות יוצאי תימן בישראל ,בתוך:

.5
.6
.7
.8

גורן ,זכריה

- 1995

טעמי המקרא כפרשנות ,הקיב ו ץ המאוח,ד תל  -אביב.
שפת הגוף  ,הוצאת אור-עם  ,תל-אביב .

וונרייט  ,גורדון - 1988
ויגודר ,ג ' פרי )עורך( - 1994
חזן ,חיים  - 1992השיח האנתרופולוגי ,

אנציקלופדיה ליהדות ,ספרית מעריב  ,אור יהודה .

משרד הבטחון ההוצאה לאור ,תל-

אביב.

מקומם של הפיוט  ,הלחן והמחול במשפחה

. 9ניל  ,שון

- 1992

תקשורת בלתי מילולית בכיתה ,ה ו צאת אח בע  IIמ.

ובקהילה ,ו האיפיון המסורתי-תרבותי בחברה המייחסת חשיבות רבה

.10
. 11

כישורים מסוימים מבחינה לשונית ,מוזיקלית וריקודית של יוצאי תימן

בתו:ך שיחות  ,כרך ד י חוב'

לעצמם ועליהם בעיני הסובבים אותם.

Eshkol, Noa - The Handbook Movement Notation Society .12
Eshkol, Noa and Wachman Avraham - Movement Notation , .13
1958, Weidenfeld and Nicolson
Monis, Desmond 1977 - Man Watching, a Field Guide to .14
Human Behaviour, Harry N. Abrams, New York
Monis, Desmond 1994 - The Human Animal, B.B.C. Books .15

להעברת הפיוטים ,הלחנים והמחולות מדור לדור .ראוי לציין ייחוס

ניסינו להתחקות אחר תהליך אשר קיים בו גורם מסוים  ,ברור ומזוקק ,
שניתן לבודדו ,לתעדו ולרושמו בכתב תנועה :תנועות הידיים המסייעות

לזיכרון בלימוד טעמי המקרא .ניסינו לעקוב אחר השתלבותו מן המוצא
הפונקציונלי אל שפת תנועה קהילתית ועד שהוא משובץ כחלק מאילתור

פאסט  ,יוליוס

שחר-לוי  ,יונה

- 1972
- 1989

לשון הגוף ,הוצאת רשפים ,תל-אביב.

גילוי וכיסוי בלשון הגוף ,מבט לעולם הטיפול בתנועה,

.1

חופשי המקנה ייחוד סגנוני לשפת המחול .בידוד גורם מסוים מתוך

)תרגום לעברית  :החיה אנושית  ,הוצאת מודן  ,תל-אביב .( 1996

סגנון של מחול הוא תהליך מלאכותי אשר מוציא את האלמנט שבודד

Polhemus (editor) 1978 - The Body Reader, Social Aspects of .16
the Human Body, Pantheon Books, New York
Siegel, E. 1984 - Dance Movement Therapy, .17
Human Sciences Press, New York

מתוך הקשרו השלם .בדברים שהובאו כאן נעשה ניסיון להבנה נוספת

של שפת התנועה של היהודים יוצאי תימן ,למעקב אחר דרכי הלימוד
והביצוע ולהצבעה על כיוון המאפשר לימוד וחיפוש היסודות המצטרפים

~

לסגנון תנועה ומחול .

אולפן אזווי למחול

ס

עמק היודן
בזרכזרלתזר

של זרדזר

אדרד

באולפן מתקיימים שעורים לילזים ולמבוגרים .אנו
מגישים תלמיזים לבבחינות בגרות חיצוניות במחול.
אנו מלמזים בלט בשיטת ,RAD
ובשיטה רוטית.

ניה למתג " ס'ט
1)),

rכ '(ICfl

מועצה אזורית

•••

עמק הירזן

אולפן למחול
.דכ.

עמק הירזן 15132
טל06-6751838 .

גבולות נפתחים במוחב
קורס קיץ למוריס למחול בשיתוף הלאבאן

בהנחיית מרגרט מוריס ומילכה בר -מאיר -לאו ו

בין ה  10-ל  15 -באוגוסט 1997

שימוש בנושא המרחב

בהזרנת חן הרשקוביץ'

-

בהזרנת אורית מזר

חבר המורים הם:
.הזה אורן ,זיתי תור

"~ .' :

-

..
.כוריאוגרפיה

אימפרוביזציה ויצירה

•

-

בלט קלאטי

.הוראה

ג'אז

מלווים בפסנתר:
יפים גלמן ,אולגה בקייב ,אלה טמולר

ביצוע.

הקורס יהיה בנוי משני מסלולים :

רקוז מוזרני רפרטואר

.מרינה פילק ,גלינה צירניאק ,מירב בן-ארי
.אנה ולאטוף  -פנטומימה

-

מרכיביו וחוקיותיו

-

כנקודת מוצא

להתנסות ועבודה כוריאוגרפית וכאמצעי חשוב בלימוד מחול
ובפיתוח מיומנות

ענת בוטנו

סנטר -

אנגליה

מטרת הקורס

תנועה בנוטח פלזנקרייז

-

r

'0

חוגים למבוגרים:

•
•

6

;<

ובנוטף טזנאות יצירה וחוגי ג'אז.

ריקוז מזרחי

n

~

אימפרוביזציה ויצירה ,גיאז ופנטומימה.

-

מrOt"Oמ ~~'

f,

><

THE REGIONA L
SCHOOL OF DANCE
JORDAN VALLEY 15132

נמו נן מלמזים רקוז מוזרני ,רפרטואר --,

•

נ.....'f

,.י

", 0

"פרטים:
~

המרכז למחול ביכורי העיתים03-6919457 :
מתא"ו02-6738140 :

~
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~

הראשןנה של הכןריאןגרפית דידי

ןלדמן ) (Didi Veldman

) (1995היא יצירתה
עבןר להקת רמבר

חלקן השני של הריקןד הינן לירי ןשקט ,ןבא
להביע את התעןררןת זכרןנןת המלחמה
הכאןבים .קטע זה מסתיים בדממה ,הן

בלןנדןן .הקשר של הכןריאןגרפית עם התרבןת

מבחינה תנןעתית ןהן מבחינה מןזיקלית,

היהןדית נןצר בעצם שיתןף הפעןלה שלה עם

שממנה פןרץ ןעןלה חלקן השלישי ןהמסיים

המלחין היהןדי אדם

גןרב ) (. Gorb

הריקןד

של הריקןד המתאר את שמחת המפגש ןאת

מציג מפגש של חבןרת אנשים  ,במסיבה צנןעה,

הרצןן לחיןת .התנןעה בחלק זה מהירה ,זןרמת

בתןך מחסן לאחר המלחמה .המןזיקה לריקןד

ןדינמית ןמאפשרת לרקדנים לבטא את

מבןססת על מןזיקת פןלקלןר יהןדית ממזרח

יכןלתם הטכנית הנהדרת.

אירןפה .הנגנים לןקחים חלק בחגיגה ןמלןןים

הרקדנים קןפצים ,מתגלגלים ,נןפלים מהפיגןם

את הרקדנים בנגינה על הבימה .המןזיקה

על הבימה אל זרןעןתיהם הפתןחןת של

שןאבת ממןזיקת פןלקלןר יהןדית ןהריקןד

עמיתיהם  ,ןהכל בתזמןן מאןד מדןיק .הריקןד

מבןסס על מפגש שרידי השןאה שעברה על

עם בקבןק היין  ,המןעבר מאחד לשני ןמיד לי,ד

העם היהןדי במלחמת העןלם השניה ,אןלם

גם הןא בעל אןפי הןמןריסטי .הריקןד מסתיים

המסר שרןצה ןלדמן להעביר בריקןד הןא

כשכל הרקדנים צןנחים על הרצפה באפיסת

אןניברסלי  ,אן כפי שהיא מנסחת זאת ,

כןחןת  ,שיכןרים משמחה ,בסןף הלילה הארןך.

 IIהתרבןת תחיה לעד".

 IIקןל

שמחה II

הןא ריקןד אןפטימי ,המדגיש

את הדינמיקה ןאת אחןןת הקבןצה ,המעניקים
הריקןד פןתח כשתשעה רקדנים ןתשעה נגנים

עןלים לבמה מן הקהל ,ןבידיהם בקבןקי יין

כל הקשיים .יצירה זאת הןעלתה במסגרת

ןכלי נגינה .ןלדמן חילקה את הריקןד לשלןשה

חגיגןת השבעים של הלהקה  ,שידעה לא אחת

חלקים ,לכל חלק אןפי אחר הבא לידי ביטןי

קשיים .להקת רמבר ,הלהקה המקצןעית

הן במןזיקה ןהן בתנןעה .בחלק הראשןן היא

הןתיקה ביןתר בבריטניה ,נןסדה על ידי מארי

מכירים האחד את השני ,מנסים ליצןר קשר,

רמבר ) ,1888-1982
רמברג -

להתחבר ןלגעת האחד בשני .ןלדמן משלבת

מנהלה האןמנןתי הנןכחי של הלהקה הןא

מציגה את המבןכה שבמפגש .אנשים שאינם

18

את הכןח ןהעןצמה הדרןשים כדי להתגבר על

שנןלדה בןרשה כמרים

רמב (, IIם בסןף שנןת השלןשים .

קטעי הןמןר ,המזכירים סצינןת מסרטים

קריסטןפר ברןס ,שמןנה לתפקיד בשנת

אילמים .תנןעה תמימה של הןשטת יד גןרמת

כאשר המןעצה לאןמנןיןת עמדה להפסיק את

לשרשרת התקלןיןת ןנפילןת מבדחןת.

תמיכתה בלהקה ,בשל התמעטןת קהל

, 1994

הצופים  .ברוס טופח על ידי מארי רמבר עוד
בשנות השישים ,בתקופה קשה אחרת שעברה

הלהקה  ,ושהביאה את רמבר לשנות את סגנון
הלהקה מקלאסי למודרני.
ולדמן ,רקדנית מוכשרת וכוריאוגרפית צעירה,

החלה את הקריירה שלה כרקדנית בלהקת

ייסקפינו" ההולנדית  .בשנת 1989

הצטרפה

לבאלט ז'נבה בשוויץ ולאחר ארבע שנים עזבה
וייסדה להקה משלה .מכיוון שההתעסקות

בניהול ויצירה ללהקתה לא השאירו לה זמן
פנוי לרקוד בעצמה ,היא נענתה לפניית ברוס
לעבור ולרקוד עם להקת רמבר  .כיום ,משלבת

ולדמן ריקוד וכוריאוגרפיה בלהקה .היכולת
הטכנית הנהדרת שלה כרקדנית מודרנית בעלת
בסיס קלאסי חזק ,בא לידי ביטוי בריקוד
שהיא יוצרת  .בקיץ הקרוב עומדת ולדמן ליצור
ריקוד נוסף ללהקה ,ויהיה זה בהחלט מעניין
לעקוב אחרי התפתחותה של הכוריאוגרפית
הצעירה.

ם
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בות הספר לתנועה ולמחול

••
•
•••
••
••
••
••

•

מבוא למחול

.קצג ושמיעה מו Oיקלית

בלט קלאסי

.תפישת מרחג

מחול מודרני

.יצירתיות והגעה עצמית

תיאטרון מחול

.מוזעות גופנית

תולדות המחול

.יציגה נכונה

רפרטואר

•
• קומפוזוציה

קואוךךינציה

.הבעה וצורתית

סדנאות עם מורים אורחים

קורסי קיץ

מנויי מחול לתלמידים באולם
ארוח כנסים ארציים

הלימודים מיועדים
צוות המורים
עפרה אכמון ,ראובן בן-ישי ,מיה

שירה רמון ,עפרה חנון-לין ,מרינה

•

מחול מוזרני ,גלט קלאסי ,מוסיקה ,תיאטרון:

מלווה בפסנתר
ריטה למזוב

אפשרות להשכרת המקום
השבוע ובסופי שבוע .אולמות

~

פתיחת העןנה הראשןנה שלן בציריך היתה

משעשעים מאןד .בייחןד בןלטת רקדנית

מןצלחת ,התכנית כללה עבןדןת שלן ,שיצר עןד

הןלנדית דקת גיזרה ןגבןהת קןמה ,איליה לןבן

) (,Ilja Louwen

בדיסלדןרף .התכנית השניה ,שבכןרתה נערכה
במרס

', 97

בתפקיד

במןפע של מןעדןן

כללה שתי יצירןת חדשןת שלן ,

-

הfemme fatal -

לילה דמיןני ןלידה מעין

פןק מ"חלןם ליל קיץ" ,רקדן צרפתי קטנצ'יק,
ייהרפתקאןת ןהרפתקאןת חדשןת"

ששמן ,אכן ,פרנסןאה

") "(, Adventures et adventures nouvelles

פירןשן קטן( .מלבד שתי הזמרןת ןהזמר,

מהןןים את מסגרת הפנטסיה העשירה אבל

למןסיקה מאת המלחין ההןנגרי ליגטי,

" "Nocturnes

נעדרת המשמעןת

למןזיקה מאת פרדריק שןפן

ןאת יצירתן של ןיליאם פןרסיית ן"במרכז,

קצת מןגבה" ,שכבר הפכה לקלאסיקה

פטיט )Petit

בצרפתית

-

מכל מקןם בעיני

-

הזאת

שני רקדנים מצןיינים ,בתפקיד שני שדןנים

הצצים מהריצפה ,ןמכניסים לבסןף את

-

פןסט-מןדרנית .

הדמןיןת לארגזים.

ייהרפתקאןת" של ליגטי היא מעין פארןדיה על

בקיצןר ,הרבה מהןמה על מעט מאןד תןכן.

אןפרה .שלןשה זמרים שרים בשפת ייג'יבריש"

ממש היפןכן של המחןל הרןמנטי ,העדין

טקסטים בלתי מןבנים ,לבןשים בבגדי בארןק

ןהמשכנע לפי ה"נןקטןרני" מאת שןפין.

מפןארים ,ןקפלטים גדןלים לראשיהם.

תחילה ,הרקע הןא תמןנת נןף ןבה אגם ןעצים
אחדים ,ןההקרנה הןפכת לתצלןמים מסרטין

של הבמאי הרןסי אנדריי טארקןבסקי.

שפרלי הפעיל את כל המנגנןן הטכני המןרכב
של בית-האןפרה .הזמרים ןחלק מהרקדנים

רןמנטיקה מעןדנת ,לא סנטימנטאלית.

מןפיעים על הבימה מן הריצפה ,כמן שדןנים

ממש תענןג.

יןרדןת בןבןת ענקיןת המניעןת את גפיהן.

הרקדנים המצןיינים של שפרלי הפליאן במןפע

בכלל ,ממש יישישן ןשימחן" .יש רגעים

זה דןןקא בעבןדה מןכרת לכל ,ןלא מאת שפרלי

אן דמןיןת מתיאטרןן המריןנטןת  .ממעל

)",רוט?,ו)" כור',

ה"נY

עצמן .יי במרכז ,קצת

שפרל'

מןגבה "...

של ןיליאם פןרסיית ,שבןצעה

•NOCTURNES·. CHOR.. HEINZ SPOERLI

בצןרה העןלה אןלי אף על

הביצןע ןיפי התנןעה של להקתן
של פןרסיית בפראנקפןרט .אןלי
משןם שמדןבר ברקדני באלט

~.

קלאסי ממש.

ר~(-

ציריך זכתה בבאלט על רמה
בינלאןמית .שןמה על היינץ
שפרלי שיש באמתחתן עןד
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שיח מנניילים
שי שטיינברג מש  Iחח עם

מורה אווילם

ודו
ייבימים אלה של מלחמת תרבןת יש

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

אצלנן תחןשה קשה ןאפילן פסימיןת

מסןימת ,tl

אןמר דן רןדןלף ,מנכ  tlל להקת המחןל

הקיבןצית tI .מבחינה אירגןנית אנחנן כבר

מתכןננים לירידה בתקציבים .אנחנן יןדעים

רודולו
בליןןי מןזיקה

 tIבת-שבע" עם המןפע  tIקיר ,tl
חיה של  tIנקמת הטרקטןר  tI .tlקיר ,tl

שמןעלה זן

השנה השמינית ,היןןתה פריצת דרך לקהל,

נפרדת מאחותה הבכירה .לאיידלס קשה להבין

שהגיע לראשןנה בחיין לצפייה ביצירת מחןל.

איך להקה צעירה שמןפיעה למעלה ממאה

הקיבןצית מעלה כמעט באןתן זמן את  tIיןמן

שהתקציב איתן נצטרך להסתדר בשנה הנןכחית

מילןאים ,tl

הןא התקציב הנןמינלי של השנה הקןדמת  .בשל

אןמנןתית ןציבןרית רחבה.

שלפתע העלה את הלהקה להכרה

מ 10-

אחןזים בחישןב ריאלי

 tIבראייה

כלכלית ,tl

מסביר רןדןלף tI ,מדןבר

מןפעי בןקר בכל שנה זןכה לתמיכה כל-כך
זעןמה.

מלבד המשא ומתן הקשה ןהנןקשה על

עליית המחירים ןהאינפלציה ,זןהי ירידה ביןתר
• tl

צעירים מאד )רןבם בגיל תיכןן ןצבא( אך
להקה מקצןעית לגמרי ,שמתפקדת כיחידה

בשביל איידלס ןרןדןלף הין השנים  ' 93ן ' 94-

תקציבים שאיידלס ןרןדןלף צריכים לנהל עם

שנות שיא  ,גם מבחינה אןמנןתית ןגם מבחינה

מינהל התרבןת ,יש לכל אחד מהם גם סיבןת

כלכלית  .בשנים אלן יצרן המנהלים

נןספןת לחששןת כלכליים .איידלס מזכירה את
ליל הארבעה בנןבמבר

ןאת פיגןעי

בגירעןנןת ,צמצןם במספר הפקןת חדשןת

האןמנןתיים  ,אןהד נהרין ןרמי באר ,מחןלןת

בשנה ןצמצןם בעלןתה של כל הפקה  .בראייה

שזכן להצלחה אןמנןתית ומסחרית עצןמה

ההתאבדןת בשנה

בארץ ובעןלם.

כגןרמים משמעןתיים ביןתר לדלדןל המסןים

אןמנןתית ,שהיא כמןבן בלתי נפרדת מזן

שדןרכת במקןם ,בעצם נסןגה

לאחןר • tl

 tIמבןל tl

ן  tlזיכרון

ן  tlאנאפאזה" של נהרין לבת-שבע
דברים tl

ערןמה tl

ן  tlעיר

של באר

על תנאי המחייה הקשים של הלהקה הצפןנית,
השוכנת בקיבןץ געתןן ,ןמרןחקת כשלןש שעןת

לקיבןצית יצרן גרעין קשה של צןפים שמלןןה

מה  tlמכה tl

גם לרןדןלף ןגם למירה איידלס ,מנכ  tlלית

את שתי הלהקןת בכל מןפעיהן  .היצירןת הללן,

דלל.

להקת בת-שבע ,יש כל הסיבןת להביט אחןרה

שממשיכות למלא אןלמןת במרץ ,הפכן כל

בגאןןה  ,אןלם קדימה הם מביטים בחשש

בכןרה של שתי הלהקןת לאירןע תרבןתי בןלט.
 tIאנאפאזה

מסןים.

tl

עברה עד מהרה לסינרמה ,שם

היא ממלאת אןלמןת,
פריחתן של המחןל הישראלי בשנים האחרןנןת,
חייבת תןדה לשתי הלהקןת הללן ,שמספקןת

שנתיים האחרןנןת

של התןר ליד הקןפןת .ןאילן דן רןדןלף מדבר

הכלכלית ,הפחד הןא לדרןך במקןם .להקת
מחןל ,כמן כל קבןצה אןמנןתית אחרת

-

' 95

נהרין

מ ,' 95-

לאמנןיות

ן  tlזינה ,tl

של המחןל הישראלי

-

מרכז סןזן

רקד " Iם "שר אל"ם ,רקד " Iם זר"ם

יצירתן של

מצאה את מקןמה ב  IIמשכן

בעיה נןספת של להקת המחןל הקיבןצית היא

רקדנים ישראלים תןצרת בית.

הבמה • tl

 tIרקדנים רבים לא רןצים לרקןד בלהקה כי

באןפן קבןע שתיים אן שלןש בכןרןת מדי שנה.
מעט מאד הצגןת תיאטרןן מקןמיןת ממשיכןת

ובכל זאת ,באפריל

לרןץ באןלמןת כארבע אן חמש שנים  .לכך יש

הקיבןצית נסעה לסיבוב הופעןת ברחבי העולם

להם ,tl

סיבןת רבןת ,שהמרכזית בהן היא העןבדה

ןלפני שבת-שבע מעלה בכןרןת של ירי קיליאן

מידה מסןימת של אמןנה ןרצןן להיפרד

שהן ממצןת את הקהל הפוטנציאלי שלהן.

ןאמנדה מילר ,יש אצל איידלס ןרןדןלף חשש

מהיום-יןם התל-אביבי ,עם כל הפיתןיים

לעןמת זאת ,הקהל הפןטנציאלי של
 tIאנאפאזה

tl

', 97

לפני שלהקת המחןל

המרחק ןתנאי הפנימיה בגעתןן מאד מפריעים

שמציע

מסןים.

אומר רןדןלף tI .רקדן בקיבןצית צריך

המרכז • tl

בןדאי ימשיך לזרןם לסינרמה עןד
רןדןלף מתייחס בעיקר לירידה בתקציבים,

חמישה רקדנים של הקיבןצית ארזן בשנה

בכ,ך שקהל זה מורכב מהרבה מאןד צעירים,

שמגיעים ממינהל התרבןת של משרד החינןך.

האחרןנה את מטלטליהם ןהדרימן למרכז סןזן

בני נוער ,חיילים ןסטןדנטים  .גם האפקט של

לאחר חישןבים רבים ,מצא רןדןלף שהלהקה

דלל ,ביתן של בת-שבע ןאנסמבל בת-שבע .

כמה שנים טןבןת .את זאת אפשר להסביר

יצירה מעמיקה כמן  tIזיכרןן

דברים tl

ממשיך

תאלץ בשנה הזן לתפקד עם 23%

פחןת

לרןדןלף קשה להסתיר כעס מסןים ,שאינן

מהתקציב של השנה הקןדמת .כל זאת משןם

נובע דוןקא מקנאת סןפרים tI .הרקדנים שעברן

אולי בגלל נןשא היצירה ,העןסקת בזיכרןן

שמבחינה נןמינלית התקציב לא עלה .מחירי

גדלן ןנבנן אצלנן .הם קיבלן את מיטב המןרים

הקןלקטיבי של השןאה ןבתחןשותיהם של בני

ההפקןת ,עלןת הצין,ד התפאןרןת ,שרןת

ןעבדן עם כןריאןגרפים מהשןרה הראשן נה.

הדןר השני ןהשלישי כלפי חןןיןת אלה של

הספקים ,עלן.

חבל לי ששיקןלי העזיבה קשןרים גם לפינןקים

להדהד ןיוצר סקרנןת רבה בארץ ןבעולם .זאת

כמן נןחןת . /l

הןרים ןסבים .

במינהל התרבות יכול דוד אלכסנדר רק לספןק
מבחינת הישגיהן של שתי הלהקןת יש בהחלט

את כפין  .יש לן הרבה אמפטיה ,אבל אןתה אי-

כאיש שחי בגליל העליןן ,חןשב רןדןלף

קןןים משיקים אצל איידלס ןרודןלף ,במיןחד

אפשר לתרגם לכסף .התקציב הנמןך ןהמאכזב

שהכרחי שהיצירה התרבןתית בארץ לא תתרכז

גרם לרןדןלף להבין ש  tlהשנה נצטרך להערך

רק באזןר המרכז .לדעתן זה לא הוגן ןלא נכןן .

אחרת . tl

הריחןק של הקיבןצית הןא מסתבר לא רק

כשמדןבר בציןן נקןדןת זמן משמעןתיןת.

שניהם מציינים את השנים

' 90 - ' 89

כשנןת

מנטאלי ,אלא גם עןלה כסף רב .כסף למןרים

הפריצה הגדןלה של המחןל הישראלי.

איידלס מתיחסת לתמיכה הקטנה ןהכמעט

למחןל שעןשיםאת דרכם צפןנה ,כסף לבתי

בשנת  ' 90הןקם מרכז סןזן דלל ,בן מתקיימים

בלתי מןרגשת של מינהל התרבןת באנסמבל

מלןן ,להןבלןת הציןד הרב  .נקןדת הפתיחה של

מרבית אירןעי המחןל בארץ .בשנת  ' 89פןרצת

בת-שבע  .להקה צעירה אמנם של רקדנים

הקיבןצית היא קשה יןתר ,מה גם שאןלם
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הבית של הלהקה נמצא בנהריה ,מקום בעייתי

התמיכה הארגונית ועזרתם של אישי ציבור ,כל

הלהקה הצעירה ניזונה גם מחומרים של

בהחלט לפרמיירות.

אלו הכרחיים לפני עלייתו של מופע חדש

הלהקה הבכירה )למשל ייקיר" המקוצר או

וחשיבותם לעיתים לא נופלת מהתמיכה

יישיש ה ריקודים" של קיליאו ,שמבצעת

הממוסדת.

אנסמבל בת-שבע( ,אך גם מופיעה ביצירות

ייהרקדנים הזרים דווקא נדבקים אלינו כמו

משלה של יוצרים צעירים .דבר שמאפשר לתת

זבובים" ,אומר רודולף ,ייהם ממלאים בחלקם
את החסר ,אבל יש קושי להעסיק רקדנים

איידלס היא גם זו שמחליטה ש"זינה" תועבר

הזדמנות לכוריאוגרפים בתחילת דרכם ,כגוו

זרים בתקופה של מיתוו".

ממיתחם סוזו דלל להיכל העצום של המשכו

נעה דר וסער מגל באנסמבל בת שבע )ואורי

לאומנויות הבמה  .יי אני צריכה לתמוך בשקט,

איבגי ואלוו אבידו בלהקת המחול הקיבוצית

העלות של רקדו זר היא גבוהה יותר ,ולכך

כדי לאפשר לנושא האומנותי להיות במרכז.

הצעירה(.

מצטרפים כרטיסי טיסה לביקור בית וסידורים

בעצם אותי צריכים שלא להרגיש" ,היא

אדמינסטרטיבים נוספים .יי חשבנו שנוכל

אנסמבל בת-שבע ,החלה לפעול כבר לפני 6

מוסיפה.

שנים ,לאחר שנהריו חזר מאירופה וסיפר

לבנות על רקדנים רוסיים עולים ,אבל גם הם
מהר מאד לומדים את העסק .הם מעדיפים

מבחינה כלכלית ,מתנהלת בת-שבע ביו

לאיידלס על המתכונת של להקת

להישאר ליד הבית ,במרכז ".ובנוגע לרקדנים

העלויות הגדולות של אולמי החוץ לביו אולם

הצעירה .השניים החליטו להקים את

N.D.T

בני קיבוץ אשר היו אמורים להיות העתודה

הבית ב"סוזו דלל " .ההחלטה לעבור למשכו

האנסמבל לפי אותה מתכונת .ייהאנסמבל היה

העיקרית של הלהקה ,עונה רודולף :ייטוב ,מזמו

היא הרת גורל מבחינת איידלס והיא צריכה

חשוב מאד בשבילנו" ,אומרת איידלס  .ייבעיקר

רקדו שהוא בו משק הוא מיצרך נדיר בלהקה.

להיות מלווה בשיקול דעת לפרטי פרטים.

האפשרות להדריך ולפתח דור של רקדנים

הביקורת ".ואפשר להיזכר בחיוך בשיחה עם

אחרי מופע כמו יי זינה  ",יצר נהריו את יייאג"

ללהקה הבכירה  .השנה ,למשל  ,כמעט מחצית

אנחנו חייבים לעמוד כל הזמו במבחו

הרקדנים בלהקה הבכירה היו תחילה רקדני
האנסמבל".

יהודית ארנוו ,אם-הלהקה והמנהלת

שמתאים אך ורק לייסוזו דלל ".

האומנותית הקודמת ,שאמרה פעם יי נכוו

איו זה מקרה ,וגם כאו ,למרות שהיצירה היא

שאנחנו מאד מעונינים בקיבוצניקים ,אבל אם

שיקול אמנותי גרידא של הכוריאוגרף  ,אפשר

יתרוו נוסף של האנסמבל הוא שיתוף

הם לא יודעים לעשות פלייה ,זו בעיה  ,לא? "

לומר שלאיידלס יש בהחלט יד בענייו .ייעם

כוריאוגרפים צעירים ופחות מוכרים וגם שילוב

ייאנאפאזה" ו"זינה" אנחנו מופיעים כל ערב

אומנים צעירים שאינם עוסקים במחול.

אפרופו תדמיתה של הלהקה הקיבוצית,

מסביר רודולף ,שאיכשהו שמה הלועזי של

מול מאות ואלפים עם יד על הדופק  .עם יייאג"

אנחנו מופיעים מול  150או 200

אבל עם יותר

כל תחום אומנותי יכול להשתלב במחול

הלהקה "להקת המחול הקיבוצית בת זמננו"

שקט כלכלי .בשל ההבדל הגדול בעלויות

ויוצרים צעירים רבים מחוברים מאד לעולם

מיטיב עם הזמנות ופאקסים הרבים שמגיעים

האולם וההפקה הממשית בכל ערב ,יייאג" הוא

המחול של היום .ה"וידאו-דאנס  ",למשל,

ממנהלי פסטיבלים בחו"ל .ייהשם הישראלי,

מופע אינטימי לקהל מועט יותר .זה לא מופע

שילב בתוכו יוצרי וידאו מ "קא מרה

עבור מי שלא מכיר את היצירות שלנו ,עשוי

שסוגר קופות ,אלא מופע לקהל הקלאסי של

אובסקורה".

לגרום לאנשים לחשוב שמדובר בריקודי-עם,

המחול ,קהל שמלווה אותנו באדיקות שנים

לא

עלינו ", ...

אומר רודולף.

מוסיקאים צעירים כתבו וניגנו מוסיקה

רבות".

למחולות ,וגם מעצבי תפאורה ותלבושות,
לעומת הקיבוצית ,נחשבת בת-שבע כבר שנים

רבות ללהקה שאוגרת את הקצפת של

הרקדנים בארץ .כ 150-

מועמדים מתחילים

מגיעים לאודישו שעורך נהריו לאנסמבל בכל

לצאת מאולם הבית ,היא החלטה גורלית

כמעט מכל התחומים האומנותי ים משתלבים ,

מבחינתה של איידלס :ייאני צריכה לדעת כל

בכיווו החדש של בת-שבע .

הזמו מה הפוטנציאל שלי מבחינת מכירות.

מנכ"ל צריך לזכור ,שעלי ו להיות פתוח

מניע נוסף להקמתם של האנסמבלים היה

אביב  .שלושה מתקבלים  ,לעיתים ארבעה,

לשינויים כל הזמו  .כל העברה מאולם לאולם

הדרישה למופעי בוקר ,כאשר שתי הלהקות

מכסימום חמישה .ללהקה הבכירה מתקבלים

נשקלת בקפידה ,כי אסור לנו לספוג הפסדים

הבכירות אינו יכולות לעמוד בעומס כה רב של

רק רקדנים שהוכיחו בגרות באנסמבל ,רקדנים

כספיים"  ,היא אומרת.

מופעי ערב ובוקר גם יחד.

שרקדו בלהקות חשובות בחו"ל.

עיקר הלו"ז :הלהקות הנעירות

היתרוו במופעי בוקר ,שהינם בדרך כלל

גם לבת-שבע יש כיום בעיית עודף זרים  ,אם כי

מהקיבוצית או רקדנים מקצועיים זרים,

מופעים מוזמנים מראש  ,בתשלום קבוע ,ללא

מבט חטוף על מופעי הלהקות בחודש אפריל

קשר למספר הצופים בהם ,ייא לו הכנסות

איידלס לא מתיחסת לכך כבעיה ,אלא כמצב

מגלה עובדה מפתיעה .מספר ההופעות של

קבועות ,לפי תעריף  ,שמוסיפות המוו שקט בפו

נתוו ,שעשוי להשתנות לטובה )מנקודת מבטו

אנסמבל בת-שבע ושל הקיבוצית הצעירה

הכלכלי של הניהול".

של הרקדו הישראלי( .נכוו להיום ,מתוך

משתווה ואף עולה על מספר ההופעות של

השישה-עשר שרקדו את יימב ול " באפריל,

הלהקות הבכירות.

שמונה היו זרים .ובכלל  ,מתרגלת בת-שבע כעת

התוצאות מיהרו להגיע .את השנה האחרונה
סיימה להקת בת-שבע עם הכנסות עצמיות של

לשינויים פרסונאליים רבים ,שעברו על

הקמתה של להקות צעירה ,בתחילת שנות

כ-

הלהקה.

התשעים ,נבעה מכמה מניעים מובהקים .

מגיעות לכדי שליש מתקציבה.

.45%

גם הכנסותיה העצמיות של האנסמבל

המרכזי בהם הוא הכשרת עתודה של רקדנים

קרוב למחצית מהרקדנים עזבו או יצאו
לחופשה ,דבר שחייב גיבוש מחדש ביו

צעירים ללא ניסיוו רב שגדלים ,מתפתחים

גם הלהקה הקיבוצית הצעירה מופיעה עם

והופכים למועמדים טבעיים ללהקה הבוגרת.

חומרים של הלהקה הבוגרת  ,אך מבחינה

הרקדנים לביו עצמם וביו הרקדנים לצוות
המנהל.

כלכלית ,גולת הכותרת היא המופעים לכל

"לפעמים אתה אומר לעצמן:

באיזה אולם  Iופיעד

מספיק ,תוותר על תאורה נאו,

ייהתפקיד שלי" ,אומרת איידלס ,ייהוא ליצור

על תפאורה שם ,על אביזרים,

המציאות הכלכלית של הלהקה .כלומר,

על פועלי במה ,לא נורא אם

המשפחה כמו יימ דריך לתזמורת" ו"תמונות
בתערוכה ".רודולף מסביר את הצורך בלהקה
הצעירה  :יי הרקדנים של הלהקה הבוגרת לא

יכלו להופיע בכל כך הרבה הופעות  .השיקולים
שלנו היו ערכיים אך גם כלכליים .בסך הכל

איזוו ביו כל השאיפות של אוהד וביו
להסתדר היטב עם התקציב בלא לפגוע בדרכה
האומנותית של הלהקה  .זהו המנדט שלי

כמנכ"לית ".איידלס גם פונה לכל הגורמים
שיכולים לתרום מכספם ומזמנם מעבר
לתמיכה הממסדית ,התרומות ,החסויות,

המופע יהיה קצת פחות

מרהיביי,

בפועל זה לא נן

הלהקה הצעירה מופיעה הרבה ומכיוו שאיו

לה תמיכה מהממס,ד יותר קשה ומסוכו
להמר".
מופעי הלהקות הצעירות המסובסדים מופיעים
בפרוייקט ייסל תרבות" של אמנות לעם
ונרכשים על ידי בתי הספר ,עיריות ,מועצות
מקומיות וקיבוצים.
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יי הבעיה היא שבתןך אןתן סל הן צריכןת

ייאני לא מקבל פרחים בסוי

להתחרןת עס להקןת קטנןת שעלןיןת ההפקה
שלהן פחןתןת מאלה שלנן ,ןזה גןרר בעיןת.

ןהסבסןד של חלטןרה אחרת שעברה את ןעדת
הרפרטןאר הןא אןתן סבסןד .כמןבן שהפרשי

המחיריס בין מןפע קטן של להקה אנןנימית
ןבין מןפע של הקיבןצית הצעירה אן האנסמבל
הןא עצןס ,פי

3

אן

לרקדניס .העלייה המסןרתית לבמה של

המופע ואני גם לא מבקש

הסבסןד שאנחנן כלהקה רפרטןארית מקבליס

,4

רןדןלף מתאר את החזיןן השכיח של גמר
פרמיירה .מחיאןת כפייס ,השתחןןיה ןפרחיס

ןלעיתיס דןןקא

הכןריאןגרף ןהתשןאןת מתחזקןת.

אותם ,תפקידי הוא רק

יןתר מאןחר קבלת פניס לרקדניס  ,התרגשןת
עזה ןבן זמנית נפילת מתח .

לאפשר את הנל ,בעצם דקה

לאחר שהחל המופע הראשון,

המןפעיס הזןליס יןתר הס אלן שנבחריס י'

לאחר ש י רדן ממנה.

הנל רץ נמעט בלעדייי

על התחרןת הקשה אןמר רןדןלף" :לפעמיס
אתה אןמר לעצמ:ך מספיק  ,תןןתר על תאןרה

ןאיפה רןדןלף נמצא בכל זה? הןא משןטט

ביניהס  ,בלתי נראה  ,נןתן להס את הבמה גס
יי אני לא מקבל פרחיס בסןף המןפע ןאני גס

דו וודולף

כאן ,על תפאןרה שס ,על אביזריס ,על פןעלי

לא מבקש אןתס .תפקידי הןא רק לאפשר את
הכל .בעצס דקה לאחר שהחל המןפע הראשןן,

במה .לא נןרא אס המןפע יהיה קצת פחןת

הכל רץ כמעט בלעדי".

מרהיב" .בפןעל זה לא כך .רןדןלף ,שכבר למד
לאהןב את המחןל לפרטי פרטין ,מבין שאס

ןאיידלס מןסיפה :יי אס הכל בסדר מבחינה

אין שןאן בימתי שמגרה את הצןפיס נןצר עןןל

אדמיניסטרטיבית ןהכל דןפק ןלא מחפשיס

למשלמי הכרטיסיס .רןדןלף גס מןדע לכ,ך

אןתי עןד לאחר הפרמיירה  ,זה אןמר לי

ייאם הנל בסדר מבחינה

שאןלי זה הדבר שיקבע אס יהין צרכני מחןל
עתידייס אס לא.
"לקחנן על עצמנן משימה חינןכית .עןבדתית
משלמת את עצמה .אבל מכל הבחינןת האחרןת
הלהקה הצעירה היא נכס ןהיא צןרך".
לא כןתבים

אןתי בעיקר לפני  ,ןכמעט ןלא

אדמיניסטרטיבית והנל דופק

זהן נטל .לא הגענן לנקןדת האיזןן  ,שבה הפקה

.u

שביצעתי טןב את העבןדה .צריך שירגישן

ולא מחפשים אותי עוד לאחר
הפרמיירה ,זה אומר לי

ןבקשר לאחןרי הקלעיס התמידי שבן הס

נמצאיס .ןבכן הס רגיליס  ,שמחיס ןאפילן מאד
גאיס לעמןד לא מתחת לאלןמת פנס דקה

ןאכספרסיבית ,אלא מאחןרי הרקדניס
ןמאחןרי הכןריאןגרף ןהמנהל האןמנןתי ,ןזה

שביצעתי טוב את העבודה,

לי  Iן

אחרי ". ...

בהחלט רחןק מאד מלעמוד בחןשך בשבילס .
ןבנןגע להערה של רןדןלף בהמשך לפרחיס

צרין שירגישו אותי בעיקר

במשך השיחןת הארןכןת עס איידלס ןרןדןלף

עלה בכל עת ןבכל נןשא הפן האישי  .ייאחרי

לפני ,ונמעט ולא

הכל" ,אןמריס שניהס בניסןח מעט שןנה זה
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אולפו למ\nר

מנהלת אומנותית  -יהוךית ארנוו
מרכזת מגמת מחול לבגרות  -אילנה ליבן
מרכזת טזנה  -עינב לוי

מנהל אזמיניטטרטיבי -

ם

מיוה איידלם

ןהכתף של הרקדניס".

§

ןבכן ·

אחרי".. ,

מזה ,ייאנחנן בראש ןבראשןנה האס ,האןזן
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קיבוץ געתון  ,ז.נ .מעלה הגליל 25130
טל ,04-9858437 .פקט04-9859852 .
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המד::וציעית הנלמדים יציית המירים
באלט קלאסי • איריט ברטלב  ,חנקה פראן ,עינב לוי  ,אירנה זאבל
מחול מודרני .מיכל חטון  ,רחל שפירא  ,עזה אורני ,
אורלי בן-בטט  ,אילנה כליף
מחול ג/אז .איריט ברטלב

 CIPAL DANCE CENTERו MUN
ין וש 16 Oב Nף שבע  84111טד 07-6275577 ,6231521 .פ 07-6275577 .DD
16 Yad Vashem Str, Beer-Sheva 84111 P,O,B, 1220 Tel, 07-6275577, 6231521 Fax, 07·6275577

קומפוזיציה .איה הטנוט  ,י הוזית ארנון
תנועה .יהוזית ארנון  ,מרתה בן-נתן  ,איה הטנוט
כתב · תנועה .איה הטנוט

רפרטואר

פלדנקרייז
מוסיקה וכלי הקשה
תולדות המחול
אמנות פלסטית

•

רקזני להקת המחול הקיבוצית

~

.ליאור פטח
• ליטו זילברשטיין
.טליה פרלשטיין ,אילנה ליבן
.יעקב חפץ

נא'!ופן לןמדום ילרי~ דביי

\דriי

במסגרת האולפו פועלת סדנת מחול

~

c

י וקן ן לש~~~;~~~~~;";'~~~;;;;'~:
ואשית המחו האמנותי נאו ישוא

1920-1964

~ ם "אנציקלופדיה זוטא שיש נה לא מעט מידע מאלף" -

חזי לסקל י ז " ל  " ,הע'ר " " .חיכינו לספר זה נכיליין עיניים"-
ש ל וס חרמון ז " ל  ,המפקח על המחול במשרד החינוך ותרבות.
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כו 'קוומת מגמת
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במשך כל ימות השבוע כהכנה לריקוד מקצועי.
מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנתיים ,או שלוש לאחר לימוד קודם במחול.
מזכירות האולפו :נורית לשד ,גלית אבשלום

I nI
י

ה

"אני מקוה שאינן רואה נספר זה סדף דכי עדד

ידן נטויה  ...לרקוד עם החלום מוסר מידע מקיף ,מן

הראדי שספר זה ישמש חומר לימדד בסיסי לכל נתי

ם הספר למחול"  -פרופ' חסיה לוי-ארגון

היד הכרמל

להזמנות:

ריח אשל ,ח_ד820 .
חרפה  , 34987סל_ 04-8246093

המחיי :

 55ש"ח כילל משליח

~

מ IIסדת וIו:JJJת "מבות Iת יהודית אדנוו

--------- - -------------------מבורכ כככן דן דודולו

בר  Iת התנועה הק  Iבוצ  Iת

I

משרד הח  Iנוך והתרבות ,מנהל התרבות והאמנות.

בראשית הקריירה שלן ככןריאןגרף יצר איציק
גלילי סןלן ,שהיה מעין מןנןלןג אישי ןמאןד
פרטי ,על בית ןילדןת .אןתן מןנןלןג אפילן לא

הגיע לבימה  ,כי הןא נןצר עבןר אנסמבל בת -
שבע ,אבל לא נראה מספיק בשל בעיני אןהד
(,

נהרין .עכשין  ,מקץ כמעט עשןר שנים ,חןזר

איציק  ,ככןריאןגרף בןגר ןבעל בטחןן עצמי רב
יןתר ,לשאןב מעןלם זיכרןנןתין .ןהתןצאה
עשירה ןמרתקת

-

אם כי נןתרה עדיין במסגרת

ייצנעת הפרט '.י ןזה קצת חבל .הרי בכל אןמנןת
בימתית יש גם מןמנט של מציצנןת ןרכילןת.
יש כןריאןגרפים ,שמנסחים לעצמם אמצעי
הבעה  ,בןררים תנןעןת עד כדי צןפן

פרטי,

ןממשיכים לכתןב את ריקןדיהם בשפתם

המיןחדת .אצל איציק גלילי ישתמיד הפתעןת.
שפת המחןל שלן משתנה מיצירה ליצירה ,לפי
צרכי העבןדה הטרייה .אין בכך ·כל רע ,כי
~

קןפסאןת ממלאןת תפקיד ראשןני

השינןיים מיצירה ליצירה מעשירים את פלטת

"""11IIIIIIII

במעלה במחןל החדש ,יימתחת לגן-

הצבעים שלן.

העדן" ,שמעלה להקת

Scapino

ההןלנדית

הןתיקה .תיבןת סביב מןתני הרקדנים שהם

שעה שדברים אלה נכתבים ,עדיין לא ברןר,

תקןעים בתןכן ,קיר שלם של תאים ,תחילה

האם באמת נראה במסגרת פסטיבל כרמיאל

בצידה הימני של הבימה ,שאברי הרקדנים

השנה את עבןדתו לטראמפןלינה ן  14-רקדנים

מגיחים מתןכם  ,ןהמהןןים את הרקע לחלקן

ןפסנתרים  ,שכן ישנם קשיים גדןלים להביא

השני של הערב.

עבןדה כה גדןלה ןמןרכבת ארצה .מכל מקןם ,

נחןץ למצןא דרכים  ,לתת לקהל חןבבי המחןל
תיבןת ,שנןהגים להחזיק בהן מזכרןת ,אןלי

הישראלי החדש הזדמנןיןת להכיר את עבןדתן.

יןמן אן מכתבי-אהבה ישנים .מיכלים של

בלי ספק גלילי הןא אחד היןצרים הישראלים
המעןלים ,ןיש בכך משןם אירןניה מרה,

זיכרןנןת ,של נפש פרטית .זן יצירה גדןלת

מימדים

-

שרןב אןמני הלהקה משתתפים בה

-

ןהיא בן בזמן גם מאןד אישית  ,אפילן
יי פרטית " במתכןןן .דימןיים עתירי פירןשים,

שלא נחןץ ,בעצם ,לפרש אןתם .רק לחןש

שדןןקא הןא  ,הכל כך צברי ןישראלי  ,אינן
זןכה לכך שקהל-הבית שלן יראה את עבןדתן.

~

אןתם .כשם שפירןש מילןלי  ,כגןן זה של מןרה
לספרןת ,מקלקל שיר ןאינן מןסיף לן דבר.

להקת - Scapino
מיןדענן גייי אןגן -

שהבאלט-מייסטר שלה הןא
ביצעה את יצירתן של גלילי

בצןרה מעןלה  .כדרכה ,מןפיעה ייסקאפינן"
ברןב ערי הןלנד בסיןרים נרחבים  .הרקדנים
השקיען במןפע את כל יכןלתם .כיןם זן להקת
מחןל מצןיינת ,מהמןפע שלה נעלמה אןתה
עייפןת ןאפרןריןת ,שציינן את מןפעיה שעה

שראיתי אןתם לאחרןנה  ,לפני כשנתיים.
בחלקן הראשןן של המחןל החדש ,סירןת-נייר
יפןת ,שהזכירן לי שימןש דןמה בכלי-שייט

שקןפים אלה במחןל מאת ענת דניאלי לפני
שנים אחרןת  ,ספינןת של זיכרןן ןאפילן
נןסטאלגיה של מחשכי ילדןת שטןת על פני
הבימה ,כברבןרים אלגנטיים .ציפיתי,
שספינןת-הנייר ןגם אביזרים סמליים אחרים
ישןבן בחלק השני

-

אבל רק הקןפסאןת,

שהרקדנים תקןעים בהן  ,ןהן נפתחןת ןמגלןת
את צפןנןתיהן  ,הפכן לדימןי חןזר ןשב .בסיןם
הערב ממש התבקש ,שהקןפסאןת המקיפןת
את איזןר המןתנית ייפתחן שןב ןיהיה כתןב

בהן

יי סןף " ..

חבל  ,שכל חלקן הראשןן של מןפע

עשיר בצןרןת זה הןאר )אין זה ביטןי הןלם:

הןחשך( ,עד שכמעט אי אפשר היה להבחין
בנעשה על הבימה .הכל פי צן האןפנה

האפלןלי.. .
את המןזיקה חיבר במיןחד למחןל זה המלחין

ג י ין

קארל ) ,(Gene Carl

מןפע

14

שעימן יצר גלילי את

הפסנתרים שלן )ראה ייפסיפס

אירןפי" בגיליןן מסי

10

של הרבעןן למחןל(,
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כןר י אןגראפיןת משלן .הןא הןכיח שאינן רק

v

רקדן מעןלה אלא גם יןצר מחןלןת מחןנן .
ד ןאטן  ,שנןלד בעיר ןאלנסיה  ,היה סטןדנט
בבאלט רןמבר בלןנדןן ןבבית הספר

לוי-אגרון

MUDRA

של בז י אר בבריסל  .את לימןדין השלים בנין-
יןרק  ,אצל א לןןין איילי .

ביןזמתן של משה אפרתי  ,תלמידה לשעבר של
חסיה לןי  -אגרןן ,חןלקה לראשןנה

1997
ב 1980-

מלגה

חסיה

ע"ש

חתם דןאטן על חןזה ראשןן  ,עם

ב 4-

ליןני

מילגה על שמה  .המלגה נןסדה ליצירה

של חניכי האקדמיה ע " ש רןבין בירןשלים .

להקת באלט קןלברג בסטןקהןלם .משם הזמין
אןתן יירי קיליאן להצטרף ללהקתן בהאג ,

חבר השןפטים כלל השנה את אןשרה אלקיים,

ןמאןחר יןתר היה דןאטן לכןריאןגראף בית של

פרןפ י דליה כהן  ,רןדי סרמפסמה ןאסתר נצלר,

ה.NTD -

שייצגה את משה אפרתי ,ששהה בחן"ל .

המלגה על סך 1000

עד בן א ן של דןאטן למדרי,ד היתה להקת
המחן ל הלאןמית להקת באלט קלאס י לכל

על עבןדתה ייהדבר

דןלר הןענקה לעינת זןטא,

הזה ", ...

למןזיקה מאת

קלןד דביסי .

דבר  ,א ם כ י נ י סתה להכניס גם גןןן ספרדי

ם

יי חןדי ברפרטןאר שלה  .אם נתבןנן ברפרטןאר
של הלהקה ה י ןם ניןןכח  ,שהיא מןשפעת

מקיליאן  ,בילי פןרסיית ןאןהד נהרין .היא

מבצעת את יי קיר " ,

את "Mort

 "Petiteשל

v

קיליאן  ,אבל בעיקר עבןדןת מאת מנהלה

להקתו

של

גוטהיינר

האמנןתי עצמן .

בשבחי

D

צבי

זוכה

בניו-יורק

דןאטן מעדיף ליצןר למןסיקה ספרדית .בין

ע בןדןתין

להקת המחןל הלאןמית של ספרד

)(Compaiiia Nacional de Danza
בשנת 1979

נןסדה

במדרי,ד כלהקת באלט קלאסי

ממלכתית .בראשה עמד אז ןיקטןר אןלטה

)  lateש (,Victor

רקדן ספרדי מצטיין ,

הטריןת "Por Vos Muel'o " ,

) " למע נ ך אנ י מת " (  ,למןסיקה מהמאןת

ןה , 16-

בינןאר

ה 15-

' 97

הןפיעה להקתן של הכןריאןגרף

הישראלי צבי גןטהיינר בתיאטרןן
ג י ןיס בנין-יןרק ,כחלק מסדרת מןפעים תחת

תקןפה בה המחןל החברתי מילא

תפקיד חשןב בחיי הספרדים  .מחןל מןדרני זה
מנסה לתאר את תפקיד המחןל באןתם זמנים .

הכןתרת המשןתפת " Alltogether Different
".Dances

שקןמתן הנמןכה לא הפריעה לן להיןת אחד
הכןכבים הבןלטים בלהקתן של מןריס בזיאר
בבריסל  ,באלט המאה

ה.ZO -

ייים-תיכןני "

") ("Meditel'ranea

של דןאטן

בלהקתן של גןטהיינר 11

רקדנים ןרקדניןת .

משנת  ' 9 Zבנןי על שןרה שלמה של יצירןת

יצירת הבכןרה בתןכנית היתה ייירח אלבמה",

מספרד ןמארצןת נןספןת שלחןפי הים התיכןן .

עיבןד למחזה של ברטןלט ברכט ,למןסיקה של

לדברי הכןריאןגרף  ,הןא נמנע משימןש

קןרט ןייל  .מבקרת העיתןן יינין-יןרק טיימס " ,

באלמנטים של מחןל עממי ממש  ,כיןןן

ג י ניפר דאנינג ,כתבה בין היתר  ,שאם כי המחןל

בשנת  1987מןנתה הבלרינה הרןסייה מיה

שהתכןןן ליצןר בעיקר את האןןירה האהןבה

לרןב כלל לא התייחס לשיר של ןייל,

פליסצקיה לתפקיד המנהל האמנןתי .הלהקה

עלין  ,של הים-תיכןניןת .

יי הרקדנים בעלי הגןף המןצק נען בתנןעןת

במשך שנןת ה 80-

התחלפן מנהלים אמנןתיים

בלהקה  ,ןהיא התלבטה במציאת דרך משלה .

החלטיןת ןנראן כדמןיןת של ציירים גרמנים

הרבתה לסייר בעןלם  ,ןגם הגיעה לארץ  .היה
ברןר שהבלרינה המבןגרת איננה האישיןת

עבןדה נןספת שלן שמבצעת כעת הלהקה

המתאימה להצעיד את הלהקה הלאןמית של

המחןל " "Cel'o Sobre Cero

ספרד בדרך אל ההצלחה ןהייחןד האמנןתי .
הפתרןן נמצא רק בשנת

,1989

מןלדתן שב הרקדן נאצין

שעה שאל

דןאטן )Nacho

-

)ייאפס על

מהתקןפה האקספרסיןניסטית ,שנחתן בתמןנה

שטןפה באןר שעיצןבן ייתכן רק בשנןת

המחןל החזק ביןתר בתכנית

ה '. 90 -

היה " "Lash

אפס"( ,למןזיקה מאת אלברטן איגלזיאס,

] [...

מלחין ממןצא באסקי .זהן המחןל השלישי

) יי צליפה"(  ,לשישה רקדנים ,שנען בנןף שכןח

שדןאטן יןצר לפי הלחנים שלן  .כןןנתן  ,הןא

אל  ,שנראה כמן כיכר כפרית שעןצבה על ידי

 .(Duatoדןאטן רקד בלהקת הNTD -

אןמר  ,היתה לתאר את הצרכנןת בתרבןת

ההןלנדית של יירי קיליאן  ,ןאף החל ליצןר

המןדרנית  ,בה הכל מתכלה ןניתן להחלפה באחר .

]הצייר הסןריאליסטי האיטלרי[ קיריקן

) [...] (. Chirico

הרןשם שהןתיר מחןל זה הןעם

מעט בשל אןרכן ןהחזרןת הרבןת שבן .

v

פרס

ליהודית

ארנון

החברה הבינלאןמית לתמיכה באמנןת הבמה ,

,ISPA

העניקה ליהןדית ארנןן את פרס האןמן

מבקרת "-ה ,"Village Voice

דבןרה ג'ןןיט,

מןצאת ,ש"כשהןא ]גןטהיינר[ יןצר תנןעה
במלןא הקיטןר ,קפיצןת חזקןת ,צעדים

נחרצים  ,הם נראים כאילן לא סתם הסתןבבן
אלא כמתכןפפים ןנעים על צירם בן זמנית ,כך

המצטיין .הטכס התקיים בחןדש יןני במרכז

שאנן כביכןל יכןלים לראןתם בן-זמנית

סןזן דלל .הפרס הןענק ליהןדית על תרןמתה

מזןןיןת ראייה שןנןת .הכןריאןגרפיה נןטה

הבלתי רגילה ,כשרןנה היצירתי ןהשראתה

להלך על גבןל הגןדש ,ןכל עצירה מקבלת

לעןלם המחןל .

חשיבןת רבה ,מהןןה סימני פיסןק ןמנןחה

לעינינן" .
התןכנית כללה גם יצירןת משנים קןדמןת,

שזכן ,לדעת המבקרת ,לביצןע שנתן להן עןמק ·
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ע"ש

שפירא

לכל אחד יהוד י ת בינטר משלו .רבים ןשונ ים

כמדי שנה  ,חולק פרס יאיר שפירא ,רקדן

בטןחים  ,כי בדרכם המקצןעית הם מגמישים

הלהקה הקיבןצית ובת-שבע  ,שנהרג במלחמת

את דרכה של יהודית  .היא לא האמינה

יום כיפור  .הכנס וחלוקת הפרסים התקיימו

באסכולות ןלא במטרות מוגדרןת .היא

השנה באולפן למחןל של בית-שאן ,ב

האמינה בדרכים ,בחיפוש ,בהתנסןת.

.14.4.97

בשנת

- 1957

כן ,זה היה לפני ארבעים שנהי

-

הזוכים היו נעמי פרלוב ,מנהלת אנסמבל בת-

-

שבע וס י ןן כהן  ,רקדנית ןמנהלת החזרות של

הזמינה אותי יהודית בינטר לשיחה .היא
הציגה בפני ניסוי שעמדה לפתןח בו  ,והציעה

הקיבוצ י ת .

לי להצטרף לקבוצה מצומצמת שתעבוד מספר

שעות כל יום בניסיון לגבש תהליכי תנןעה

כן הוענק פרס מיוחד לעפרה חנון-לין על

אשר יתועדן ןישמשו בסיס להמשך עבןדתה

עבןדתה עם להקת מחול הג ' אז של המועצה

בסמינר .יהודית אמרה לי בגילוי לב ,כי ניסיןן

האיזורית מגידו.

זה עמד בניגוד למה שעשתה עד אןתה עת .היא
האמינה ,לדבריה ,כי תנועה טבעית ומשןחררת
תביא לשכלול היכולת התנועתית ןכי שינןי

יהודית .התנועה היסןדית היא הבסיס לכל

פורה .עליהם ללמוד ולהבהיר את כוונותיהם

הרגלים והתחדשות הם הדרך .בגילןי לב אמרה

טכניקה ומיומנות מקצןעית ,ןנכללים בזה

בכל שלב של מעשה הניסוי .הם לומדים

יהודית ,כי לא מהכל היתה מרוצה  .מתוך

הבאלט הקלאסי והמחול המודרני .מדעי

לשאןל שאלןת ,לחקןר ,לגלות  ,לנתח ,לצרף ,

הלבטים והדיונים עם הנהלת הסמינר )אז היה

החינוך הם הבסיס לעבודתנו  ,ומדעי גוף האדם

ליישם  ,ןבדרך זו הם מגיעים למסקנןת

משל הם " .

זה עדיין סמינר בלבד ןלא מכללה( עלתה

זוכים ליישום מעשי

ההצעה לקחת שנה של פסק זמן ולעשןת בה

האלתור והיצירה בתנועה הם חלק מהבנת

וחינןכי.

יי באןפן זה של למידה נ י תן לכלןל את כל

עבןדת מעבדה מרוכזת ,לתעד ולרשום תהליכי

התנועה  ,הם בס יס לביטןי אישי ןכלי

תנועה ושיעורים  ,שמטרתם הינה  ,בראש

לתקשןרת בין אישית .אנן מנסים לקיים דן-

כיש ןרין של התלמיד

וראשונה ,שיפור היכולת התנועתית .

שיח מתמיד בין היחיד לקבןצה  ,מבלי שהאחד

האינטלקטןאליים ,הריגןשיים והחושיים

יתבטל בפני הרבים ומבלי שהרבים יספג ו את

מנת לבצע משימת תנועה בתור סיטואציה

-

המןטןריים ,

-

היחיד .אינני בטוחה ,אם יהודית היתה נלהבת

ניסיונית .החיפוש והחקירה של התלמיד

בנות אחת אחת  ,שנתנו הרבה וקיבלו עוד

מן הדגם המנחה של המועצה להשכלה גבוהה

מובילים אותו לכך שיכוון את ניסיונותיו

יותר ,ואמרו בכל יום תודה בשקט ,לא בקול

כיום ,אך בתכנים שיצקנו להתמחות

בעצמו ושיבין את נ י סיונותיהם של אחרים .

המסגרת החברתית בקבוצה היתה מקסימה.

על

רם .הקושי היה בתיעוד .לבקשת יהודית

המקצועית אצלנו  ,ניכרות בהחלט עקבות

הוא עשוי לגלןת את כישןרין  ,ללמוד לפתח את

מילאתי עשרות דפים בכתיבה צפןפה ןמסרתי

עבןדתה של יהןדית .רבים מבחירי המןרים

כשר ונות י ו  ,ולחזק את חולשותיו .כך הוא י פגוש

אותם לידיה מדי יום  .לא השארתי עןתקים

שלנו הין תלמידיה .בעיןן בספרה נמצא את

א ת עצמו בהתאם לסיטואציה של הדו-שיח ,

בידי  .באותם ימים לא שמרנו עותקים  .אי נני

הרציונל שלנו  .וכך כתןב שם בעמוד

אני יודעת כי אותם תהליכי תנועה היו לחלק

יי המורה חייב להכיר בכ,ך שמחובתן לע ורר את

משפת התנועה שלי  ,בהוראת תנועה ומחול

מלוא התעניינותם של התלמידים במעשיהם

בימים אלה של מאבק על שמירת הגישה

לילדים ולמבוגרים ובעבודות כוריאןגרפיה

במשך השיעןר .עלין לסייע לתלמידים בכל

האישית הפלורליסטית ופיתוחה  ,כאשר

שונות  .הם היו לחלק בלתי נפרד מעבודתי מאז

קבוצת גיל לחשוב בעצמם ,להחליט בשביל

היכולת הטכנית מרקיעה שחקים  ,אך אופקי

ןעד היןם.

עצמם ,לגלןת מהי הסיבה להצלחה אן לאי

הרןח מצטמצמים ,נזכור את רוחב האופקים ,

הצלחה של ניסיונותיהם .המורה עצמו נמצא

את הרוח היוצרת ואת הפתיחות לאדם באשר

:25

יודעת מה עלה בגורלם של אותם דפים  ,אך

ו יהיה מסוגל להעביר את התנסות תנועת גופו ,
בתור הכרה מורחבת ,אל חיי היןמיום " .

כאשר הגיעה הקבוצה לסןף שנת העבןדה,

כל הזמן בסיטןאצ יה של דן-שיח  .עליו

הוא של יהודית בינטר  ,שהתןןתה את הדרך

נתנה לי יהודית את ספרו של פול ןלרי יי הנפש

להתאים את מטרת ההוראה שלו למטרה

לרבים מבחירי המןרים לתנןעה ולמחול

והריקוד" בתרגומו של ישראל זמורה  ,שיצא

שנקבעה בתכנית הלימודים  .עליו לתרגם

בישראל של היום.

לאור

ב 1949-

בהןצאת מחברות לספרות .

ןלסגל מטרןת אלה לתלמידים במשך כל

ההקדשה שרשמה יהןדית בכתב ידה היתה

תקןפת הלימןד ןבכל שיעור ןשיעןר מחדש.

קודם כל יי השבלול" המפורסם שלה  ,שהשתרע

הוא צ ריך להיות ער להתפתחותו של כל תלמיד

על פני כל העמוד כמעט  ,ולמטה רשמה :

ולהגיב עליה  .באופן זה יכונן דו-שיח עם כל

"לנעמי ,לגמר ולהתחלה ,מיהודית בינטר ".

אחד מתלמידי הכיתה .המורה מסייע לתלמיד

נעמל בהט-רצון

מ

בהערכת התנסןיותין ןבהבטחת התקדמותו

ב 1970-

או

ב ,1971-

קיבלתי לבקשתה של

בלמידה".

יהודית לקריאה את כתב היד של ספרה ייא תה
התנועה"  .התגובה הראשןנית שלי היתה  :סןף

יי התלמיד מקבל על עצמן את המש ימ ה.

סןף! כשהתחלתי לקרוא  ,הרגשתי שאני נוגעת

התלמידים מוכנים להבין שניסיונות התנועה

בציפור הנפש  .במןנחים מקןבלים היה כתב

שלהם הם הם תןכנן האמיתי של השיעןר .

היד זקןק נןאשןת לעריכה לשונית ,וידעתי כי

כתןצאה מכך הם מוכנים לעבןד בחלק מן

כל עריכה תגרע מן החןויה שמזמן מפגש עם

הש יעןר בכוחות עצמם .אם נןתנים להם חןפש

אין ספק ,כי אנן מבססים את עבודתנו בסמינר

לבחןר את פעילןתם  ,יש לדאןג לכך שילמדן

הקיבןצים על השקפתה ןעל דרכי עבןדתה של

להשתמש בחופש זה בזמן שניתן להם באןפן

-4,
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שוםת חושוםת חושוםת
vי"תיאטרון

יום"של

היום-

פרי

יגאל

יגאל פרי  ,לשעבר סןלו להקת "בת_דןר",
המנהל שנים רבןת את הסטןדיו שלן בנין-
יןרק  ,הנקרא "פרידאנס" ,מקןם הומה  ,בן

אפשר לפגןש את אנשי המחןל הישראלים

 IIהגןלים II

.

הרבים בתפןח הגדןל.

יגאל פרי אינו מזניח את הכןריאוגרפיה שלן.

בגיליוו החןרף של " "Ballet Review

,שמים
. -, T

מדןוח

המבקר דארל ןילקינס על המןפע ,שהתקיים
בסטןדין שלן  ,ןבן בןצעו עבודןתין.
 IIבמרכז של פרי  ,כמה אןמנים ןכןריאןגרף אחד

הזכירו לי  ,עד כמה אנחנן ,אנשי נין-יןרק ,ברי
מזל ,על שיש לנן להקות איו ספןר במגןןו

גדלים .בעזרת יכןלת להתעןפף ממש " רןסית ",
ונןכחןת בימתית בןגרת ,הכניס הרקדו פאבריס

הרו ) (Fabrice Herrault
ב  IIתיאטרןו

היןם-יןם II

רוח של אצילות

של יגאל פרי .הסןלן של

הרן ,שנקרא " לבד" ,בןצע לצלילי המןזיקה

במצרים

Vי יוסף

ו"תיאסרון כוריאוגרפי"
בעיר בון
בברליו נמשכת בניית עיר הבירה החדשה /ישנה

בעןנה הבאה לא עןד באלט  ,אלא  IIתיאטרןו

(, Raia
" of the Everyday
סןלו מאת פרי  II ,כמן מנןאט Like a") II
 (, IIMenuettשבסיןמן היה ממש מפץ של

 ". Theatreהןא גם רקד

מיקןלשטיק ) Pavel

.(Mikulastik
בתכנית העןנה הראשןנה של מיקןלשטיק

של גרמניה .בוו ,העיירה ששימשה עד כה מושב
מרכזיותה .גם בבית-האופרה של בוו ,שאת

אכזרית II
 II .1954מעגל

הבאןת,IILa strada " :

מחיאות כפיים".

על פי סיפרן הנפלא של פליני משנת
הגיר

הקןןקאזי II

מאת ברכט

להקת הבאלט שלה ניהל במשך שנים לא

ישמש לכןריאןגרף בסיס ליצירתן ,שבכורתה

מעטות מיודענו ואלרי פאנוב  ,חלים שינויים

מפןרסם ישמש אותן ,

 IIהקרנפים II

מאת יןנסקו,

באמת מחזה-אבסןר,ד שיסןד התנןעה שבן

הלהקה הופיעה לאחרונה בבכורה ,שכללה שתי

הפיכת בני אדם לקרנפים

יצירות שנחשבו לאוואנגרד בראשית המאה.

יותר בתנןעה ,ללא הטקסט.

-

עשןי להיןת חזק

-

מכל מקןם ,אחרי באלטים שיגרתיים מאןד של

II

ריכארד שטראוס ,יצירה שהיתה הבכורה

האחרונה של להקתו של דיאגילב ערב מלחמת

יהיה בגדר חידןש של ממש.

התיאטרןו

הכןריאןגרפי II

העולם הראשונה .

הרקדו הרוסי מייאסיו ,שגלם את יןסף ,כשכל
לבושן )שתוכו על ידי ליאןו בקסט( רק פרןןת-

vיפ  Oטיבל
החדיש

המחול
בברן,

שוויץ

גדי לבנה .רגליו החשןפןת של הנער היפה
נחשבן למשהן ממש

מתגרה ...
בעיר הבירה של שןןיץ ,ברו ,יתקיים פסטיבל

מלבד הבאלט התנ"כי ,יצר ןאמוש נוסח חדש
לבאלט מןדרני אחר ,שהיה ממש מהפכני

בשעתו  II ,שןר על

,(IIToit

מאת דריןס מין .ןאמןש הןסיף לכך גם את
 IIהןאלס

העצןב II

המחןל השנתי  Berner Tanztageה 11-
 22באןגןסט ועד ה  7-בספטמבר .

הנןשא המרכזי השנה הןא II :הגןף האנןשי ככלי

למחול .II

מאת סיבליןס.

לפרטים יש לפנןת ל:
למעשה ,בכןרןת אלה

-

שזכן לתגןבה

ביקןרתית חיובית מאוד

-

מסמלןת את סוף

פעילןתה של להקת הבאלט של בןו .החל

30

בימים

הגג Le Boef sur le") ",

לתמליל מאת ז'או קןקטו ,למןזיקה

ווה לג'ון

Berner Tanztage

POB 317
3000 Bern
פקס 0333 371 31 0041

ק_ר  Jקו

לן היה הכןריאןגראף ג ' ןו קרנקן בחיים  ,היה
חןגג באוגןסט השנה את יןם הןלדתן

ה .70-

באלט שטוטגארט  ,הלהקה שהןא ניהל במשך
שנה ,עןרכת שןרת מופעים לכבןדו .כל

יצירןתיהם ייבוצען ביו

פאנןב ןיןרי ןאמוש,

זו היתה אז גם הופעתו החשובה הראשונה של

vימ n

12

הכוריאוגרף יורי ואמוש יצר עבור באלט בוו
גירסה משלו ל  IIאגדת יוסף" ,למוזיקה מאת

~

 IIאגדה

תתקיים בחןדש מרץ בשנה הבאה .ןעןד מחזה

מפליגים .

ראיה ) Jeremy

שביצע דןאט בעבודתן של פרי

צ'כי  ,שניהל קבןצה במתכןנת דןמה בעיר

כלולןת העבןדןת

הממשלה הפדראלית ,עומדת לאבד את

רב את הרקדו הצעיר ג'רמי

כןריאוגרפי  ",שמנהלו האןמנןתי יהיה יןצר

פרייבןרג ,פאבל

מאת מריו גריגןרוב .קהל הצןפים קיבל בחןם

16.10.97

ה 1.10.97-

ועד ה-

בתיאטרןו הממלכתי בשטוטגארט.

~

{'P',," - '')k

שוםת חרשוםת חרשוםת
'" Vאו תלו"
הפקה

משותפת

לשלוש

להקות

אמריקניות
שלוש להקות מחול אמריקניות נודעות

ייתיאטרון המחול

האמריקני" )(, ABT

באלט

סן-פראנסיסקו ולהקתו של לאר לובוביץ'

-

חברו יחד לפרויקט רב-היקף ,להעלות באלט
עלילתי ,שהכוריאגרף שלו יהיה לאר לובוביץ',
והמבוסס על הטרגדיה יי אותלו" של שייקספיר.
את תפקיד הכושי ממלא הרקדן דסמונד
ריצ'רדסון ,שרקד בלהקתו של אלווין

והוזמן בשנה שעברה להצטרף

איילי,

ל .ABT -

הבכורה נערכה בחודש מאי בניו-יורק.

בהסכם בין שתי להקות הבאלט נקבע,
שהלהקה הניו-יורקית לא תופיע בערים
שבחלקה המערבי של ארה"ב ,ואילו ייבאלט
סן-פראנסיסקו " תופיע רק בחלקה המערבי.
האם שיתוף כזה במשאבים הוא תמרור

לבאות? אולי בצורה כזו אפשר יהיה להקל על
הוצאות ההפקה של יצירות באלט גדולות

היקף ,על ידי צימצום עלות שכרם של היוצר
ומעצבי התלבושות והתאורה.
בתצלום :דסמונד ריצ'ארדסון בתפקיד אותלו
וסנדרה בראון כדסדמונה.

' Vואלסר
זקן

םורל,

מבקרי

המחול

נפסר

אני זוכר את הופעתו בכנס חוקרים ,שהתקיים

סורל גם כתב מספר מחזות שבוצעו באמריקה ,

באמצע שנות ה  80-בטירה עתיקה סמוך לעיר

כתב מאמרים ברוב כתבי-העת העוסקים

ביירויט ,מקום בו מתקיים מדי שנה פסטיבל

במחול במשך יותר מחמישים שנה ,ולימד

האופרות של ריכארד ואגנר  .בין המרצים בכנס

שנים ארוכות באוניברסיטאות שונות בארה"ב.

היה גם במאי סרטים מוזיקליים ,שיצר סרטי
בידור ומחול בשנות

-W-alter Sorrell
1997

1905

המבקר וחוקר המחול ואלטר סורל ,שנפטר

השנה בניו-יורק ,נולד בוינה  .מאז מלחמת

אותו במאי

ה ,30-

~

בגרמניה הנאצית.

קשישRabenalt ,

שמו ,ענה

לשאלת אחד המשתתפים בכנס  ,שהם עשו
בעצם ימי מלחמת העולם השניה סרטים

מבדרים ,משום שבעצם לא היו מודעים כלל
למה שקורה סביבם  ,למחנות ההשמדה ולשאר
הזוועות.

HO:MO 2000

Berlin

העולם השניה חי בארה"ב .הוא היווה מעין
גשר בין דור הרקדנים  ,שהגיעו לשיא דרכם
אחרי מלחמת העולם הראשונה ,כגון מרי
ויגמן ,לבין אנשי המחול המודרני

האמריקני.

סורל היה ידיד קרוב של גרטרוד קראוס ,

תשובה זו של מי ששרת את הנאצים בנאמנות,

באקדמיה לאומנויות שבברלין מתקיימת

הקפיצה את סורל .הוא קם ואמר בצורה

תערוכה גדולה ,המתארת 100

מאופקת ,אך נחרצת ,שיש בין המשתתפים

ההומוסקסואלים  .במסגרת אירועי התערוכה,

אחדים ,שאותה תקופה לא היתה עבורם

התקיימו במרכז המחול

בידור ,אנשים שאיבדו אז את רוב

משפחתם ...

שנים של תנועות

TanzWerkstatt

מופעי יצירתו החדשה של חאבייר דה פרוטוס

העובד באנגליה .זהו

ותמיד שמח לשוחח אודותיה .בין

ושהוא אינו מוכן לשמוע נימה זו של התנערות

) (,Javier de Frutos

ההיסטוריונים של המחול היה כמעט היחי,ד

מאחריות .סורל זכה אז למחיאות כפיים

דואט לשני גברים  ,הנקרא ייעשב"

שהתעניין בתולדות המחול היהודי  ,ובתפקידם

ממושכות ,במיוחד מצד אנשי מחול גרמניים

והמבוצע על גרם מדרגות .המוזיקה המלווה

של יוצרים ומבצעים ממוצא יהודי  ,כגון

צעירים ,שהשתתפו בכנס על אודות מחול

גוליאלמו אבראו דה פסארו .גישתו לתולדות

ההבעה ,ושלא היו מוכנים לטשטוש האחריות

אומנות המחול היתה גישה חברתית :הוא ראה

של אומנים תחת שלטונו של היטלר ,כגון מרי

את המחול על רקע זמנו ,כחלק מהחיים ,ולא

ויגמן ,שהיתה מוכנה להכנע לתכתיב חוקי

כמשהו מנותק מההיסטוריה הכללית.

הגזע ,כבר בראשית הרייך השלישי.

32
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היא מתוך יימאדאם באטרפליי " של פוצ'יני.
היצירה הוזמנה במיוחד לאירועים אלה .
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הערבים ,בעיקר המיכנס עתיר הבד באיזור

ציירים ידועים כמו פיקאסו ומאטיס עם

המי פשעה ,וכן הבגדים של העליות הראשונות

הבאלט הקלאסי  .השמלות הדר מאטיות

של יהודי תימן ,שבחזותם ראו החלוצים את

הכהות של מחול ההבעה פינו מקומן

דמות אבותיהם בישראל העתיקה .בבאלט

לתלבושות יותר נשיות וחושפניות ,בדים

התימני של רינה ניקובה שפרח בשנות

צבעוניים ואפליקציות ,ובהדרגה ניתן לראות

השלושים עיצבה ניקובה את התלבושות

יותר תלבושות החושפות את הרגליים  ,כמו

המפוארות והצבעוניות בהשפעת הסיגנון

בבאלט .תשומת לב ניתנה גם לעיצוב כיסוי

הערבי והתימני :שמלות ארוכות  ,גלימות

הראש  .התלבושת החדשה שיקפה את האוירה

רקומות ,מצנפות ,תכשיטים

-

התנועה

הפשוטה מיקדה את תשומת הלב לתלבושת.

הכללית שחיפשה נקודות אור וצבע בעולם

מוכה המלחמה של שנות הארבעים .הקהל
ביקש רגעים של אסקפיזם כשבא לצפות

 lצוב

תך ושוJ-ג
נ  Iש;אחל
Yכאת רךת אשר

..........

חלוצי המחול בארץ ישראל בשנות ה-

.........

 20וה  30-היו מעצבים ותופרים את

לעומת זאת ,בתלבושות של ירדנה כהן שהיא

במחול והתלבושות היפות והצבעוניות ענו על

בת למשפחה של דור שביעי בארץ ונחשבה

צורד זה .מעצבי התלבושות הבולטים היו

לשורשית שברקדניות בשנות השלושים

אנטול גורביץ' וג'ניה ברגר שהיו צריכים

והארבעים ,היתה מזיגה של רוח המזרח ושל

להתגבר על המחסור ודלות הבדים בימי

רוח המחול המודרני  .הגיזרה היתה פשוטה,

מלחמת העולם השניה ,ונאלצו לבחור בדים

נוחה לריקוד ,מעוטרת בתכשיטים עתיקים,

פשוטים ולצבוע אותם במו ידיהם  .סקיצות

ובהם אצעדות

-

פעמוני רגליים שליוו

בצילצולים את ריקודה .את התלבושות

התלבושות שרשמו מצטיינות ביופי רב,
בצבעוניות ובנאמנות לפרטים.

 L~-·'::ר;) .t.,ד'S a..?-

התלבושות בעצמם כשהמודל להשראה וחיקוי

היו אמני

מחול-ההבעה ) (Ausdruckstanz

במרכז אירופה ,ובראשם מרי ויגמן ,שרבות

מתלמידותיה הגיעו לארץ .לכל ריקוד

-

ולא

פעם נכללו במופע גם עשרה ריקודים קצרים

-

נתפרה תלבושת מיוחדת .התלבושת היתה
חשובה לא רק כשלעצמה ,אלא נועדה גם

לחפות על דלות האמצעים הבימתיים האחרים
ולהוסיף מימד תיאטרלי למופעי המחול

-

היוצרים העדיפו להשקיע את מעט הכסף
שעמד לרשותם בתלבושת.

פופולארית הייתה השמלה הארוכה בצבע כהה
מבד כבד וגולש ,שיצר קו אחד מכפות הרגליים
ועד הראש ,קו שהבליט את התנועה
האקספרסיבית של הגב .גיזרת השמלות

הקרינה דמות של אשה מודרנית ועצמאית,
שאינה מבקשת להדגיש את נשיותה ולספק

את הטעם הגברי  .השמלה תאמה את מילון
התנועות של אותה תקופה שבו היו כלולים
תנופות ,סיבובים וקפיצות  .פופולארי בארץ היו

סק)צה של ג'נ)ה נרגר

DESIGN BY GENIA BERGER

סק)צה של ח)ה אלפרונ)ך'

DESIGN BY HAYA ALPEROWITCH

שילובים שתאמו את האקלים החם של חצאית
או מכנסיים ארוכים עם חולצה חושפת מותניים.

לתוכניות הראשונות שלה עיצבה הציירת
מרגרטה ברגר

יוצא דופן בגישתו לעיצוב התלבושת היה ברוד

-

המרשלג ומסוף שנות

השלושים הציירת חיה אלפרוביץ!

אגדתי ,חלוץ הרקדנים בארץ ,שהעלה ערבי

ב 1956-

הגיעה לביקור ראשון בארץ להקתה

של מרתה גראהם וההתלהבות שאחזה בצופים
הביאה לנטישת סיגנון מחול ההבעה ששלט
בארץ קרוב לארבעים שנה .את מקומה של

סולו בשנות העשרים .לפני שנעשה רקדן

אלפרוביץ' ביקשה למצוא תלבושת שתהלום

דרזדן תפשה ניו יורק ואת מקום ערבי הסולו

וכוריאוגרף ,היה אגדתי צייר ,והוא תיכנן את

את מחולותיה של כהן שבה ראתה רקדנית

והלהקות הקטנות תפשה להקת בת שבע

התלבושות כשהוא מושפע מהזרמים

ייכנענית'! ציורים או פסלים עבריים קדומים

שהוקמה

האומנותיים של הקוביזם והקונסטרוקטיביזם

לא עמדו לרשותה ,בשל האיסור על עשיית כל

ברפרטואר הלהקה בשנים הראשונות מספר

ולאו דווקא מהאקספרסיוניזם הגרמני  .אגדתי

פסל וכל תמונה ,אבל התנ"ד משופע בתיאורי

עבודות של גרהאם עם תלבושות שעיצבה

נהג לבקר בפאריז את ידידיו נטליה

בגדים ופריטים למיניהם ,ואליו פנתה כאל

הכוהנת הגדולה וביניהם יי הרודיאד"

גונשצ'רובה ומיכאיל לריאונוב ,שעיצבו

מקור ידע והשראה .מקור אחר היה מימצאים

") "(, Herodiade

תלבושות ללהקתו של דיאגילב .כמותם ,ניסה

ארכיאולוגיים שנחשפו באותם שנים באגן הים

מלאכים" ו"הגן אחוז המלחמה'! בביקוריה

לשלב בתיכנון התלבושת המחולית את

התיכון וששפכו אור על התרבויות העתיקות .

הרבים בלהקה ,הייתה גראהם מורה גדולה

התפישות העדכניות באמנות בהקשר לצורה

מכל אלה ניסתה אלפרוביץ' לעבד סיגנון

לעיצוב תלבושת והראתה איד היא מניחה את

ב 1964-

והתבססה על סיגנון גראהם.

ייאל לתוד המבוד"  ,יישעשועי

וצבע  .התלבושות שעיצב לעצמו היו זויתיות

שתהיה בו מזיגה של קדום ומתחדש .מראה

הבד על גוף הרקדן הלובש

ונוקשות עם מימד סוריאליסטי .למשל ,לביצוע

הפריחה בגליל בעונת האביב הניע אותה ליצור

את התלבושת.

מחול ריקוד חסידי  ,נעל זוג מגפיים ,כל אחד

הרכב צבעים נועז

-

ירוק ,צהוב ,ואדום.

מהם בצבע אחר.

השימלה הגראהמית היא בדרן כלל ארוכה
לקראת אמצע שנות השלושים החלו להיכלל

השאיפה לחיפוש אחר שורשים בארץ החדשה

Leotard

ומעצבת

ומגיעה לקרסול ,אבל בניגוד לשימלה של מחול

בתוכניות המופעים בארץ שמות מתכנני

ההבעה ,הגיזרה של השימלה הגרה אמית

ישנה באה לידי ביטוי בהוספת ניחוח מזרחי

תלבושות .כמקובל באותן שנים באירופה ,היו

צמודה יותר לטורסו ,מחמיאה לגוף הרקדנית,

לתלבושות שעסקו בנושאים הקשורים לתנ"ד

אלה ציירים שרובם הושפעו מאסכולת פאריז

כשהבד מקדימה מחובר בין הרגליים לבד

או לנוף הארץ  .מקור להשראה היו הבגדים של

באמנות כשלנגד עיניהם שיתוף הפעולה בין

שמאחור וכך נוצרה שימלה שהיא שילוב של

-
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בכןריאןגרפיןת של הלהקןת המרכזיןת .שרןן

שהתה בנין-יןרק בשנים

,1971 - 1958

למדה

אצל מרס קנינגהאם ןהןפיעה בלהקןת אלןין
ניקןלאיס ןמרי לןאיס .כשחזרה לארץ פנתה

למלחינים ישראליים שיכתבן מןסיקה מקןרית
ןביניהם צבי אבני  ,מרק קןפיטמן  ,יןסף טל ,ןכן
אל הפסל דןיד שריר שעיצב את התלבןשןת
ןהתפאןרה למרבית עבןדןתיה ןביניהן
 IIטלטלה II

)(1974

ן  IIפריזמה II

)(. 1976

ביצירןת

אלה ,כמן באחרןת שלה ,התפישה האןמנןתית
המרכזית היא של תיאטרןן טןטאלי עם
הקשרים חזקים בין התנןעה  ,הלבןש ,
התפאןרה ןהתאןרה .

החל

מ 1976-

החלה פעילןת של  IIמחןל

אחר II

מחןץ ללהקןת המרכזיןת ,ןיש שפע של
תלבןשןת חדשןת .הרקע לשינןי נעןץ בחזרתם

של כןריאןגרפים ישראליים צעירים מלימןדים
חצאית ןמיכנס )מקדימה מיכנס ןמאחןרה

בלהקת בת-דןר ניתן היה למצןא שמלןת

חצאית ןשם מצןי מרבית הבד שבא לידי ביטןי

יפהפיןת בעלןת אןפי יןתר קלאסי

שמלה נשית יןתר מאשר שמלת מחןל-ההבעה ,

מראה מלןטש יןתר בעיצןב הבגד הביאה

/

בנין-יןרק  ,שם נחשפן לפעילןת הפןסט-

רןמנטי .

מןדרנית .בארץ ניתקלן בדלתןת נעןלןת

בהרמןת הרגליים הגבןהןת ןבסיבןבים( .זן

בלהקןת הגדןלןת ןבמקביל החל תהליך של
רקדנים שעןזבים את הלהקןת מתןך רצןן

אבל לא שימלה של אשה מתיפיפת לטעם

תגלית בד הסטרץ' בשם  IIלייקרה

הגברי ,אלא שימלה של אשה חזקה  ,אןהבת ,

שנןת השבעים  .משה בן-שאןל  ,שתיכנן באןתן

קנאית ןנןקמת.

שנים את מרבית התלבןשןת בלהקתן של משה
אפרתי,

 IIקןלדממה II

II

באמצע

)  IIאדם מתחיל את

יןמן II

מרתה גראהם היתה גם מןדל לחיקןי בכל

1975

הקשןר לאיפןר הפנים המדגיש את עצמןת

תלבןשןת ללהקת בת-דןר ןלהקת ענבל  ,גילה

הלחיים  ,איפןר כבד על העיניים ןריסים

,

 IIהאני

האחר II

,(1984 -

-

את הבד במיפ ע ל בגדי הים " דיןה  ".בד

מלאכןתיים .כמן גראהם  ,משכן הרקדניןת את
שערן הארןך אחןרנית ןאספן אןתן גבןה על

יןתר מבד הסטרץ ' ןלא היה נגןע במחלת

הקןדקןד .תלבןשת הרקדן הייתה מןרכבת

 IIמחןל

ןגם עיצב

ה  IIלייקרה II

בדרך כלל ממיכנס עשןי בד סטרץ ' ןחזה חשןף

לרקןד ןליצןר  IIמחןל אחר  ".החיפןש אחר

הבןהק ניצמד ןהחניף לגןף הרקדן

"הרכבןת  ".בן-שאןל " :עיצןב התלבןשת נעשה
בשיתןף עם אפרתי .

צבעים..

מדברים ..

הרבה

מדברים..

ןבהשראת שיתןף הפעןלה בין

הכןריאןגרף מרס קניניגהם ,הפסל רןברט
ראןשנברג  ,ןהמלחין ג'ןן קייג' החלן
כןריאןגרפים ןרקדנים אלה לפנןת לפסלים
לעיצןב אביזרים ןתלבןשת  .בהשראת
ראןשנברג ניתן למצןא ב  IIמחןלןת

האחרים II

שימןש בחפצים ןחןמרים יןמיןמיים פשןטים

שהם .Found Objects

לעיתים קרןבןת

התלבןשת אן האביזר שימש כנקןדת המןצא

שהדגיש את הטןרסן הגברי .אלה הין תלבןשןת

על

תיאטרליןת שעיצבן דמןיןת ןהדגישן את

בגד שבן העיקר הןא הרקדן ןהתןכן של

מקןמן לאיפןר יןמיןמי יןתר  .הסיןר של להקתן

ההבדל בין המינים.

היצירה  ,ןלא תלבןשת כאןפנה אן הפגנת

של אלןין ניקןלאיס בסןף שנןת השבעים הביא

נןכחןת II

על הקשר לנןשא .הדגש הןא יצירת

אחרת II

אחר II

הביא גם לחיפןש אחר  IIתלבןשת

)בראיןן  ,אפריל

(. 1997

מעצבי התלבןשןת המרכזיים בלהקת בת שבע
בשנןת השישים הין ארנןן אדר )  IIבנןת הגן " של
דןנלד מק-קייל II ,מחןללים

II

של רןברט קןהן( ,

גליה גת ,שהייתה רקדנית בלהקה )"האירןסין"
של נןרמן מןריס II ,תהילים

II

של גלן טטלי( ,

הרקדנית לינדה הןדס  ,שרקדה בלהקת מרתה
גראהם ןהשתקעה בארץ למספר שנים )  IIלפתח
חטאת רןבץ" של משה אפרתי(  ,רקדן הלהקה
יעקןב שריר )  IIהכרם של

מרתה II

מאת בריאן

מקדןנלד( ,מעצבת התלבןשת לתיאטרןן ןמחןל

לידיה פינקןס-גני )  IIנסיך האפלה " מאת ג ' ןן
באטלר( ,ןתןפרת הלהקה  ,ברטה קןןארטץ
)  IIבערת

האדמה II

מאת ג ' ין היל-סאגאן(·

בתחילת שנןת השבעים נעלמה השימלה
הגרהאמית כחלק מהתקרבןת המחןל המןדרני

לעבר הבלט הניאן-קלאסי .החלה בכך להקת

בת-דןר שהןקמה ב 1967-

ןבעקבןתיה להקת

בת שבע שהגבירה את שעןרי הבאלט הקלאסי
השבןעיים בלהקה .התלבןשןת החדשןת

התבססן על בגד הגןף העשןי מבד סטרץ' עם
אפליקציןת שהדגיש את הקןןים הברןרים של

הגוף  .ניתן היה להשיג גלילים גדןלים של בד
סטרץ ' בחנןת צנןעה ליד התחנה המרכזית.
התןפרןת של בגדי המחןל הין לאה לנדמן
בבת-דןר ןברטה קןןארץ בלהקת בת-שבע .הן
הין תןפרןת את בגדי הגןף ןצןבעןת אןתם.

השמלןת הין עשןיןת מבד סריג רך שנןפל
היטב ,כשהחלק העליןן צמןד לטןרסן ,מחשןף

מעןגל ןחצאית פעמןן המגיעה לגןבה הברך.
אלה שמלןת בעלןת אןפי הןמאני ןיןמיןמי.
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לכןריאןגרפיה  .האיפןר המןגזם פינה את

תלבו ש ות  ,ד וד שר י ר עבור יי פר יז מה  ",להקת בת  -דור ,

העבןדןת שיצרה מירלה שרןן ללהקןת בת-שבע
ןבת-דןר בשנןת השבעים הין הסנןניןת

הראשןנןת שבישרן משב רןח חדשני

כור  ',מי רלה שרוו
COSTUMES BY DAVID SHARIR FOR ·'PRISM'". BAT-DOR,
CHOR.: MIRALE SHARON. PHOTO: MULA & HARAMATY

 IIתרנגולים

יש תשומת לב לפרטי לבוש  ,כמו מדליות ,

המיצג הן  IIאשה צלובה ,(1983) II
) (1984ו  IIמיתה ורודה II

כמסיכה  IIויש להעביר את המסר דרך תנועת

חזותי  ,וזכה בפרס ראשון בפסטיבל עכו

II

שהוא יותר תיאטרון

כפפות  ,תיקים ומשקפי שמש המשמשים

למחברת המאמר עיצב את התלבושת

הגוף ולא דרך העיניים" .העיסוק בבגדים הפך

) .(1985

לכח המניע את היצירה :איך מתלבשים ,איך

ל  IIאמזונה

קומפקטית II

)(1986

המתארת דמות

שנחתה המחלל החיצון וכולה מוארת על ידי

סוגרים את הרוכסן ,איך מכפתרים כפתור

ואיך מוסיפים ומורידים  IIקליפות של תקופות

II

עשרות נורות דולקות של  24וולט .הנורות

מחיי האנשים  .העבודה מסתיימת בערימת

מולבשות על הגוף באמצעות ריתמה העשויה

בגדים שעליה מוטלים אנשים ,מלובשים ולא

רצועות עור והמלפפת את כל הגוף  ,כולל הראש.

מלובשים  ,ומתוך הערימה מבצבצים חלקי
הביקור של תיאטרון מחול וופרטל של פינה

גפיים ושערות.

באוש בארץ בתחילת שנות השמונים הצמיח
את אופנת תלבושת הנשים בקו מבניזונים

במרבית עבודותיה משתמשת רינה שיינפלד
באביזרים כבנקודת מוצא לאסוציאציות

והגברים בחליפות מעונבות .בגדים אלה ניתן

ולכוריאוגרפיה  ,כשבמהלך הריקוד הופכים

לראות בעבודות הראשונות של תיאטרון תנועה

האביזרים גם לתלבושת ארעית .מקור

 IIתמונע

ההשראה שלה הוא אוסקר שלמר מתיאטרון

משפחתי ,(1982) II
צעקות (. 1986) II

הבאוהאוז שעיצב את המחולות והתלבושות
סק'צה של משה בו שאול

DESIGN 8Y MOSHE 8EN SHAUL

לבאלט  IIטריארד

II

II

של נאווה צוקרמן ובהם  IIתצלום
 IIתשתו

קפה II

),(1984

 IIחמש

וליצירות אחרות שלו  ,ערב

מלחמת העולם השניה .

ב  IIפחים II

ביקורה של להקת  IIרוזאס

)(1980

II

מבלגיה בסוף

את אופנת המחולות בתוך שקים העשויים

משמש מלבן נחושת ככלי שניתן להקיש עליו

שנות השמונים נתן חיזוק למראה היומיומי

מבדי סטרץ' צבעוניים שיוצרים צורות

להשמעת צלילים  ,אולם הוא גם הופך לכובע על

ופתח את אופנת המראה הזרוק עם השימלה

פיסוליות.

ראשה של הרקדנית שמעניק לה חזות

הקצרצרה השחורה ,הכמעט-מיני ,עור הרגליים

" פרעונית ;" או שקיות ניילון חצי שקופות

החשוף והלא מגולח ,הנעליים הגבוהות  ,השיער

ב  1976-עיצב הצייר אבישי אייל )בעלה של
הכוריאוגרפית רות זיו-אייל( את התלבושת
ל  IIמיסתורים

II

שלה ,העבודה הראשונה בסיגנון

תיאטרון-תנועה בארץ.

 IIמיסתורים II

מתאר

אגדה של גבר ואשה )גבי אלדור( שרוצים
לפגוש זה את זה ,ובמהלך הדרך מפריעים להם
יצורים מוזרים .אבישי אייל עיצב תלבושת
עשויה מחבלים ליצור מאופיין בגמישות
ולדמות תוקפנית יצר תלבושת מכפיות

וסכינים .אבישי II :בתיכנון התלבושות היה
אספקט אוטוביוגרפי .כשהיינו זוג צעיר דיברנו

הרבה על נושא הטיפול בבית ותמיד היתה זו
הפתעה עבור רות )שכולה היתה חיה בספירות
של אמנות( שיש עולם של עקרת בית עם כלים ,
קערות ,סכינים שאיתם חותכים ומזלגות
שאותם

נועצים II

)(. 13.12.1995

לחזרות

הראשונות כבר הגיעה רות עם האביזרים

ומתוך מיפגש עם התלבושת נוצרו האירועים
והחומרים התנועתיים.

לסולו בשם  IIהדחליל

שיצרה זיו-אייל

התפורות יחד ויוצרות שימלה אוורירית יפהפיה.

המתנפנף בטבעיות  .ניר בן גל מספר  ,שכאשר

לערב סולו שלי עיצב אבישי אייל תלבושת

הפסל אברהם אופק יצר גלימה לבנה עשויה

העלו הוא וליאת דרור את  IIדירת שני חדרים

שהסתירה לחלוטין את גוף הרקדנית ,עד שלא

II

)(1977

II

מבד לבן נוקשה ובה כשלושים כיסים בגדלים

) (1987

ניתן היה להבחין בין קידמת הגוף לחלקו

שונים  ,אותם מילא באבנים עד שהגלימה

הועדה כמעט מנעה מהם לעלות על הבמה עם

האחורי .על הראש חבשה הרקדנית קופסת פח

עמדה בכוחות עצמה כאנדרטה חיה .בהשראת

נעליים גבוהות בטענה שזה הורס את

ריק של מלפפונים כבושים ששימשה כמסכה

המנהג שרווח בתקופת המיקרא לסקול נשים

הלינוליאום  .ניר בן גל II :רקדנו עם נעליים

וגם תיבת תהודה כשהרקדנית ליוותה עצמה

שנחשדו בניאוף  ,קרא אופק לגלימה  IIגלימה

ממש כבדות  ,כאלה שהכובד שלהם מושך

בטקסט .הסתרת הפנים גם מיקדה את

לסקילה עצמית"

הסתכלות הצופים בתנועה המינימאלית של

הגלימה שהפכה לנקודת מוצא ל ע בודה

הדחליל.

פולחנית של היטהרות שבו אני נפטרת

) .(1981

הוא מסר לי את

מהאבנים שבגלימה המייצגים את ה  IIחטאים

עבודה נוספת של זיו-אייל " ,בלאי" ) ,(1983

בהשראת מנהג

עוסקת בסיפור של פליטים ובה המרכיב

אברהם אופק הייתה עשויה מעשרות

 IIהתשליך .II

התנועתי המרכזי והוא ההתלבשות

וההתפשטות .זיו-אייל " :הבגדים זה מה
שהפליטים סוחבים איתם בכל אשר יילכו.
ערמת בגדים זה מה שנישאר מהאדם

התנועה שלנו  .בשבילנו הנעליים הייתה גם
אמירה של אנטי .אנטי לנעלי האצבע של
II

גלימה נוספת של

בגוף החשופים למחלות .ח י מום האיזורים

שנפטר ...

אותך לרצפה  .חיפשנו לבדוק איך זה ישפיע על

 IIחלונות II

נפתחים שהיו ממוקמ י ם מעל איברים שונים
הנגועים בנר וכ י סוים בצמחי מרפא הפך

לבסיס למחול בשם  IIנר

מרפא II

לפני ועדת קבלה ל  IIגוונים במחול

II

)(. 1986

הלכנו )אני והמעצבת פרידה קלאפהולץ( לבית

הבלט הקלאסי וגם אנטי למחול המודרני של

גראהם .הרי לא הולכים לעבודה יחפים אלא
עם נעליים .כך גם אנו

II

)בראיון עם אשל,

(. 1997
התלבושת אצל ניר וליאת בן גל היא של
אנשים שהולכים ברחוב .בגדים פשוטים,
יומיומיים ובכל זאת שיהיה שזור בזה גרעין

תמחוי ואספנו ערימות של בגדים ישנים .

אלי דור-כהן  ,בוגר בצלאל  ,יצר מספר עבודות

של משהו בימתי  II .הנדיבות צריכה להיות

כשעיצבנו את הדמויות הלבשנו אותן בשכבות

יחד עם אשתו דאז ,הרקדנית אליס דור כהן ,

בגוף ולא באביזרים של תפאורה ותלבושת",

של בגדים .כל שיכבה משקפת פרק בהיסטוריה

שבהן היתה התלבושת האלמנט הדומיננטי.

אומר ניר .הרקדנים בלהקה באים לחזרות

אומן שהשפיע על עיצוב התלבושת שלו הוא

עם בגדים יומיומיים ורוקדים עם מכנסיים

של הדמות .למשל  ,שיכבה של בגדים המרמזת
על השתייכות לצופים ,או יום החתונה

עם אשל(. 11.1.96 ,

II

)ראיון

לינדסי קמפ שביקר בארץ

ב .1984-

מן

העבודות הבולטות למחול שהיו על גבול

)לא מכנס ג'ינס שכן לא נוח לרקוד עם מכנס
זה( ,תחתונים ,גופיות ,חולצות ,חזיות,

37

ובמהלך החזרה הבגדים נעשים ספוגי זיעה

והרקדנים מחליפים אותם באחרים כשהחלפת
הבגד הופכת לחלק מהכוריאוגרפיה.
ב  IIחמורים II

ליאת אפילו מכבסת את הבגדים

יי בעשור האחרון יש

פחות דגש על צורות

על הבמה.

פיגורטיביות וקו .העיקר

הגופיה מתקשרת עם העבודה בקיבוץ והבגדים

הוא שהבגד יתאיס לתסר

הפשוטים מזכירים את שנות

ה 40-

בארץ אבל

גם תמונות של בגדי עבודה מסין העממית .
הכתפיות של החזיה של ליאת מבצבצות מבעד

בעבר ,

של התופע.

שימלתה בכוונה  ,כמו השיער הלא מגולח תחת

השיקול אס הבגד תחגי,

ההתיפיפות של הרקדן .

לרקדן היה תרכזי,

בית השחי .זה חלק המאמירה שלהם נגד

בעבודותיהם של ניר וליאת בן גל שולטים
צבעים פרקטיים של עבודה כמו שחור ,כחול

כיוס לא  ...יי אפרת רודד

הלהקה הם ללא צבע  ,בשחור  /לבן ; מבליטים

המותניים הצרות של הגבר ומבליט דווקא את

את אומנותיות הצילום ומתרחקים מכל

הטורסו הרחב והשרירי .

אסוציאציה לשימלה המזרחית העשויה מבד

לאחרונה מופיע המחוך בעבודות מחול רבות .

כהה  ,אין ורודים ותכלת  .הצילומים של

צבעוניות דיוניסית  .השחור גם מעורר

כהה וגס של אשה פרימיטיבית  ,ולעומתו

אסוציאטיבית הוא מתקשר עם התקופה

כשמופיע בגד לבן הוא מזכיר בגיזרה שלו את

הויקטוריאנית השמרנית  ,שבו הטורסו מוחזק

הבגדים של האירופיים  IIהתרבותיים

II

בקולוניות שלהם .

מאובן והשמלות מצניעות את העור .מתח ,
ניגודים ועניין נוצר בעיצוב תלבושת המורכבת
ממחוה נעליים גבוהות גסות ,וחשיפה נדיבה

העשור האחרון עשיר בתלבושות בעיצובים

של עור הגוף .

ממעצבי התלבושת והתפאורה הפופולאריים

כיום יש יותר העזה לגלות מה שיותר עור

עתירי דימיון  .משה שטרנפלד המנוח היה
בקרב היוצרים בתחום תיאטרון התנועה .

ב  IIסולמות

II

)(1988

של אשרה אלקיים מככבת

ולהתנער מבגד הגוף שנותן אשליה של ע י רום.
ב  IIמחזור II

יצרה רות

זיו-אייל ) (1982

חבורת

דמות של ספק אשה ספק חיה )דג( שאותו דייג

גברים ונשים נכנסים להתרחץ בברכת מים

" דג  ".שטרנפלד עיצב לה תלבושת המבטלת את

כבנות לבושות בבגד גוף בצבע עור והגברים

קונטור הטורסו הנשי באמצעות גיזרה מלבנית

בתחתונים  .כשירון מרגולין יצר את  IIנשים

של סריג צמר עבה המזכיר קשקשים של חיה .

מקוללות

II

)(1987

ו  IIמחול המוות

II

)(1988

והיו

קטעים בהם הרקדנית חשפה את חזה

יובל כספין עיצב את התלבושת ל  IIאל אננה אי
אלה בובה

II

)(1993

של אסתי קינן  .השם הוא

מילות חיבה לתינוק וזו אחת העבודות
המרתקות שהועלו על בימת ענבל בעשור

והגברים רקדו בעירום מלא ,היו בקהל שקראו
קריאות גנאי  IIלך ליפו

II

)הכוונה למועדוני לילה

המעלים מופעי סטרפטיז ביפו( .אבל ב ,1994-
כאשר ניר וליאת בן גל יצרו את  IIאינתא

האחרון  .היצירה בנויה למחרוזת שירי ערש

עומרי II

בלאדינו ,כשהמחול מתאר נשים המטפלות

בעירום התקבלה הסצנה בלי כל התרגשות .

בשכבות סדינים לבנים ותחרה ,בציורים של

לעיתים נקודת המוצא לעיצוב הוא פריט

נשים מסלוניקי במאה שעברה .

יומיומי טריוויאלי כמו תחתונים  ,חזיה,

והגברים והנשים התרחצו באמבטיה

בתינוק  .השראה לתלבושת שהיתה עשירה

שעובדו לידי עיבוה גימור וצבעוניות מחודשת .
ב  IIכח משיכה

II

)(1994

של רות זיו-אייל

שעיצבה רונית גרינבאום נכנסות דמויות

התלבושת משרתת יותר את האמירה
הכוריאוגרפית מאשר את גוף הרקדן  .אומרת

עטופות בגלימות ,פניהן מוסתרות תחת

אפרת רודה שעיצבה חלק ניכר מהעבודות של

מצנפות  ,ידיהן מתוחות לצלילי ספירת "אחת ,

רמי באר  II :בעשור האחרון יש פחות דגש על

אחת ,אחת

II

של הדמות המובילה  .כשהגלימות

מוסרות ,מתגלים רקדנים עטופים במעטה נוצץ

-

אותו פלסטיק דק הנצמד לכריכים

צורות פיגורטיביות וקו .העיקר הוא שהבגד

יתאים למסר של המופע .בעבר  ,השיקול אם
הבגד מחניף לרקדן היה מרכזי  ,כיום

לא ...

וקופסאות ששמים במקרר  .המשך הריקוד הוא

ב  IIזכרון דברים

התקלפות מקליפת הפלסטיק ולידה של

פשוט ,כי חיפשנו אוירה של נקיון ,בגד

יצורים אנושיים.

מינימאליסטי שמגלה הרבה עור ומכסה

II

)(1994

של רמי באר הבגד

מעט.. .

פעם השתמשו הרבה בלייקרה ,בבד ג'רגק
הפתיחות העכשווית למערכות יחסים בין
המינים והעיסוק הרב ב"גינדר" ,הביא

לטישטוש האיפיונים המבדילים בין תלבושת

בדים נופלים ובשיפונים  .כיום מחפשים
שאיכות הבד תביע משהו מתוך תוכן ומטרת
היצירה  .השימוש בבד מוכסף

ב  IIמקומשהוא II

בא לתת אוירה מתכתית של אלומיניום

הגבר והאשה  .כיום ניתן למצוא תלבושות  ,שהן

) (1995

כמעט יוניסקס ,כשגיזרת הבגד והרכב הצבעים

וברזל ,של חברה עכשווית מנוכרת " .

כמעט זהה לגברים ולנשים  .גברים בשמלות ,
חצאיות ומחוכים  ,גברים ונשים מחליפים

שפע החומרים המצויים כיום בשוק

בגדים ביניהם כמבקשים לבדוק אין זה להיות

והלגיטימציה ללכת עד הסוף עם הדימוי או

שייך למין השני .תלבושת אופיינית של המין
האחד המולבשת על השני יוצר מתח המבקש
פתרון .גברים הרוקדים בחצאיות מדגיש את
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החזון פותחים בפני המעצב כיום אפשרויות

שלא היו

בעבר.

rr

איזה בגד שעיצבת אהוב עליך במיוחד!
· אוהבת את הבגד לארבוס .ועד היום אני לא

מתעייפת מלראות אותו  .בכל בגד יש 35

מטר

בד וזה כולל מכנסיים ,חצאית ,ביטנה ומעיל .
זהו בגד שב~ הרקדן חש את משקלו ומשפיע

על התנועה  .כשרקדני להקת בת-שבע החלו
להסתובב עם הבגד הם חשו את 'הכח
הצ~טריפוגאלי שזורק ומגדיל את עוצמת
כשמורידים את המעילים רואים את

הסיבוב ...
הגוף ,וזה מזכיר את המזרח הרחוק  .לנשים

עיצבתי בגד סגור שמתקשר עם מזרח אירופה
השמרנית  .אני אוהבת את הערבוב .את הסך

הכל  ...אני גם אוהבת שהדברים לא י היו .
סגורים עד הסוף ,שהבגד לא יהיה מעוצב עד
הסוף ,לא סימטרי ,לא מגוהץ ,שמשהו יישאר
לא בסדר .שזה יהיה

אמין ...

אוהבת את

המראה המשומש.

מאין בא הרעיון להשתמש בכובע הליצן

ב  flאנאפאזת ! fl
זהו כובע ליצן של יום הולדת לחגיגת ה 30-
ללהקת בת שבע ,אבל כובע ליצן זה הוא גם
צורה גיאומטרית נקיה בניגוד לבגדים עם

liIlJסםס שש ם~JJם wר:וסם

רכות וסקסיות .הקונוס של כובע הליצן מזכיר
לי גם את הקונוס שבו שבטים פרימיטיביים

)''רפא) ( 1997

מכסים את איבר המין כדי להגן עליו  .לצורת
הקונוס יש גם משמעות של חד-קרן  .הרציני

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

רקפת לוי היא מעצבת התלבושות

והקל משולבים

בו.

הבולטת כיום בתחום המחול

ותיאטרון .למדה ריקוד אצל גב~ בר במסגרת

איזה תהליך יצירתי את עוברת!

המידרשה לאמנות ברמת השרון  .למדה עיצוב

זה מתחיל מתחושות  ,מרגש ומנסיון להתחבר

תלבושות למחול מכח העבודה וההתחככות.

לתנןעה .איך לתרגם את התחושות למשהו

מרבה לעבוד עם הכוריאוגרף אוהד נהרין .

ויזואלי  .בהתחלה אני מאד מבולבלת וברגע

להקת וז קולדממה וז.

ב1983-

סי .ימה את

מסוים זה מתבהר .אני נותנת לדברים לקרות.
בתיאטרון היא עןבדת צמוד ?במאי חנוך לוין

מי שלא מכיר אותי עלול להתרשם שאני לא

והשנה קיבלה את פרס התיאטרון הישראלי

החלטתית  .אני לא מחליטה עד שהדבר פתאום

לעיצוב תלבושות.

מתבהר .כשעולה פתרון שניראה כאילו ברור,
אני נוהגת וזלפזר מחדש את הקלפים " כדי

בין המחולות שיצרה להן תלבושות  " :כח
משיכהוז מאת רות
מאת נהרין

) ,(1992

זיו-אייל ) (, 1989

וז פרפטוםוז

וזמסע הציפורים הכבדותוז

וזמלכות גולובוז

לבדוק עצמי מחדש אם התחושות הראשוניות
היו

נכונות...

כיום אין לי כבר את תחושת

חוסר הבטחון בשלב שהדברים עדיין לא

מאת סמדר אימור ) (, 1993
מאת אוהד נהרין )  ,(1993וז אנאפאזה וז מאת
נהרין )  ,(1993וזזינהוז מאת נהרין )  (, 1995וכן

עלול להסיט אותי מהמסלול

ייארבוס וז .

מה הקשר שלך עם הכוריאוגרף!

יש לך עיצוב מועדף!

כשאני מעצבת בגד אני לא לבד ואני חייבת

ברורים .להחליט בשלב שזה עדיין לא ברור,

הנכון.

לעבוד עם הכוריאוגרף  .לפעמים הרצון של
אני משתדלת עם כל עבודה לבחון את הטעם

הכוריאןגרף הוא לשלוט  .יש להזהר בהקשבה

ש ל י מחדש כאילו זו פעם ראשונה שאני נפגשת

להקשיב  ,לקחת ולא לקחת  ,לבסוף להתחבר

עם הכוריאוגרף או הבמאי  .אין לי צבעים ,

עם עצמי .כשהפריעו לי והייתה התערבות

בד י ם או גיזרות מועדפות .עיצוב הבגד תלוי

אגרסיבית  ,לא הייתי די קשובה לעצמי

בסוג התנועה  ,בדיאלוג עם הכןריאוגרף  .אני

והתוצאות בעיני הן פחות טובות.

אוהבת לחשוף את הגוף ולהראות איך זז .הג~ף

כשכוריאוגרף לוקח מעצב תלבושות וסומך

יןתר חשוב מהבגד.

עליו הדיאלוג ביניהם הוא טוב .חשוב לתת

-

למעצב ללכת עם הדברים עד הסוף  .גם אם

מהיכן את לוקחת השראה!

אני טןעה בתהלי,ך אני עדייו בתוך הזרימה של
עצמי  ,וזה רק עניין של תהליך לא מודע של

מספרים על תרבויות אותנט~ןת .בעיקר

מפולקלור  .השנים סיננו החוצה את הגרוע ורק
הטוב נשאר .אני לא מתלהבת מדברים

התבהרות פנימית .

~

אופנתיים .יש משהו קל ומתחלף באופנה  .יש
לי נטיה לדברים קלאסיים שאפשר לראות עוד
פעם ועוד פעם.
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 ..........שעה שמעצב התלבושות בוריס
~ צ'קשירן ) (Boris Caksiranעבד

מתוך הבדיס .כרגע אני עובד עס כוריאוגרפית

נותן לרקדניס המשתתפיס בסדנה לעצב את

דנית ,העובדת כבר שניס ארוכות בניו-יורק,

התנועה שלהס ואת תלבושותיהס .זהו תהליך

בחורף שעבר במשך יומייס וחצי אינטנסיבייס

שנתבקשה על ידי יצרני קוסמטיקה ליצור

משולב .וכך לומדיס הרקדניס לחשוב לא רק

עס נבחרת מרקדני סדנת המחול בגעתון,

מחול שיבטא צבעיס וגווניס שוניס .היא

על התנועה אלא על התלבושות שלהס.

שוחחנו עליו ,על דיעותיו ועל ניסיונו האישי

הזמינה אותי ליצור איתה ,והרעיון שלי היה

לאחרונה פיתחתי שיטה זו לכיוון נוסף :אחרי

לכסות את כל הבימה בבדיס צבעונייס ,שמהס

שהס יוצריס את התנועה ואת הלבוש ,אני

יצאו הדמויות הרוקדות .תוך כדי המחול

לוקח להס את הלבוש שעיצבו ,ונותן אותו

רביס ,ניסיון אישי על הבימה .הוא היה רקדן

הרקדניות יוצאות משלל הצבעיס ,שהן הבימה,

למישהו אחר בקבוצה ,כדי שיחוש בהבדליס.

מקצועני ,עד שפציעה קטעה את הקריירה

ומה שנותר הס צבעי עור הגוף".

ואז עליהס גס ליצור התייחסות למישהו אחר.

בעיצוב תלבושות למחול .לבוריס ,שנולד
ביוגוסלביה בשנת

,1962

יש בניגוד למעצביס

כאשר אני לוקח מהס את התלבושת ,הס

הבימתית שלו.

אם אני לא טועה ,מה שאתה מתאר זה
אולי זו אחת הסיבות ,שהוא ניגש לעיצוב

בעצם

סטריפטיז ...

 IIבמקרה מיוחד זה הרי מדובר באיפור גוף.

עליו לעצב אותה( כחלק מפעולת המחול,

וגוף זה דבר

מרכיב בלתי נפרד מן התנועה .ולדעתו ,רצוי

בעיצוב תלבושות במסגרות שונות ומשונות.

מאוד שהרקדניס עצמס יהיו היוזמיס או

למשל ,עיצבתי מאות תלבושות לסרט הוליוודי

לפחות שותפיס פעיליס בעיצוב.

ענקי ,שצולס במולדתי  .זהו סרט מלחמתי ,ועס

או החפציס שעמדו לרשותס .אלה שלביס

יפה ...

ועיצוב".

בזמן האחרון התנסיתי

המוני חייליס ,שהיה עלי לעצב את מדיהס.
 IIלפני שניס רבות בהיותי רקדן נפצעתי בגבי.

והתנסיתי בסדנאות של נוער שיש לו בעיות

ומשלא יכולתי עוד להופיע במחול ,עזבתי את

הסתגלות לחברה ,עבדתי עס חוגיס של חולי

הכל .נעשיתי למעצב ,אבל רק מקץ שניס

נותריס עס הזולת ללא העזריס שיצרו מהבדיס
שוניס בתהליך של יצירה הכוללת תנועה

תלבושות בגישה שונה מזו הנהוגה בדרך כלל.
הוא רואה את התלבושות )ואת התפאורה ,אס

.

זה נשמע לי מרתק .ואיך מצאת את
הרקדנים הצעירים אצלנו ,בגעתון!
 IIהתחלנו מאודישן ובחרתי

10

מהס ,להשתתף

בסדנה .והס אלה שעבדו יחד במשך יומייס
וחצי .ומחר נראה את תוצאות

התהליך . II

איידס וכו'.

ארוכות חיפשתי לחדש את הקשר שלי עס
עולס המחול .אבל אני זוכר היטב את תחושות

ראית בקיץ שעבר איך ניהלתי סדנה עס

הרקדן לגבי הבגד שעליו ללבוש .אולי זה משהו

רקדניס צעיריס בעיר ביטוס ,בדרוס פולין .אני

ייירמה" ,התיאטרון הלאומי  ,ווגוסלביה

"YERMA" , NATIONAL THEATRE, VRSAC, YUGOSLAVIA

מיוחד שיש לי לעומת מעצביס אחריס".
איך אתה רואה את הקשר בין התנועה,

הרקדן והלבוש שלו! האם על התלבושת
לרקוד יחד עם הרקדן ,או להוות התנגדות!
 IIאני אוהב פשטות .כך שאין הכרח בהוספת
~

תלבושת לתנועה .אבל מצד שני ,כל אמצעי

;'

היכול להוסיף או לשכלל את המבע האומנותי

~4

רצוי .הב,ד הבג,ד יכול בעזרת הצורה או

<"-

~-.J

הצבע להעשיר את התנועה .על הלבוש לנוע

'"'

יחד עס התנועה .יש יופי רב בזה שאתה

"'\

"

מוסיף משהו לתנועה ,המדגיש או מחזק
אותה".

במילים אחרות עוד אמצעים לשכלל את
התנועה

עצמה.

 IIיתכן שגס התנועה משתנה על ידי התלבושת
או האביזריס המשתתפיס בה".

אבל בסופו של דבר ,מה ש הכוריאוגרף רוצה

לראות אלה גופות אנושיים .כך שלמעשה
רוב היוצרים היו מעדיפים פשוט גופות
עירומים.

~ ':

~;

""

"'"
~

"

•'~>

':5
 IIנכון .אני לא מתכוון לכסות את הגוף .אבל

אני מנסה להעניק לרקדן משהו נוסף ]לגופו

"'.
''-

"

"'
"-.:.

שלו[ .משהו היכול ,למשל ,להתעופף שעה
שהתנועה עצמה מסתיימת .משהו שישליס את

התנועה ,או יהווה לה המשך".

אבל יש גם רקדנים ,כגון מרתה גראהם או

גרטרוד קראוס ,שפעלה בארץ בשנות ה 30-
וה  ,40-שאהבו תלבושות כבדות ,המהוות
התנגדות לתנועה .אני זוכר מחול אחד של

מרתה )כוונתי ליצירתה התנ"כית יייהודית"(

s€

;;::,
"-

::.

§

בו התלבושת שלה היתה גלימה ענקית,

\..::,.

שכיסתה לא רק אותה אלא כמעט את

~"

הבימה כולה.

"'.
""'
~

 IIאבל גס במקרה כזה ,יש מישהו בתוך

התלבושות ,ומגיע רגע ,בו הרקדו נפרד או נגלה
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אגי גותו לרקדגיס

האם אתה מרבה לשוח ח א רוכו ת עם
הכוריאוגרף שלמענו אתה מעצב לפני תחילת
העבודה?

 IIעל פי רוב אני יודע מראש את הרעיון הכללי' ,

המשתתפיס בסדגה לעצב את
התגועה שלהס ואת

איזה נס קטן  ,שיקרה משהו מדהים ובלתי צפו י
או מפתיע  ,השינוי יכול להיות הדרגתי  ,למשל,

תלבושת ארוכה מתקצרת  ,ורק לאט לאט חש
הצופה בש י נו י  ,או שהתלבושת הופכת מכהה

לבה י רה או להפך  ,וסמליות יכולה גם היא

ואז אני מכין סקיצות לכל  ,לבימה ולתלבושות ,

תלבושותיהס .זהו תהליר

הכוריאוגרף ולשנות את התפיסה הראשונית

משולב .וכר לומדיס הרקדגיס

צבעונית מרימה אותה והופכת אותה ללבנה ,

לחשוב לא רק על התגועה

והנס הקטן :אשה הולכת למות  ,שוכבת

והרבה פעמים אני מצליח לשכנע את

שלו ,לפי העיצוב שאני מציע לו  ,למשל  ,נניח
שהכוריאוגרף אומר לי שדרוש לו משהו ,

לסצינה שבה הרקדנית הראש י ת שלו יוצאת

אלא על התלבושות שלהס.

מדעתה מרוב אהבה  ,הדמות שבה היא

מתאהבת היא של ח יי ל  ,אז אני ממלא את כל
הבימה בנ ע ליים

צבא י ות .. ,

אחרי שהס יוצריס את

ולכוריאוגרף אין

התגועה ואת הלבוש ,אגי

ברירה אלא לעצב את התנועה עם כל נעלי-
הצנחנים

הללו , II

לוקח להס את הלבוש שעיצבו,

זה סתם משל או דוגמא של משהו

שהיה?

וגותו אותו למישהו אחר

 IIזה מקרב ממשי שהיה בתיאטרון הלאומי של
בלגראד  ,זה היה חלק מ הפקה ת נ ועת י ת של
 IIדון

ז ' ואן ,II

מאות

בקבוצה ,כדי שיחוש בהבדליס

להתבטא בצבע  ,נאמר הרקדנית באדום פוגשת

דמויות בלבן  ,או שהאישה הרוקדת בש י מלה

במיטתה  ,היא קמה ומבקשת לגעת בירח ,
הדמות המייצגת את הירח נכנסת  ,וברגע שהן

נפגשות  ,נעלמת הכותונת הלבנה שלה והיא

ניצבת בבגד כחול  ,אבל יתר הרקדנים מתיחסים
אליה כאילו ה י א ע ד י ין שוכבת ע ל ערש הדוו י
שלה ,כאילו היא רוח רפאים

-

זה הפלא

, II

נכון  ,הנס הקטן המפליא ,הוא הקסם

הבסיסי של כל מופע בימתי .האם אין
כוריאוגרפים ,שהגישה שלך קצת מפח י דה
אותם? שחושבים שאתה מתערב במה שלא
נוגע לך?

דונה אלוירה משתגעת עם כל
ייא ופרה בג ר וש "  ,תיא טרון בוט ף ,בלגרד ,י ו ג וס ל ביה

הנעלי י ם , II

"THREE-PENNY OPERA ", BITEF THEATRE, BELGRADE, YUGOSLAVIA

א ני מניח ,שגם הכוריאוגרף יצא מדעתו

ממך ...

 IIאני בן-אדם שבדרך כלל אומר מה שאני
חושב  ,אבל אני משתדל להגיד את זה כ,ך שזה
י תקבל על הדעת

, II

 IIאבל זה י צא יפה מאוד  ,בסצינת הפתיחה של
הפקה זו ב י קש הכוריאוגרף ליצור תמונת

האם מעולם לא כתבת לבר י ט למחול או

קרנבל ,והוא אמר  IIאני רוצה שזה יה י ה חם! "

יצרת כור י אוגרפיה?

אז הלבשתי את כל הרקדנים

-

נשים כגברים

-

בשמלות קרינול ינ ה אדומות ענקיות  ,ועל

" )אחרי היסוס( כתבתי שני ליברטי  ,אבל אלה

פנ י הם מסכה אדומה אחידה  ,הכוריאוגרף ה י ה

פרויקט י ם ענקיים  ,כך שעד עכשיו שום דבר

בהלם  ,אבל תוך כדי המחול שהוא יצר הורדתי

לא בוצע  ,תוך כדי עבודתי בסדנאות עם

את התלבושות מהרקד נ ים והרקדניות  ,וזה

רקדנ י ם נוצרו כמה דברים  ,אבל פשוט עשיתי

נעשה חם

נסיונות עם הרקדנ י ם  ,זה

מא וד , II

הכל " .. ,

אני רואה שמה שאתה אוהב באמת ,זה

איני מכיר הגדרה טובה יותר לכוריאוגרפיה

שהתלבושות ישתנו תוך כדי המחול ,שתווצר

מזו שתיארת :לערוך ניסיונות עם רקדנ י ם.

דינאמיקה .שהרקדנים לא יתלבשו בחדר-
האיפור ,יעלו לבימה ,ירקדו וישובו לחדר
האיפור ו י סירו את

הלבוש .

בוריס מקווה לשוב לישראל ולעבוד אצלנו ,
במסגרת סדנאות או בעיצוב מופע מחול  ,ועד

כמה שידוע לי  ,הביע אוהד נהרין  ,שפגש אותו
 IIיש לי בדרך כלל שלושה מרכיבים שאני

וראה את תיק העבודות שלו  ,רצון להזמין

משתדל לשלב  ,ואח ז מהם הוא ההשתנות,

אותו לעבוד עם בת-שבע בעתיד ,

הש נ י הוא הסמליות ,ואילו השלישי  ,שיתרחש
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קרן מ ש פחת רלל
עיריית תל אב י ב-יפו
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באוגוס
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תיאטרון מחול ענבל

מקהלת HARVARD KROKODILOES

ס ג 'רה  Iמחול למים

ארה"ב

 14ביולי 21:00 I

 30ביולי 21 :00 I

להקת המחול הקיבוצית

קבוצת ענת דניאלי

מסע

סוד I

בנורה

פופינס  Iאוקטובר

 15ביולי 21 :00 I

 31ביולי 21 :00 I

 16ביולי 22:00 ,20:00 I
ורטיגו

ערוץ אל קודס

בורדומינו

ד 1ביולי 22:00 I

, 16

1

באוגוסט I

22:00

 2באוגוסט 21:00 I

אנסמבל בת-שבע
מאה תנועות  Iבנורה I

להקת מיכל נתן

מזמור לשוא  Iדמעות לבנות

מי א למה ן פארוקה

 18ביולי 22:00 I

 5 , 4באוגוסט 21:00 I

 20 , 19ביולי

21:00 I

עידו תדמור והלהקה
להקת בת-שבע

אוראנוס  Iבנורה

מבול

ד 9 ,באוגוסט 21:00 I

 23 , 22 , 21ביולי 21 :00 I

 8באוגוסט 22:00 I

ANGLE

מופע מיוחד וחד פעמי  Iכניסה חופשית

 24 , 23ביולי 22:00 I

וואלסים וריקודים לצלילי תזמורת "סימפונט רעננה" עם

המנצחת האורחת מסין שוונג-גו I

מבצ ע בלעדי ללקוחות י ש ראכרט:

ביולי I

מוצ ש 19-
JJ

20:30

להקת בת-שבע
ז י נה

 25ביולי 22 :00 I

 26ביולי 21 :00 I

תיאטרון מחול רינה שינפלד
מנות על

פח I

בנורה

חמיה ן בלילה בא המלאך
 29 , 28ביולי

21:00 I

קפח לוחט  Iרחבת מרכז סוזן דלל  Iכניסה חופשית I
מדי ערב )להוציא ימי ראשון( החל מהשעה 20 :30

g
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י=

הנח ו ת:

ל " חבריס בסו זן דלל "

וידאו מחול  Iסרטי מחול  Iמדי שני בערב

לחברי מ ו עדון אח " מ דיסקונט

ג'אז קפח  Iמוסיקת ג'אז עם הרכבים מבי ס רימון לג'אז

לקבוצ ו ת

JJ

JJ
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ומוסיקה  Iמדי חמישי בערב

רומנטיקפח  Iצלילי וואלס עם אמנים מתזמורת
 JJסימפונט רעננה  I JJמדי מוצ  JJש

בחסות
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2
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לקבלת חיברת אריעי מחיל ליהט

03- 5105656

שים
וגברים

מאת עתליה בן-מנחם
 .........עיצוב תלבושות למחול היווה בעיני
~ תמיד את אחד האתגרים המעניינים

~.

ביותר בתחום עיצוב התלבושות לבמה .כיום,

..

כשאופנת הרחוב חודרת אל הבמה ועיצוב
התלבושות לבמה חודר לחיי היומיום,

כשתצוגות האופנה הפכו אירוע בימתי לכל
דבר ,האתגר לחידןש והמצאה גדל ומעניין
במיוחד .

אני מניחה  ,שהגעתי אל עולם המחול מתחןם
התיאטרןן השפיעה רבןת על בחירתי לשלב
אלמנטים

 IIתקןפתיים II

למצןא מקןם

בתלבןשות  .ניתן תמיד

ל  IIציטןטים II

מתקןפןת שןנות

בתןך מכלןל של בגד מןדרני ,עכשןוי .מגוון

החומרים המודרניים העומד לרשןתנו כיום ,
החל מטקסטיל ןכלה בחומרים שאין להם כל
קשר מיידי לבג,ד מאפשרים ליצןר תלבןשןת
 IIפנטסטיןת

II

ככל שניתן להעלות על הדעת

ןככל שמרחיקה יד הדמיון  .יחד עם זאת ,
תלבושןת אלה אינן מגבילות אן מסרבלןת את
התנןעה.

יצירןת מחןל רבןת משלבןת כיןם גם את
התחןם התיאטרןני בתןכן  ,טקסטים בפי

רקדנים ,אביזרים  ,תפאןרה ןכן '  .שילוב זה
מביא עימן שני זרמים חדשים ,המאפשרים

עיצוב תלבושןת מורכבות ,הנןגעןת בפיסול,
ןמןלן תלבןשןת " מהרחוב"  ,בגדים יןמיןמיים
לכאורה  ,במראה ריאליסטי כגגן חליפןת גברים
שחןרןת ,חןלצות

 IIז II

מטריקן  ,חצאיןת ,

שמלןת קומבניזןן ועןד פרטי לבןש  ,שניתן
לרכוש בכל חנות ממןצעת אן לחילןפין לשלוף
מארון הבגדים של המבצעים  .מראה זה,
שלכאורה אמור לקרב את הדמןיןת על הבמה

לקהל הצופים  ,גורם לא אחת למראה מפןספס
מבחינה בימתית .שהרי אין טעם לשןות לתןכן
הדברים אן לביצןע מראה של  IIככה סתם

עברנן בסביבה ןעלינן לבמה "  .מרקם התנועה ,
ההבעה ומבנה הריקןד הרי אינן מקרי.
הכוריאןגרפיה  ,המןזיקה ,התאןרה ןהתפאןרה
מןציאים מיידית את הסיטואציה מחיי

החןלין .דוןקא התלבושות הן אלה שתגרןמנה
לקהל לחשןב שהןא צופה בקטע דןקןמנטרי

יומיומי שאןל מהחיים.

אדם על הבמה הוא מוקד של  IIרגע חושבים ".
גןף עלהבמה הוא לא סתמי  ,אין  IIבמקרה

II

על

הבמה .זןהי הפסקה מהיןמיןם  ,זהן דגש

ונקןדת התיחסןת .לאןתה התיחסןת זכאים גם

המרכיבים הנןספים  ,ו ביניהם התלבןשןת.

התלבושת אולי לא עןשה את האדם ,אןלם
 היא ללא ספק מרכיב חשוב ןמשמעןתי  .אין

טעם לפחד מתלבושןת ,אין צןרך לברןח
ממחןיבות דווקא בתלבןשןת  .זו אומנם נראית
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א י ור ,עתליה בן  -מנחם

ILL.: ATALIA 8EN·MENAHEM

הדרך הקלה ביותר להשיג פשטות  ,אבל
התוצאה של פשטות כזו נראית לא אחת

(

)

כטעות ,משהו לא גמור  ,כאילו מישהו שכח

<::.

לעשות את עבודתו נאמנה .

מופלאה זו משאירה לנו ,המעצביס ,את השטח

פנוי לדמיון .אוחדו גיזרות נפרדות לשני
המיניס על הבמה  ,כל חוקי המשחק נתוניס

\

לשינוי  ,חומריס מגווניס עומדיס לרשותנו ,

?< .\,

טקסטיל מודרני ,מתכות  ,זכוכית ועץ
אני מאמינה ,שעיצוב תלבושות מעמיק

לשימושנו .בקיצור ,נגמרו התירוציס  ,צריך

ומקצועי יכול לסייע לתחושת הפשטות  ,מבלי

לעבו,ד כוריאוגרפיס ומעצביס כאח,ד נותני

להשאיר טעס רע  .תלבושות על הבמה הן חלק

התקציביס והקהל יכוליס היוס ליהנות

בלתי נפרד מהיצירה כולה ,התאמת תלבושות

מעולמות קסומיס ומרגשיס .המחיר לא זול ,

למבצעיס וליצ ירה ,לתנועה ולהבעה היא

צריך להחזיר את התלבושות למקוס הראוי

מיומנות מקצועית ורצוי להשאיר את המלאכה

להן על הבמה.

~

לאנשי המקצוע.

במהלך השניס האחרונות יצא לי לעבוד עס
כוריאוגרפיס במגוון סגנונות עבודה ודרכי

הבעה שונות ומגוונות ,דבר שסיפק לי הזדמנות
לדון בשאלות שונות ,בהן סוגיית הכיסוי

והחשיפה של הגוף בתנועה  .קשה לי לומר ,

* עתליה בן מנחם עיצבה תלבושות לריקודים רבים,

שישנה מסקנה חד משמעית  .למרות הרצון

ביניהם:

להשאיר את הגוף נטו ,כמו שהוא  ,קיימת גס

ייהערב רוקדים" )גבי אלדור ויגאל עזרתי(,

השאיפה לתת  IIעוד משהו" ,להגיד  IIעוד מילה

ייראשים בעשב"" ,לקרימוסה" ו"אינו אלה" )נעה דר(,

II

על ידי מרכיב חזות י כמו התלבושת .רצון זה

ייקזבלנקה" )אמיר קולבן(,

להבעה דווקא מוביל לא אחת לגזרות

ייחורף" )עפרה לוי(,

מורכבות ,לשכבות לבוש נוספות  ,ומכאן גס

או ור  ,עת7וה )-נ מנח ם

/LL.' ATAL/A BEN-MENAHEM

" לשבת לקום אהובי" )ליאת דרור

-

וניר בן-גל(.

לכיסוי הגוף והסתרתו.

אדס על הבמה הוא מוקד של "רגע חושביס" .גו ,על

במבט חטוף על בימות הארץ והעולס נראה ,

שבעוד הבגד הנשי עושה צעדיס מרחיקי לכת

הבמה הוא לא סתמי ,איו "במקרה" על הבמה .זוהי הפסקה

בשינוייס ,מאורך חצאית עד הקרסול עס תחנה

קצרה באורך הברך ועד העלמות החצאית לקו
בגד הגוף ,משרוול ארוך ועד מחו,ך ומכאן
השמייס הס הגבול  ,הבגד הגברי

מהיומיוס ,זהו דגש ונקודת התיחסות .לאותה התיחסות

 IIנפתח II

לעבודה רק בשניס האחרונות ומאפשר היוס

זכאיס גס המרכיביס הנוספיס ,וביניהס התלבושות

לעצב ללא גבולות ודעות קדומות .פתיחות

ן

בל

מה

שמאיר ...

תאורה

במה

מערכות קול

דבאור כ)ערכות תאטרוו ואולפנים בע"כ) טל 266-7 .ו  03-540פקס03-5490757 .

לפעמיס זקוק הרקדו לבגד כסמו מוחשי,

המאפשר לו לעצב את הדמות המחולית ויש
והוא זקוק דווקא להעדרו; להשיל את בגדיו,

•

להוריד את המסך מעל הגוף על מנת לגלות את
הנפש ,להיות עירוס ,וכך להתמודד עס נבכי

הנפש ,עס האמת במערומיה  .על הרקדו

.י מה
..........
""""1IIIIIIII

לבגד נודע תפקיד חשוב במיוחד

והשפעה עצומה בתחוס המחול .הוא

החיצוני מהווה בבואה  ,ראי לעולמו הפנימי,

לנשמתו. .
העירוס הבימתי חושף גס את הצופה .אנו

עריס לתגובה החריפה של אנשיס לבג,ד
למסכה  ,ללבוש הצמו,ד ללבוש השקוף ובעיקר

מאת ירון מרגורין
.

להתמודד עס עולמו הפנימי ,כשהעירוס

לעירוס.

יש והבגד מסתיר את הדמות האמיתית מעיני

ההתייחסות לעירוס במחול השתנתה במשך

העומד ממול .אבל יש והוא מסתיר אותה

השניס .דווקא בשנות

ה 20 -

היו רקדניות

העסיק מומחיס לעיצוב תלבושות  ,בדיס

אפילו מהיוצר עצמו ומגביל את הרקדו  ,חוסס

מודרניות ,בעיקר במרכז אירופה ,ומשס הגיעה

מיוחדיס ואביזריס שוניס .במשך שניס הורגלנו

אותו מלראות את רגשותיו שלו וליצור מהס

התופעה גס לארץ-ישראל ,מופיעות בעירוס ,או

לראות באביזרי הבמה :תלבושת  ,תפאורה

דמות מחולית )האס זה מקרה  ,שגס המילה

עוסקות בתרגיליס בעירוס .גורית קדמו נהגה

ותאורה  ,חלק אינטגרלי מהמופע המחולי.

'מעילה' וגס 'בגידה' מקורו בעברית ממעיל

להתאמו ללא בגדיס על שפת היס בתל-אביב,

ומבגד?(.

ויש תצלומיס של האחיות אורנשטייו רוקדות

עירומות בטבע )ראה גיליוו מס ' 10

הנעל שהביאה את הרקדנית לעמוד על קצות
אצבעותיה פתחה את העידו הרומנטי במחול ,
לפני יותר ממאה וחמישיס שנה .הורדת הנעל
על ידי איזדורה דונקאו והבגד החושפני למחול

של ניז ' ינסקי " אחה"צ של הפאוו " פתחו את

של  IIמחול

במקריס בהס מונח הבגד על הגוף והרקדו אינו

בישראל (. II

פנוי לזהות את רגשותיו ותחושותיו שלו מבעד

הרוקד השתנתה .למעשה הייתי אני זה שניסה

לבג,ד המהווה מעיו מחסוס ,מסך
לעצמיותו ולעוצמת תחושותיו

-

-

מסכה

בוגד הבגד

אבל תופעה זו והגישה לגוף העירוס

להחזיר את הלגיטימציה של העירוס לבימת
המחול הישראלי .זה לא היה חידוש בקנה
מידה עולמי ,כי באירופה כבר הורגלו לגישה זו

העידו המודרני .שמלות הנימפות השקופות

ברקדו· כבר בסיפור גו-העדו המקראי יש רמז

שיצר לאוו באקסט עבורו נתפרו מבדי רשת

לערמומיותו של הבגד  .אדס וחווה מתוודעיס

מאז שנות

שקופ י ס  ,צבועיס ביד באופו מיוחד ושונה לכל

אל העירוס ותופריס להס בגד מינימליסטי.

בלהקתו של לינדסי קמפ  ,ואצל להקות אחרות.

נימפה ונלבשו ,כזכור ,על גוף עירוס .וזה היה

כשהיו אדס וחווה עירומיס לא התבוששו.

בשנת ! 1912

כשתפרו להס חגורות ,הפכו לערמומייס

יונת דלסקי הייתה הרקדנית הישראלית

" ויתפרו להס עלה תאנה ויעשו להס חגורות"

הראשונה שרקדה בגוף פנוי למחול ) .(1986

ה ,60-

בריקודיו של האנס ואו מאנו,

דלסקי רקדה את התפקיד

 IIהענקית II

ביצירתי

המחול המודרני שינה את פני הלבוש :רגל

)בראשית ג  ',פסוק ז ' (

יחפה  ,בגד גוף צמוד או שקוף איפשרו לעירוס

ומתמרניס בדרכיס פתלתלות בוויכוחיס עס

" נשיס מקוללות

לשוב אל הבמה.

האלוהיס בגו.

זוכר את המעריציס הרביס שפקדו אותה

-

והס מתווכחיס

הרנקוד בענרום חשוב ,הוא

הבגד מלמד על התקופה ,יכול לסמו את

מצלנח להחלנש את בנקורת

המ ע מד החברתי של הדמות המחולית  ,את
מצבה הכלכלי  ,הדתי  ,הוא מסוגל להדגיש
לאוס ,מיו  ,ויכול להפריד ביו זכר לנקבה ,ביו

בנת המשפט הדתנוגנ של הגפש,

נער לזקו  ,ביו צומח לבעל-חייס .הלבוש איפשר

המגבנלה את פועלו .הענרום

לרקדניות לרקוד דמויות זכריות ולשחקניס

פותח את האקוסטנקה של הגו,

לשחק דמויות נשיות בתיאטרוו היפאני

II

בעירוס מלא .עד היוס אני

והניחו זרי פרחיס על מפתו הבית  .יונת
הצליחה לרקוד עס כל אבר בגופה ,ללא
מחסומיס פיזייס או ריגשייס  .גופה הרגיש

משוחרר והיא נדמתה לוונוס ענקית ונערצת ,
כשהעירוס החיצוני מהווה בבואה ,ראי

לעולמה הפנימי

-

לנשמתה.

מרתה גראהס שנאה את רגליה שלה ,ולכו

והשקספירי .אולס מהו תפקידו של העירוס?

ותאפשר לרגשות להשמנע

תמיד רקדה בשמלות שהסתירו אותו.

האס הוא סוג של בגד או שיש בו איזה ייחוד?

את קולם בבהנרות מנוחדת

הרקדנית יעל הרמתי לא אהבה את המותנייס
שלה ודרשה להוסיף לשמלה בד שקוף ,שירד

לבגד כוח משלו  ,והוא מושך יוצריס עצמאייס

סביבו .הרקדנית גל חו לא אהבה את הברכייס

לעצב בו צורות מלאות דמיוו .הוא מצליח

שלה וביקשה שלא לרקוד במיני קצרצר ,על

להבליט אבריס יפיס בגוף הרקדו ובכוחו

מנת להשתחרר מטרדתו  .לאחר עבודה

להסתיר את אלו הפחות רצוייס .הבג,ד כשהוא

ממושכת עס רקדניות אלה ניסינו במאמץ

משמש סמל לדמות  ,מאפשר לרקדו למקד את

משותף להוריד  IIמסכות

רגשותיו אל הדמות  .אבל הוא עלול גס להוות

להסתיר מבוכה גופנית ,עלבוו ריגשי ,ועבדנו

מכשול ומחסוס ליוצר .

על גילוי וזיכוך הרגש והגוף כאחד.

II

אלו שנת כוונו

חסרונו של בגד בעל עוצמה רבה מדי הוא בכ,ך

במחול שלי "התופת" ,בפרק הסיוס II ,בפתח

שהוא משתלט על הרקדו ומאפשר לו כביכול

שערי גו-עדו" ,רקדה יעל הרמתי את דמותה

לעסוק רק בצד הטכני .עיקר העבודה של

של לאורה על יסוריה ותהפוכות נפשה .מבקרי

עיצוב הדמות הפנימית נותר בידי הבגד.

האמנות בארץ ובאירופה שיבחו מחול זה

)  (1988ועד היום מזכיריס אותו כביצוע מחולי
כוחו של הבגד נוצל בידי יעקב אבינו כשבא אל

שביטא יכולת גופנית מרשימה בשילוב רגשות

אביו ועל כפות ידיו פרווה ,כדי שיעקב הזקו

אנושייס דינמייס  .לבטיס רביס עברה יעל עד

יחשוב שהוא עשיו הבכור II :הקול קול יעקב

שהסכימה להופיע בעירוס  ,שכו היא גדלה

והיד י יס ידי עשיו "  ,שעה שבא לגזול את

בשכונה דתית בירושלים .היא בת למשפחה

הבכורה.

מסורתית  ,חמה ואוהבת .היציאה מהמוסכמות

לא היתה קלה עבורה ,אולס נחישותה ניצחה.
יימוט>ושונס  ",כור '  ,הנס ואן מאנן וגלן טטל

" 1910
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תוך כדי חזרות ואימוניס הבינה יעל כי

העירום אינו מתכווו להיות פרובוקציה ,אלא

חלק מתהליך נפשי פנימי עמןק .ריקןד משחרר ,
שהןא בבחינת קתרזיס .

יעל רןאיינה ברשתןת הטלןןיזיה ןבעיתןנים,

עמדה בלחץ משפחתי ןחברתי ,ןלא ןיתרה על
אמןנתה .היא הרגישה כממשיכה ,כחןליה
בשרשרת האמנןת של גדןלי אמני הרנסנס.
ציןריהם ןפסליהם של מיכ .אלאנג'לן ןבנבנןטן
צ'ליני נתנן לה השראה במאבקה.
בהפקת להקת המחןל שלי  IIפנטזיה

איסלאמית (, 1997) II

משכה את תשןמת לב

הקהל ןאנשי המחןל הרקדנית גל חן  .היא
העניקה ביצןע מיןחד למחןל  IIהעבד הפרסי

II

מתןך האןפרה "חןבנשצ'ינה" )הרעיןן המחןלי
של הריקןד עןבד בידי נפתלי עירןני( .נערה,
שבןיה ,פרסיה  ,מןבלת לחצרן של בןיאר ,אציל
רןסי ,כדי לשעשען במחןל  .גל חן רקדה בבגד
שקןף שהסתיר יןתר

משגילה ...

דןןקא בגד זה

הצליח להביא אןתה לשחרןר הרגש ןהשכל
הדרןש במחןל מיןחד זה.

לא פשןט להןפיע בעירןם בארץ בכלל
ןבירןשלים בפרט .הריקןד בעירןם חשןב ,הןא

מלמד את הרקדן להחליש את הבןשה מאברים
שןנים הנתפשים בעינין כבלתי מןשכים .הןא

מצליח להחליש את ביקןרת בית המשפט
הדמיןני של הנפש ,המגבילה את פןעלן .
העירןם פןתח את האקןסטיקה של הגןף

ןמאפשר לרגשןת להשמיע את קןלם בבהירןת
מיןחדת.

אחד מרקדני סרב להןפיע בעירןם  .הןא הצהיר
שהןא מתבייש בגןפן .שאלתי אןתן  ,האם הןא
מתבייש גם בכפןת ידין .הןא הןדה אט אט כי

הןא מתבייש רק בחלקים מאןד מסןימים
שבגןפן .במשך שנןת עבןדה רבןת גיליתי ,כי

התהליך הכרןך בבןשה יכןל דןקא להפתיע

במהפכה המכןנה  IIהחזרה אל

ןלאפשר ריקןד חדש הנןבע ממקןר אחר  .רקדן

" העידן החדש  ",אלא עןד פן בהתפתחןת

המימיקה ןאת הבעת הפנים .העירןם החדש

צעיר אחד הןריד את מכנסין ללא היסןס ,אך

הרקדן ןשחרןרן ממגבלןת חיצןניןת ןפנימיןת

יכןל להתפתח בימינן ןלפתח את מלאכת

כאחד.

שזירת הרגשןת ןהמשחק בשרירי גןף נןספים :

את חןלצתן היה מןכן רק

לפתןח ...

רקדנית,

הטבע II

אן

שהשילה בקלןת את חןלצתה ,לא הייתה
מןכנה להןריד את מכנסיה אל מתחת לברכיה.

הקטנים בתןך תנןפת המחןל הכללית  ,את

בשרירי הגב ,הבטן ,הרגליים ןהזרןעות תןך כדי
הלבןש הןא שמאפשר את העירןם

תנןפת המחןל הכללית .כי פני הרקדן אינם

חשיפת הברכיים עןררה את העלבןן העצןר

הפרןבןקטיבי  ,המתריס  ,המשפיל ,המפחית

כפני השחקן

במערכת רגשןתיה  .כך במשך שנןת עבןדתי עם

ער,ן המעליב ,הגרנדיןזי ןהמהלל את יןפין של

לב י טןי רגשןתין

ג ן פי ןגןפם של רקדנים אחרים גיליתי כי ישנן

הגןף כאחד .הןרד את בגדין של רקדן המציג

בהן משתקף תןכן המחןל  .מכל מקןם

תפקי,ד שהלבןש מאפיין אןתן  :חייל  ,נזיר ,

כשרקדתי את  IIמחןלןת בני ברית דוד"

קשר ברןר בין היחס המןזר אל חלקי גןף
שןנים ןתיפקןדם הריגשי )קשר זה היה נןשא

מחקרי ,שראה אןר בספרי המשןתף עם נפתלי
עירןני תחת הכןתרת  IIדמימה אישית

-

נסי,ן אינדיאני  ,אדם

קדמןן...

ןתגלה מהן כןחן

-

כל גןפן העירום הןא פ ני ם ,

) (1990

בעירןם בפסטיבל ישראל ,זן היתה כןןנתי.

היצירתי של הע י רןם.

המחןל

הבלתי תלןי"( .

-

כל גןפן הוא בעצם מקןם פנןי

הריקןד בעירןם בפני הקהל היה עבןרי חןןיה

יש ןהבגד ממלא תפקיד מכריע בעיצןב אןפיה

עמןקה  .עןצמת הרגש המתפרץ הפתיעה אןתי,

של הדמןת  ,ןיש שהרגש לבדן צריך ליצןר אותן

משום שעל הבימה היתה העןצמה המשתחררת

ןלשכנע בקיןמן.

עזה יןתר מזן שבחזרןת.

לעירןם במחןל  ,יש ,לדעתי  ,אןתן כןח ,שחייב

העירטול נותן לכל אברי הגןף שןןיןן

ןחדר ההתפשטןת היה מןקד לאירןעים

את רגשות השחקן היןוני העתיק להןריד את

הזדמנן י ןת  .הרקדן הופך לגןף שלם ,המתפנה

חברתיים ןתרבןתיים .כיןם במרפאןת גןף ןנפש

המסכה ,לצאת אל העולם .בתיאטרןן היוןני

לריקןד .כפי שלא נדרןש מנגנים להפחית

בעןלם הרחב נכנס העירןם כחלק משיטה

העתיק היתה לשחקן מסכה על פנין  ,שאפיינה

צל י לים מכלי נג ינ תם  ,מזמרים להחל יש את

ט י פןלית .כי שעה שהבגד מןנח על אברי גןף

את אופיה ,גילה ןמעמדה של הדמות שעיצב.

עןצמת שירתם  ,אל נתפלא אם רקדנים

שמתביישים בהם ,הןא מדגיש את קיןמן של

רק משהןרדה המסכה )בתקןפןת היסטןריןת

מבקשים במקרים מיןחדים להשתחרר ןלנגן

העלבןן שבקרבן  .לעירטןל יש השפעה על מצב

מאןחרןת יןתר( החלה מלאכת המשחק של

בכל מיתרי רגשןתיהם באמצעןת כל מ י תרי

זה ןבכןחן לעןרר את הרגש מתרדמת העלבןן

שרירי הפנים שלן .ןכך יכןל היה להתפתח

גןפם .

אין חדש תחת השמש ,ןכבר ביןןן העתיקה גילן
את כןחן המרפא של העירןם .אימןני הצעירים
בקרבןת המגע ןבמחןל נעשן בעירןם מלא ,

ןלפנןת למןקד מרכזי אחר  ,לרעיןן אחר

שחקן המסןגל לבטא רגשןת.

ןלהעשיר את התפקיד ברגש החדש שנןצר.

ניסיונות אלו של הריקוד בעירום בארץ הם

אבא ,אנשי המימס,ד חברים

-

אני מקווה

בבאלט החצרוני הצרפתי הופיעו הרקדנים

שכעת תבינו  ,בזכות דברי אלה ,מבלי לשפוט ,

וחצי מסכות עשויות עור על פניהם עד מחצית

את הריקוד בעירום .

ה .17-

הןרדת המסכה מהפנים של

חלןציים ןמבןרכים ,אןלם יש להדגיש כי

המאה

העירןם אינן בבחינת אןפנה חןלפת אן פרק

הרקדן יכןלה להראןת את מחןל השרירים

ם
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יש משהו טוב בצירוף החם/הקר בין

כוריאוגרף מעולה היה קרנקו !יצירותיו

רקדנים צעירים וצעירים מאוד כגון

משמשות כנכסי צאן ברזל של שטוטגארט,

אלכסנדר זייצב ,הרוסי הטרי המדהים בן

ה 24-

של באלט שטוטגארט ,לבין יצירות בעלות ותק

"היסטורי" ,כגון  IIהסילפידות II
למשל", Voluntaries " ,
 ,1973שעה שהיה המנהל האומנותי

ואנדרסן מתכוון לטפח "צאן" יקר זה ,שעליו

הוא עצמו גדל ,שעה שהיה במשך כמעט 20
שנה מרקדני הלהקה  ,שאליה שב מקץ

של פוקין או

שיצר גלן טטלי בשנת

10

שנות

עבודה בקנדה ,מולדתו.

של

הלהקה לאחר מותו הפתאומי והטראגי של ג'ון
קרנקו.

 IIארבעת מיני המזג "Four) II
"  (Temperamentsמאת באלאנשין

למוזיקה

של הינדמית היא יצירה שמכבר הפכה

מסתבר ,שהמדיניות של המנהל הנוכחי  ,ריד

לקלאסיקה ניאו-קלאסית .השטוטגארטאיים

אנדרסון ,מתנהלת בשני מישורים :מצד אחד

ביצעו זאת בצורה משכנעת ביותר .עוד יצירה

פא-דה-דא II

הוא עושה מאמצים לא פשוטים להפוך את

מאת באלאנשין" ,צ'ייקובסקי

הצוות ההולך ומזדקן שירש ממרסיה היידה

בוצעה על ידי ולדימיר מלחוב והרקדנית

הטובה יוליה

לחבורה צעירה של רקדנים על רמה גבוהה
מאוד

-

קרמר )(.Julia Kraemer

מלחוב

הראה את מלוא יכולתו הוירטואוזית בקפיצות

בעיקר צעירים נהדרים מרוסיה

ואוקראינה וגם חבורה לא קטנה של איטלקים
ומצד שני לחדש יצירות המצויות ברפרטואר

מושלמות ,אבל עדיין אין ללהקה באלרינה

ברמתה של מרסיה היידה או בירגיט

קייל ...

הלהקה ,שלא טרחו לרקוד אותן בשנים

 IIהסילפידות II

האחרונות.

מאת פוקין

-

למעשה ,הבאלט

המופשט ,נעדר העלילה ,הראשון בתולדות
הבאלט במאה

אנדרסון מכהן בתפקיד המנהל האומנותי

"הגון" אבל לא מלהיב .רוברט

פחות משנה וגישתו כבר נושאת פרי.

הכוריאוגרף אווה שולץ

ה - 20-

זכה הפעם לביצוע

נ,(Uwe Scholz

,(Tewsley

טיוזלי ) Robert

רקדן יפה תואר ,שהגיע

"ל ונטארוס  ",כור' ,גלן טטל " ר קדנוס ,מרגרט אולמן ורוברט
ט'וזל'  ,צ'לוס ,גונדל ק'ל,אן
"VOLUNTARJES". CHOR.: GLEN TETLEY, DANCERS: MARGARET JLLMANN
& ROBERT TEWSLEY, PHOTO: GUNDEL KJLJAN

למשל  ,שאף הוא גדל בשטוטגארט ומנהל כיום

לשטוטגארט מקנדה יחד עם המנהל האומנותי

את באלט לייפציג ,יצר ארבעה קטעי סולו

החדש ,הנחשב לכוכב העולה של הלהקה ,לא

נראה ,שהמדיניות החדשה של ריד אנדרסון

הבריק הפעם.

הולכת ומצליחה להחזיר לחלוחית והתרוממות

לרקדן יחי,ד

,lINotations 1-4 11

שבכורתו

בשטוטגארט התקיימה באוקטובר

'. 96

רוח לשטוטגארט .הלהקה עובדת על חידוש

עבודה

מרגשת הדורשת יכולת וירטואוזית רבה.

עבודתו של יוצר איטלקי צעיר ,מאורו

ביגונצטי ) (Mauro Bigonzetti

עבודותיו השקספיריות המצויינות של קרנקו,

למוזיקה של

רקע הבימה החשוך משמש מרקע להקרנת

שוסטקוביץ' " ,IIKazimir's Colours

קטעים מכתב-היד של התווים שחיבר פייר

מבולבלת  ,מבולגנת ,כדרכם של כמה יוצרים

בולז .הרקדן מסתכל בתווים ,ורק אחר כך
פונה לתנועה  ,כאילו הוא

 IIלומד II

את המוזיקה

 IIאילוף

הסוררת II

ו  IIרומיאו ויוליה ".

צעירים בימינו .אבל אסור לשפוט את יכולתו

בתחום אחד אפשר ממש לקנא בלהקה זו :הקהל

של יוצר על פי עבודה אחת בלבד.

הנאמן והנלהב של שטוטגארט .שעה ששומעים

תחילה ורק אחר כך מחליט מה לעשות .המחול
המיוחד הזה נועד תחילה לכוכב האורח של

היתה

שהיוו את הבסיס למוניטין הלהקה  ,ביניהן

על אדישות הצופים ומיעוט קוני הכרטיסים
יי הצבעים ש.לקאזימיר) "/כור ן; מאורו בוגונ.צטי ,

בלהקות הבאלט הגרמניות השונות ,בשטוטגארט

שטוטגארט ,ולדימיר מלחוב ,המתעופף לו

רקדנוס ,מרגרט אולמן ורוברט טווזלו ,

האולם תמיד מלא ,הצופים צעירים ברובם והם

בעולם בין ניו-יורק לוינה ושטוטגארט  ,והנמנה

צולוס ,גונדל קולואן

מוכנים למחוא כפיים דקות ארוכות ולהשליך

רשמית על רקדניה הקבועים ,אבל מופיע בה

"KAZJMJR'S COLOURS". CHOR.: GLEN TETLEY,

לבימה זרי פרחים ,שעה שהאומנים האהובים

רק לעיתים רחוקות למדי.

DANCERS, MARGARET JLLMANN & ROBERT TEWSLEY,

עליהם משתחווים לפני המסך .

PHOTO, GUNDEL KJLJAN

מכל מקום  ,במופע שראיתי ביצע את הסולו

~

של שולץ רקדן אוקראיני אחר ,אף צעיר
ממלחוב ,אלכסנדר זייצב שמו .אולי החלפת
תפקידים זו היתה בגדר מעשה

 IIחינוכי II

מצד

המנהל האומנותי ,כי מלחוב עצמו רקד במופע

זה לראשונה תפקיד אחר

ב" IVoluntaries

של

גלן טטלי .מלחוב אמר לי  ,שהוא משתוקק
לרקוד ביצירות מודרניות  ,אבל הכל דורשים
ממנו להופיע כל העת בתפקידים קלאסיים של
נסיכים

למיניהם ...

מכל מקום ,זייצב ,הנראה כמו נער ממש  ,מילא

את הבימה בתנועה חדה ומדוייקת  ,מלאת
להט נעורים מלהיב .הוא רזה ומוצק  ,בניגוד
למלחוב ,שתנועתו רכה כשמנת ,וכל הוויתו
נשית מדי לטעמי .בבוקר המופע הלכתי לראות

את שיעור הלהקה עם מורה רוסית מצויינת,
המלמדת את הבנות .רק כעבור כמה דקות
שמתי לב שאחת

 IIהבנות II

היתה לא אחרת

מאשר החבר מלחוב .הוא בחר להשתתף
בשיעור הבנות דווקא ,כי הוא מעדיף מורה זו

על המורה

לבנים ...

גם יצירתו הותיקה של ג'ון קרנקו ,שבוצעה
לראשונה בשנת

 II ,1965אופוס " 1

למוזיקה

מאת אנטון וברן  ,חודשה לאחרונה וזכתה

לביצוע טוב ,אם כי לא מלהיב .איזה
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י

ים

פרדיק

שולי

ח

אבל משעשע

II

ו,

אשטון

האיש,

היצירות

שלו

" " Secret Muses
" Cruising the
" Perforlllative
בהןצאת

The Life of Frederick Ashton
מאת Julie Kavanagh
הןצאת Faber & Faber

Indiana University Press
 260ע'

לןנדןן,

1996

ראמבר ןנינט דה ןאלןאה ,ןעד שאשטןן יצא
לגמלאןת ,מתןארןת מנקןדת הראןת של יןצר

מרכזי זה .אם כי נןלד בדרןם אמריקה ,היה
אשטןן דמןת מאןד ייבריטית" ,לטןב ןלרע .גם
הבאלטים שלן שןפעים אנגליןת ,בכל המןבנים,

שכן האןפי הבריטי כןלל הןמןר יבש .יןתר מכל
אהב לשחק ןלהתחפש לדמןיןת ,כגןן זן של
המשןררת האקסצנטרית אדית סיטןןל אן של
איזאדןרה דאנקן ,להנאת באי מסיבןת בהן

מזמן לא יצא לאןר ספר מחןל מצןיין כמן

השתתף ןשתה הרבה

במקצת ,שכן כתןבןת בה שלןש מילים מאןד

הבין גר אפיה האןמנןתית-אישית של ג'ןלי

מעןדנןת ריגשית ,המסתירה יצרים עזים ,כבןד

אןפנתיןת במחקרי המחןל בארה"ב בימינן:

קאןןאנה על אןדןת אחד הכןריאןגרפים

תת-הכןתרת של ספר מסקרו זה מפחידה

.Ethnicity, Nationality, Sexuality
המןנח

" "cruising

הבריטיים הגדןלים של המאה

ה ,20-

אשטןן,

במקןמןת מפגש למחפשי קשר אנןשי ,מיני.

על מנת לתאר את הכיןןן הכללי ,הנה אחדןת

שנפטר לפני כעשר שנים.

שלי?" ,ייאבר המין של מייקל ג'קסןן",

זהן ספר רב היקף ,המכיל כמעט

700

גדןשי פרטים ,כתןב בצןרה מרתקת ,מבןסס על

אשטןן לא היה פילןסןף ןלא התיימר להיןת

תיעןד ענף של מכתבים ,ביקןרןת ,ראיןנןת

יןתר ממה שהיה :כןריאןגרף מעןלה.

ןבעיקר הכרןת אישית עם היןצר.

זהן ספר מרתק ,מלא ידע מעמיק באןמנןת
חיין הפרטיים של אשטןן ןכל אהבןתין

המסעירןת ,ןעל פי רןב עצןבןת ,לבחןרים

ש)::כפיה" ,על אןדןת חברןת אן חבןרןת

צעירים שהתחלפן בחיין ,מתןארים בצןרה

שכאילן מחייבןת השתייכןת למיעןט מיני

בדמןיןת הפןעלןת ,ןמתןך אהבה רבה לנןשא
הביןגראפיה.

ספר שאינן נןגע רק למחןל ,אןלם מרתק

ןלעיתים משעשע ןמאיר עיניים.

יצירןתין זןכןת לניתןח אןמנןתי מאיר עיניים,

תןך הדגשת הקשרים הגלןיים ןהסמןיים של
היןצר עם ייהמןזןת" שלן ,שהין כןלן נערים יפי
תןאר ,אהבןת מןרכבןת ןיחסים סבןכים,

שתחמן את חיין ןהשתקפן בכןריאןגרפיה שלן.
יכןלתה של המחברת )שהיא עיתןנאית

במקצןעה( לחבר בין אןמנןת לבין גר אפיה

בצןרה כה משכנעת ,יחידה במינה .יחסן של
אשטןן למחברת היה

-

כרגיל שעה שמדןבר

באןבייקט חי כגןן תןלדןת-חיים

-

דן-ערכי.

הןא נתן לה רשןת לעבןר על כל ניירןתין

הרבים ,ןבכללם על המכתבים שקיבל ןכתב,
אןלם ביקש שתחכה עם הפרסןם עד לאחר
מןתן .

תןלדןת הבאלט הבריטי מאז ייסןד הלהקןת
הראשןנןת בשנןת

50

יצירתן.

עמןדים,

סימפאטית ,מבלי להתחשב יתר על המידה

מסןיים.

הבריטית החצרןנית ,עם יכןלת אןמנןתית
ןאנןכיןת ,ציינן את חיין ןאת

מכןתרןת המאמרים :יימי היה בארןן הבגדים

ייההןמןאיןת של הטלפןן" ,ייהןמןסקסןאליןת

מןפרז לבית-המלכןת ןכל המנגנןן של המסןרת
ןתשןמת לב לגןןנים דקים ,יחד עם סנןביןת

שאןל מעןלם ההןמןאים,

ןפירןשן "לצןד" פרטנרים בבארים אן

ןיסקי ...

ה  20-ןה 30-

על ידי מרי

הבאלט ,אמפתיה לאיש המןרכב ןהמיןסר הזה.

לגופו

של הטקסט

" " Bodies of the Text
אסופת מאמרים שנערכו על ידי Ellen W.
Goellner & Jacqueline Shea Murphy
הוצאת Rutgers Uni. Press
 264ע'
בניגוד לאופנה האמריקנית העכשווית של
כתיבה תיאורטית ,מסובכת ואזוטרית על
מחול ,עד שממש כמעט בלתי אפשרי לקרוא
את ההגיגים הנעלים של  IIהוגים

II

BODIEST~E TEXT
~ ';'.

) \ ' - J.
"
\ f..
~ .......

--

ג \.

'.

~

I

אלה,

הנושא המרכזי הוא היחסים הלא פשוטים

דומות ,לא רק המחול עצמו משמש נושא ,אלא

ז'אק דרידה,

"
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גם מחול בניתוח מסורתי ,כגון במאמרו של
אחד התאורטיקנים הבכירים של התיאטרון,

~ ~ :.

\\

'(1
,.

שבין טקסט לתנועה ,למחול כטקסט וסוגיות

'

.ן ) /,

\

"

המאמרים בספר זה רובם קריאים ,אם כי לא
פשטניים.
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Ellen W. Goellner & Jacqueline Shea Murphy

המחול הוא מעצם טבעו בלתי מילולי ,אולי זה
גם אחד מיתרונותיו ,למרות זאת מרתק לקרוא
רשימות על ארני זיין וביל טי ג'ונס ,על השחקן
דאגלס פיירבאנקס  IIכגנב הבלאט רוס

II

של

דיאגילב ,על הפמיניזם אצל המשורר הצרפתי

אננה

הלפרוו

וצורתו

-

מחול

בקלופורנוה

מלרמה והרקדנית לאוי פולר ,ונושאים
מעניינים נוספים,

אין זה ספר קל לקריאה  ,אולם המאמץ כדאי
ברוב המקרים,

" " Moving To ~ ard Life
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אננה הלפרין שייכת לדור הראשון של יוצרי
המחול המודרני באמריקה  ,אבל היא לא פעלה

בניו-יורק ,ה"מכה " של גראהאם  ,המפרי ובני
דורו ,אלא בקליפורניה  ,יותר משתרמה
ביצירותיה לבדן ,יצרה הלפרין שיטות וניסתה
לקשור את המחול החדש עם עבודה קהילתית,
השתמשה באילתור ויצרה עם תלמידיה-
רקדניה פולחנים משלה,
בדרכה זו הכשירה את הקרקע למחול הפוסט-

 ,מודרני ,לקונטקט אימפרוביזיישן ,והניסיונות
לחלץ את המחול מהפרוסצניום של התיאטרון
המקובל ,הלפרין היא זו שהכניסה את העירום
כמרכיב של המחול החדיש,

הספר הוא בעיקרו מאמרים שכתבה בשנות

ה  ,60-ה  70-וה ,80-

עם הקדמה לכל פרק מאת

אישים כסאלי ביינס  ,ג'אניס רוס ורייצ'ל קפלן,
היא העדיפה לבנות מגדלים מאשר לרקוד

שגם ערכה את הספר ,

במגדלי-שן מבודדים מהמציאות הסובבת,
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וכה

אךנטינה
מאת רות אשל

~

מיה ארבטובה הייתה הרקדנית,

~

המורה והכוריאוגרפית בהא הידיעה

ארבטובה נישאה לרקדו ולנטיו זיגלובסקי
והגיעה איתו ארצה

ב .1934-

הם הופ י עו כאו

המחול המודרני האירופי ,יי מחול ההבעה" ,
היתה בעיצומה  .גרטרוד קראוס איפשרה לה

בתחום הבאלט הקלאסי בארץ ישראל בשנות

שנתיים  ,ואז הוזמו בעלה לרקוד בלהקתו של

להתאמו בסטודיו שלה  ,אבל המקום היחיד

הארבעים והחמישים  .היא העמידה דורות של

ליאוניד מאסיו במונטה קארלו .גם ארבטובה

שבו הורשתה ארבטובה ללמד באלט קלאסי

רקדנים ומורים.

הוזמנה להצטרף ,אבל משהחלו לנשב  .ר ן חות

היה הסטודיו של אורנשטייו.

לפני כשמונה שנים הוקמה עמותה שמטרתה

ב 1940-

ליצור

מלחמה ,העדיפה להתרחק מאירופה וטסה לניו

כשהוזמנה ארבטובה

יורק  .שם עבדה עם הכוריאוגרף מיכאל מורדקיו ·

כוריאוגרפיה לאופרה העממית והיתה זקוקה
לרקדנים  ,היא קיבצה אנשים עם רקע כלשהו

קידום ועידוד צעירים העוסקים בתחום

חזרה לארץ  ,לאחר שהציגה את עצמה

בתנועה ונתנה להם שעורי באלט קלאסי .

הבאלט הקלאסי וכו בהנצחת פועלה של מיה

ב 1938-

אר בטובה  .את מסגרת התחרות יזמו נירה פז,

כתיירת והצליחה להשיג ויזה .בתל-אביב

מתעמלי מכבי  ,שנימנו עליהם ,היו עתידים

מתלמידותיה הבכירות של ארבטובה ,יאיר

הקטנה הייתה דמות יוצאת דופו .כאשה יפה

להיות הגרעיו הראשוו של להקת הבאלט שלה.

ורדי  ,מנהל כללי של מרכז סוזו דלל וחזי

ובעלת טעם אקסטךוגנטי משכה תשומת לב

לסקלי  ,משורר  ,עיתונאי ומבקר מחול  .התחרות

רבה  ,והיתה מודעת לכך  .יי ידעתי שהכובעים

ב ,1943-

פתחה ארבטובה את הסטודיו

מאפשרת לא רק לגלות כשרונות צעירים

שחבשתי  ,השמלות הצבעוניות וצבע

הראשוו שלה  ,במכבסה ששטחה נחצה לשניים

בתחום הביצוע ,אלא גם מפנה זרקור לעבר

הציפורניים שלי נראו לא מוסריים במקצת

בקיר לבנים  .היא נאלצה להחליף מקום כמעט

אולפני הבאלט הקלאסי השונים ,בהם נעשית

בהשוואה לחצאית החאקי  ,החולצה והצמות

מדי שנה .לימדה באולם חתונות ,ואחר כך

בצנעה עבודה קשה ועקשנית  ,המשתרעת על

של אותם הימים) ".בראיוו ליהודית בריו-

במרתף שהיה מוצף מים בחורף ,עד

פני שנים בטיפוח הדור הבא.

אינגבר  ,מחול בישראל .(1975 ,

שהתמקמה סופית בשדרות בו-גוריוו

בתחום הבאלט הקלאסי מתרכזת בלהקת

"רציתי לרקוד ,בבית לא

.72

ערב

מלחמת השחרור שימש הסטודיו שלה גם
כ " סליק" )מקום מחבוא לנשק( של יי ההגנה".

עד היום  ,כמעט כל הפעילות המקצועית
הבאלט הישראלי  .התחרות והמפגש עם
הכוחות הצעירים יכולים לעורר ולעודד גם את
הכוריאוגרפיה הקלאסית הישראלית  ,שלהוציא
ברטה ימפולסקי  ,מצויה בתרדמה עמוקה יותר

ב-

1949

הקימו מיה ארבטובה  ,אירנה גטרי ,

מיה פיק ואלישבע מונה את הבאלט העממי.

רצו לשמוע .נעשיתי

היתה זו תופעה יוצאת דופו .לראשונה חברו
י חד רקדניות מקצועיות ,יצרו תכנית משותפת,

רקדו כסולניות בריקודים של הקולגות

מהיפהפיה הנמה .

ארבטובה פעלה בשנים שההתנגדות לבאלט

חולה .לאמא היה חבל על

והעמידו זו לרשות זו את תלמידות יהו
המתקדמות.

הקלאסי היתה נחלת רוב האוכלוסיה  .גם
העיתונות לקחה חלק פעיל במסע נגד הבאלט.
יימסורת הבאלט הקלאסי הלא היא משהו זר

הבת שלה ונתנה לי כסף

לאמו היהודי .זהו סגנוו הגינונים בחצרות
המלכים בתקופת הרוקוקו  ,שכאילו נשתמרו
עד היום לשמש חומה ומגו מפני הדי הזמו

החדש ...

הקשורות זה כבר לסגנוו מסוים שליטה קבועה
במסמרות  ,לקום פתאום ולחפש דרכים חדשות

לשנת היובל להולדתו של שופו .הקבוצה
הופיעה ברחבי הארץ והצליחה להחזיק מעמד

לחודש לימודים .מאז

אמנם לא נעים הוא ודאי בשביל

רקדניות )ארבטובה  ,אירנה גטרי ,מיה פיק(

התוכנית האחת והיחידה שהועלתה הוקדשה

שנה תמימה  .ב 1951-

העלתה ארבטובה על

במת הבימה את תלמידיה המתקדמים
כשהעבודה המרכזית הייתה הסילפידות

כל המשפחה

נשארת.י ..

למוזיקה של שופו וב 1955-

את מוכרת

הגפרורים .מופעים אלה היו עיקר הפעילות

בתחום הבאלט הקלאסי באותו השנים .

)הכוונה למחול המודרני( .אבל איו זו סיבה
מספקת להרגלת ילדינו  ,הנוהים אחר ר י תם
)מקצב( והתנועה ושיש בהם מחוננים ,לצורות

שאומרות כולו

יושו ...

היתה נגדה על

בתחרות בינלאומית לבאלט קלאסי ולריקודי-

מוטלת עלינו חובה

כפולה ומכופלת להסביר  ,ושוב להסביר ,
שבשיטה זו ובדרך זו איו משום אומנות של
אמת " )תגזיר עיתונות  ,הארץ ,

.1949

אופי  .ראש חבר השופטים היה רוסטיסלסאב

שהרשתה לי לרקוד"

ב 1910-

זאכארוב מהבולשוי  .תלמידתה יונה לוי  ,אז בת

,14

וצעירת המשתתפים ,היתה נציגת ישראל .

היא זכתה במקום השני במדלית הכסף,

מצוי

בארכיוו מחול בישראל( .
ארבטובה נולדה

שנה לפני כו הוזמנה ארבטובה לווינה לשפוט

מוה ארבט  Iבה

ובמדלית הזהב זכו רודולף נורייב ומיה
פליסצקאיה .

למשפחת הירשוואל,ד
בשנות

משפחה מסורתית בע י ירה קטנה ברוסיה .אביה

נאסר על ידי הבולשביקים ולא שב עוד לביתו.

ה 50-

היה הסטודיו של ארבטובה מרכז

ארבטובה החלה להופיע במועדוו יי סמדר ",

הבאלט הקלאסי בישראל  ,וביו הראשונ'ים

ולאחר מכו נישאה לזמר-שחקו יוסף גולנ,ד

בארץ שהיה מצויד ברצפת עץ  .להקות מחול

מכוכבי הבידור הקל באותם ימים  .השניים

אורחות מחו"ל קיימו שם חזרות  ,וקירות

רצו לשמוע  .נעשיתי חולה  .לאמא היה חבל על

הקימו  ,עם מיכאל גור  ,את הקברט הסאטירי

הסטודיו כוסו בתצלומי כוכבים ועליהם

הבת שלה ונתנה לי כסף לחודש לימודים  .מאז

יי אף על פי כו "  .את רוב המערכונים שעסקו

הקדשה אישית למיה ארבטובה .

הבריטי  ,כתבה השחקנית מרים ברנשטיו-כהו.

אר בטובה ,אם לבת ,התאלמנה בשנת .1973

ארבטובה רקדה ושיחקה ,וכמובו העמידה את

היא המשיכה ללמד עד שהתרופפה בריאותה.

הילדה בת השבע התייתמה .בת 11

ראתה

לראשונה מופע באלט  .יירציתי לרקוד ,בבית לא

נשארתי ...

כל המשפחה היתה נגדה על

שהרשתה לי לרקוד " )בראיוו עם שרית ישי,
העולם הזה,

(. 19.6.1985

באקטואליה והצליפו בשלטוו המנדטורי

התנועה  .ההופעות התקיימו בכל ליל שבת
היא למדה באופרה של ריגה וביו מוריה היו
הבאלרינה אולגה פראווברז ' נסקאיה
ואלכסנדרה פוקינה ,גיסתו של הכוריאוגרף

רק באמצע שנות

ה 80-

נעלה סופית את שערי

ובכל שבת במלוו יי ריץ  ".מאוחר יותר הקימו

הסטודיו.

השלושה את התיאטרוו " לי-לה-לו  ",שהעלה

אביב  ",וב  1990-הוחלט לקיים תחרות באלט

מחזות מוזיקליים

-

ואחר כך את התיאטרוו

מיכאל פוקיו  .היא התקבלה ללהקה ואף

דו-רה-מי שאר בטובה היא שיצרה את

הופיעה כסולנית .חייה בלהקה לא היו קלים.

הכוריאוגרפיה לרוב מופעיו .

בעקבות גילויי אנטישמיות בחרה לעצמה שם

משפחה מסגיר פחות  ,אר בטובה  ,והחלה

כששבה לארץ

חובשת פיאה בלונדינית  .שש שנים רקדה

למצוא עבודה במסגרת האולפנים למחול

בלהקה של בלט ריגה והתמזל לה מזלה לעבוד

מודרני שהיו קיימים אז .המורות שם התנגדו

עם הכוריאוגרף מיכאל פוקיו .

לכך  .המלחמה ביו הבאלט הקלאסי לביו

ב ,1938-

התקשתה ארבטובה

ב 1985-

הוענק לה התואר יי יקיר תל-

קלאסי שתישא את שמה  .היא נפטרה זמו קצר
לפני התחרות הראשונה .

ם
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I
I

..........

התחרות לבאלט קלאס י על שמה של

בפרס רא ש וו זכתה הלנה דזב י סשוו י לי ,

~

מיה אר בטובה  ,אחת המורות

תלמידת בית ספר עירונ י א ' )הכינה לתחרות :

הראשונות בארץ לבאלט  ,התקיימה לראשונה

ליאורה אקסלרוד( שהקרינה ביטחון  ,יכולת

בשנת

.1989

כוונת העמותה  ,המנהלת את

טכנית טובה וה י חידה שהתמודדה היטב עס

ענייני התחרות  ,היא שיפור ועידוד רמת

הפירואט י ס  .הלנה זכתה בפרס יוקרתי .אבל

הביצוע של הרקדניס באר ץ.

אינה יכולה לקבל תעודת-בגרות  ,להתגייס

לצה  IIל  ,משוס שא י ו לה תעודת

..........

אגף האמנויות של עיריית תל אביב-

~

יפו  ,בהנהלת דר' שוש אביגל ,עומדת

לקבוע שלט מיוחד מעל לכניסה לבית מס' 72
שבשדרות בו-גוריוו  ,הבית בו היה הסטודיו

לבלט של מיה אר בטובה.

שעה שהסטודיו היה פעיל ,היו אלה עדייו
שדרות הקק  IIל  .הסטודיו נמצא בקומת

הקרקע ,ואפשר היה להגיע אליו או מהכניסה
הראשית ,או סביב ,מו החצר האחורית .מיה

עצמה התגוררה בקומה הראשונה שמעל

עצמה ,שנפטרה זמו מה אחר כך .תחילה

למרות שבדרכוו הרוסי של האס הדבר כתוב
בפירוש  .סיפור ישראלי מרגיז .

התקיימו התחרויות מדי שנה  ,בשניס

האחרונות הוחלט לקיימו פעס בשנתייס .במאי
התקיימה התחרות בפעס השביעית  ,גס הפעס

כלת הפרס השנ י היא הלנה דמיטריאנקו ,

במרכז סוזן דלל .

תלמידת ליאורה בינג-היידקר )הכינה לתחרות :
גיאנה שקריאו( שמקרינה מוזיקליות ושמחת

בשניס האחרונות נוצרו קשריס ב י נלאומייס

מחול  .לאלה נגלי )פרס שלישי( ,תלמידתה של

בין התחרות ע  IIש ארבטובה לתחרויות באלט

מריס קאופמו נוכחות בימתית  ,ביטחון  ,שיווי

בארצות אחרות  ,אליהו נשלחו זוכי התחרות

משקל )שבלט בעיקר בואריאציה מתוך

בישראל בתמיכת המחלקה לקשר י תרבות

"היפהפיה

הנמה (. II

אך הקפיצות שלה אינו די

ומדע במשרד החוץ .ביו היתר נשלחו זוכיס

קלות וכמו אצל מרבית המתמודדיס ,

לתחרויות שהתקיימו בשנחאי  ,הלסינקי  ,לוזאו

הפירואטיס הס עדיין מכשלה .
את הפרס הרביעי קיבלה סווטה גרוזובסקי ,

לא רק תלמידיה של ארבטובה ,גס כל להקות
הבאלט האורחות שהגיעו להופעות בארץ

ה  40-וה-סS

היו אורחיס בסטודיו זה,

ששימש לשיעוריס היומייס ולחזרות  .כאו
התאמנו והזיעו כל גדולי הדור ההוא ,ביניהס
ג'רוס רובינס ,ז ' או בבילה ,הארלד קרויצברג
והבאלרינות המפורסמות של אותס זמניס.
ביו חניכיה של ארבטובה היו נירה פז ,זוהרה
סימקינס-מנור )בת אחותה של מיה( וגבריס
אחדיס ,שהגיעו לרמה מקצועית נאותה,

ביניהס משה לזרה וראובו פורמברג .אולס,
ללא מסגרת מקצוענית לא היה לאומניס אלה

היכו לעבוד .לכו הס נדדו לאירופה ולאמריקה.
נירה פז רקדה בניו-יורק ,סימקינס-מנור

ב  IIבאלט ראמבר

II

הלונדוני ,משה לזרה בספרד

ופורטוגל וראובו פורמברג בהולנד .כיוס הוא

אחד ממנהלי הבאלט הלאומי של הולנד.
הסטודיו שהיה ממוקס מול הכניסה לגו-
החיות של תל-אביב )כיוס מצוי שס קניוו  IIגו
העיר"( שימש בית-ועד לכל אומני המחול,
ובזכות הציוד המשוכלל ,מקוס חזרות ללהקות
שונות .

הזוב' ס נתחרות מ' ה ארנטונה

, 1997

)'מ'מ ושמאו,

פרס ראשו)  ,הוגה דזנ'סשוו'ו'
פרס רנ'ע'  ,סווטה גרוזונסק'

פרס שו ,ש  ',אוה גגו '
פרס שג ',ה ו גה דמ'טר'אגקו
צ ' ו) ושנח  ,אונס ווו ,צק'

54

בתחרות הראשונה השתתפה גס מיה ארבטובה

שלא רשמה באיזה טופס שאמה י הודיה .

וטוקיו .

לסטודיו.

בשנות

זהות...

משוס

כפי שמסרה מנהלת התחרות  ,נירה פז  ,הוגשו

יותר מ 20-

תלמידתס של א י לנה ואדס פסטרנק )הכינה :

ברידז' אותאר(  .יש לה גוף נפלא  ,אלגנטיות

מועמדיס לתחרות.

וחזות של בלר י נה  ,אבל יש מקוס לשיפור
לשלב הגמר של תחרות מיה ארבטובה

1997

הזרימה התנועתית וההבעה שלה .

עלו שירי שי  ,אלכסנדר ווליצקי  ,שרונה
חיינדרבה  ,לנה דבוסקין ,הלנה דמיטריאנקו ,

עוד בלטו לטובה בתחרות אנה זובטוב )בינג-

אלה נגלי ,מאיה קרמר ,אנה זובטובה ,סווטה

ש קריאו(  ,שהריקוד שלה הוא התפרצות נפלאה

גרוזובסקי והלנה דזביסשווילי .כל מתחרה

של אנרגיה ורעננות  ,ואלכסנדר ווליצקי  ,תלמיד

הופיע בשתי ואריאציות מהרפרטואר הקלאסי ,

של מריס קאופמו  ,עס נוכחות בימתית נעימה ,

כשאחת מוכתבת והשנייה בחירה חופשית.

ניתוריס גבוה י ס וקליס  ,וסבוביס מצויניס של

לרוב המתמודדיס טכניקה נקייה ,

tour en l'air

אקספרסיביות וקוויס ארוכ י ס ויפיס  .המכשול

ואלגנטיות.

העיקרי הס הפירואטיס .הפחד ממשוכה זו

מורגש היטב  .הקפיצות הגדולות  ,בע י קר

,de jambe en tourant

אינן די גבוהות

ומרחפות  ,והנחיתה אינה רכה וחרישית.

rond

המסתיימות בנחיתות רכות

~

™neaker
~
"'

ךאנסנוקך של קפזוו

"הנוחות של נעל התעמלות הבוצוע של נעל מחול"

~
להשיג רק ברשת חגויות ישראדגס

I~AIa.:
חיפה ,שד' הנשיא  , 121טל ;04-8385193 ,תל אביב ,אבו גבירול  ,45טל ;03-6916466 ,ירושלים ,רח' הלל  ,23טל02-6248182 ,
נתניה ,רח' שטמפפר  , 13טל ;09-8618764 ,באר שבע ,הרצל  ,82טל ;07-6231488 ,ראשל"צ ,רח' רוטשילד  ,97טל03-9661183 ,
פתח-תקוה,

רח'

ההגנה

ובחנויות ספורט מובחרות

,7

•

טל,

;03-9346274

רעננה,

ישראדנס עודפים

-

רח'

אחוזה

, 146

רחבת המשביר ,טל09-7430095 ,

רח' לישינסקי  8א,ת ,ראשל"צ ,טל03-9616916 ,

מתנוחה של שכיבה ונשארים תלויים בחלל על

ספק ,שהמחול הבלגי או ההולנדי פורח

חוטים דקיקים  ,כמעט בלתי נראים  ,הוא רגע

ומעולה .אבל האם היצירות של ואנדקייבוס

של פיוט והתרוממות הרוח .

או קיירסמאקר בלגיות? או שמא פלמיות או
ואלוניות ? האם האנס ואן מאנן או יירי קיליאן

דומני ,שאמאגטסו הגיע לרגע של אמת ,לפרשת

יוצרים מחול הולנדי? האם המשותף לסוזנה

דרכים .הוא מיצה את האמצעים האופייניים

לינקה ופינה באוש הוא הגרמניות  ,במובנה

לו

!L Jיל

-

אלא אם כן הוא מחדש ביצירותיו

הוילהלמיני או אם תרצה הואגנרי? האם מאגי

האחרונות  ,שלא ראינו ,כי היצירה המבוצעת

מארין  ,יוסף נאדג י או בגואה הם יוצרים

על ידם בארץ השנה נוצרה לפני עשור  ,בשנת

צרפתיים?

.1988
כמובן שלא .נניח שיש מאפיינים לאומיים
בעבודותיהם  ,כגון הרצינות התהומית של

ולא רק בשיבחן של נשים

באוש או התחכום האינטלקטואלי של מאגי
מארין .אלה לכל היותר סממנים אישיים ,

מבוגרות

המושפעים מהאופי הלאומי של היוצרים .ממש

Iמ א ת

ג י

l

מ נ

רא

I

ר

אחת התכונות המופלאות של רינה שיינפלד

כך התנועה של נהרין ,אפרתי ,רמי באר ,עידו

היא יכולתה למצוא לעצמה שותפים למחול.

תדמור ,רות זיו-אייל )שמשום מה בכלל

יהיה זה טרו סארינן הפיני וכעת הרקדנית

נשכחה ברשימת היוצרים והמרואיינים(

הקנדית הידועה  ,מרגי גיליס  ,המופיעה עם

 IIישראלית " בעליל ,גם אם אי אפשר לשים את

רינה בתכנית ושמה "חלום".

האצבע על מה מהווה את הישראליות הזאת .

במופע שרובו ריקודי סולו ,שהתקיים במרכז

שובו של אמאגטסו

סוזן דלל בחודש פברואר ' 97
זמנים עברו  ,של שנות ה , 30-

נשבה אוירה של

גיוקו" ,שבראשה אושיאו אמאגטסו ,להופעות

בארץ .כאשר הגיעו רקדני בוטו אלה ארצה

מרגי גיליס .

זו הפעם הרביעית (!) חוזרת להקת  IIסאנקאי

של רוחות מאוב  ,של "שימורי

פגמה בהנאה מהביצוע המעולה של

המופע

" ,lIKinkan Shonen

הם היו בגדר

לו העוז להזמין להקה

 IIמוזרה II

אחת את  IIהבאלט הישראלי" .וזו ממש
פגיעה בכבודה של להקה זו ,ואין זה משנה
הכוריאוגרפיה של ברטה ימפולסקי ,

בריקודיה של גיליס יש מן הנהיה אחר

הרגש,

לעיתים אפילו הסנטימנטאליות.

שלמרבה הצער היא כמעט היוצר היחיד
בלהקה זו  .אבל התברר  ,שנעשו מאמצים על

ויוצאת דופן

כל כ,ך של מחול יפאני חדשני  ,כביכול בלתי

המנחה ,אריה יאס  ,לא הזכיר ולו במילה

מה דעתי או דעתך על הרמה האומנותית של

לראשונה לפני יותר מחמש-עשרה שנה עם
תגלית מהממת .האמרגן פנחס פוסטל ,שהיה

שאין מחול ישראלי

.per se

של עידן ההבעה

הריגשית האינדיבידואלית .תחושה זו של

,Deja- Vu
מחול ,II

לכן צדק יאיר ורדי ,שאמר בפנים של ט י באב,

ידי המפיקים )ערוץ

שתי האומניות  ,שכל אחת מהן היא בגדר

(33

לראיין את מנהלת

הבאלט הישראלי ,אבל ימפולסקי לא הגיעה

מובן וזר  ,לא האמין שארבעת הגברים

מאסטרו ,שונות מאוד זו מזו .גיליס גמישה,

לצילומים  .כרגיל ,היא יורה לעצמה ברגל ,

הקרחים ,שגופם מולבן ותנועתם איטית ,יהיו

שיערה הארוך מתנופף  ,עוטף אותה לעיתים,

ואחר כך מתלוננת על העדר תשומת לב

להצלחה מסחררת .

ואילו שיינפל,ד קווי גופה ישרים ,ויש במחול

ללהקתה.

שלה איפוק המגיע לעיתים עד לקור מסוים.
האולמות היו מלאים ,והלהקה הוסיפה הצגות

אחת התופעות המלהיבות )אותי מכל מקום(

לסיור ,בשל לחץ הקהל .בייחוד זכרו הכל את

הדואט החדש שבוצע בבכורה " ,חלום ",

היא שפע היוצרים הצעירים ממש .עושר

מופעיהם הפומביים ,בהם השתלשלו ארבעת

למוזיקה מאת אלאני קיאנדרו וג י ון אוסוולד ,

הבא לידי ביטוי בכל המסגרות שמקיים

המופלאים מחבלים שנתלו בראשי גגות של

עם תלבושות שעיצב יובל כספין ,מתרחש על

מרכז סוזן דלל בעזרת מנהל האומנויות ,כגון

בניינים גבוהים ,ריקוד מהשמיים לאדמה .

בימה שמעליה תלויים פסי פלסטיק שקוף,

 IIמסך עולה" ,חשיפה ראשונה" וכו '.את עידו

שהתאורה הטובה של שי יהודאי משחקת בהם

תדמור הזכירו פה ושם ,את נועה

זמן לא רב לאחר הסיור בישראל  ,נהרג אחד

בצורה נאה  .אבל התנועה שייכת  ,כאמור ,

דניאלה מיכאלי ושאר כוריאוגרפים

הרקדנים ,שעה שהחבל שעליו היה תלוי בין

לעולם האתמול.

עצמאיים שכחו לגמרי.

דר ,

את

שמיים וארץ נקרע .זה היה בעיר סיאטל,

שבמדינת וושינגטון ,ארה"ב  .אולם האסון לא
קטע את מופעי  IIסאנקאי ג י וקו" אלא

לו המעיטו בדיבורים או לו היה המנחה

דו"ח על מצב האומה

לחודשים מעטים.

שאלות אמיתיות  ,ולא את קושיית הבן
יפה עשה ערוץ

הם שבו ארצה בשנות

ה 80 -

ואסתטי עוד יותר מהראשון.

העומדות על חודן מרוב

עם מופע משוכלל

II

הביצים

סקרנות II

היה חוויה

, 33

שערב פרוס חג הפסח

הקדיש שלוש שעות שלמות לתיאור מצבו של
המחול במדינת ישראל .דומני שטרם נערך

משהו אמיתי ואישי יותר  ,מהתירוצים

משדר כה מקיף בתחום אומנות המחול שלנו.

השונים  ,מדוע המחול שלנו מצויין  ,רב-גווני

אסתטית בלתי רגילה.

ואישי  ,אבל אינו נכנס למיטת-סדום

עכשיו שבה הלהקה ומופיעה ביצירה נוספת

IIShijimall

שאינו יודע לשאול בדבר הלאומיות של
המחול הישראלי ,אולי היינו זוכים לשמוע

גם המתכון של דיון עם צוות מומחים  ,מול

של אמאגטסו.

אריה יאס מעמיד לפני הצוות והמרואיינים

ממשיך את דרכה

לאומית ,נחלת המאה ה . 19-

ראיונות עם יוצרים בודדים ושילוב סרטי

תעודה על יצירות מהרפרטואר הישן וזה

של הלהקה ,אבל ביתר רוגע ,ללא

העכשווי ,מוצלח  .הרושם הכללי שנוצר היה של

אקרובאטיקה מהממת ,בכיוון הפיוטיות ולא

עושר רב ,רמת ביצוע מצויינת  ,צבעוניות ,

כסנסציה .

חיוניות וחדוות מחול אמיתית.

רקע הבימה ,קלעים מעוצבים כתבליטים

אבל העמדת השאלה  :האם יש מחול ישראלי

ערב

דיכאוני

אמנדה מילר  ,יוצרת אמריקנית העובדת
באירופה ,נחשבת לאחד הכוריאוגרפים

מוארים מהצד למען פלסטיות דמויות

ייחודי? הסיטה

הרקדנים עצמם הטבועים בקלעים הללו.

לפינה בלתי חשובה  .שאלת הסיגנון הלאומי

-

לעניות דעתי

-

את הדיון

ה  IIחשוביםי '.אולי זקנתי וטחו עיני מראות,

אבל עבודות שונות שלה נראו לי כאיטיות,
חסרות מבנה ומטרה ,והתנועה שלה אינה

קלעים אלה אינם רק יפים מא,ד אלא במשך

באומנות אינה רלוואנטית מזה כמאה שנה,

מצטרפת אצלי

המחול גם נעים לאיטם מצד לצ,ד דבר היוצר

ושום חוקר רציני של אסתטיקה לא הקדיש

מבנה צורני או משמעותי .מה גם שהיא

רושם לא ריאלי של ריחוף בחלל  .גם הרגע בו

לבעיה ה  IIלאומנית

ארבעה רקדנים נישאים ומתרוממים אל על

לב בעשרות השנים האחרונות

56

II

במחול האומנותי תשומת

-

ובצדק  .אין

-

אולי באשמתי

-

לכלל

אוהבת חוש,ך והעלטה שלה מקשה עוד יותר
על הצפייה וההתרשמות .

לשכת הלימודים

97-98

בית -ספר לכל מקצועות המחול,
לכל הגילאים :ילדים ,נוער ומבוגרים
ובכל הרמות והמסלולים

•
•
•
•
מחירים ס בירים

•

צןןת מןרים מןבחר ןבעל מןניטין

מסלןל מקצןעי ,מסלןל משןבח לחןבבים
סדנאןת מחןל ןמןפעים

.
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מלגןת למצטיינים
מטעם קרו  NEW-YORKלמחןל

המןרים

ןמקצןעןת המחןל הנילמדים:

בלט קלאסי
אילנה ואדם פסטרנק
)בליווי פסנתרנית(

מחןל גןאז
שמעון בראוו  ,מגו דוייל בראוו  ,רינה ול,ך רונ י רוזנשטוק

מחןל מןדרני

~

אילנה קליף
)בליווי פסנתרנית או מתופף(

~

מחןל ספרדי

-

פלמנקן

<>.

"'

סילביה ברוא ורפאל גראו
)בליווי גיטריסט ספרדי(

סטפס
אבי מילר

קפןארה
גיל נקר

לפרטים ןהרשמה טל.
היכל הספןרט חיפה טל : .

,04-8344662

טלפקס :

04-8344662
,04 - 825506 7

ת.ד.

3795

מכל מקןס ,יצירתה  IIאןמן

צעצןע II

לצלילי

דןליס תחילה את הבןץ החןס  ,הנמרח על פני

שחןרןת  ,האןירה לילית  ,אבל לא קןדרת לפי

קןלאז' אקלקטי ,לא פחןת מהכןריאןגרפיה

הרןקדיס אחד ןאח,ד ןשמאןתן דלי מןציאיס

מסןרת אי-התאןרה האןפנתית .מרשים

עצמה ,היתה הבכןרה הממשית היחידה בערב

לבסןף מיס  ,לרחןץ ןלטהר בהס את הפניס.

במיןחד היה הפרק השני ,שהןא קןןארטט של

 IIבכןרןת
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של להקת בת-שבע.

שלןשה גברים ןרקדנית אחת .מחןל עס אןירה,

במקןס ההתלהבןת המסעירה של בת-שבע ,
המןפע ,שהתקייס באןלס סןזן דלל ,נפתח

ראינן מןפע עצןב ,מןחש,ך ללא קשר אן

ללא עלילה מןגדרת ,אסתטי מאן,ד מעניין
ןאישי.

בביצןע נאה מאןד של הדןאט מאת ירי

ניגןדיןת בין שלןשת מרכיבי המןפע  .כאילן ה י ה

קיליאן II ,לא תנןמה עד שחר" ,שביצען סןניה

צןרך לגרד מתחתית החבית משהן לערב זה.

גס " תנןעןת "  ,שןב לצלילים מאןד מןכרים של

ד'אןרליאנס ז'יסט ןיעל שנל על שןרת

ןעדיין איני מבין ,מדןע להזמין יןצרים לא

סטראבינסקי  ,שימש לזאנלה מקפצה לעןלם

הכיסאןת הארןכה ,לצלילי שיר חרישי

מעניינים מחן  IIל שעה שיש לבת-שבע

קןדר  ,מיןסר משהן .סימןנה נןיה ןכריסטיאן

ןמתמשך מאיי היס הטרןפייס.

כןריאןגרפים מצןייניס  ,תןצרת בית .

מןסיל בלטן בהרכב הערב בן נןכחתי .שתי
יצירןת נאןת  ,ןנעןת ,מאןפקןת ריגשית  .לא

זהן דןאט בנןי כמין פיןט לשתייס ,שקט,

בנןיןת על סןלנים מבריקים.

שלושה מוינה

אינטנסיבי  ,ןחבל שהרקדנית השניה לא היתה
לה הכאריזמה הנהדרת של סןניה ד'אןרליאנס.
הביצןע היה מעןלה ,טןב בהרבה מהבכןרה

" השיר על האדמה
סטראבינסקי ןרנאטן זאנלה  ,גןסטב מאהלר

המןבנים( של מאהלר ,שיצר מקמילן,

זה התפריט שהביאה להקת

כןריאןגרף בריטי מןבהק ,עבןר באלט

ןקנת מקמילן

האמיתית ,בפברןאר.

II

היא יצירה גדןלה )בכל

-

הבאלט הממלכתי של ןינה לתל-אביב  .תפריט

שטןטגארט בשנת

אןהד נהרין אינן אןהב להביא יצירןת "ישנןת"

מצןיין ,אם כי התכנית יצאה לבסןף קצת

ישיר מהסיגנןן  IIהסימפןני

שלן אל הבימה ,מבלי לשןב ןלעבד אןתן .את

צןננת .מחןל מןדרני מעןלה של יןצר צעיר

האןפייני כל כך לשנןת ה  30-ןה .40-

זאת אני מסןגל להבין .לכן גס  IIחלב

שחןר II

שלן בביצןע גבריס בלב,ד רחןק מהנןסח

הראשןני משנת

1985

לרקדניןת הקיבןצית.

.1965

סיגנןנית  ,זהן המשך
II

של מאסין ןאשטןן,

)זאנלה( ,יצירה שכבר הפכה לקלאסיקה
)  IIהשיר על

האדמה II

של מקמילן(  ,שהגיל ניכר

התלבןשןת )בגדי גןף בצבעים מאןפקים(,

העמדת חלק מהרקדנים במיני "מחסנים",

בה .

אבל חןששני ,שאןירת המחןל הזה ,שהיה

שעה שהסןלנים רןקדים  ,היתר ניצבים כמן

מרגש בשעתן ,ןהיתה בן אןירה של חברה

 IIסימפןנ י ה בשלןשה

סגןרה שחייה מדןדיס על ידי טכסיס מיןחדיס,

שימשה כבר כןריאןגרפים לא מעטים ,בשל

שהיה כןלן לבן ןמןאר היטב ,אבדה בעיבןדיס

האנרגיןת החיןניןת שבה  ,ןבןדאי גם בשל

רגשית המאןפקת  ,מבליטים את עיקרי סיגנןן

שעבר המחןל.

הניגןד בין שלןשת הפרקים .אצל זאנלה יש

הבאלט של אןתה תקןפה .זאנלה ,שגדל

שימןש טןב לא רק ברקדניס שלן  ,אלא גם

בבאלט שטןטגארט  ,הכיר יצירה זן היטב ,ממש

פרקים II

של סטראבינסקי

במסדר העןמדים דןס ללא ניע ,עד שנזקקים
להם שןב  ,אבל גס התנןעה הפסיכןלןגית-

אןפנת החןשך אף טישטשה לחלןטין את

בבימה ,מסכים צדדיים מתנןפפים באיזן רןח

כמן עמיתין הבןגרים ממנן ,שגם הם יצאן

ה"קןנץ" הבימתי ,של דלי החליבה  ,שממנן

מיסתןרית  ,ןלרגליהם נרןת דןלקים .התלבןשןת

משטןטגארט  ,נןימאייר  ,קיליאן ןפןרסיית.

 IIהשיר על האדמה"  ,כור ' מקמילן ,איוך :שמואל כז
 R.: KENNETH MACMJLLANס THE EARTH", CH
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•
• רפרטואר
 • .מוסזקה במחול
• תולזות המחול

• פלזנקרזזז
.מחלקה לטזפול

בתנועה ומחול

רזקוז אופז

•

תוננזת העשרה

למורזם ותראפזסטזם

•
• סזנת

קורס קזץ
מופעזם

צוות המורים:

חפציבה אברהם .פיט אברהמי .טליה אשל • זבורה הופמן
מרים ורובל .ליטה נהן .עזה לויט • רבקה עז
אמירה קזם • טוזן קזם • אטנת רוטהולץ .לילן שמיר
מלווה על הפסנתר :טאשה זלטקובטקי

נגררת מלאה כמחול בשיתוף עם המוטן החינןני זננר'ז.1ר\,\\ 'lרי~
לתוננ'ת העשרה לקורטי קיץ ,מצטרפים מורים מן הארץ ומחו"ל,
מזנירת האולפן :ציפי נטגי עוזרת למנהל .ה :קלר איבקר מנהלנ  iת :טלי גורזון
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כואו "מון אצ,נו כ-
או,פ אזווי ,מחו ,חו הנומי
בהנהלתה האמנותית של שוש גלעי

•

בלט קלאסי

-

מבחני R.A.D

.מחול מודרני
.מחול יצירתי

•

ריקודים סלוניים

.ג'אז

•

הלימודים
כבל הרמות
מניל נן ומעלה

ריקוד מזרחי

.הנחיית עבודות גמר לבגרות

•

מפגשים עם רקדנים וכו ריא וגרפים

האגף לתרבדת כדער דספדרט
טל .האולפו למחול-בשעות אחה"צ

, 04-9840785

~

מרכז קהילתי ע"ש יצחק רבין חדף הכרמל

שוש גלעד בשעות הערב המאוחרות 06-6372004

מה שהיה חסר לקהל ב " משכו לאןמנןת

פסטיבל ישראל )עם האמרגנים פנחס פןסטל

הבימה " היה משהן מלהיב אן מהמם  ,שיקפ י ץ

ןמשה יןסף( עשן את זה  ,סןף סןף  .ןבבריכת

הסןלטו בירןשלים  ,מקןם שם הןקמה במה

את הצןפ י ם ממןשב י הם  .מה שנקרא בעגת

הב י מה ןתצןגןת-האןפנה

.showstopper

א ןל י

נאה ןנבנן מןשבים נןח י ם ןבעלי זןית ראי י ה

חבל שמתכנית-סטראבינסקי של זאנלה לא

טןבה  ,הןפיען הסנט פטרבןרגיאים במלןא הדר

הביאן ארצה דןןקא את הנןסח שלן לייפןלחו

יכןלתם המדהימה.

האביב  ",שהןא באלט מןדרניסטי  ,ההןפך את

העבר הקמאי לעת י ד בדיןני .

יי אגם הברבןרים " בצןרתן המןכרת נןצר עבןר

להקה זן לפני יןתר ממאה שנה  .תמיד נכתב
בתכניה  ,יי על פי פטיפה ןאיןןנןב  ".לא הפעם ,

כה ו את כה ו ב"ענבל"

כי זה האגם המקןרי  ,שנערך אןמנם על ידי
קןנסטנטין סרגייב ,אבל הןא בהחלט בגדר

ממש אי אפשר לןמר  ,ש " ענבל " תחת שרב י טן

העניין עצמן .

של המנכ " ל  ,שהןא כרגע גם המנהל האןמנןת י,
חיים שירן  ,א ינן שןמר על התימנ י ןת של

רמת הביצןע היתה כה גבןהה  ,כל רקדן

הלהקה ,גם אחרי ששמה הןסב מתיאטרןן-

ןרקדנית כה מהןקצעים ,מלןטשים ןמדןייקים,

מחןל ל יי מרכז אתני רב-תחןמי  ",שאיש אינן

שאפשר ממש לקנא בהם  ,אבל בניגןד לגרסאןת

יןדע מה משמעןתן הממש י ת .

המגיעןת עם להקןת הבאלט מהמזרח הרחןק ,

לא ה י ה זכר למכאניןת  ,ל יי רןבןט י קה " נעדרת
התכנית החדשה כןללת שלןש עבןדןת  ,מאת

רגש.

שתי יןצרןת ,שתיהו ממןצא תימני ןשתיהו שמן
כהן  .זאבה כהן עןבדת שנים ארןכןת מאןד

התזמןרת ןמנצחה המצןיין יצרן את האןירה

בנין-יןרק  .המןפע בסןזן דלל נפתח ב " הבכןר "

הנכןנה  ,לא משכן את המןזיקה אן הריצן

שלה  ,שהןא קטע מרשים לגבר )דניאל אקילןב

אןתה  ,למען ההברקה של הסןלנים  ,שהין גם

המצןיי ן  ,בעל הטכנ י קה ןהנןכחןת הב י מתית(

הם על הגןבה  .הסןלנים לא העמידן את עצמם

ןארבע נשים .אבל  ,ככתןב בתכניה  ,זהן אחד

במרכז  ,אלא את אןמנןתם ,כפי שציןןה

משלןשה קטעי מחןל המהןןים את היצירה

סטאניסלבסקי :יי אהןב את האןמנןת שב,ך ןלא

השלמה .לכן היתה תחןשה של מתאבן ,

את עצמך באןמנןת" .

המבקש את מנ ה הע י קרית  ,שתבןא אחרין  .היה

לי חשק לראןת את היתר  .אןלי בב י קןרה הבא

אפילן התמןנה הראשןנה  ,של הנשף  ,שהיא

של זאבה כהן בארץ .

בדרך כלל משעממת למדי ןהמחןל ממש מןעט

בה ,יצאה הפעם מלאת תנןעה ןחיןנית מאןד .
עבןדתה יימחןל למים " הןא שם מטעה בהעדר

אןלי זכןת הנאמנןת למקןר  .מע ן לם לא

ניקןד  .לן קראה למחןל הקבןצתי שלה יי חןל

הבינןתי  ,מדןע במערב נןהגים למחןק את

ןמים  ",לא היה זה כל כך דן-משמעי  .זהן מחןל

תפקידן של הליצן .אןמנם כבר ראיתי ליצנ י ם

אימפרסיןניסטי ,מעןדן מאן,ד כןלן מצבי רןח .

ב"אגם " מצחיקים יןתר מיפטייב  ,שרקד את

הרקדנים ביצען זאת היטב  ,ןרק חבל
שהתאןרה היתה חסכןנית כל

כך ...

התפקיד בערב הבכןרה בירןשלים  ,למשל

הפרטים

הם החשןבים  ,ןאןתם היה קשה לראןת  .יש
משהן הרמןני ןשלם בעבןדה זן .

בביצןע של יי באלט ריגה "  ,אבל גם הןא היה
יי ס ימ פו ני ה  ",פר ק ב  ,סטר אוו ו נסק י ,כז ר'  :ר נאט ו זאבכה ,
או ור ,

המחןל החדש של אילנה כהן  ,מןתיקןת ייענבל "
ןשןמרת הגחלת הס יגנן נית שלן  ,הןא יי סג ' רה ",

ש מו אכ כY

ברמה גבןהה מאןד .

הנסיך )איגןר זלנסקי( היה מאןפק מעט  ,אבל

 STRAVINSKY,ז"SIMPHON Y' ~ SECONO MOVEMEN .

הקפיצןת שלן הין מדהימןת מבלי לגלןש

CHOR.: RENATO ZANELLA, ILL.: SHMUEL KATZ

לקרקסיןת  .לןפאטקינה בתפקיד הכפןל אןדט /

לצלילי תזמןרתן המצןיינת של שלמה בר ,

ןלמענן יש להתגבר על קשיים  ,ביניהם הבעיןת

אןדיל היתה לטעמי טןבה יןתר כברבןר ה ל בו ,

תפאןרה ןתלבןשןת שעיצבה טל י ה בר-אןו-

שהיןצרת הגדןלה עןשה למי שבא לחדש את

הל י רי  ,מאשר כבתן של המכשף הרע רןטבארט ,

פריד ןתאןרה מאת רפי כהן.

פני עבןדןתיה הןתיקןת ,

כברבןר השחןר.

על גבי מיני דיןנןת אן גבעןת חןל רכןת מתאר ,

זה היה ערב בכןרה מכןב.ד ןלכן חבל היה ,

אבל אלה דיקדןקי עניןת ,המןפע היה מןפת

נע שבט של מלקטי ענפים ,התקןעים להם

שטכס ההשתחןןיה בסיןם נראה ה י ה כמן

של באלט מסןרתי  ,קלאסי במלא מןבן המלה .

בבגד י ם  ,בכיסןי הראש ןבכלל מהןןים  ,כנראה ,

הצגת ס י ןם של תיכןן ,שעה שמזמינים את כל

סמל מרכזי בחיי השבט הדמיןני הזה  .זהן
מחןל עשיר

-

שמא עשיר מדי?

-

שעם כל יןפין

זקןק לתספןרת ןקיצןר  .מלבד הרקדנים

המןרים לבימה  ,שלמה בר

מןנח

-

-

שכבןדן במקןמן

השתלט על העניין ,שכחן להזמין את

מדהים היה להןןכח בתמןנה האחרןנה ,שיצר
לב איןןאנןב  ,עד כמה המחןל החדיש של פןק י ן

זאבה כהן  ,ןאת רקדני חלקן הראשןן של

ינק ןצמח מיצירה זן .לא רק דמןת ייהברבןר

הצעירים  ,ןמזמן לא היתה ל יי ענבל " נבחרת

המןפע  ,בקיצןר בלגן שאינן נאה למןסד

הגןןע " אלא כל יי הסילפידןת " מצןיןת כבר

מצןיינת כזאת  ,השתתפן גם הןתיקןת שרה

כ " ענבל " ,

בצןרה ראשןנית בתמןנת הסיןם הנהדרת של

זארב ןמלכה חג ' ב י ,ןגם זה הןסיף מימד

ייהאגם " .

לביצןע .
סוף סוף

"קירוב" אמיתי

ומלהיב

א י לנה כהן ממשיכה את הסגנןן של שרה לןי-

המןגזמים )למעלה משלןש מאןת

תנאי  ,ןשמחתי לראןת את הגברת הראשןנה של
ייענבל " בין באי הבכןרה .אבל עם כל היןפי של

יכלן
מאז העלמן של המשטר הסןבייטי לפני שבע

התכנית החדשה ,חסר בה שיחזןר של עבןדה

שנים )איך הזמו רץ לן !  (,הןדיען שןב ןשןב על

נןספת של שרה לןי-תנאי  .ללא הקאנןן הבסיסי

בןאה של אחת האגדןת של הבאלט הרןסי

הזה  ,אין למעשה סיבת קיןם אמיתית

להןפעןת בארץ ,

ל יי ענבל  ".איני בטןח  ,מה תפקידן של יי מרכז

כ י נןיים לא הניבן להקה של ממש ,על כל

יי כןכבי  ", ...יי סןלני," ..

ןשאר

אתני רב-תחןמי" ,אבל בטןח  ,שהמןסד הזה

מרכיב י ה  ,ןכמעט ןכבר נןאשנן מלראןת את

בנןןה-צדק חייב לעשןת צדק עם יצירןתיה של

הפלא שנקרא להקת יי קירןב" אן ייבןלשןי"

שרה לןי-תנאי  ,אפילן אם השיחזןר קשה ןיקר ,

האמיתית .
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מןפע נהדר  ,מהנה  ,שאפילן מחירי הכרטיסים
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אשל רןת

- 1992
אן

גרןמלה דיאן

שנת מפנה?

1/ 6

בין תוכן לצורה במחול

ג ' ן-פיכג

מחול מודרני בסין 5/70
מבט חדש על אוסטרליה

כוראוגראפיה במציאןת מדומה

עולמות

8/ 20

ביער ,ביער ,ביער לרקוד לרקוד

הבאלט הישראלי חלום ומציאות

4/84

7/ 12

איזכשטדט מיכאל

הוראת המחול המודרני

מפצח האגוזים  -יותר ממאה שנים של קסם 6/38
אחד העם ) 42שושנה ויהודית אורנשטיין( 10/30
קופליה

916

אלדןר גבי

8/ 37

הערב רוקדים היסטוריה

כתפיים רוקדות

1140

ח על חזי שהלך לעולמו 4/28

9/77

הרהורים על אודות התקנון להענקת פרס ישראל

בישראל

-

6/ 81

אלכס
ס אפריקה רוקדת

2/ 52

Kylian/Gerard Mannoni
Baguet/Chantal Aubry
Gallotta/Christine Rodes

אלסטר גל

הבאלט הוא שפת

נהרין 6/44
האם שלי -

על אמנות הביצוע
פסטיבל מונפלייה

ויליאם פורסיית

תנועת מסלולים במרחב

מבידוד לפתיחות

-

מה מתרחש בלהקות הבאלט

של גרמניה המזרחית לשעבר
הבר

9/ 3/ 11

2/ 10

אביבה

מאיזאדורה ועד פינה

בן-כןן יגאל

9/44

רקדן ממוסד יורד לשוליים 8/ 18
שבחי האוניסונו וסכנותיו 2/50
מחולותיהם של המקוללים 6/58

בן-ציןן גלית

-

בעיקר פינה

הבאלט הקאמרי של פראג

4/ 31

ןאן

היכלות פאר

שחייק

אווה מסורת של כור אוגר אפיה עכשווית

7/ 54
5/ 26

אפרתי יעל
בן-שאןל משה

ויינגרטן

קולדממה בהתנסחות אישית 6/ 79
אודה קטנה לאפרתי משה 8/4

ןייס סמדר

מונודרמה מאת איציק

-

2/ 26

ח מהגיל הרך ועד ללהקה המקצוענית
ארכןן

שרה

-

נרקד לאחרונה

שיטת פילאטס לשיפור יכולת הרקדן

1/15

-

יי קול דממה " טסו לברזיל

ח קפיצות וסיבובים

רקדנית ערביה בלהקה

הקיבוצית

-

1/15

1/14

דןביק

זוגיות במחול או מחולות בזוג 8/ 2/ 9
על פסיכותרפיה וכור אוגר אפיה 3/ 26

8/ 49

6/26

ברכרד אלאן

רשמי מסע לפסטיבל השלישי למחול מודרני

מפגשי מחול מודרני בשווייץ 7/58
מצב המחןל באירופה המזרחית 6/ 32

בפןלין

שלןשה צלצןלי טלפןן

גלןק ריכה

טןלדאכן גילה

9/50
5/ 21

4/ 6
להיות נאמן למהות הכוראוגרפיה

אשככזי רןתי

לכבוש את העולם עם פח

ברןן אלדד

-

הגוף המטאפורי

1/44

4/43

הגוף המטאפורי/נירה נאמן ולאה ברטל

3/ 23

בחיפוש אחר האור הפנימי )אריק הוקינס(

מאה שנות מחול באמריקה

6/ 60

זיידר יןסי

ס ספרים מרקדים

דברים לזכרו של יעקב אגור

ח רקדנים מ"פס הייצור" של מתא"ן
אשדןת

7/38

בר-דןד אלה

ח קפיצות וסיבובים

קפיצות וסיבובים

3/40

ןייכגרטן איציק

לרקוד עם אבא

ישראלים רוקדים בברלין 3/20
קיץ בלהקות הישראליות 2/ 22
רפואה לרקדנים פצועים 3/ 20

8/68

1/ 16

מחול הביטוי לזהות קהילתית

ח

דיאכש

גדעןן

התחרות החמישית לוידאו-מחול

2/ 47

הןלכןבה יאכה

קפוארה-תנועה מעולם אחר 3 / 28

ח

דןדאי

ברכה

כרמיאל  -כיוון חדש 7/ 1/ 12
מפגשים מהסוג הריקודי 913/ 3

דראגר פןלקמר

5/ 6
9/14

ח כאגדת רבקה שטורמן

ח

9/ 62

 Wudao '94קיץ של מחול בבייג'ינג 5/ 66

משוחח עם גל אלסטר 6 / 54
מחול מבויש 5116
ערבים זה לזה

דןברןבצקי

ס ספרים מרקדים  -קיליאן  ,בגואה וגלוטה 6 / 57

איציק גלילי  -הצלחה אירופית 5/30
ח געגועים לאוהד

הצד התיאורטי

Retooling the discipline:research and
teaching strategies for the 21st century

Africa Dances/ Michel Huet and
Claude Savary

אדה

7/9

לרקוד עם רוח הזמן -
במחול הישראלי 10 / 14
ס ספרים מרקדים  -הוראת
של המחול 5/60

9/ 3112

שנגהאי סין

7/ 37 1995

באלט באופרה הרוסית
הסכסוך הישראלי  /ערבי

1133 New York

דביר דליה

1/51

מחולות העדה האתיופית

מגע עם שנת אלפיים

אליאש-צ'יין מאירה

-

ח תחרות בינלאןמית לבאלט קלאסי-

כוראוגראפי כל הארץ התאחדו!

אוהד נהרין משוחח עם גבי אלדור

סדר ןאי סדר

3/ 6

ייחודיות בתוך אוניברסאליות )משה אפרתי(

4/92

גרןסמן רןברט ש .
תופעה ושמה

4/ 20 Slam Dancing

הפרה-הסטוריה של להקת המחול הקיבוצית
במחול

7/ 6

2/22

בת -שבע והכוראוגראפים הישראלים שלה

10/44

-

מחול בין שני

ח מרתה היל

9/ 30

9/12

ימים ראשונים -
ריקודי עם 8/ 2/ 3

מזכרונות מדריכת

יאס

אריה

מה צפןי ב"קןלדממה"
אפרתי

-

ראיןן עס משה

6/ 88

כהכא יזרעאלה

 כןןן חדש 7/1/12מהסןג הריקןדי 9 / 3/ 3 ...

כרמיאל
מפגשיס

מקןמשהן

-

הלהקה הקיבןצית,

כןר' רמי באר 7/1/12

כריס ברןס חןזר ל יי ראמבר " ~/~ 8

סיניס ייאחרים"

כרמן רןקדת עם סיגר בפיה 1/55
לרקןד לפי החליל הנאצי 2/6
מה מריץ את עידן תדמןר 8/ 16
מחןןה לניז 'י נסקי 7/52
מחןל נכתב 3 ~/ 9
מחןל פןליטי 10/6
מחןלןת סלאביים בסגנןן חדש 9 / ~ 8

ס ספרים מרקדים

כהן

)פסטמן( סיון

ניהןל חזרןת 9/10

ס על מרתה ןמרתה גרהאם על עצמה ~ 1/2

זאנלה( 71 ~ 8

מפנקסן של מבקר
מפנקסן של מבקר
מפנקסן של מבקר

כהןזאבה

שתי דמןיןת ,שתי נשיס  ,שתי רקדניןת

10/36

פסטיבל כרמיאל לקראת העשןר השני

9/3/7

אהבה עם כל דבר

מפנקסן של מבקר

9/69

אןהד נהרין צןחק כל הדרך

אןפטימיסט חסר תקנה

-

אןקטןבר במאי

8/ 76

9/66

אל מקןר תאטרןן-המחןל

הגרמני ~8/7
לואיס ז'אן באטי

T.V

מפנקסן

2 ~/ 6

מחןל-תןפעה מתפתחת

מפנקסן
מפנקסן

לויט עדה

מפנקסן

ס ספרים מרקדיס

-

שיטה ןתרגןליס

מפנקסן

5/61

Teaching Children Movement Concepts
and Skills/Craig Buschner Jeaching
Children Dance/Teresa H. Purcell

מפנקסן
מפנקסן

מפנקסן
מפנקסן

מפנקסן

לוי-תכאי שרה
תעןדה מהארכיןן על גןרית קדמן

מפנקסן

7/1/13

מפנקסן

לכד רוכית

מפנקסן

הכןכב העןלה של דרזדן )סטפן טןס( 5/18
מהירים כמן לטאןת )ןים ןאנדקייבןס( 3/11

מפנקסן
מפנקסן

אנסמבל בחןשך

של מבקר -
של מבקר  -אפילן הרצפה רןקדת 7/60
של מבקר  -ביקןר מלכןתי 9/ 69
של מבקר  -בת-דןר 9/71
של מבקר  -בת-דןר בלבן ןזהןב 8/76
של מבקר  -בת-דןר בתןצרת עצמית 7/60
של מבקר  -גןדןנןב  -הסןף 6/72
של מבקר  -ג'יזל לא אשמה 9/71
של מבקר  -דימןיים בכלןבים 9/66
של מבקר  -הבחןרים של ברטה 6/72
של מבקר  -הכנסת אןרחים בבת-שבע 8/76
של מבקר  -הסכנה שבהצלחה 6/71
של מבקר  -הפתעה אתיןפית 9/68
של מבקר  -הקןלברגאים 9/ 71
של מבקר  -הנאהבים מןןרןנה בביצןע

הבאלט הןןאלןני מבלגיה
מישורי כתן

מפנקסן של מבקר

מפגשים בפינלנד 3/38

כרמיאל 9 / 70

מפגש ראשןני בת-שבע /~ 70

מפנקסן של מבקר

מכור

מפנקסן של מבקר

כיורא

מפנקסן של מבקר

-

התיאטרןן הכןריאןגרפי הפןליטי

אחרןן הענקים

מפנקסן של מבקר

ןג ' ין קלי 8/50
אשמת גרמניה

מפנקסן של מבקר

בחיפןש אחר המחןל האבןד
אביב
ביחד

בלתי

מפנקסן של מבקר

8 ~/6

באנן חןשך לגרש!

-

מפנקסן של מבקר

אירןפה ,

מפנקסן של מבקר

9/ 18 1996
ןלחןד  -ליאת דרןר ןניר בן-גל 6 / 6
מספיק בכןראןגראפיה 9/3/10

בת-שבע

-

דיןקן  :רמי באר

המנעד האנןשי

דרכה של מאגי מארן לבאלט
הדןמה ןהשןנה

-

3 / 31

9/8

ח היןפי מחייב

המןןת

-

מפנקסן של מבקר

~ 3/5

במקןמשהן

מצבן של המחןל בהןלנד

הדגים המןזרים של לןיד ניןסןן

-

7/ 30

1/28

מפנקסן של מבקר

8/ 30

הפרא הירןשלמי

-

עשרים שנה ללהקתן של משה

מה היה לנןו

אפרתי יי קןלדממה " 6/76

-

הספר הממלכתי היחיד ממחןל מןדרני בצ'כיה 6/36
הריחןף האחרןן )רןדןלף נןרייב( 1/26
ס ןיהי פרןז ' קטןר 1/36
תאןרת במה  Iדן רדלר

ח חמש שנים בריקןדים -
דלל לתאטרןן ןמחןל 5~/ 0

-

יי זאפה " של מרגלית 6/71
חבלי אנןש 9/66
חשפנןת בינלאןמית ~ 8/7
טרן ןיןבל 8/ 76
יצירה ברןח התקןפה 9/68
יש מחןל חדיש בירןשלים 6/72
כיכר גרטרןד קראןס 7/60
כרמיאל בפעם השמינית 7/ 61
לא ממש אןתן הדבר 6/72
למה הגברים רןקדים? ~ 8/7

מפנקסן של מבקר

מפנקסן של

יריד כןראןגראפי בנןןה צדק-

8 ~/ 8 1911-1996

מכןלן?

1~/ 8

שיח כןראןגרפים:מפגש בין אןהד נהרין ןרמי

באר 8/ 6
ח שיר השירים אשר לשרה 9/27
תחרןת המחןל הבינלאןמית

דלל

-

מרכז סןזן

5/ 22 1994

מרכולין ירון

לרעיןנןת מסןכנת? 3/36
על מדרכות נין-יןרק 9/39

האם פתיחןת

לוחמי החופש
כבו

אורית

ח מאמן

-

פסטיבל בוטו בגוטינגן גרמניה

~ 8/3

נדלר אסתר

אפרתי והקול האנושי 6/85
סבטאיכי ז'אן

-

פרחים ולבבןת
סר בוס

2/29

כור ברט

פיתוי ויצרים

-

שלושה כןראוגרפים מספרד

בברלין 8/58
רוקדים

בברלין 71 ~ 5

עירוני נפתלי
אלדד ברון

צילןמים

-

תנןעה בזמן אמת תערוכת

2/37

ח שיטת וגאנובה

באלט לפי המסורת

מחןל מןל קיר מתכת 9/70
מחןל רטןב בפסטיבל עכן 7/62
מעןלה אבל לא מרגש 9/67
סיר הסירים אשר לעידן 6 / 72

פוקין מיכאיל

עיר עירןמה בזמן אמיתי

אמנןת עצובה )מרתה גראהם(

הרןסית

-

8/37

~ 1/2

-

פלירט עתידני

7/ 63

-

פליישר ציפי

ח דימויים מזרח-תיכןניים בפינלנד הרחוקה 4/32
על אודות יישירי מחול" 6/53

פסטיבל ישראל-
קבןצת תיאטרןן מחןל של

פלינדט-כריסטנסן אן

9/66

קןפליה מתקפלת

שגרת באלט

8/76

6/71

אהבה אמיתית )פרנק אנדרסן( /~ 18
רמי באר בקןפנהגן

מבקר 10/62
המסך -

' 94

5~/ 6 1994-1949

בברלין 5~/ 3

ניק הקןסם )אלןין ניקןלאיס( 3 ~/ 3
פסיפס אירןפי/סתין 10 ~/ 8 ' 96

~ 5/5

-

ןקיים -

אבל השתנה מאוד

3/17

מחןןה
פרידהבר

סןד הקסם השטןטגארטי

ז'רמיין

המחול הקלאסי חי

הרמת מסך

הןא הפרןפןרציה

7/28

שעת בין השמשןת של רמי
פרודומו

משה שטרנפלד

מצליחה

שןפטים ,שןפטים שבאןלס מי היא היפה

יי מןזע  "-תיאטרןן מחןל של

9/70

מרימים את

-

עמית ליאורה

משהן נןלד בברלין  Iייתןלדה" להקת מחןל ישראלית

2/57 80

יעקב אגןר צלם במה בלתי שגרתי

גןןנים במחןל 6/22 ' 95
כח החןלשה 6/62

מפנקסן של מבקר

באר

ריקןד אנשים יי כבדים"

2 / 25

הפן הבינלאןמי של

לפליני ~5/ 1
יןם הןלדת למרכז סןזן

יןליה של רןמאן בת

9/67

האןפרה הקןמית של ברלין

מפנקסן של מבקר

המרכז ע " ש איזאדןרה דאנקן בית

פסטיבל מןנפלייה ~/~ O

מהו כל מחןל הג'אז הזה /~ 15

6/72

מפנקסן של מבקר

6 ~/ 3

9/86

7/ 61

מפנקסן של מבקר

פרס ע"ש יאיר שפירא בפעם

האם הןא נןשא ראןי לבמהו

הפתעה בפראג

מפנקסן של מבקר

מפנקסן של מבקר

~ 8/2 /

הןלנדים רןקדים

העשרים

מפנקסן של מבקר

מפנקסן של מבקר

האסתטיקה של האלימןת הבימתית

8/75

יי ביכןרי העיתים" 9/67

ספינת הדגל של המחןל הישראלי /~ 60

-

מפנקסן של מבקר
מפנקסן של מבקר

של הנס קרסניק בברמן 2/13
באלט בסגנןן פרןסי 6/68

שנןת יצירת מחןל קיבןצית

~ 6/6

ספיבק רעיה

מפנקסן של מבקר
פרד אסטייר ,ג'ינג'ר רןג ' רס

עשריס שנה למלכןתן של קיליאן הראשןן

25

לבימה 9 /70
מפנקסן של מבקר

יוכתן

אבי קייזר חןזר לאספסת

8/ 75

Martha - the life and work of Martha
Graham/Agnes de Mille
Blood Memories - an autobiography by
Martha Graham

ריקןד כבד

מפנקסן של מבקר
כרמון

ס ספרים מרקדים

-

הכלי השימןשי ביןתר

-

מילןנים ןאינציקלןפדיןת על אמנןת המחןל 5/60

מסע הפלאים של רןת זין-אייל ~ / 10

-

-

-

Barbara Sparti - on the Practice of Al·t of
Dancing by Gulielmo Ebreo da Pesaro

ממגרש הכדןרסל לבאלט האןפרה הממלכתית של
ןינה )רנאטן

סיןר בטיןןאן

~ 5/7

גןליאלמן ,היהןדי מפסארן ~~~/

מסןרת ןחדשנןת העיקר

צבי

דרך החלוצים של המחןל האקספרסיוניסטי

בישראל 5/50
הדי מחולןת עתיקים  -רקדן עתיק מתל-דן 3/51
טפח מעל הקרקע

-

האדמו"רים ןהריקןד

בחסידות 6/70
מאה שנןת ציונות במחול 10 /~/ 3
מחןל יהןדי בראי הדןרות 3/52 1

מחול יהודי בראי הדורות 4/46 11
מחול יהודי בראי הדורות 5/62 III

רון

אשמת גרמניה

חכוד

מרדכי סתר הלך לעולמו

5/ 34

סעדיה גור-אש מבכירי רקדני התימנים

בישראל 7/ 1/ 10
ראשיתם של ריקודי החג בישראל 8/2/6
ריקודי-העם בין פולקלור לבידור 2/58
ריקודי-מצווה 9/56

רוכן

פרסיבל כ  1ון

טווילה תארפ בבאלט המלכותי הבריטי
ברבורים בלונדון

8/ 26

צור

עבר  ,הווה ועתיד

- 2000

דן

חג יובל לרקודי העם ב י שראל 4/ 50 1944-1994
מה קורה לריקודי העם? 7/ 1/ 3
ח מחווה לירדנה כהן 7/ 43

10/22

אלדד ברון -
צילומים 2/ 37

חיה

דרור וניר בן-גל/

רות אשל

2/ 22

בחיפוש אחר האור הפנימי )אריק הוקינס( /

6/ 26

ח בנ י מין צמח-יקיר אמ"י /

תנועה בזמן אמת תערוכת

3/ 21

נפטר בנ י ו -י ורק /

ח ואלה שהלכו לעולמם )שרה יוחאי(

צחי

1/ 13

בי ע ר  ,ביער  ,בעיר לרקוד לרקוד )שלום חרמון( /

דוביק אשדות
רייד

ח רוקדים בעגלות-נכים

99

1992

ארז דרור 1/ 14
ביחד ולחוד  -ליאת
גיורא מנור 6/ 6

8/ 31

2/ 13

נפטרה בניו-יורק הניה הולם /

ח בחודש נובמבר

כורית

ח מחול

-

של הנס קרסניק בברמן  /גיורא מנור

ח בגיל
רון

התיאטרון הכוריאוגרפי הפוליטי

ברגל יי ם י חפות

10 / 38

2/ 17

סרט על אודות ש רה

-

ח חסיה לוי-אגרון קיבלה את פרס שר החינוך

שאייר הלמוט

צ  1רכובה כטליה

גריגורוביץ' נגד ואסילייב

-

מלחמת הירושה

ב"בולשוי באלט" של מוסקבה
מחול מודרני ברוסיה

אלפרד שניטקה מלחין לבאלט

8/54

מאץ אק מעיר את היפהפייה הנרדמת

6/30

7 / 38

שבק

גד י שכזה )משה אפרתי(  /נועם שריף

9/ 46

תמר

-

אלכימאי של תנועה

8/ 72

למחול מודרני ע"ש חוסה לימון במקסיקו
כמעיין המפכה

9/ 34

ערן

שחר

אלה שאינם נראים

9/ 96

2/ 41

שי

לחם ועבודה בענף המחול
ח יימחולות ריקים"

·קוכלר הורסט
ח בית ספר לכור אוגר אפים

8/ 12

9/ 36

התחרות הבינלאומית השלישית

3/46

לכור י אוגרפיה

10/ 26

קופלכד רוכ  1ר

מעבר לפורמליזם -
פוסט-מודרני 1/52

שלושה עשורים של מחול

שלו אסכת
ח שיזף ספרדי

על דרווישים מחוללים והברבור השחור

6/15

קופרמן

רונית לנד

יוכן

קטע על כרמיאל ממאמר של המבקר יוכן

כ  1ודי

תאורת הבמה כראי

3/ 22

הכוכב העולה של דרזדן )סטפן טוס( /
שמידט

שמידט

8/ 42

חלוצי המחול המודרני

דברים לזכרו של יעקב אגור  /אלדד ברון 8/ 49
דיוקן  :רמי באר-המנעד האנושי  /ג י ורא מנור 3/ 31
דניאל לריו  -אלכ י מאי של תנועה  /תמר שבק 8/ 72
דרכה של מאג י מארן לבאלט  /גיורא מנור 9/ 8
ח הא י ים של נורייב 5/39 /
הבאלט הוא שפת האם שלי  -ו י ליאם פורסיית
משוחח ע ם גל אלסט;ר גל אלסטר 6/ 54
הדגים המוזרים של לויד נ י וסון  /ג י ורא מנור 1/ 28
ח ה י ופי מחייב  -פרס ע " ש י א י ר שפ י רא בפעם
העשר י ם  /גיורא מנור 8/ 30

קווים לדמותו של זאב
שטיכברכ

5/ 18

ח המורה הזקן כאיש צעיר )אנר י קו ציקטי( /
הפרא הירושלמ י

9/ 3/ 9

-

קלאפר ראדו

שריף כועם

בעיותיו של הבאלט שלנו מתחילות בבית

גדי שכזה )משה אפרתי(

שריר

הראלד קרויצברג

עולמות

-

7/50

הר י חוף האחרון )רודולף נורייב(  /גיורא מנור 1/ 26
ח הרקדן ג ייי מס סונדרס נהרג במהלך מופע 9/ 26 /
ח חורחה דון  -עוד קורבן של יי איידס 1/17 "/
יוליה של רומאו בת  / 80גיורא מנור 2/ 57

יעקב

כוראוגראפיה במציאות מדומה

-

6/ 76

תערוכת ציורים של הרקדן

האקספרסיוניסטי הגדול /

6/90

6/ 47

ע שר י ם שנה ללהקתו של משה

אפרתי יי קולדממה  "/גיורא מנור

הספר 3/ 16
הזמנה למחול 1/ 44
ישראלים בעולם 1/ 39
לידתה של משוגעת 2/ 36

6/ 90

8/ 64

ח ג יי נג י ר ופר;ך 6/ 43
ח ג י רום רוב י נס 3/ 25 /
ח גרט פאלוקה  -מאחרוני
נפטרה בגיל 91/ 2/ 16

משה

ח יצירה ישראלית בפסטיבל הבינלאומי העשירי

-

2/35

ג י יג י י קצ י וליאנו  /יוס י תבור
דניאל לריו

חבצלת

לוי תנאי

5/ 48

ח צרור חדשות ממוסקבה
קדם

והתרבות על מפעל חייה

10/ 40

מחול ב י ן שני

7/ 6

ייחודיות בתוך אוניברסאליות )משה אפרתי( /
קרון דכי

תפאורות למרתה )מרתה גראהם(

1/ 20

שרת רכה

רות אשל

חתונה כאירוע עממי וכמקור השראה למחול

י עקב א גור צלם במה בלתי שגרתי

בימתי
ראסל כ

7/ 1/ 7

ג י ורא מנור

 1ורכ 1

עבודת הרקדן

3/12

תבור

יוסי

ראיון עם מרק מוריס

ח גברים רוקדים נשים

גייג י י קציוליאנו

רוזכברג פכיכה

מחול במכחול הצילום

כמ עיי ן המפכה -
משה קדם 2/ 41

10/ 8

8/ 64
5/58

רוטכברגהכיה

הייחוד של האולפן למחול שליד הלהקה הקיבוצית
בגעתון

אישים ודיוקנאות

9/ 101

מחול בהונג קונג

אהבה אמיתית )פרנק אנדרסן (  /אן פלינדט-

2/30

מחול ערבי מסורתי וחדש

ח מחול תחת מטריה

כריסטנסן

6/45

אחת Dance Umbrella -

לונדון 7/ 39
מסיבת יומולדת לתנועתרון 7/ 34
סינים על קצות האצבעות 4/ 36
ס ספרים מרקדים  -אימפרוביזציה

אחרון הענקים

-

קל iי גיורא מנור
בתנועה

Movement Improvisation/
Georgette Schneer
ס ספרים מרקדים-ג  1ודית ג  1ימיסון

4/18

אוהד נהרין משוחח עם גבי אלדו;רגבי אלדור

8/62

7/ 24

Dancing Spirit/Judith Jamison and
Howard Kaplan

4/ 92

פרד אסטייר  ,ג יי נג י ר רוג י רס וג י ין

ממגרש הכדורסל לבאלט האופרה הממלכתית של
ו י נה )רנאטו זאנלה (  /גיורא מנור
מפנקסו של מבקר

אחד העם ) 42שושנה ויהודית אורנשטיין( 10/ 30
איציק גלילי-הצלחה אירופית/גל אלסטר 5/30

גיורא מנור

אירק מוחאמדוב הכוכב הרוסי של הבאלט

מפנקסו של מבקר
גיור א מנור

6/ 18

אלפרד שניטקה מלחין לבאלט  /הלמוט
אמנות עצובה )מרתה גראהם(  /מיכאיל

ח אננה סוקולוב בת

6/45

קוו י ם לדמותו של זאב חבצלת /

7/ 48

מ סע הפלאים של רות זיו אייל  /גיורא מנור

8/ 50

המלכותי הבריטי  /יוס י תבור

1/ 16

כריס ברוס חוזר ל יי ראמבר  "/גיורא מנור 4/ 48
מה מרי ץ את עידו תדמור  /גיורא מנור 8/ 16
מה צפוי ב " קולדממה "  -ראיון עם משה אפרתי/
אר י ה יאס 6/ 88
ח מחווה לירדנה כהן  /דן רונן 7/ 43
מחווה לניז י ינסקי  /גיורא מנור 7/ 52
ח מחול  - 2000עבר  ,הווה ועת י ד  /נורית רון 8/ 31
ח יי מחולות ריקים ") .. .לזכרו של חזי לסקלי( /
שי שטינברג 9/ 36

3/ 24

וירסקי-אבל מה זה פולקלור

6/44

ח ככר גרטרוד קראוס /

6/ 18

בוריס אייפמן ו " ג י יזל האדומה "

7/ 20

1/ 19

ח כאגדת רבקה שטורמן  /יגאל בן-נון

המלכותי הבריטי

רוזמן ג  1כט לין
מרק הקוסם

8/ 48

י רושתה של מרתה גרהאם /
אירק מומאמדוב הכוכב הרוסי של הבאלט

-

6/ 81
/ 1911-1996

שאייר 8/ 54
פוקיו 1/ 24

6/ 46 / 83

ח אסטל סו מרס-נעלי באלט והספריה למחול/

אפרתי והקול האנושי  /אסתר נדלר

לרכישת גיליונות  i7ורמים של הרב ו מחול בי

6/ 85

4/28

-

גודונוב

-

הסוף /

6/72

-

כיכר גרטרוד קראוס /

7/ 60

מרדכי סתר הלך לעולמ;ןחנוך רוו
מרק הקוסם

-

5/ 34

רא י ון עם מרק מוריס /

ג י נט לין רוזמו 7/ 20
ח מרתה היל/רינה גלוק 9/30
משה שטרנפלד  / 1994-1949גיור א

ראל נא לצ צל

4/ 10

.

מנור

5/ 46

-

ניק הקוסם )אלוין ניקולאיס (/גיורא מנור
ח נפטר מנואל אלום /

3/43

ח ושוב יי נעליים אדומות " -כמחזמ!ר

T .V

3/Z1

ח נפטר הרקדן והכוריאוגראף גרהארד בוהנר /

1/ 13

ח נפטרה רות ברגהאוס 8/ 38 /
ח סיר קנת מקמילן 1/14 /
מע"ב סעדיה גור-אש  -מבכירי רקדני התימנים
בישראל  /צבי פרידהבר 7 / 1/10
ס ספרים מרקדים  -אריק הוקינס 4/ 4Z
ס ספרים מרקדים  -ג ' ודית ג ' ימיסון  /ה  .ר 7/ Z4 .
ס ספרים מרקדים  -גוליאלמו,היהודי מפסארו /
גיורא מנור 4/44
ס ספרים מרקדים  -האיש שהביא את בלנשין
לאמריקה )לינקולן קירסטיין( 7/ Z5
ס ספרים מרקדים  -האניגמה ששמה
יאן פאברה 9/ 54
ס ספרים מרקדים  -הצד האפל של המחול המודרני
הגרמני 6/56
ס ספרים מרקדים  -טווילה ת'ארפ  -רקדנית
עם שכל 4/ 4Z
ס ספרים מרקדים  -ילדיה של איז אדורה
דאנקן 8/ 63
ס ספרים מרקדים  -כוכב עולה בשמי הבאלט 7/ Z4
ס ספרים מרקדים  -מאסין  -ביוגרפיה
כהלכתה 9/ 55
ס ספרים מרקדים  -מיטתו ומיתתו של נורייב 6/ 56
ס ספרים מרקדים  -מרס קאנינגהם בעיני בני
דורו 4/ 43
ס ספרים מרקדים  -קיליאן ,בגואה וגלוטה/
רות אשל 6/ 57
ס ספרים מרקדים  -שפתו של ויליאם
פורסיית Z/ 34
ח על חזי שהלך לעולמו  /גבי אלדור 4/ Z8
ס על מרתה ומרתה גראהם על עצמה /
גיורא מנור

1/Z4

עשרים שנה למלכותו של קיליאן הראשון /
גיורא מנור

25

ח פרל פריימוס

ח רוברט פומפר )לזכרו(

מנור 9/ 86
השחור 5/ 38

ח רולף גארסקה -
 Internationalשהלך לעולמו 9/ 3Z /

Ballet

רות אשל משוחחת עם יהודית ארנון /
רות אשל

כור אוגר א פ י ה במציאות מדומה -
עולמות  /יעקב שריר ודיאן גרומלה 7/ 6
ח כנס בינלאומי של פנטומימה 6/ 42

לרקוד עם אבא
ויינגרטן

מאמו

-

8/ 36

ח ריצ'רד קרייגון לבאלט האופרה של ברלין8/ 36 /
רמי באר בקופנהגן  /אן פלינדט כריסטנסן 7/ Z8
רקדן ממוסד יורד לשוליים  /גל אלסטר 8/ 18
ח שיזף ספרדי  /אסנת שלו 3/ ZZ
שיח כוראוגרפים:מפגש בין אוהד נהרין ורמי בא!ר

8/6

תעודה מהארכיון על גורית קדמן ליום השלושים

2/ 26

מגע עם ש נ ת ססס / 2רות אשל

 / 28 .4.87שרה לוי-תנאי

ס מהמכבש

-

ס מהמכבש

-

-

7/ 1/ 3

ספרי מחול

1/ 30

למחקר וחוקרים

-

מדריך

משה קדם

מפנקסו של מבקר

1/ Z0

אסתטיקה וכררי

1/ 52

פלירט עת י דני /

ח

גיורא מנור 7/ 63
נ י הןל חזר ו ת  /סיון כהן-פסטמן 9/ 10
 / N ew Yorkמאירה אליאש  -צ 'י ין 1/ 33
סדר ואי סדר  -תןפעה ןשמה / Slam Dancing
רוברט ש  .גרוסמן 4/ 20
ס הגוף המטאפורי 3/ 25
ס ספרים מרקדים  -איך לכתוב על נןשאים
מרתקים בצורה שאיש לא יבין 8/ 62
ס ספרים מרקדים  -הוראת הצד התי א ןרטי של
המחול  /ר  .א 5/ 60 .
ס ספרים מרקדים  -הכלי השימןשי בי ו תר -
5/ 60

ס ספרים מרקד י ם
הרקדן הגבר

השאלה הנצח י ת

-

-

5/ 43

אמנות עצובה  /מיכאיל פוקין

ארועי יייום הטאפ הבינלאומי"

משלנו /

6/ 42

ליאת דרור וניר בן -גל /

ביחד ולחוד -
גיורא מנור 6/ 6

8/ 62
כל מה שרצית לדעת על
משהו עולמי

2/ 35

6/ 15
3/ 26

ערבים זה לזה  /גל אלסטר 9/ 44
פרחים ולבבות  /רעיה ספיבק 2/ 29
קןפליה  /מיכאל אייזנשטדט 9/ 6
ח רוקדים בעגלות  -נכים  /חיה צור 3/ 21
רות אשל 9/ 104
ריקוד כבד  -ריקןד
גיורא מנןר 2/ 25

אנשים יי כבדים "/

בין תוכן לצורה במחול  /רות אשל

3/20

3/ 21
2/ 50

אלה בר-דוד 6/ 60
שלושה צלצןלי טלפון  /יוסי זיידר 5/ 21
תנועת מסלולים במרחב  /רות אשל 9/ 3/ 12

8/ 20

האם פתיחות לרעיונות מסוכנת ן /ירון מרגולין

3/ 36

יב)  IIר ,

תאריכ' ,D

כתובות

האסתטיקה של האלימות הבימתית /
גיורא מנור

ח אינטרנט-מחול

3/54

הוראת המחול המודרנ;ורות אשל

היכלות פאר  /גלית בן ציון

3/ 6

TAP

7/ 54

ח הפרס על שמו של אלברט גובייה /

1/ 13

ח הרהורים על אודות התקנון להענקת פרס ישראל
במחול  /רות אשל
המוות

-

8/ 38

האם הוא נושא ראוי לבמהן /

גיורא מנור

6/ 43

7/ 40

ח אירןעי יי יןם הטאפ הבינלאןמי"

משלנו

8/ 40

ח בדנמרק התקיים פסטיבל בורנונויל
בלתי מספיק בכור אוגר אפיה  /גיורא
מנור

ח מאמו

-

אורית נבו

8/ 34

מגע עם שנת ססס / 2רןת אשל

7/ 9

ח מהגיל הרך ןעד ללהקה המקצןענית /

סמדר וייס 7/ 38
מחול מבויש  /גל אלסטר 5/ 16
ח מחול מכל העולם בפראג 5/ 39
מחןל נכתב  /גיורא מנור 3/ 49

Dance Umbrella -

7/ 39

מחולות סלאביים בסגנון חדש  /גיורא מנור

9/ 48

4/ 27

ח מילגות למצויינןת במחןל ע " ש רוברט פומפר 4/ 29
מפגשי מחול מודרני בשווייץ  /אלאן ברנרד 7/ 58
ח מפגש פנטןמימאים 2/ 18
ח מפגשים  ,פסטיבלים וקונגרסים בינלאומיים 6/ 48
ח מפגשים ,קורסים ,תחרויות 2/ 20
מפנקסו של מבקר  -חשפנות בינלאומית /
גיורא מנור 8/ 74
מפנקסו של מבקר  -ככר גרטרוד קראוס /
גיורא מנור 7/ 60
מפנקסן של מבקר  -כרמיאל בפעם השמינית /
גיורא מנור 7/ 61
מפנקסו של מבקר  -למה הגברים רוקדיםן /
ג י ןר א מנןר 8/ 74
מפנקסן של מבקר  -מחול רטוב בפסטיבל עכו /
ג י ורא מנור 7/ 62
מפנקסן של מבקר  -פסטיבל ישראל-מה היה לנו !!
גיורא מנור 6/ 72
מפנקסן של מבקר  -שגרת באלט  /גיורא מנור 6/ 71
ח מקום שני 1/ 14
מרימים את המסך  -הרמת מסך  ' 94מחווה לפליני /
גיןרא מנןר 5/ 14
ח סוכנןת בינלאומית חדשה למחול 1/15
ח סרט וידאו ישראלי בין הזוכים 8/ 36
ח עןד ישראל י ם בבייג'ינג 6/ 42
ח עוד כתובות מחול באינטרנט 8/ 32
ח פנטומימה ותיאטרון מחול 2/ 16
ח פסטיבלים למחול 8/ 40

1/ 13

יונתן כרמון 9/ 3/ 7
פסטיבל מןנפלייה  /גיורא מנור 4/ 40
פסטיבל מונפלייה  /רות אשל 9/ 14
ח פסטיבל מחול מןנפלייה ,צרפת 3/ 25
ח פרס ראשון לסרט יימבןל" בתחרות בינלאומית

9/ 3/10

יי גוונים במחול

אביבה הבר

4/ 31

חפסטיבל בוטו בגוטינגן ,

גרמניה / ...

פסטיבל כרמיאל לקראת העשור השני /

6/ 42

ח ארועים וכנסים

ח

ח מאיזאדןרה ןעד פינה בעיקר פינה /

ח מילגןת

על פסיכןתרפיה ןכוראןגראפיה  /י ןסי זיידר

ארו D'LJ

ח

ישראלים רןקדים בברלי;ךיעל אפרתי 3/ 20
כנס בינלאומי של אנשי פנטומימה 6/42
כנסים ומפגשים 5/ 44
כנס י ם ןמפגשי מחול בעולם 4/ 35
לחשוב מחול 2/ 18

לונדון  /הניה רןטנברג

שיטת פילאטס לשיפןר יכולת הרקדן /

9/ 96
1/ 22

ח

1/ 13

ח מחול תחת מטריה אחת

על דרווישים מחוללים והברבור השחןר /

רוג ' ר קופלנד

גיןרא מנור

-

גןןנים במחול

'/ 95

6/ 22

ח ישראלים בשטוטגארט
ח

שבחי האוניסונו וסכנותיו  /גל אלסטר

Tap

4/ 29

שלושה עשורים של מחול

-

9/ 34

יריד כןראוגראפי בנןוה צדק

מילגות למצויינות במחול ע " ש רוברט פומפר
מעבר לפורמל י זם

2/ 21
2/ 16

למחול מודרני ע " ש חוסה לימון במקסיק!ו

ח מחול דיגיטל י -תמונתי 9/ 28
מחול פוליט י /גיורא מנור 10/ 6

-

8/ 31

ח יצירה ישראלית בפסטיבל הבינלאומי העשיר י

1/ 30

פוסט-מודרני  /רוג'ר קופלנד

האמריקני(

ה-ס 6

5/66

)פסטיבאל המחול

ח ימי מחןל בברן ,שןוייץ

ח רפואה לרקדנים פצועים  /יעל אפרתי

אלה שאינם נראים  /ערן שחר

8/ 34

7/ 9

-

10/ 56 ' 96

 -קיץ של מחול בבייג ' יגנ  /ררת אשל

ח יי ורטיגן" לבאניולה
ח יום הולדתו

פרסומי מחול חדשים

ח שאגאל רוקד
ח איך רוקדים היפנים /

10/ 14

פרסומי מחול חדש י ם

חדש י ם בעבר י ת

6/36

הרמת מסך וחשיפה בינלאומית

WUDAO '94

רות אשל משוחחת עם יהןדית ארנון /

תפאורות למרתה )מרתה גראהם(  /דני קרון

9/ 12

2/ 18

פסטיבל בוטו בגוטינגן  ,גרמניה

המרכז ע"ש איזאדןרה דאנקן

-

התחרות החמישית לוידאו-מחןל  /גדעון ד י אנש 2/ 47
ח התחרןת העןלמית השישית לן יד אן-מחול 2/ 16
התחרות השלישית לכוריאןגרפיה  /שי שטיינברג 10/ 26

מונודרמה מאת איציק

לרקוד עם רוח הזמן  /רות אשל

הפתעה בפראג

גיורא מנור

להיות נאמן למהות הכוראוגרפיה  /רינה גלוק

ח לחשוב מחול /

-

3/ 23

בית הספר הממלכתי היחיד למחול מודרני בצ'כיה /

עבודת הרקדן  /ג ' ורג ' ראסל 3/ 12
ח עוד ישראלים בבייג ' ינג 6/ 42
על אמנןת הביצןע  /רות אשל 5/ 6

9/ 104

ח ריב על אפרה של אנה פבלובה /

גיורא מנור

מחול בין שני

-

4/ 3Z

ח המטריה הלןנדןנית למחןל חדיש

Z/ 46

ס ספרים מרקדים -
הפוסטמודרני 9/ 54
ס ספרים מרקדים -

Z/ 17

עורך הירחון

-

ציפי פליישר

מילונים ו א ינציקלופ די ות על אמנות המחןל /

6/ 64
הסבתא של הריקוד

3/ 22

תופעה מתפתחת /

ז ' אן-באטי לואיס

גיורא מנור

שנות יצירת מחול קיבוצית  /גיורא

-

מחול

ח דימןיים מזרח-תיכוניים בפינלנד הרחןקה /

2/ 32 ' '' 93

לסרטי מחול

3/ 20

התיאטוון העיווני חיפה

מועזון התיאטוון ~'iJ
יוצרים /יוצרות

מתחום המחול
ותאטרוו התנועה

מוזמנים להגיש הצעות

י--י

מבוא למחול

כ

בלט קלאסי
מחול מודרני

ג--

ג  Iאז

-011

יצירה

~

תוכניות העשרה

.-

~ גלית בלחסן
.-

מופעי תלמידיס
מפגשי תנועה להוריס וילדיס

למופעי מחול אינטימי
לסיךרת

ס

וgB • g

מירי בן-ברו,ן סיני פתר

התיאטרון העירוני חיפה

אפשרות להשכרת המקום

ענת צוק

גלינה צ'רניאק

אולמות גדולים ,נוחים

~

וממוזגים ,חדרי-ארוח

זולים בישובי הסביבה

~

האולפן למוזיקה ומחול  -מועצה אזוךית בקעת בית שאן 11710
טל 06-6588343 ,פקס06-6587847 ,

י

-

סדנת

סדנאת קונטקט

.ילדים רנרער גילאי  18 - 7רבוגרים מגיל 18
• שיעררי ברקר למקצרעיים
.להקת מחרל "מרזע" -
תרכנית להכשרת רקדנים מקצועיים )ארדישז יתקיים בתאריך ( 31.8
• השתלמריות מורים
מארת תלמידים לומדים בבית בכורי העיתים בהדרכת צוות מורים

ומלורים מוסיקאלים מיומז ביותר ,במרכז ארלמות ריקוד מקצועיים
וממוזגים ,מקלחות וקפיטריה
* הנחה :לחיילים ,סטודנטים ולתושבי ת"א
* לפרטים נרספים אפשר לפנרת ביז השערת  20.00-15.00למשרד

~

ביותר ,

כפתחת:

בלט קלאסי  -מחול מודרני  -מחול יצירתי לילדים
קפוארה  -מחול אפריקאי  -ריקודי בטן  -קצב וכלי הקשה

פ

I

מ גיש ה

;<

- Hip Hop -

תנועה

רותי פרץ

השבוע או בסופי-שבוע:

בית הסםר למחול המאםשר לימודי מחול ותנועה ברמה הגבוהה
ומםתח את יכולת התלמידים בהתאם לכישוריהם.

סדנת אימפרוביזציה

חיותה עז-גד

נורית שטרן

בלס קלאסי ,בלס מודרני ,מחול יצירתי

-

אפרת לינצקי
שירלי נובק-בורשטיין

לסדנאות וחזרות במשך

תל-אביב

ההרשמה לשכת הלימרדים

שרה וייסנברג

רימונה קורן

רח' פבזנר 50
טל04-8621555 :
פקס 04-8670970 :

תשכ"ח

אליזבט גולדווין
אורה גלמן
שאול גלעד

טובי פרת

חיפה

-

~

עבודות גמר לבגרות במחול

L<::

דוד עורי

;')מורים:

~

את ההצעות יש לשלוח ל:

ע י ריי

מנהל מוזיקלי -

ארוח כנסיס ארצייס

עןנת

ת

בהנהלת שאול גלעד

ייעוץ מקצועי בכל תחומי
בי"ס למחול אמנותי

תחIל בקלiז ~פ
~

~
~

נית-שאו -

האולפן למחול

ח צילינדר וכרטיס טיסה ללונדון
ח קורס קיץ לכוראוגראפים

7/ 4Z

ח כיסאות ב א לט מוסיקל יי ם
ח לא לגעת ברקדנים

Z/ 17

ח בית ספר לכור אוגר אפים

7/ 34

1/ 16

קטע על כרמיאל ממאמר של המבקר יוכן

מבידוד לפת י חות

של ג רמניה המזרחית לש ע ב ;ן וולקמר דר א גר

מה מתרחש בלהקות הבאלט

-

Z/ 17

בעיותיו של הבאלט שלנו מתחילות בבית הספ;ן
ראדו קלאפר

3/ 16

הוראת המחול המודרני  /רות אשל

שמידט 9/ 3/ 9
ח רוקדים בבייג'ינג 4/ 30 Wudao '94
ח רוקדים בעגלות-נכים/חיה צור 3/Z1
ח רוקדים בקיץ בפינלנד 5/38
ח רקדנים  -פריס קוראת לכם! 8/ 36

מה קורה בבאלט המלכותי הבריטי ? 8/ Z8
מחול בהונג קונג  /הנ י ה רוטנ ב רג Z/ 30
מחול מודרנ י ברוסיה  /נטל י ה צ ' רנובה 5/ 48

הפתעה בפראג

ממגרש הכדורסל לב א לט ה א ופרה הממלכת י ת של

הספר הממלכתי היחיד למחול מודרני בצ'כיה /

רשמי מסע לפסטיבל השלישי למחול מודרני

וינה )רנאטו ז א נלה(  /גיור א מנור

בפולין  /יוסי זיידר

בגעתון/הניה רוטנברג

גיורא מנור

7/ 48

9/50

ח יישבוע של באלט-אימים "

Z/ 16

בוואריה

ח מנהל

Z/ ZO

7/ 1/9

מפנקסו

9/ Z8
א מנות י חדש לבאלט שטוטגארט 6/ 45
של מבקר-ביקור מלכותי  /גיורא מנור 9/ 69
של מבקר-גודונוב-הסוף /ג יורא מנור 6/ 7Z

שופטים ,שופטים שבאולם מי היא היפה מכולן? /

מפנקסו

גיורא מנור 1/ 48
ח תאריכים 7/ 40

מפנקסו של מבקר-הנ א הב י ם מוורונה בביצו ע

תחזית פסטיבלים של ריקודי-עם בעולם

ח תחרויות באלט

3/ Z5
9/ Z8

ח תחרויות באלט

1/ 16

5/ 54

סינים על קצות האצבעות  /הניה רוטנברג

7/37

ח תחרות הבאלט של מוסקבה
תחרות המחול הבינלאומית
גיורא מנור

-

ח ס י ר קנת מ קמילן /

Z/ Zl

מרכז סוזן דלל

-

/ 1994

5/ZZ

ח תחרות מחול בינלאומית שניה
ח תחרות מיה ארבטובה לבאלט

ס ספרים

4/Z7
9/ 3Z

ס ספרים

ח כללים חדשים בתחרות ג'קסון ארה " ב

10 / 38

ס ספרים
ס ספרים

ס ספרים

בארט

4/ 36

1/14

ס ספר י ם מ רקדים-האיש שהבי א את בלנש י ן
לאמריקה

ס ספר י ם

7/ Z5
מרקדים-כוכב עולה בשמי הבאלט 7/ Z4
מרקד י ם  -מאס י ן  -ביוגרפ י ה כהלכתה 9/ 55
מ רקד י ם-מורשת הבולשוי 9/ 55
מרקד י ם-מי רוקד בשוו יי ץ 6/ 47
מ רקד י ם-מ י תתו ומיטתו של נורייב 6/ 56
מרקדים-שפתו של ו י לי א ם פורסיית Z/ 34

על דרוו י ש י ם מחולל י ם והברבור השחור /
אהבה אמיתית )פרנק אנדרסן ל,ע(/אן פלינדט-
אירק מוחאמדוב-הכוכב הרוסי של הבאלט

המלכותי הבריטי/יוסי תבור

ח פלמ י נ ג פל י נט

6/18

אלפרד שניטקה מלחין לבאלט/הלמוט שאייר
אמנות עצובה  /מיכאיל פוקין

8/54

קופליה  /מיכ א ל א ייזנשטדט

l / ZZ

באלט באופרה הרוסית  /אדה דוברובצקי
באלט בסגנון פרוסי/גיורא מנור

9/ 6Z

ח רומאו ויוליה

6/68

ח בדנמרק התקיים פסטיבל בורנונויל /

1/ 13

בחיפוש אחר המחול האבוד-אירופה ,אביב / 1996
גיורא מנור

7/ 43

9/ 18

בית ספר לכור אוגר אפים/הורסט קוגלר
ח גברים רוקדים נשים  /יוסי תבור

גריגורוביץ ' נגד ואסילייב

-

3/ Z4

ב"בולשוי באלט" של מוסקבה /

נטליה צ'רנובה 6/30
ברבורים בלונדון  /ג'ון פרסיבאל ,יוס י תבור 10/ ZZ
דרכה של מאגי מארן לבאלט  /גיורא מנור 9/ 8
ח האיש שלנו בבירמינגהאם9/ Z6 /
הולנד

במחנה עבודת-כפיה

-

1/ 16

8/ 36

ח ריצ ' רד קר ייג ון לבאלט ה א ופרה ש ל ברלין

8/ 36

הולנדים רוקדים

גיורא מנור

-

לכוראוגראף צעיר

Z/ 16
-

6/54

שנגהאי  ,סין

1/ 44

הכוכב העולה של דרזדן )סטפן טוס(/

רונית לנד

5/ 18
3/ 17

Z/ Zl

בין תוכן לצורה במחול  /רות אשל

גיורא מנור

1/ Z6

ח חילופי מנהלים בבאלט האופרה הממלכתית
של וינה
של וינה

שנת מפנה  ?/רות אשל

' 92

1/15

1/ 6
1/ 14

נפטר בנ י ו-יורק ארז דרור

בעיותיו של הב א לט שלנו מתחילות בבית הספ;ן

ראדו קלאפר 3/ 16
הבאלט הישראלי -

ח בשר ודם

מפנקסו של מבקר

חלום ומציאות  /רות אשל

-

שגרת באלט  /גיורא מנור

7/ 1Z
6/ 71

הבחורים של ברטה /

6/ 7Z

ח שיטת וג א נובה -
ליאורה עמית 8/ 37
ח אלה שהלכו

רות אשל

4/48

ח גירסה חדשה

Z/ ZZ

באלט לפ י המסורת הרוס י ת /

Z/ 3Z '" 93
8/ 64

Z/ 18

ח געגועים לאוהד נהרין  /גל אלסטר 6/ 44
ד י וקן:רמי באר-המנעד האנושי  /גיורא מנור 3/ 31
דביאל לריו  -אלכימאי של תבועה/תמר שבק 8/7Z
האסתטיקה של האלימות הבימתית /

ארבטובה לב א לט 9/ 3Z
ל ע ולמם )שרה י וח אי ( 10/ 38

גיורא מבור

4/ 31

3/ 54

8/Z6
ח אירועי יי יום הטאפ

יוצרים צעירים ב"באלט המלכותי הבריטי "

6/6Z

3/ Z1

-

ויליאם פורסיית

משוחח עם גל אלסטר /גל אלסטר
בתי ספר •  jJורסים השתרמויות  .חינוך

יוליה של רומאו בת / 80גיורא מנור Z/ 57
כח החולשה/גיורא מנור

בת שבע והכוראוגראפים הישראלים שלה/

ג ' יג'י קצ'וליאנו  /יוסי תבור

1/ 13

הבינלאומ י" Tap -

משלנו

באלט בסגנון פרוסי  /גיורא מנור 6/ 68
ח יי בוגר הור א ה " לסמינר הקיבוצים Z/ 16

9/ 3/ 10

4/ Z6

יי גוונים במחול

4/30

טווילה תארפ בבאלט המלכותי הבריטי /

-

אירופה ,אביב

/ 1996

9/18

הבאלט הוא שפת האם שלי

ח ייחלום ליל קייץ" על גדות נהר הריין/
ג ' ון פרסיבל

6/ Z6

בחיפוש אחר המחול האבוד
גיורא מנור

הוקינס ( /

בלתי מספיק בכוראוגראפיה  /גיורא מנור

ח תחרות מ י ה

ח חילופי משמרות בבאלט האופרה הממשלתית

8/ Z0

3/46

דוביק אשדות

ח ק יץ בלהקות הישראליות /י על אפרת י

ח חוזה חדש )ויליאם פורסיית(

9/ 6Z

ביחד ולחוד -
גיורא מנור 6/ 6

בחיפוש אחר האור הפנימי )אריק

נעדרות לאחרונה מהבמה

Z/ 17

-

Z/ 13

ליאת דרור וניר בן-גל/

ח תכניות י ו של הבאלט המלכות י הדני Z/ 19

גיורא מנור

הריחוף האחרון )רודולף נורייב( /

התיאטרון הכוריאוגרפי הפוליטי

ח בית ספר לכוראוגראפים  /הורסט

מפנקסו של מבקר

המחול הקלאסי חי וקיים-אבל השתנה מאו;ן
ז'רמיין פרודומו

אשמת גרמניה

Z/ 40

באלט באופרה הרוסית  /אדה דוברובצקי

ח תחרות הבאלט של מוסקבה

ח בחודש נובמבר

7/ 30

5/30

זאב חבצלת כמקור השראה

של הנס קרסניק בברמן  /גיורא מנור

 / 1995דל י ה דביר 7/ 37
ח תחרויות באלט 3/ Z5
ח תחרויות באלט 9/ Z8

- 1992

מצבו של המחול בהולנ;ן

הזמנה למחול/ראדו קלאפר

שאי י ר

קוגלר

8/ 31

באלט לפי המסורת הרוסית /

8/ 54

יי אשכולית הכסף "

ויליאם פורסיית

משוחח עם גל אלסט;ןגל אלסטר

גיורא מנור 9/86
פרחים ולבבות  /רעיה ספיבק Z/ Z9
ח קורס קיץ לכוראוגראפים Z/ 17

אלפרד שניטקה מלחין לבאלט  /הלמוט

ח האנס ואן מאנן חוזר לבאלט הלאומי של
הבאלט הוא שפת האם שלי

25

שנים של יצירת מחול קיבוצית /

אי צ יק גלילי הצלחה אירופית  /גל אלסטר

בארט בישראר

-

צבי פרידהבר 7/ 1/ 10
ס ספרים מרקדים  -אימפרוביזציה בתנועה/
ה,ר 8/ 63 ,
ס ספרים מרקד י ם  -הוראת הצד התיאורטי של
המחול  /רות אשל 5/ 60
ס ספרים מרקדים  -מורשת הבולשוי 9/55
ס ספרים מרקדים  -שיטה ותרגולים  /ע,ל5/ 61 ,

8/ 3Z

ח תחרות ב י נלאומית לבאלט קלאסי

מלחמת הירושה

סעד י ה גור-אש  ,מבכירי רקדני התימנים בישראל /

כוריאוגראפיה

יי שלוש אחיות " לפי צ ' כוב מאת ואלר י פאנוב

3/46

Z/ZO

7/ 38

9/ 6

ח ריב על אפרה של אנה פבלובה

בבון

ח מפגשים ,קורסים ,תחרויות

7/34

5/ 39

ח צרור חדשות ממוסקבה  /נטליה צ ' רנובה
ח רוקדת במדבר

Julliard

1/ 13

ארנון 3/Z3
ח שיטת וגאנובה -
ליאורה עמית 8/ 37

3/ Z5

ח פרשת הקפ י טן דרי י פוס

ח מילגות

4/Z7

ח רקדנים מ " פס הייצור " של מתא"ן שרה

6/ 15

ח עשרים שנה לבאלט הק א מר י של פר א ג

4/ 18

כריסטנסן

רוג ' ר קופלנד

מחול בהונג קונג  /הניה רוטנברג

8/ 31

Z/ 30

מסיבת יומולדת לתנועתרון  /הניה רוטנברג

סוד הקסם השטוטגארט י -מסורת וחדשנות הע י קר

שנגהאי סין

הווה ועתי;ןנורית רון

מנהל חדש למחלקה למחול בבית הספר

הבאלט הוו אל ונ י מבלגיה 9/ 67
מפגשים בפינלנ;ןנתן מישורי 3/ 38

הוא הפרופורצ י ה  /גיור א מ נ ור

6/ 36

סמדר וייס 7/ 38
ח מחול  - 2000עבר ,

בניו  -יורק

מתנת חג  -מולד מ וזרה מאת ו י ליאם פורסיית

ח תחרות בינלאומית לבאלט קלאסי

/ 1995דליה דביר

7/1/16

-

9/101

המרכז ע"ש איזאדורה דאנקן  ,בית

ח מהגיל הרך ועד ללהקה המקצוענית/

ח מנהל אמנות י חדש לבאלט הממלכת י של

ח יי שבועות המחול של וינה " בפעם העשירית
שביבים

Z/ 10

3/ 6

הייחוד של האולפן למחול שליד הלהקה הקיבוצית

6/ 4Z

6/54

הבאלט הקאמרי של פראג  /יאבה הולבובה 8/ 68
הדגים המוזרים של לויד ביוסון  /גיורא מנור 1/ Z8
הולנדים רוקדים  -מצבו של המחול בהולנד /
גיורא מנור 7/30
הערב רוקדים היסטוריה  /גבי אלדור 1/ 40

הפרא הירושלמי

עשרים שנה ללהקתו של משה

-

אפרתי  IIקולדממה  / IIגיורא מנור
הפתעה בפראג

-

ח  IIהר

6/76

המרכז ע  IIש איזאדורה דאנקן  /בית

שמידט

התחרות החמישית לוידיאו-מחול /

2/47
4/ 30

חתונה כאירוע עממי וכמקור השראה למחול
בימתי  /רנה שרת

7/1/ 7

טווילה ת/ארפ בבאלט המלכותי הבריטי /

T.V

מחול

8/26
תופעה מתפתחת /

ז  /אן-באטי לואיס

2/ 46

6/81

יריד כ וראו גראפי בנווה צדק  -גוונים במחול // 95
גיורא מנור

2/17

9/3/9
7/ 45

רות אשל משוחחת עם י הוד י ת ארנון /

רות אשל 9/ 104
רמ י באר בקופנהגן  /אן פלינדט-כריסטנסן 7/28
רפרטואר להקת מחול בת  -שבע 4/96 1964-1994
רקדן ממוסד יורד לשוליים  /גל אלסטר 8/ 18
שבחי האונ י סו נו וסכנותיו  /גל אלסטר 2/ 50

מאה שנות ציונות במחול  /צבי פרידהבר

גיורא מנור 8/ 6
ח שיר השירים אשר לשרה/גיורא מנור 9/27
תנועת מסלולים במרחב  /רות אשל 9/ 3/11

כוראוגראף בן 20
בירמינגהם 2/18 II

כוראוגרפיה במציאות מדומה

-

כח החולשה  /גיורא מנור

1/51

6/ 62

כרמן רוקדת עם ס יגר בפיה  /גיורא מנור

1/ 55

להיות נאמן למהות הכוראוגראפיה /

9/12

לוחמי החופש על מדרכות ניו-יורק/

9/ 39

כ'ר'רי

ח

5/ 26

3/40

מסע הפלאים של רות זיו אייל/גיורא מנור

-

1/ 52

מפגשי מחול מודרני בשווי יץ/א לאן ברנארד
מפנקסו של מבקר

4/ 10

שלושה עשורים של מחול

פוסט -מ ודרני  /רוג  /ר קופלנד

-

7/ 58

אהבה עם כל דבר/

גיורא מנור 9/69
מפנקסו של מבקר -
לבימה  /גיורא מנור 9/ 70
מפנקסו של מבקר  -אוקטובר במאי /
גיורא מנור 9/66
מפנקסו של מבקר  -ביקור מלכותי/
גיורא מנור 9/69
מפנקסו של מבקר  -דימויים בכלובים /
גיורא מנור 9/ 66
מפנקסו של מבקר  -מחול רטוב בפסטיבל עכו /
גיורא מנור 7/62
מפנקסו של מבקר  -מעולה אבל לא מרגש/
גיורא מנור 9/67
מפנקסו של מבקר  -קבוצת תיאטרון מחול של
האופרה הקומית של ברלין  /גיורא מנור 9/ 66
מפנקסו של מבקר  -שעת בין השמשות של רמי בא;ך
גיורא מנור 9/70
מצב המחול באירופה המזרחית /א לאן ברנרד 6/32
מרק הקוסם  -ראיון עם מרק מוריס /
ג/נט לין רוזמן 7/20
משה אפרתי-רשימת יצירות 6/ 92
/ New Yorkמא ירה אליאש  -צ /יי ן 1/33
ניק הקוסם )אלוין ניקולאיס(/גיורא מנור 3/43
עבודת הרקדן /ג/ו רג  /ראסל 3/ 12
על אמנות הביצוע  /רות אשל 5/ 6
על פסיכותרפיה וכוראוגראפיה  /יוסי זיידר 3/ 26
ערבים זה לזה /ג ל אלסטר 9/44
אוהד נהרין צוחק כל הדרך

עשרים שנה למלכותו של קיליאן הראשון/

נכתוב על המחולות

על אודות  IIשירי מחול / IIציפ י פליישר

4/32

6/53

לקראת העשור השני /

9/3/9

ריקוד י העם

9/ 3/ 12

מחול ערבי מסורתי וחדש  /הניה רוטנברג 6/ 45
- Wudao '94ק יץ של מחול בבייג /ינג/רו ת אשל 5/66
וירסקי  -אבל מה זה פולקלו;ךיוסי תבור 5/58
קפוארה  -תנועה מעולם אח;ךגל אלסטר 3/ 28
שיזף ספרדי  /אסנת שלו 3/ 22
תחזית פסטיבל י ם של ריקודי-עם בעולם 7/ 1/ 16

40

שנה לארכיון המחול היהוד י

הד י מחולות עתיקים

מסורת של כוראוגראפיה עכשווית/

גיורא מנור

סעדיה גור-אש -
צבי פרידהבר 7/ 1/ 10
ס ספרים מרקדים  -הבה

-

8/ 2/ 6
בין פולקלור לבידו;ך

צבי פרידהבר 2/ 58
שביבים 7/1/ 9
שלושים שנה להורה ירושלים 8/2/10
תחזית פסטיבלים של ריקודי עם בעולם 7/1/16
תנועת מסלולים במרחב  /רות אשל 9/ 3/ 11
תעודה מהארכיון על גורית קדמן /

7/ 1/ 13

מחו'ר ואמ)ויות חזותיות

6/ 58

6/ 64

מבכירי רקדני הת ימני ם בישראל /

מחו'ר יהודי

מחולותיהם של המקוללים  /אנדריאה

מעבר לפורמליזם

40

שנה

7/ 42

שרה לוי תנאי

הלמוט שייר 9/46
מגע עם שנת / 2000רות אשל 7/9
מהירים כמו לטאות  /רונית לנד 3/11

אווה ואן שחייק

ח משם לכאן  /לא מפסיקים לשיר ולרקוד כבר

צבי פרידהבר

מאץ אק מעיר את היפהפייה הנרדמת /

מחול כב י טוי לזהות קהילתית  /גלית בן ציון

9/3/3

ראשיתם של ריקודי החג בישראל /

אפריקה רוקדת  /אלכס

7/ 6

10/ 4/ 3

קטע על כרמיאל ממאמר של המבקר יוכן

מחול בין שני

עולמות  /יעקב שריר ודיאן גרומלה

אמורט

וברכה דודאי

שמידט

כוראוגראפי כל הארץ התאחדו!  /רות אשל

ירון מרגולין

מחו'ר את)י

7/ 1/ 3

מפגשים מהסוג הריקודי /יז רעאלה כהנא

פסטיבל כרמיאל -
יונתן כרמון 9/ 3/ 7

9/ 109 1970-1996

עובד ע בור  IIהבאלט המלכות י של

מחול חדשים

-

ספרי מחול

מה קורה לריקודי העם  ?/דן רונן

6/22

יצירות להקת המחול הקיבוצית

רינה גלוק

כרמיאל -
דודאי 7/1/12
ס מהמכבש  -פרסומי
חדשים בעברית 1/ 30

1/ 16

כוון חדש  /יזרעאלה כהנא וברכה

שיח כוראוגרפים;מפגש בין אוהד נהרין ורמי בא;ך

ייחודיות בתוך אוניברסאליות )משה אפרתי( /

רות אשל

8/ 58

רוקד י ם בברלין  /נורברט סרבוס

ח  IIחלום ליל קייץ " על גדות הריין

ג/ון פרסיבל

פיתוי

בברלין  /נורברט סרבוס

כוראוגרפים מספרד

ח כאגדת רבקה שטורמן /י גאל בן  -נון

קטע על כרמיאל ממאמר של המבקר יוכן

4/26

הנביחות II

-

מנור 9/86
ויצרים  -שלושה

ימי ם ראשונים -
גילה טולדאנו 8/ 2/ 3

ח קורס קיץ לכור אוגר אפים

6/ 36

גדעון דיאנש

שנים של יצירת מחול קיבוצית /

גיורא

הספר הממלכתי היחיד למחול מודרני בצ /כי ה /
גיורא מנור

25

יובל לכנס דליה

4/54 1944
מזכרונות מדריכת ריקוד י-ע ם /

-

7/ 42

רקדן עתיק מתל-דן

טפח מעל הקרקע -
צבי פרידהבר 6/70
כתפיים רוקדות  -מחולות
בישראל  /רות אשל 2/ 52

3/ 51

האדמו  IIרים והרקוד החסידי /
העדה האתיופית

אלדד ברון

-

תנועה בזמן אמת ; תערוכת צילומים /

נפתלי עירוני וצח י רייך 2/ 37
ח אקסטזה של צילום 6/46
דברים לזכרו של יעקב אגו;ךאלדד ברון

הזמנה למחול  /ראדו קלאפר

לכבוש את העולם עם פח  /רותי אשכנזי 1/ 44
מאה שנות ציונות במחול  /צבי פרידהבר 10 / 4/ 3
מחול יהודי בראי הדורות !  /צבי פרידהבר 3/ 52
מחול יהודי בראי הדורות !!/צבי פרידהבר 4/46
מחול יהודי בראי הדורות צ !!!/בי פרידהבר 5/62
מפנקסו של מבקר  -הפתעה אתיופית /
גיורא מנור 9/ 68
ס סקירת ספרים  -כשאני רוקד אני מרגיש בריאות
שלמה  /רות אשל 7/ 26
רקודי-מצווה  /צבי פרידהבר 9/56

הר אלד קרויצברג

-

8/49

1/ 43

תערוכת צילומים של הרקדן

האקספרסיונ יסטי הגדול

7/ 50

התחרות החמישית לוידאו-מחול/גדעון ד יא נש 2/47
 T .Vמחול  -בעזרת המצלמה למען המצלמה 2/45
 T.Vמחול  -תופעה מתפתחת/
ז  /אן-באטי לואיס 2/ 46
יעקב אגור  -צלם במה בלתי שגרתי / 1911-1996
גיו רא מנור 8/ 48
מחווה לניז  /ינסקי/גיורא מנור 7/52
ח מחול במכחול הצילום  /פנינה רוזנברג 6/44
ס ספר ים מרקדים  -מהפכה בצילום המחול 2/34
ח שאגאל רוקד 3/ 21

מחו'ר בקו'ר  Jוע
אחרון הענקים

-

פרד אסטיר /ג/ינג/ר רוג/רס

וג/ין קלי  /גיורא מנור

מחו'ר ומוסיקה

8/50
אלפרד שניטקה מלחין לבאלט  /הלמוט שאייר

אפרתי והקול האנושי  /אסתר נדלר 6/ 85
באלט באופרה הרוסית  /אדה דוברובצק י 9/62
גדי שכזה )משה אפרתי(  /נועם שריף 6/90

מחו'ר העם הישרא'ר י
ח ביער ,ביער  /ביער לרקוד לרקוד )שלום חרמון(/

רות אשל

2/22

בלתי מספיק בכורראוגראפיה  /גיורא מנור

9/ 3/ 10

מחו'ר מ ו דר)י

דרך החלוצים של המחול האקספרסיוניסטי

בישראל  /צבי פרידהבר 5/ 50
הדומה והשונה /גי ורא מנור 8/2/4

אירופה

זוגיות במחול או מחולות בזוג  /יוסי זיידר 8/2/9
חג יובל לרקודי העם בישראל / 1944-1994
דן רונן 4/ 50

אירךפה-כללי

חתונה כאירוע עממי וכמקור השראה למחול

בימתי  /רנה שרת

7/ 1/7

כמעיין המפכה -
משה קדם 2/41

קווים לדמותו של זאב חבצלת/

בחיפוש א חרי המחול האבוד

-

אירופה  /א ביב

 / 1996גיורא מנור 9/ 18
ח מחול מכל העולם בפראג 5/39
ח מחול נכתב /גי ורא מנור 3/49
פסיפס אירופי  -סתיו 10/48 /96

לרכישת גיליונות  i7וךמים של הרב ו מחול בישראל נא לצלצל ל ל1 :

-

8/ 54

מפגשי מחןל מןדרני בשןןייץ/אלאן ברנארד

7/58

שןפטים  ,שןפטים שב א ןלם מי היא היפה מכןלן! /

1/ 48

ג יןר א מנןר

פיתןי ןיצרים

-

שלןשה כןראןגראפים מספרד

בברלין  /נןרברט סרבןס

8/ 58

רןקדים בברלין  /נןרברט סרבןס

פסטיבל מןנפלייה  /רןת אשל 9/ 14
ח קןרס קייץ לכןראןגראפים 2/ 17 /

7/ 45
רוסיה

הולכ ד

אוסטריה

מחןל מןדרנ י ברןסיה  /נטליה צ ' רנןבה

מחןלןתיהם ש ל המקןללים  /אנדריאה אמןרט

6/ 58

אכגליה

איציק גלילי  -הצלחה אירןפית  /גל אלסטר 5/ 30
בחיפןש אחר י המחןל האבןד  -אירןפה  ,אביב / 1996
גיןרא מנןר 9/ 18

בןריס אי י פמן ן " ג'יזל האדןמה  "/יןס י תבןר

ח האנס ןאן מאנן חןזר לבאלט הלאןמי של

שווייץ

הןלנד

ברבןרים בלןנדןן  /ג'ןן פרסיבל ,יןסי תבןר
ח ברבןרים ממין זכר

10/22

7/ 42

הדג י ם המןזרים של לןיד ניןסןן  /גיןרא מנןר

ח חילןפי מנהלים

3/ 24

טןןילה תארפ בבאלט המלכןתי הבריט י /
ג'ןן פרסיבל

8/26

ח כןראןגראף בן 20

עןבד עבןר  IIהבאלט המלכןתי

של בירמינגהאם 2/ 18 II
ח כסאןת מןסיקאליים בהנהלת 1/ 13 LCDT
כריס ברןס חןזר ל"ראמבר"  /גיןרא מנןר 4/48
ח מחןל-ןידאן על נןשאים מהאזןר שלנן 5/43
ח  IIתיאטרןן המחןל בן-זמננן  IIבלןנדןן-הסןף! 3/ 23

הןלנדים רןקדים

-

מצבן של המחןל בהןלנ;ד

7/ 30

ח התפטר )נילס כריסטי( 2/ 21
ח להקת הןתיקים ) 2/ 21 (NDT 3
מפנקסן של מבקר  -אפילן הרצפה רןקדת /
גיןרא מנןר 7/ 60

אמריקה ה~פ  JIית

אןןה ןאן

ס ספרים
רןת אשל

שחייק 3/ 40
מרקדים -
6/ 57

ארה  I Iב

קיליאן  ,בגןאה ןגלןטה /
אמנןת עצןבה )מרתה גרהאם (  /מיכאיל פןק י ן

עשרים שנה למלכןתן של קיליאן הראשןן/
גיןר א מנןר

ח אננה סןקןלןב בת

6/ 64

בלגיה

ח

ח

ח  IIבית

של סטןקהןלם

בחיפןש אחרי המחןל האבןד

מהירים כמן לטאןת )ןים ןאנדקייבןס /

-

ח מנהל אמנןתי חדש ל  IIבאלט

ח נשרף כליל ארכיןן "באלט המאה ה " 20-

מפגשים בפינלנ;דנתן מישןרי

בבריסל

אירןפה  ,אביב

כרמן רןקדת עם סיגר בפיה/גיןרא מנןר

1/ 55

מאץ אק מעיר את היפהפייה הנרדמת /

הלמןט שייר

1/13

-

בנין-יןרק הניה הןלם 1/ 13
בח י פןש אחר האןר הפנימי )אר י ק הןקינס ( /
דןביק אשדןת 6/ 26
ח המןןת  -האם הןא נןשא ראןי לבמה!/
גיןרא מנןר 6/ 43
ח חילןפי מנהלים 3/ 24
ח יןם הןלדתן ה ) 60-של פסטיבל המחןל
האמריקני( 2/ 21
ירןשתה של מרתה גרהאם 1/ 19-25
להיןת נאמנה למהןת הכןראןגראפיה )מרתה
גרהאם (  /רינה גלןק

9/ 46

ח מן החןרף הסקנדינבי

ח להקת פןל טיילןר

8/ 32
קןלברג II

2/ 20

3/ 38
7/ 28

9/ 39

מאה שנןת מחןל באמריקה  /דןביק אשדןת

ח  IIמןמיקס

האניגמה ששמה יאן

9/ 12
מס ' 3/ 22 2

לןחמי החןפש על מדרכןת נין יןרק /
ירןן מרגןלין

רמי באר בקןפנהגן  /אן פלינדט כריסטנסן

ס ספרים מרקדים

פאברה

2/ 21

 / 1996גיןרא מנןר 9/ 18
ח חילןפי מנהלים 3/ 24

רןנית לנד 3/ 11
מפנקסן של מבקר -
הבאלט הןןאלןני 9/67
מפנקסן של מבקר  -חבלי אנןש  /גיןרא מנןר 9/ 66
מפנקסן של מבקר  -מעןלה אבל לא מרגש /
גיןרא מנןר 9/ 67
הנאהבים מןןרןנה בביצןע

6/ 46 83

ח 40
בישראל 3/ 25
ח בגיל  99נפטרה

2/ 18

המחןל II

II

רןקדים

9/ 54
פולין

5/ 38 Baseball

מעבר לפןרמליזם

-

מחןלןת סלאביים בסגנןן חדש  /גיןרא מנןר

9/48

רשמי מסע לפסטיבל השלישי למחןל מןדרני
ח אקסטזה של צילןם

-

בפןלין  /יןסי זיידר

6/ 46

התיאטרןן הכןראןגראפי הפןליטי

של הנס קרסניק בברמן  /גיןרא מנןר
בחיפןש אחרי המחןל האבןד
גיןרא מנןר

-

גיןרא מנןר

2/ 13

אירןפה ,אביב

9/ 50

שןפטים  ,שןפטים שבאןלם  ,מי היפה מכןלן! /

-

גיןרא מנןר 8/ 76
מרק הקןסם  -ראיןן
ג ' נט לין רןזמן 7/ 20

עם מרק מןריס /

ח מרתה היל  /רינה גלןק

1/ 48

1/ 52

אןפטימיסט חסר תקנה /

9/ 30

 / New Yorkמאירה אליאש-צ'יין 1/ 33

/ 1996

ניק הקןסם )אלןין ניקןלאיס(  /גיןרא מנןר

9/18

ח ביקןרת מלפני מחצית המאה

4/ 26

בית ספר לכןראןגראפים  /הןרסט קןגלר
בית ספר לכןראןגראפים

ס ספרים מרקדים

צ'כיה

ס ספרים מרקדים

3/ 46
הבאלט

2/ 17

ח בשר ןדם 4/ 26
ח גרט פאלןקה -
נפטרה בגיל 2/1691

הפתעה

מאחרןני חלןצי המחןל המןדרני

הקאמרי של פראג  /יאנה הןלנןבה 8/ 68
בפראג  -המרכז ע  IIש איזאדןרה דאנקן -

בית הספר הממלכתי היחיד למחןל מןדרני בצ'כיה /
גיןרא מנןר

הכןכב העןלה של דרזדן  /רןנית לנד 5/18
ח חןזה חדש )ןיליאם פןרסיית( 2/ 17
ח ישראלים בשטןטגארט 1/ 13
לרקןד לפי החליל הנאצי/גיןרא מנןר 2/ 6

6/ 36

מחןלןת סלאביים בסגנןן חדש  /גיןרא מנןר

I

ישראלים

9/ 48

ג ' ןדית ג'ימיסןן  /ה  .ר .

הקשרים האמריקנים-

ס ספרים מרקדים

-

ס ספרים מרקדים

-

ילדיה של איזאדןרה

דןרן

7/ 24

2/ 34

-

רקדנית

4/ 42

8/ 63

ס ספרים מרקדים
צרפת

-

אריק הןקינס

3/ 43

4/ 42

טןןילה ת'ארפ

דאנקן

-

מרס קאנינגהם בעיני בנ י

4/ 43

ס על מרתה ןמרתה גרהאם על עצמה/

אביבה הבר 4/ 31
ח מברמן לברלין 3/ 23
מפנקסן של מבקר  -אל מקןר תאטרןן-המחןל
הגרמנiיגיןרא מנןר 8/ 74
מפנקסן של מבקר  -הפן הבינלאןמי של כרמיאל/
גיןרא מנןר 9/ 70
מפנקסן של מבקר  -קבןצת תיאטרןן המחןל של
האןפרה הקןמית של ברלין  /גיןרא מנןר 9/ 66
ח נפטר הרקדן ןהכןראןגראף גרהארד בןהנר 1/ 13
ח נפטרה רןת ברגהאןס 8/38
ס ספרים מרקדים  -הצד האפל של המחןל המןדרני
הגרמני 6/ 56

I

ס ספרים מרקדים

עם שכל

ח מאיזאדןרה ןעד פינה בעיקר פינה/

I

מפנקסן של מבקר

5/ 26

שלןשה עשןרים של מחןל

פןסט-מןדרני  /רןג ' ר קןפלנד

אשמת גרמניה

4/ 6

מחןל כביטן י לזהןת קהילתית  /גלית בן ציןן

גרמכיה

1/ 22

שנה לפעילןתה של אנה סןקןלןב

סקכדיכביה

ח

ח בכןרןת של י י רי קיליאן ןאיציק גלילי בז'נבה 1/ 13
מפגשי מחןל מןדרנ י בשןןייץ  /אלאן ברנארד 7/ 58
ס מי רןקד בשןןיץ 6/ 47

מסןרת של כןראןגראפיה עכשןןית /

ח שלןש בכןרןת

אבי קייזר בערב סןלן 2/16
 IIהר הנביחןת ) IIןים ןאנדקייבןס( 4/ 26
חןרחה דןן-עןד קןרבן של  IIאיידס 1/ 17 II

10/ 58

8/ 31

גיןר א מנןר

1/28

5/ 48

I

ג'יג ' י קצ ' ןליאנן  /יןסי תבןר
ח גירסה חדשה

דניאל לרין
שבק

-

גיןרא מנןר

8/ 64

ח פילןבןלןס מתמןדדת עם ג י י י מס ג י ןיס

2/ 18

ח

ח פרל פר י ימןס

אלכימאי של תנןעה  /תמר

-

הסבתא של הריקןד

תפאןרןת למרתה )מרתה גרהאם(  /דני

8/ 72

דרכה של מאגי מארן לבאלט  /גיןרא מנןר
 IIהחתןנה II

ח "העיניים

1/ 24

9/ 8

2/ 22

הרןקדןת II

השחןר 5/ 38
קרןן 1/ 20

שתי דמןיןת ,שתי נשים ,שתי רקדניןת  /זאבה

כהן

10/ 36

2/ 20

לידתה של משןגעת  /ראדן קלאפר

6/ 43 Montpellier '95
ח  IIמפצח האגןזים " 2/ 21
ס ספרים מרקדים  -קיליאן ,
ןת אשל 6/ 57

הרב ו

3/ 22

2/ 36
מקסיקו

בגןאה ןגלןטה/

ח יצירה ישראלית בפסטיבל הבינלאןמי העשירי
למחןל ע  IIש חןסה לימןן במקסיקן  /משה קדם

9/ 34

חול בן ראל נא לצלצל לטל04-8344051 :

מפנקסו של מבקר

דרום אמריקה

גיורא מנור

מפנקסו של מבקר
גיורא מנור

-

הפו הבינלאומי של כרמיאל /

הפרה-היסטוריה של להקת המחול הקיבוצית /

קופליה מתקפלת/

-

רות אשל

8/ 76

ח מפריסים פרסים

יצירות להקת המחול הקיבוצית

9/ 26

9/70

7/ 34
במספרים

מצבו של המחול הישראלי ב1995-
מרימים את המסד  -הרמת מסד ' 94
גיורא מנור 5/ 14
ח משהו נולד בברליו  -ייתולדה" להקת

איד רוקדים היפנים

5/43

ח ייבאלט טוקיו" חוגג עם מוריס בז ' אר

Wudao '94
רות אשל
מחול

מחול

10/34

מחווה לפליני/

המזרח הרחוק

ישראלית מצליחה בברליו  /גיורא מנור

3/22

קיץ של מחול בבייג'ינג /

ס ספרים מרקדים

ישראלים

5/66

5/74

ח
ח

5/ 43

2/34
9/ 44

ח צילינדר וכרטיס טיסה ללונדוו
ח

מחול

הקשרים אמריקנים-

ערבים זה לזה  /גל אלסטר

בהונג קונג  /הניה רוטנברג 2/ 30
מודרני בסיו  /או ג'ו-פינג 5/70

סינים ייאחרים"-סיור בטיוואו  /גיורא מנור

-

7/ 42

קורס קיץ לכוראוגראפים 2/17
יי קזבלנקה" במזרח אירופה 7/ 43
רוברט פומפר 2/ 16

ארסטרליה

מבט חדש על אוסטרליה  /או ג'ו-פינג

מוסף על 25
הקיבוצית 9/ 73-115
מפנקסו של מבקר  -אבי קייזר חוזר לאספסת/
גיורא מנור 8/ 75
מפנקסו של מבקר  -לא ממש אותו הדב!ר
גיורא מנור 6/72
מפנקסו של מבקר  -עיר עירומה בזמו אמיתי
במקומשה;ןגיורא מנור 7/ 61
מקומשהו  -הלהקה הקיבוצית  ,כור' רמי באר /
יזרעאלה כהנא 7/ 1/ 12
 25שנים של יצירת מחול קיבוצית /
גיורא מנור 9/86
ח צילינדר וכרטיס טיסה ללונדוו 7/ 42
ח קיץ בלהקות הישראליות  /יעל אפרתי 2/22
ח קפיצות וסיבובים  -רקדנית ערביה בלהקה
הקיבוצית  /שרה ארנוו 1/ 14
רות אשל משוחחת עם יהודית ארנוו/

להקת בת-דןר

10/44

רות אשל

 1992שנת מפנה?  /רות אשל 1/ 6
ג'יגי' קצ'וליאנו/יוסי תבור 8/64
מפנקסו של מבגר  -בת-דור  /גיורא מנור 9/ 71
מפנקסו של מבקר  -בת-דור בלבו וזהוב /
גיורא מנור 8/76
מפנקסו של מבקר  -בת-דור בתוצרת עצמית /
גיורא מנור 7/60
ח מקום שני 1/ 14
ח קיץ בלהקות הישראליות  /יעל אפרתי 2/ 22
ח ואלה שהלכו לעולמם/ברט טרבורג 10/38

ישרא'ר
כללי

-1992

שנת מפנה?  /רות אשל

יי גוונים במחול

1/ 6

2/ 32 '" 93

ח דורה סאודו ב " לינקולו סנטר"

3/25

דרד החלוצים של המחול האקספרסיוניסטי
בישראל  /צב י פרידהבר

5/50

ח האיש שלנו בבירמינגהאם

ח היופי מחייב

-

העשרים  /גיורא מנור

גיורא מנור

גיורא מנור

- 1992

שנת מפנה?  /רות אשל

ברגליים יחפות

3/ 6

-

סרט על אודות שרה לוי

2/ 35

גיורא מנור

להקת בת-שבע

1/ 6

-

ייזאפה" של מרגלית /

6/71

ח קיץ בלהקות הישראליות  /יעל אפרתי

הערב רוקדים היסטוריה  /גבי אלדור

רות אשל 9/ 77
יי ורטיגו " לבאניולה 8/ 31 /
ח חמש שנים בריקודים  -יום

1992

1/ 40

שנת מפנה?  /רות אשל

1/ 6

אוהד נהריו משוחח עם גבי אלדור/גבי אלדור
בת-שבע

-

גיורא מנור

הולדת למרכז סוזו

דלל לתאטרוו ומחול  /גיורא מנור

ח קפיצות וסיבובים

ספינת הדגל של המחול הישראלי /

ח געגועים לאוהד נהריו  /גל אלסטר

6/ 44
3/ 23

למחול מודרני ע"ש חוסה לימוו במקסיקו /

מוסף שלושים שנה לייסוד להקת בת-שבע 4/ 57-99
ח מנהל אמנותי חדש ל יי באלט קולברג" 2/ 20
מפגש ראשוני בת-שבע/נתו מישורי 4/ 70
מפנקסו של מבקר  -אוהד נהריו צוחק כל הדרן
לבימה  /גיורא מנור 9/ 70
מפנקסו של מבקר  -אנסמבל בחושד/
גיורא מנור 8/ 75
מפנקסו של מבקר  -הכנסת אורחים בבת-שבע /
גיורא מנור 8/76
מפנקסו של מבקר  -הסכנה שבהצלחה /
גיורא מנור 6/71
מפנקסו של מבקר  -חבלי אנוש  /גיורא מנור 9/ 66
מפנקסו של מבקר  -יצירה ברוח התקופה /
גיורא מנור 9/68
מפנקסו של מבקר  -פלירט עתידני /
גיורא מנור 7/ 63

9/ 34

-

גוונים במחול

בעקבות מופעי ייהרמת מסד "

3/ 34

ישראלים בעולם/ראדו קלאפר 1/39
ח ישראלים רוקדים בברליו  /יעל אפרתי 3/ 20
כוראוגרפי כל הארץ התאחדו?  /רות אשל 1/ 51
ח להקת ייהתנועתרוו" בארה"ב 5/34
לחם ועבודה בענף המחול  /שי שטינברג 8/ 12
לרקוד עם רוח הזמו 10/ 14
ח מחול במכחול הצילום/פנינה רוזנברג 6/44
ח מחול דיגיטלי-תמונתי 9/ 28
מחול מבויש  /גל אלסטר 5/16
ח מחול ערבי מסורתי וחדש  /הניה רוטנברג 6/ 45
מסע הפלאים של רות זיו אייל  /גיורא מנור 4/ 10
מפנקסו של מבקר  -אוקטובר במאי/
גיורא מנור 9/ 66
מפנקסו של מבקר  -ג ' יזל לא אשמה /
גיורא מנור 9/71
מפנקסו של מבקר  -הפתעה אתיופית /
גיורא מנור 9/ 68
מפנקסו של מבקר  -הקולברגאים/גיורא מנור 9/ 71
מפנקסו של מבקר  -טרו ויובל  /גיורא מנור 8/ 76
מפנקסו של מבקר  -יש מחול ' חדיש בירושלים /
גיורא מנור 6/ 72
מפנקסו של מבקר  -כרמיאל בפעם השמינית /
גיורא מנור 7/ 61
מפנקסו של מבקר  -יי מוזע"-תיאטרוו מחול של
ייביכורי העיתים  "/גיורא מנור 9/ 67
מפנקסו של מבקר  -מחול רטוב בפסטיבל עכו/
גיורא מנור 7/ 62

נרקד לאחרונה /

1/15

ח שיר השירים אשר לשרה  /גיורא מנור

9/ 27

קרלדממה

ח יצירה ישראלית בפסטיבל הבינלאומי העשירי

'/ 95

שרה ארנוו

-

2/ 22

4/60

ח המטריה הלונדונית למחול חדיש

5/ 40

4/92

ח וידאו-מחול פעם שנייה

גיורא מנור 6/ 22
יש עם מי לדבר -

9/ 70

מפנקסו של מבקר

הפרה  -היסטוריה של להקת המחול הקיבוצית /

משה קדם

-

שעת ביו השמשות של רמי באר /

עכבל

8/ 30

יריד כוראוגרפי בנווה צדק

8/6

מפנקסו של מבקר

9/26

הוראת המחול המודרני  /רות אשל

9/ 104

שיח כוראוגרפים  :מפגש ביו אוהד נהריו ורמי באר /

תנאי

פרס על שם יאיר שפירא בפעם

9/109 1970-1996

שנות להקת המחול

מסיבת יומולדת לתנועתרוו  /הניה
רוטנברג

9/ 77

6/ 47
אפרתי והקול האנושי  /אסתר נדלר 6/ 85
גדי שכזה )משה אפרתי(  /נועד שריף 6/ 90
הפרא הירושלמי  -עשרים שנה ללהקתו של משה
אפרתי ייקולדממה"  /גיורא מנור 6/ 76
ייחודיות בתוד אוניברסאליות  /רות אשל 6/ 81
מה צפוי ב"קולדממה"  -ראיוו עם משה אפרתי/
אריה יאס 6/ 88
מוסף על עשרים שנות להקת יי קולדממה" 6/73-93
משה אפרתי-רשימת יצירות 6/92
קולדממה בהתנסחות אישית  /משה בו שאול 6/79
קיץ בלהקות הישראליות  /יעל אפרתי 2/22
קפיצות וסיבובים  -ייקו לדממה " טסו לברזיל /
שרה ארנוו 1/ 15

ליאת דרןר ןכיר בן-כל

ח פרס ראשוו לסרט יימבול" בתחרות בינלאומית

לסרטי מחול 3/ 20
ח קיץ בלהקות הישראליות  /יעל אפרתי 2/ 22
רפרטואר להקת מחול בת-שבע 4/96 - 1964-1994
שיח כוראוגרפים:מפגש ביו אוהד נהריו ורמי באר /

גיורא מנור

8/ 6

להקת המחןל הקיבןצית

אלה שאינם נראים  /ערו שחר
לכוראוגראף צעיר

9/ 96

3/ 31

8/ 16

מפנקסו של מבקר

-

דימויים בכלובים/

מפנקסו של מבקר

-

סיר הסירים אשר לעידו /

גיורא מנור

הייחוד של האולפו למחול שליד הלהקה הקיבוצית
בגעתוו  /הניה רוטנברג

גיורא מנור 9/ 69
ח עוד ישראלים בבייג'ינג 6/ 42
פסטיבל מונפלייה  /רות אשל 9/ 14

מה מריץ  .את עידו תדמור  /גיורא מנור

2/ 40

9/ 101

מפנקסו של מבקר

-

אהבה עם כל דבר /

עידן תדמןר

ייאשכולית הכסף" זאב חבצלת כמקור השראה
דיוקו:רמי באר-המנעד האנושי  /גיורא מנור

ביחד ולחוד

-

ליאת דרור וניר בו-גל גיורא מנור

גיורא מנור

9/66
6/72

רקדו ממוסד יורד לשוליים  /גל אלסטר

8/ 18

.

-

לרכישת גיליונות  i7ודמ  Iם של הרב ו מחול בישראל נא לצלצל

6/ 6

סקירת ספרים

אפריקה רוקדת  /אלכס

9/3/12

ס הבה נכתוב על המחולות
הבה נצא במחולות

-

ס הגוף המטאפורי

3/25

4/32

לקורות ריקודי העם בישראל /

צבי פרידהבר

ס ויהי פרוזיקטור )תוארת במה מאת דן רדלר/
גיורא מנור

1/36

ס מהמכבש

-

1/30

מדריד למחקר ולחוקרים באירופה

European Dance Research Inforrnation
Network / Gedeon Dienes
התנ"ד במחול

/

ס ספרים מרקדים

הרקדן עדו תדמו;ןאלה בר דוד

8/ 62 -

-

ראיון עם

6/ 60

איד לכתוב על נושאים מרתקים בצורה שאיש לא
יבין

Choreographing History, edited by Susan
Leigh Foster

תאורה

השאלה הנצחית-הרקדן הגבר

באנו חושד לגרש!  /גיורא מנור

The Male DancerlRamsay Burt

ס ויהי פרוז י קטו;ןג.מ .

ילדיה של איז אדורה דאנקן

תאורת הבמה כראי/גיודי קופרמו

8/ 46

1/36
8/42

In the Footsteps of Isadora/Anna Duncan

פרסומי מחול חדשים

גיורא מנור

ס ספרים מרקדים

ספרי תמה /א בנר בהט ונעמי בהט

שיטת פילאטס לשיפור יכולת הרקדו

כשאני רוקד אני מרגיש בריאות שלמה/ר.א.

Africa DancesjMicheI Huet and
Claude Savary

ס ספרים מרקדים

Mosaic - Memoirs by Lincoln Kirstein

שיח כוראוגראפים -
בא;ןגיורא מנור 8/6

מפגש בין אוהד הנרין ורמי

2/34

The Bible in Dance
מהפכה בצילום המחול

Breaking BoundslLois Greenfield
The Fugutive Gesture lWilliam A. Ewin

אימפרוביזציה בתנועה/ה.ר.

Movement Improvisation/Georgette
Schneer
ס ספרים מרקדים

תורודת המחור
ביו תוכן לצורה במחול/רות אשל

9/ 54 -

הדומה והשונה/גיורא מנור

האניגמה ששמה יאן פאברה

8/20

8/2/4

Jan Fabre/Arnd Wesemann

הדי מחולות עתיקים

כל מה שרצית לדעת על הפוסט-מודרני

צבי פרידהבר

Writting Dancing in the Age of
Postmodernism/Sally Banes

ח המורה הזקו כאיש צעיר )אנריקו צ י קטי

-

רקדן עתיק מתל-דן/

3/51

המחול הקלאסי חי וקיים

-

( 6/ 47

אבל השתנה מאו!ד

מאסין-ביוגרפיה כהלכתה

זירמייו פרודומו

הקשרים אמריקנים-ישראלים

Massine/Vicente Garcia-Marquez

הפרה-היסטוריה של להקת המחול הקיבוצית/

Dancing in the SunlNaima Prevots
American PageantrylNaima Prevots

מורשת הבולשוי

רות אשל

Maximova and Vasiliev at the Bolshoi/
Roberta Lazzarini
The Perfection of DancelLeonid Zhdanov
and Margat'ita Yussim

חג יובל לרקודי העם בישראל

שפתו של ויליאם פורסיית

 William Forsythe - Tanz und Spracheedited by Gaby von Rauner
משהו עולמי

ס על מרתה ומרתה גרהאם על עצמה/ג.מ.

World Ballet and Dance - Edited by Bent
Schonberg

Martha - The Life and Work of Martha
Graham/Agnes de Mille
Blood Memories - An Autobiography by
Mat·tha Graham

Push Comes to Shove/Twyla Tharp

ס ספרים מרקדים

ס ספרים

מרקדים 4/42-

טווילה תיארפ-רקדנית עם שכל

10/46 -

אריק הוקינס

התלבושות המפוארות של דיאגילב

The Body is a Clear Place/Erick Hawkins

The Art of Extravagance

מרס קאנינגהם בעיני בני-דורו

;Merce Cunningham

עורד ריצירד קאסטלנץ

1/24

יירושתם של יוצרים גדולים

Dance Research Journal

הגוף המטאפורי/י.ז

בעקבות צעדיו של סר פרד

הגוף המטאפורי/נירה נאמן ולאה ברטל

Following Sir Fred's Steps

גוליאלמו,היהודי מפסאר;ןג.מ.

אירופה היפה

Barbara Sparti - On the Practice of the Art
of Dancing by Gulielmo Ebreo da Pesaro

Revue Noire
והם המשיכו

הוראת הצד התיאורטי של המחול/ר.א.

Tanz unterm HakenkreuzlLilian Karina ,
Marion Kant

ס ספרים

מרקדים 5/60-

לרקוד ...

Retooling the Discipline: Research and
Teaching Strategies for the 21st Century
הכלי השימושי ביותר-מילונים ואינציקלופדיות על

ראיונות

אמנות המחול

The Concise Oxford Dictionary of Ballet
Enzyklopadie des Musiktheaters
International Dictionary of Ballet

אוהד נהרין משוחח עם גבי אלדו;ןגבי אלדור

- 1992

שנת מפנה?/רות אשל

1/6

בעיותיו של הבאלט שלנו מתחילות בבית הספ;ן

שיטה ותרגולים/ע.ל.

ראדו קלאפר

Teaching Children Movement Concepts
and Skills/Theresa Purcel1

ח גברים רוקדים נשים /י וסי תבור

ס ספרים מרקדים-

6/56

3/16
3/2 4

גייגיי קציוליאנו  /יוסי תבור 8/64
הבאלט הוא שפת האם שלי -

מיתתו ומיטתו של נורייב

Nureyev - A Biography by Peter Watson

הוראת המחול המודרני  /רות אשל

6/54
3/ 6

הצד האפל של המחול המודרני הגרמני

Ecstacy and the Demon - Feminism and
Nationalism in the Dance of Mary
Wigman/Susan Manning

9/ 77
אבל מה זה פולקלו;ןיוסי תבור

קיליאן ,בגואה וגלוטה/ר.א.

גיודית

לרקוד לפי החליל הנאצי  /גיורא מנור 2/6
מאה שנות מחול באמריקה  /דוביק אשדות 4/ 6
מהו כל מחול הגיאז הזה/זיאן סבטאיני 4/15
ס מהמכבש  -פרסומי מחול חדשים  -התנ"ד
במחול 1/30
מחווה לניזיינסקי  /גיורא מנור 7/ 52
מחולותיהם של המקוללים  /אנדריאה אמורט 6/ 58
מחול יהודי בראי הדורות / Iצבי פרידהבר 3/52
מחול יהודי בראי הדורות / IIצבי פרידהבר 4/46
מחול יהודי בראי הדורות / IIIצבי פרידהבר 5/62
מחול מודרני בסין/או גין-פינג 5/ 70
מחול מודרני ברוסיה  /אלנה צ י רנובה 5/ 48
מחול נכתב  /גיורא מנור 3/49
סדר ואי סדר  -תופעה ושמה / Slam Dancing
רוברט ש .גרוסמן 4/20
ס ספרים מרקדים  -גוליאלמו  ,היהודי מפסארו /
גיורא מנור 4/ 44
ס ספרים מרקדים  -הצד האפל של המחול המודרני
הגרמני 6/ 56
ס ספרים מרקדים  -ילדיה של איז אדורה
דאנקן 8/63
ס סקירת ספרים  -כל מה שרצית לדעת על הפוסט-
מודרני 9/ 54
קופליה  /מיכאל אייזנשטדט 9/ 6
צבי פרידהבר

2/58
9/56

גיורא מנור

1/ 48
8/42

לוחמי החופש על מדרכות ניו יורק/

Kylian/Gerard Mannoni
Bagouet/Chantal Aubry
Gallota/Christine Rodes

Dancing Spirit/Judith Jamison and Howard
Kaplan

ירון מרגולין

9/ 39

5/58

ירון מרגולין

ס ספרים מרקדים-

בחסידות/צבי פרידהבר

6/70

לוחמי החופש על מדרכות ניו-יורק/

תאורת הבמה כראי/גיודי קופרמן

מה צפו י ב " קולדממה " ראיון עם משה אפרתי/

גיימיסון/ה.ר.

טפח מעל הקרקע

-

האדמו " רים והריקוד

שופטים  ,שופטים שבאולם מי היא היפה מכולן? /

רות אשל
וירסקי

/ 1944-1994

4/ 50

ריקודי-מצווה  /צבי פרידהבר

הפרה-היסטוריה של להקת המחול הקיבוצית /

-

9/ 77

ריקודי-העם בין פולקלור לבידור/

ויליאם פורסיית

משוחח עם גל אלסטר/גל אלסטר

7/24

4/92

דו רונן

3/17

אירה יאס

תרפיה בתנועה

9/ 39

ס הגוף המאטפורי

6/88

מפגש ראשוני בת-שבע/נתן מישורי

מרק הקוסם -
גינט לין רוזמן 7/20
משה שטרנפלד  / 1949-1994גיורא
על אמנות הביצוע  /רות אשל 5/ 6

4/70

3/25

ס ספרים מרקדים-הגוף המטאפורי/י.ז.

ראיון עם מרק מוריס/

מנור

כוכב עולה בשמי הבאלט

רות אשל משוחחת עם יהודית ארנון /

Vladimir Malakhov / Nadja Baier and
Jurgen Holwein

רות אשל

ח רקדנים מ"פס הייצור" של מתא"ן/

האיש שהביא את בלנשין לאמריקה

שרה ארנון

ם

5/46

9/104
3/2 3

4/43

*את האינדקס ערכה ליאורה עמית
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• More than 30 fu ll-Iength performances on the exhibition field, the
city's stages and in the renowned
Folkwang Academy.

 מופעים באורר מלא30-  יותר מ.

• Agents, companies, schools, suppliers of dance articles, service
organizations, costume designers
and set designers, etc., will exhibit.

,ספר- בתי, להקות, סוכנים.

בשסח היריה באולמי התיאסרון
בעיר ובאקדמיה הנודעת

.Folkwang

 ספקי,ספקים של צרכי מחול

 מתכנני, מעצבי תלבושות,שירותים
. תאורה וכו' יהיו מיוצגים שם

, סרסים: נוסף לכל אלה.

• Additionally: film, videos, conferences, seminars, meetings, exhibitions and much, much more.

, סמינרים, התכנסויות,וידיאו-סרסי

. ועוד,מפגשים ותצוגות

 בוא לגלות את עולם המחול ואת.

• Discover the German dance scene
and the German dance market in
an artistically created exhibition
atmosphere in the dance city of
Essen.

שוק המחול של גרמניה במסגרת

תערוכה מעוצבת להפליא בעיר
.המחול אססן
אירגון הגג למחול

מזמין ארצות ואזורים מכל העולם
לבוא ולהציג את המחול שלהם לפני
 לאומי-הקהל הרב

NRW Landesbiiro Tanz / G ןT NRW
וm

NRW landesbura Tanz/GZT NRW
Im Mediapark 7 . D-50670 Ki:iln
Tel.: ++49(0)221 / 22657-50/ 53
Fax: ++49(0)221 / 2265751
Inlernel: http://www.lanznrw.de
E-mail: lanzrw@aal.com

Mediapark 7 . D-50670 Koln

Te  ו:. ++49 (0) 221/22657 - 50153

Fax : ++49 (0 ) 221/2265751
 וnternet: http : ווwww.tanznrw.de

E-mail : t anznrw@a ol.com

Organ ized by: Dance NRW· City of Essen· The 5tate of North
---------- ---- --- --- - - ----- - ---------- ~ --------Information request form:

-=__ _._____ ____._ ____ __.__ _____.____ _.___._______ _._~~_,בO _ _ _ _ _ _ _

Organi zatio ח

_ _ _ __

_

..J

ZipCode/Address

5treet

Phone

E-mail

___________________

: I  ו ה א י ר ועים ש ב,טופס ה ז מ נת מ יד ע על ה י ר י

Title

Name

- " NRW  מחול."

 וסספאלן-של מדינות נורדהיין

• Dance NRW invites countries and
regions from all around he world to
present their dance scenes to an
international audience.
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From a dance critic's desk - The Batsheva
Ensemble in the Dark/Giora Manor 8/78
From a dance critic's desk - The Dangers of
Success/Giora Manor 6/103
From a dance critic's desk - Wim's Ropes/Giora
Manor 9/141
Is Kibbutz Childhood a Choreographic
Catalyst?/Giora Manor 4/120
1992 - A Year ofTransition?!Ruth Eshell/63
Ohad Naharin talks to Gabi Eldor/Gabi Eldor 4/105

Inbal
Current Dance Events in Israel!Yael Efrati 5/91
From a dance critic's desk - Margalit Oved's
"Zaffa"IGiora Manor 6/103
1992 - A Year of Transition?!Ruth Eshell/63

From a dance critic's desk - Rami Be'er's
Twilight/Giora Manor 9/138
Is Kibbutz Childhood a Choreographic
Catalyst?/Giora Manor 4/120
Kibbutz Company repertoire - 1970-19969/122
A Quarter Century of Kibbutz Dance Creationl
Giora Manor 9/127

1)I"tll"il~s

Ohad Naharin talks to Gabi Eldor/Gabi Eldor 4/105
A Quarter Century of Kibbutz Dance Creation/
Giora Manor 9/127
The Specific in the Universal (Moshe Efrati)1
Ruth Eshel 6/98

KoldelY1alY1a Dance COlY1pany
Current Dance Events in Israel!Yael Efrati 5/91
Moshe Efrati - List of works 6/95
The Specific in the Universal (Moshe Efrati)/
Ruth Eshel 6/98

SI  ו(ווicls. st"I  ןtltl  וs t"CI\""S ~ S 'III ( וt ' ( וllt",llitlll

Modem Dance Education - at the close of the
20th century!Ruth Eshe13/64

w

NORTH AMERICA

* Index compiled by Liora Arnit
Kibbutz Dance COlY1pany
Before the Beginning - the Prehistory of the
Kibbutz Dance Company!Ruth Eshel 9/136
Current Dance Events in Israel!Yael Efrati 5/91
From a dance critic's desk - Back to the Green
Fields/Giora Manor 8/78
From a dance critic's desk - Naked Town in Real
Time - Someplace/Giora Manor 7/66

From a dance critic's desk - The Etemal
Optimist/Giora Manor 8/78

SOUTH AMERICA
From a dance critic's desk - The Intemational
Parts of the Karmiel Festival/Giora Manor 9/138

To order copies of previous issues of the Israel Dance Quarterly
please call or fax: 972·4·8344051

From a dance critic's desk - The Dance Theatre
Group at the Komische Oper Berlin/Giora
Manor 9/141
From a dance critic's desk - The Tel-Aviv Dance
Theatre/Giora Manor 9/140
From a dance critic's desk - Wet Dance With
Sand/Giora Manor 7/65
Is Kibbutz Childhood a Choreographic
Catalyst?/Giora Manor 4/120
Kibbutz Company Repertoire 1970-19969/122
Kylian's Bouquet/Giora Manor 6/101
Moshe Efrati - List of Works 6/95
A Quarter of a Century of Kibbutz Dance
Creation/Giora Manor 9 /127
The Art of Performing!Ruth Eshel 5/87
The Specific in the Universal (Moshe Efrati)/
Ruth Eshel 6/98
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Before the Beginning - the Prehistory of the
Kibbutz Dance Company!Ruth Eshel 9/136
Dancing Into the Abyss/Giora Manor 2/63
Fifty Years of Israeli Folk Dance!Dan Ronen 4/123
Israeli Folk Dance Between Folklore and
Entertainment(Zvi Friedhaber 2/61
Jewish Dance Tradition II(Zvi Friedhaber 4/117
Jewish Dance Tradition III(Zvi Friedhaber 5/89
Jewish Dance Traditions Through The Ages 1/
Zvi Friedhaber 3/58
Jury Jury in the Hall - Who is the Fairest of
Them All?/Giora Manor 1/57
Schrifttanz/Giora Manor 3/60

Modem Dance Education - at the Close of the
20th Century!Ruth Eshe13/64
The Art of Performing/Ruth Eshel 5/87

, Il'\\ isl  וI) ;  וווl 'l!

Conquering the World With the Yemenite Tindrum!Ruth Ashkenazi 1/59
From a dance critic's desk - An Ethiopian
Surprise/Giora Manor 9/140
Jewish Dance Tradition II(Zvi Friedhaber 4/117
Jewish Dance Tradition III(Zvi Friedhaber 5/89
Jewish Dance Traditions Through the Ages I(Zvi
Friedhaber 3/58
Shoulder Dances - Dance Traditions of the
Ethiopian Jews!Ruth Eshel 2/71
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Before the Beginning - The Prehistory of the
Kibbutz Dance Company!Ruth Eshe19/136
Modem Dance Education - At the Close of the
20th Century!Ruth Eshel 3/64
1992 - A Year ofTransition?!Ruth Eshell/63
Ohad Naharin Talks to Gabi Eldor/Gabi Eldor 4/105
The Art of Performing/Ruth Eshel 5/87
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Fifty Years of Israeli Folk Dance!Dan Ronen 4/123
Israeli Folk Dance Between Folklore and
Entertainment(Zvi Friedhaber 2/61
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Curtain-up '96/Giora Manor 10/73
From a dance critic's desk - Ballet Routine/
Giora Manor 6/103 From a dance critic's deskGertrud Kraus-Square/Giora Manor 7/66
From a dance critic's desk - Intemational
Striptease/Giora Manor 8/79
From a dance critic's desk - The 8th Annual
Dance Festival in Kamiel/Giora Manor 7/66
From a dance critic's desk - The Intemational
Parts of the Karmiel Festival/Giora Manor 9/138
From a dance critic's desk - The Israel Festival the Menu /Giora Manor 6/102
From a dance critic's desk - Wet Dance With
Sand/Giora Manor 6/65
From a dance critic's desk - Why Do Men
Dance?/Giora Manor 8/78
Jury Jury in the Hall - Who is the Fairest of
Them all?/Giora Manor 1/57
The Third Intemational Suzanne Dellal
Competition/Giora Manor 10/69
Schrifttanz/Giora Manor 3/60
Slavonic Dances Modem Style/Giora Manor 9/143
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From a dance critic's desk - Flirting With
Uncertainty/Giora Manor 7/65
Heavy Dancers Dancing/Giora Manor 2/66
Is Kibbutz Childhood a Choreographic
Catalyst?/Giora Manor 44/120
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EUROPE
General
From a dance critic's desk - Betontanc/
Giora Manor 9/139
From a dance critic's desk - The Intemational
Parts of the Karmiel festival/Giora
Manor9/138
Jury Jury in the Hall - Who is the Fairest of
Them All?/Giora Manor 1/57
Schrifttanz/Giora Manor 3/60
Slavonic Dances Modem Style/
Giora Manor 9/143

Belgiurn
From a dance critic's desk - Brilliant but not
Moving/Giora Manor 9/140
From a dance critic's desk - "Romeo and Juliet"
from Belgium/Giora Manor 9/141
From a dance critic's desk - Wim's Ropes/Giora
Manor9/141

Gerrnany
Dancing Into the Abyss/Giora Manor 2/63
From a dance critic's desk - The Dance Theatre
Group at the Komische Oper Berlin/Giora
Manor 9/141
From a dance critic's desk - To the Sources of
German Tanztheater/Giora Manor 8/79

Holland
From a dance critic's desk - Even the Stage
Floor Danced/Giora Manor 7/66
Kylian's Bouquet/Giora Manor 6/101

FAREAST
Something Old and Something New, Something
Red and Something Blue/Giora Manor 5/81

ISRAEL
General
Before the Beginning - The Prehistory of the
Kibbutz Dance Company!Ruth Eshel 9/136
Current Dance Events in Israel!Yael Efrati 5/91
From a dance critic's desk - Caged Images/Giora
Manor 9/141
From a dance critic's desk - An Ethiopian
Surprise/Giora Manor 9/140
From a dance critic's desk - Not Giselle's Fault/
Giora Manor 9/137
From a dance critic's desk - The Cullbergers/
Giora Manor 9/137
From a dance critic's desk - The 8th Annual
Dance Festival in Karmiel/Giora Manor 7/66
From a dance critic's desk - Love With
Everything/Giora Manor 9/139
From a dance critic's desk - The Tel-Aviv Dance
Theatre/Giora Manor 9/140
From a dance critic's desk - Iddo Tadmor's Pots
and Pans/Giora Manor 6/102
From a dance critic's desk - October in May/
Giora Manor 9/141
From a dance critic's desk - There is New Dance
in Jerusalem/Giora Manor 6/102
From a dance critic's desk - Wet Dance With
Sand/Giora Manor 7/66
Is Kibbutz Childhood a Choreographic
Catalyst?/Giora Manor 4/120
Modem Dance Education - at the Close of the
20th Century!Ruth Eshe13/64
1992 - a year of transition?!Ruth Eshell/63
To Dance with the Times - The Arab-Israeli
Conflict in Israeli Dance!Ruth Eshell0/79

Bat Dor Dance Cornpany
Current Dance Events in Israel!Yael Efrati 5/91
From a dance critic's desk - Bat Dor in New
Works/Giora Manor 7/66
From a dance critic's desk - Bat Dor in White
and Gold/Giora Manor 8/78
From a dance critic's desk - Bat Dor Pasta/Giora
Manor9/137
1992 - a year of transition?!Ruth Eshell/63

Batsheva Dance Cornpany
Batsheva Dance Company - Repertoire 196419944/101
Batsheva - The Flagship of Modem Dance in
Israel/Giora Manor 4/111
Current Dance Events in Israel!Yael Efrati 5/91
From a dance critic's desk - Flirting with
Uncertainty/Giora Manor 7/65
From a dance critic's desk - Guests from Europe
at Batsheva/Giora Manor 8/77
From a dance critic's desk - Ohad Naharin
Laughs Al1 the Way to the Stage/Giora Manor 9/138

To order co ies of revious issues of the Israel Dance Quarterly please call or fax: 972·4·8344051

ISRAEL
DA וvCE
INDEX

Vol . 1-9
MATERIAL IN ENGLISH

BD Legend for Vol" 7 , Page 12
BY AUTHOR
Ruth Ashkenazi
Conquering the World with the Yemenite
Tin-drum 1/59

Yael ECrati
Current Dance Events in 1S "וael 5/91

Gabi Eldor
Ohad Naharin talks to Gabi Eldol" 4/105

Ruth Eshel
Before the Beginning - the prehistory of the
Kibbutz Dance Company 9/136
Fact and Fiction - the 1srael Ballet 7/71
Modern Dance Education - at the Close of the
20th Century 3/64
1992 - a Year ofTransition? 1/63
Shouldel" Dances - Dance Traditions of the
Ethiopian Jews 2/71
The Art of Pelforming 5/87
The Specific in the Universal (Moshe Efrati) 6/98
To Dance with the times 10/79

Giora Manor
Batsheva - the flagship of moder ךוdance in
ISI"ael 4/111
Dancing into the Abyss 2/63
From a dance critic's desk - An Angel Can ךe to
Rina 10/71
From a dance c  "וitic's desk - Back to the GI"een
Fields 8/78
From a dance c"וitic's desk - Ballet Routine 6/103
From a dance critic's desk - Bat-Dor in New
Works 7/66
From a dance critic's desk - Bat-Dor in White
and Gold 8/78
From a dance cl"itic's desk - Bat-Dor Pasta 9/137
FI"om a dance critic's desk - Betontanc 9/139
From a dance critic's desk - Bel"ta's Boys 6/102
From a dance critic's desk - Brilliant but not
Moving 91140

From a dance c  "וitic's desk - Caged Images 9/141
FrOI ורa dance c "וitic's desk - Danced Pictures at
an exhibitio  ךו10/72
From a dance c  "וitic's desk - An Ethiopian
Surprise 9/140
From a dance critic's desk - Even the Stage
Fl00I" Danced 7/66
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Sultan's Pool in Jerusalem. And the Kirov
"Swan Lake" was a pure joy to watch.
The company, from the accomplished soloists to
the last corps de ballet youth, move with
fantastic smoothness, have style down to their
fingertips, are brilliant but not showy.
Even the usually boring first and third acts,
where there is often little dancing and a lot of
old-fashioned mime, were fascinating. One
could see the genius of undiluted and
uncorrupted Petipa.
Poor Ivanov, his partner - a drunkard despised
by his contempol'aries - proved to be a
choreographer of genius who created the two
sublimely beautiful "white" acts,
This was as close as one can get to the original,
even though the program states "editing" by
Konstantine Sergeiev. For once, the one hundred
year-old masterpiece was not "after Petpa and
Ivanov" , but the genuine article.
And it was amazing to see how Fokine, the great
innovator of ballet, got his revolutionary ideas
out of Ivanov's last act. Down to the Dying
Swan of Pavlova fame.

THREE FROM VIENNA
Stravinsky and Renato Zanella, Gustav Mahler
and Keneth MacMillan - that was the menu
brought to Tel-Aviv by the Vienna State Opera
Ballet in May. An excellent program, though in
the end it turned out to be somehow not exciting
enough.

Stravinsky's "Symphony" (in three movements)
has already been used by several choreographers
who were - I assume - attracted to its energy
flow and the contrasting three parts. Zanella
uses his dancers well, but not only them. The
stage and the shining black costumes, the sidecurtains that flutter in a mysterious breeze, with
lit candles at their bases, created a very special
atmosphere.
Especially the second part, a quartet of three
men and a woman, which was aesthetic,
personal and interesting.
"Moves", also danced to a well-known score by
Stravinsky, served Renato Zanella to create a
dark, moody ballet, well danced by the Viennese
aI·tists. Simona Noja was brilliant - as she
often is.

a scene into a sort of "holding rectangle", like
aircarft waiting for permission to land on a
croweded runway. "They also serve who only
stand and wait .... ", as Milton said, but it looks
old-fashioned to me.
I do not know why Zanella did not include his
futuristic and exciting version of "The Rite of
Spring" in the tour program. Had this piece been
danced in Israel (as it was at the Stravinsky
program in Vienna), it might have added the
missing excitement.
Since Renato Zanella arrived in Vienna less that
two years ago, the State Opera Ballet has
become a vigorous, lively company, worthwhile
watching.
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MacMillan's "Song of the Earth" was created by
him for the Stuttgart ballet in 1965. It clearly
belongs to another era and shows all the telltale
signs of the 'symphonic ballet', typical of
Massine and Ashton in the 1940's and 1950's.
Zanella, who grew up as an artist in Stuttgart,
knows this beautiful work from his own
experience. It's revival forges another link in
time with the present, also observable in the
choreography of such creatol'S as John
Neumeyer or Willian Forsythe - both alumni
of Stuttgart.
"Song of the Earth" has aged but not faded. One
may observe signs of another time, such as the
somewhat old-fashioned bodystockings, or the
device of putting dancers who aI'e not needed in

I
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The most positive aspect of this composite
portrait of our dance scene, were the many
young choreogl'aphers who work fOl' the
established companies. Recently, there is very
positive trend among them "to do theil' own
thing", to found groups outside the
establishment to create for, Some of these,
such as Dror - Ben-Gal or Ido Tadmor are
successful, and making great efforts to
overcome the huge financial problems
involved in the running of an independent
company,
With all its deficiencies, this was a fascinating
program,

A DEPRESSING EVENING

BY GIORA MANOR
THE STATE OF THE
NATION (DANCE)

Amanda Millel', an American working mainly
in Europe, is usually listed among the
"important" choreographers, 1 fail to see why,
Perhaps my old eyes are at fault, but she loves
to let her dancers move in pitch darkness, And
the movement one is able to obsel've through
a glass darkly, does not gel into any
discel'nable pattel'n - let alone meaning,

In early spring, TV Channel 3 did a laudable
thing: it devoted a whole evening, more tl1an
thl'ee hours, to a program about what is
happening in Israeli dal1ce,

She was invited to work for Batsheva and her
"Toy Artist" is no exception, It was the only
really new work of Batsheva's "Premieres '97"
pI'ogram.

The format was a panel discussion of experts
with Al'ie Yass as moderator, interspersed with
many film clips of recent as well as histol'ical
films and interviews with choreogl'aphers, to
illustrate the argument, The overall impression
was a rich tapestry of dance activities of all
styles, The TV director Albert Gabai did a very
good job of weaving all these matel'ials together.

Ohad Naharin, a very creative choreographer,
tends to change and make ever new variations
on his already well-known wOI'ks, He adapted
his once brilliant dance "Black Milk" originally produced in 1985 for five female
dancers of the Kibbutz Company - into a
sombre depressing work for five men. What
was a fascinating, original, intriguing rite of
cleansing of some ancient, remote tribe,
became just obscure in its new version,

But the model'atol' began with a stupid
question, asking his panelists whether, in their
opinion , there was evidence of an IS1'aeli style
of dancing? So, apart of Dan Ronen and
Yonatan Karmon - who spoke about Israeli
folk dance - all those concel'ned with
n10dern stage dance had to apologise for being
unable to answer the misleading question in
the affil'mative, But is there a Dutch, French,
Belgian, Amel'ican or Gel'man national
modern style? Should there be one in OUI'
global village? Al'e such choreographel's as
Jil'i Kylian, Hand van Manen, Krisztina de
Chatel
"Dutch" artists?
Surprisingly enough, the IS1'ael Ballet was
hardly mentioned at all, Regardless of what one
thinks about its artistic level and the
choreographic talent of its chief creator, Berta
Yampolsky, such an omission is an impossible,
unjust distortion and insult, (Later, in a private
conversation, it was explained to me that the
artistic dil'ector of the IS1'ael Ballet was invited
to take part, but did 110t show up fOl' the
interview.... ) Nevertheless ....

The third part of the program was Kylian's
duet "No Sleep 'till Dawn of Day", already
shown earlier in the season, This delicate
dance for two mature women, to the sounds of
a lullaby from the Salomon Islands, possesses
a haunting beauty, But again, only Sonia
d'Orelans-Juste had the mature authority it
I'equires,
Did Batsheva need a premiere that
despel'ately, that the program was put together
so badly? It was a sad, disappointing evening,

COHEN & COHEN AT
"INBAL"
It is impossible to say that "Inbal" - which
last season became an "Ethnic Arts Centre" does not continue the Yemenite tradition it
maintained for half a century,
Its present program of three new works was
created by two choreoraphers of Yemenite

extraction, both beal'ing the family name
Cohen, Ze'eva Cohen has lived and worked for
about 30 years in New York; Ilan Cohen has
danced and choreographed for Inbal all her life,
Ze'eva's "The Firstborn" is a dance for a man
and four women, and is just one part of a
whole program she presented in New York, It
is danced to ancient Ladino songs from the
15th century, The male soloist was the brilliant
Daniel Akilov, the scion of a dance-artist
dynasty from Tashkent, who is an
accomplished performer, But the piece was
very short, obviously just a fragment, It made
one wish to see the whole piece,
Ze'eva Cohen has a penchant for nature, sand
and water, forests and landscapes, Her "From
Sand to Water", to music by Michael Keck
(adapted by Bezlel Aloni) is a mood-piece,
impressionistic in appl'oach, full of drifting
mists and shifting dunes , It isn't surprising that
the overrall impression is somewhat diffuse,
Ilana Cohen's new large dance is entitled
"Sajarra", It is danced to live music by
Shlomo Bar and his band of oriental
musicians, The stage set (by Talia BaronFried, who also designed the fine costumes)
consists of a large three-dimensional dune 01'
mound, over which the twelve dancers run,
jump and cavol't, They carry or wear bundles
of sticks, apparently a central compomemt of
this tribe's culture, in a manner that I'eminds
one of Kei Takei's work,
It is a new and personal variation on the
traditional Inbal movement style, based on the
choreographic principles of Sara Levi-Tanai.
But all the good works in this new Inbal
program should not distract the administrative
director Haim Shiran, who also serves as
artistic director, from the cardinal reason for
Inbal's continued existence: namely, further
reconstructions of the works of Sara LeviTanai, who personally attended the premiere,

FINALLY, THE REAL
MCCOY KIROV
Since the demise of the Soviet empire, several
"genuine" Russain ballet companies have
visited Israel, "The Stars of.. ,", "Soloist of
Bolshoi", "Moscow City Ballet" all turned out
to be ad hoc groups of soloists gathered
together for profitable foreign touring, With
the honourable exception of the Latvian ballet
from Riga, they all were rather disappointing,
even when occassionally brilliant dancers
participated,
So many dance lovers in Israel were sceptical
when the great Kirov was announced,
But the Israel Festival did build a very good
stage and comfortable bleacher seating in the
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dresses; men and women exchanging clothes
on-stage as if the boys wished to find out how
it feels to be a gil·l. Men dancing in female
skirts stresses the narrowness of their pelvis,
emphasising the width of their muscular
torso.

the nakedness was accepted by the audience as a
regular pat·t of the choreogl·aphy.
Sometimes the starting-point of the design is an
art ice of apparel, such as an underskirt or a
bl'assiere which is embellished or painted in a
cel·tain new way. The costume serves the
choreography more than the dancer's body.

Lately, the C01'set is in evidence in many
choreographies. In our mind it is connected witlר
Victorian prudel'y, as it keeps the torso rigid
unde1' a dress that conceals most of the skin .
Tension, controversy and interest were
generated by costumes combining corsets and
heavy uncouth boots, while revealing as much
bare skin as possible .
Today there is much more willingness to show
naked skin than in the days of the hugging bodystocking of the American modern dance period,
which suggested nudity without actually
stripping the dancers naked.

COSTUME & CHOR. B  ץDORIT SHIMRON FOR "BE ץOND THE RAINBOW ,"
TNUATRON DANCE COMPAN ץ

In 1982 Ruth Ziv-Eyal created her "Mahzor"
("Cycle"), performed out of d001'S around a
mound of clay with a pool of water in a crater.
She had her group engage in ablutions, the
women in skin-coloured body stockings, the
men in underpants,
When Yaron Margolin showed his "Cursed
Women" (1987) and "Dance of Death" (1988) in
which there was total nudity, there were
spectators who shouted "Go to Jaffa!", meaning
the striptease clubs of that red-light quartel', But
when the dancers in Dror and Ben-Gal's "Inta
Oumri" (1994) took a very real bath on-stage,
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"Duri  חg the paSt deCade, the
emphasis WaS less
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da  חce .

 חסce

the most

importa  חt aSpect WaS whether
the costume showed the
da  חcer orr to his or her best
adVa  חtage.

States Efrat Roded, who designed most of the
costumes f01' Rami Be'er's works: "During the
past decade, the emphasis was less on line and
form, more on fitting in with the idea, the
message of the dance. Once the most important
aspect was whether the costume showed the
dancer off to his or her best advantage. Not so
nowadays .... In Be'er's 'Aide memoire' (1994)
the costumes are simple, because we were
looking for an atmosphere of cleanliness, a
minimalistic costume revealing much skin ....
Once upon a time we used a lot of Lycra,
georgette, materials that fall nicely, chiffones.
Today we al'e looking for fabrics that express
the ideas of the choreography and the meaning
of the work. The metallic clothes of the
costumes fOI' Be'er's 'Makomshehu'
('Someplace', 1995) denotes a futuristic
atmosphere, one of aluminium and il'on, of a
Inodern alienated society."

~ ot

so

 חOWadayS.... "

The rich assortment of materials at the disposal
of the designer, and the carte blanche to go as
fal' as fancy may carry the idea 01' vision, opens
up artistic possibilities nevel' before
encountered.
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In most of her choreographic works, Rina
Schoenfeld used different props as a starting
point of the movement. These elements also
served as a partial costume for her. Her
inspiration comes from the work of Oskar
Schlemmer, an artist of the Bauhaus school,
active in Germany in the 1920's. His best known
dance in "The Triadic Ballet", in which he made
the dancers look like geometrical structures with
the help of wire, metal sheets and paper mache
costumes.

they were told to discard the heavy boots they
wore in this dance, as these "would damage the
linoleum flooring of the stage .... "

In Rina Schoenfeld's "Pachim" ("Tins", 1980) a
copper sheet is used as a percussion instrument,
but is also used as a sort of crown which she
puts on her head, lending her an "old Egyptian"
profile. In another dance she used translucent
plastic bags sewn together in the form of a
beautiful light ballroom dress.

Ben-Gal and Dror use street cloths for their
dances. Simple everyday dresses, nevertheless
with some stagy accent. "There should be
generosity and richness in the [dancer's  נbody,

The present decade is rich in fanciful costume
design. The late Moshe Stemfeld was a frequent
designer of sets and costumes for dance theatre.
FOl· Osha Elkayam's "Sulamot" ("Ladders",
1988) he made a costume for a fish-woman,
who is "caught" by a fisherman. He obliterated
her female torso contures with the help of a
square-cut piece of knitted material that looked
like fish-scales.

not in the decor, costuming and props, " says Nil·.
His dancers rehearse in regular street clothes,
wearing normal pants (not jeans, as these are too
tight fitting to be comfortable to dance in), in
underpants, brassieres, shirts and so on. During
the rehearsal they become saturated with sweat,
so they are discarded and changed, which
becomes part of the choreography. In "Assinus",
Liat even washes their clothes on-stage.

Yuval Caspin designed the costume for Esthi
Keinan's "Al Anna Ai Eile Buba" (nonsense
words of baby talk, 1993), which is one of the
most intel·esting works presented by "Inbal".
The piece is built on Ladino songs, depicting
women tending their babies. Caspin designed a
multi-layered white costume of sheets and lace,
inspired by pictures of women of Thesaloniki
(Greece) from the 19th century.

The under-shirt carries associations with work
in the kibbutz, and the simple clothes remind
one of the 1940's, but also of communist
China. The shoulder straps of Liat's brassiere
are intentionally visible above her dress, as is
the unshaven armpit. AII these are a part of
their stance against the beautifying of the
dancer.

The designer for Ruth Ziv-Eyal's "Gravitation"
(1994) was Ronit Gruenbaum. The piece starts
with the dancers entering the stage in a column
covered by large gown, their heads under hoods,
following the leader calling: "One, one, one!"
When the outer garment is removed, the dancers
appear bandaged by clinging-foil (as used for
sandwiches), followed by gradual peeling-off
that allows human figures to emerge.

In Dror - Ben-Gal's works the dominant colours
are the practical hues of work-clothes: black and
dark blue, but there are no pinks or light blues.

Current openness about the relations between
the genders brought about a proliferation of
unisex costumes. Men in skirts, corsets and

"We were dancing with really heavy boots, the
type that pull you towards the floor. We wanted
to see how this influenced our movement. For us
the boots were a protest of sorts, a statement
against the ballet slipper as well as the bare feet
of Graham. After all, one doesn't go to work
barefoot, neither do we." (Interview, 19.7.97).

The photos of their company are almost always
grey. They underline photographic values that
shun the " dionysian" sparkle. Black indicates
the traditional oriental womens' dress, made of
coarse black material, as opposed to the white
colonial dress of European officials.

In 1981 the sculptor Avraham Ofek designed a
gown made of stiff off-white canvas, with many
pockets, which he filled with stones. The dress
stood by itself like sculpture. Inspired my the
biblical punishment of stoning for fomicating
women, he called his gown "Self Stoning
Dress". He offered me the "stony" costume and I
choreographed a solo with it, in which I took out
the stones one by one, and discarded them,
similar to the Jewish habit of turning one's
pockets out at Yom Kippur for the "Tashlich"
ceremony. It became a ritual of cleansing and
purging the body of disease.
The plastic artist Eli Dor-Cohen and his then
wife, Alice, a dancer, created together several
dance-theatre pieces in which costume played a
dominant role. His designs were influenced by
the British artist and dancer Lindsey Kemp, who
toured Israel in 1984. For his visual-theatre
work "Mitta Vruda" ("Pink Death") he recieved
first prize at the Acco Festival in 1985. For the
present writer's so10 about an alien figure from
outer space ("CompactAmazone", 1986) he
designed a costume in which many tiny lightbulbs were integrated, that could be tumed on
and off according to the movement. The bulbs
were fastened to a leather hamess covering the
whole body and the head of the dancer.
The visit of Pina Bausch and her company from
Wuppertal started a fashion of female
underclothes, and for the male dancers business
suits as dance costumes. Nava Zuckerman's
works for her "TMU-NA" group in the 1980's
are evidence of this trend.
The performances of the Belgian dance group
"Rosas" in Israel started another tendency in
costuming: That of an everyday look, very short
black skirts, bare and unshaven legs, heavy
boots and hair allowed to fall freely from the
dancers' heads.
Nir Ben-Gal told me how in 1987, when he and
Liat Dror presented their hour-Iong duet "Tworoom Flat" to the selection committee of the
"Gevanim Bemachol" show-case performances,
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The works created by Mil'ali Sharon for Bat-Dor
and Batsheva in the 1970's were innovative, the
first evidence of a new style. She lived in New
York between 1958 and 1971, studied and
worked with Mecrce Cunningham, Alwin
Nikolais and Murray Louis. After retuming to
Israel, she approached several Israeli composers
to write music for her works. She collaborated
closely with the artist David Sharir, who
designed the sets and costumes for her. In her
choreogl'aphies, the central idea is that of "total
theatre" with strong ties between movement,
costumes, sets and lighting.

COSTUME BY ABRAHAM  סFEK FOR RUTH ESHEL 'S SOLO 'SELF
STONING DRESS"

The main costume designers of Batsheva in the
1960's were Arnon Adar, and members of the
company such as Galia Gat, Linda Hodes and
Yaakov Shari.r. Several works were costumed by
Lydia Pincus-Gani and the company wardrobe
mistress, Bertha Kwartch.
Early in the 1970's the typical Graham-dress
began to wane, as a result of the increasing
influence of neo-classical ballet on modem
dance. The trend started with the foundation of
the Bat-Dor dance company in 1967. The basic
new costume was a unitard body-stocking with
applications. In a little shop near the old central
bus station, one could purchase whole bales of
strech-fabrics, from which the wardrobe
mistresses of Batsheva (Bertha K wartch) and
that of Bat-Dor (Lea Ladman) would cut and
dye body stockings. Dresses were made of soft
knitted materials that fall nicely round the body,
the upper part hugging the torso, with a round
decolletage and a cloth skirt reaching to the
knee.
These were very "human", every-day dresses.
On the Bat-Dor stage one could see very
beautiful dresses in a mOl'e classical-romantic
style.

From 1976, other young choreographers
returned from their studies abroad, during which
they encountered post-modem dance. A new
phenomenon of "other dance" began to appear.
The large established companies did not invite
the young artists to create for them. Parallel to
this development, several dancers left the large
companies, because they wished to create works
in another style. They were influenced by the
work of Cunningham with John Cage and
Robert Rauschenberg. They approached
sculptors to prepare costumes and props, often
"found objects" taken from everyday life. These
objects became the starting point of the
choreography. The exaggerated make-up was
abandoned, and a more realistic street make-up
style was adopted.
The tour of Nikolais' company in Israel created
a vogue of dancing inside large flexible
"sacks", turning the dancers into animated
sculptural objects.

"Clothes C.re c.11 01' the
reru ~ ees' possessio  חs, tc.ki ~ח
them to wherever they ~ o. We
we  חt to visit c.  חc.sylum ror
destitute street-people, c.  חd ~ ot
c. lot 01' old clothes. We
dressed our dc.  חcers with
Ic.yer upo  חIc.yer 01' rc. ~ s, ec.ch
Ic.yer represe  חti  ~חc.  חother
phc.se i  חthc.t perso  'חs lire "
COSTUMES BY MOSHE BEN·SHAUL FOR "ALTER EGO".
KOL·DEMAMA. CHOR.: M. EFRATI. PHOTO: M. RAZ

A further refinement was made possible by the
introduction of Lycra fabl'ics in the mid-1970's.
Moshe Ben-Shaul, who made costumes for
Moshe Efrati's "Koldemama" company,
'discovered' this material at the "Diva"
swirnming-suit factory in Tel-Aviv. The new
glittering fabric enhanced the forrn of the human
body.
Ben-Shaul: "The costumes were designed in
close collaboration with Efrati [the
choregraphe]·]. We had long talks about colours ,
about the subject matter [of the dance]. The
emphasis was  סn the dancer and the content of
the dance, not on the costume as fashion or
stage p]'esence" (Interview, April 1997.)
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The very first movement-theatre piece
created in Israel was Ruth Ziv-Eyal's
"Mysteries" (1976), for which her husband,
artist Avishai Eyal , designed decostumes. It
is the story of a woman (Gabi Eldor) and a
man who seek to contact each other, but
strange figures clad in costumes made of
string and kitchen utensils, such as cutlery
and pots and pans, agressively try to prevent
them from meeting.
Avishai Eyal: "Designing the costumes was in
fact autobiographical . We were a young
couple and we used to talk a lot about
arranging our house . Ruth - usually up in the
lofty spheres of art - was always surprised
that such a housewife world of pots and pans,
knives and forks actually existed ... . "
(Interview, 13.12.95).
At the very first rehearsal of "Mysteries", Ruth
arrived with a collection of kitchenware, and the
action of the dance evolved from the dancers'
encounter with the costumes.
In 19771 asked Ruth Ziv-Eyal to create a so10
for me; her husband, Avishai, designed a
costume which covered all of the dancer's body.
In the "Scarecrow" dance 1 had a large pickled
cucumber tin on my head, and the audience
were unable to find out whel'e my front and .
where my back were. The tin served as a mask
and also as a megaphone, augmenting the voice
when 1 accompanied my dancing with a spoken
text. Concealing the face focused the spectators'
attention on the minimal moves of the
scarecrow.
Another piece by Ruth Ziv-Eyal, "Blai"
(Rags,1983) deals with the predicament of
refugees. Its central movement element is the
taking-off and donning of all kinds of costumes,
layer upon layer.
"Clothes are all of the refugees' possessions ,
taking them to wherever they go. A heap of rags
is all there is left after one of them dies. We [the
choreographer and the designer, Frieda
Klapholtz] went to visit an asylum for destitute
sוt'eet-people, and got a lot of old clothes. We
dressed our dancers with layer upon layer of
rags, each layer representing another phase in
that person's life. For example, a layer is
associated with a boy-scouts uniforrn 0]' with
connotations of a wedding." (Interview,
11.1.96.)
Accessories, such as handbags, gloves,
briefcases or sun-glasses were used. The glasses
were a kind of mask "in order to allow the
dancers to communicate with the help of body
movement, not with their eyes." The clothes
became the focal point of the performance; how
one buttons a jacket, how one closes a zipfastener, and how one donns and doffs "layers of
time". The piece ends with a large heap of rags
and people, undressed or partly dressed, limbs
and hair emerging from it.

.....וווווווווI

The pioneers of Inodern dance in IS1'ael
in the 1920's and 1930's used to design
their own costumes and often - because of lack
of funds - to also dye and sew them themselves ,
Their models wel'e the costumes worn by the
exponents of Middle EUl'opean
"Ausdruckstanz" - theu' mentors - such as Mary
Wigman ,

""""ייייי

The solo being the main dance form, their
concel'ts would consist of up to ten shol't pieces.
For each number they would change costumes,
The costume was important not only as such,
but as the one stage attribute the
choreographers/dancers were able to enhance,
The special dress for each dance was theil'
means to extend the theatrical element of the
performance, since lighting was pl'imitive and a
set impractical, and they had to travel all over
the land to perform, without special tl'ansport,
using public buses or a taxi,
The most popular dress was a long one, made of
rather heavy, often dark material, which lent the
body a long line and emphasised the
expressionist cOlnponents of the dal ןce, TI ןe cut
underlined a modern attitude to the felnale
figure, that of an independent pel'son, who does
not wish to emphasise her femininity and does
not seek to please the roving male gaze, Such
long dresses fitted the modem movement
vocabulary, which consisted of swings and turns
as well as jumps, In Israel, skirts 01' long pants
proliferated, worn together with a blouse that
revealed the waist-line, an outfit which was
comfortable to move in in the hot climate ,
The exception to the rule was Baruch Agadati ,
the pioneer of moderm dance in Israel, who
arl'ived in Jaffa in 1919 and soon aftel'wards
began giving recitals of his works, Befol'e
becoming a dancer, Agadati was a paintel'
(I'eturning to the easel in his last ye 'aוs via
cinematography), Natul'ally, he designed his
own costumes, influenced by Russian
avantgarde artists, Constructivism al ןd Cubism .
His costumes were Inade of stiff materials and
had angular lines, with a surrealistic streak, FOI'
example, in his several dance portraits of
Chassidic charactel's, he would wear one black
ond one red boot ,

dl'esses, flowing en רbl'oidered gOWI ןS, bejewelled
head dl'esses, The simple Inovemel ןt sl ןe
employed stressed tl ןe importance of the
gOl'geous costulnes ,
Yal'dena Cohen, bOl'l ןin ISI'ael and scion of a
family who had been I'esident in the land for
seven genel'ations, was famili 'a וwith ol'iental
style and music, But she had also studied in
Gel'many with Palucca, During the 1930's and
1940's, she cI'eated dances with costLlmes which
showed a mixtuI'e of model'n dance and oriental
style, The cut was simple, to facilitate
movement, the costume embellished with
authentic ancient jewell'y including tinkling
ankle bells, The costumes fOl' I ןel' eal'ly dal ןces
wel'e designed by Mal'gal'eta Bel'gel-'
Haml ןןel'schlag, and since the late 1930's - by
Haya Alpel'owitsclן,
Alpel'owitsch saw Yal'dena Cohel ןas a
"Canaanite" artist, DLle to the biblical
pl'ohibition against gl'avel ןimages - no ancient
picttll'es 01' sculptLll'es - sl ןe had no lnodels to
wOl'k with. But il ןthe Bible thel'e al'e Inany
descl'iptiol ןS of clotl ןil ןg and accessol'ies, and she
used these fOl' inspil'atiolן, Anothel' soul'ce were
al'cl ןaeological finds uncovered dUl'ing those
yeal's in tl ןe Middle East, The sight of blooming
wild flowers il ןthe hill s of Galillee il ןspired her
to use a strikil ןg combination of hLles: gl'een ,
yellow and I'ed ,
During the mid-1930's, names of costume
designel's began to be listed in dance pl'ogl'alns ,
As was then the custoln in EUI'ope, these were
well-known 'aוtists who were mail ןly influenced
by the Paris School. They regal'ded the
collaboration of sucl ןgl'eat painters as Picasso or
Matisse with ballet companies as theil' Inodel ,
The dark dl'amatic dl'esses disappeal'ed and Inol'e
feminine, I'evealing, colourful costulnes with
applications took their place, Gradually, more
costumes showing bal'e legs, ballet-style, were
used. The new costumes reflected the longing
for light and coloul' in tl ןe sombl'e atlnosphel'e of

WOI'ld War 11, The public was looking for
entertainrnent and fun as an antidote to the
tragic events taking place in Europe and the
Middle East, The leading designers were
Anatole Gurewitch and Genia Berger, who had
to improvise al ןd pI'epare their own matel'ials ,
since thel'e was no supply of fabric and dyes
from abroad because of the war, The sketches of
the designs from that period are beautifuly
dl'awn, rich in detail and colour,
In 1956 Martha GI'aham's company visited
Israel, It was a revelation, and the audience
embl'aced the new American dance with
el ןtl ןusiasm, That was the end of EUI'opean
modern dance influence and the stal't of a new
Graham-dominated era, In 1964 the Batsheva
Dance company was founded, Its early repertory
consisted mainly of Graham works, Her
costume style became dominant, and she
instructed the dancel's and seemstresses in her
ways of designing costumes by having the
dancer don a leotard and them draping material
around her body with pins ,
The ubiquitous Graham-dress was usually long,
I'eaching down to the ankles, But in contrast to
that of the "Ausdruckstanz", much more
I'evealing, showing the body off to its advantage,
The wide skil't is bl'ought backwal'ds between
the dancers legs and sewn to the back part of the
dl'ess, thus becoming a sort of trouser-skirt, This
is a mOl'e feminine d.ress than that of the
"Ausdruckstanz" , a strong, loving, jealous even revenging - female,
GI'aham was also a model figure fOl' Inake-up
styling, emphasising the cheek-bones, with
heavy eye make-up and artificial eye lashes,
Imitating her, the ISI'aeli dancers began to pull
theil' long hair backwards, coiling it on top of
the head,
The men's costume was usually stretch shorts
and a b 'aוe chest, These were vel'y theatrical
costumes underlining the diffel'ences between
the gendet's ,

The choreographers' endeavour to include some
local, Israeli flavour in the design found
expression in oriental embelishments and
ornaments, When dealing with biblical themes,
they turned to Arab d.ress for inspiration, Hence
the "kumbaz", very wide-cut pantaloons, the
. white kaftan worn by Yemenite Jews, or the
"gallabia" used in many dances,
Rina Nikova, for instance, a Russian ballel'ina
who came to live in the country in 1925, used
colourful Arab garb when creating biblical
dances for her Yemenite ballet group: long
STRECH COSTUMES FOR "LINEAR REFLECTION",
K.C.O.C" CHOR.: HEDDA OREN
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ה"אריאל" של
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בעלת עקב צר ,קשת מודגשת ,קופטת אצבעות קלה

וכנפיים לתמיכה רוחבית .הנעל מגיעה בצבע אפרטק .

 Capezioאדה"ב. ..
ה"אריאל" ממשיכה מטורת ארוכה של נעלי אצבע איכותיות של
.
משווק בישראל על ידי ישראדנס.
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