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נושאלמחולהרבעוןשל 11 'מסחוברתשלבמרכזה ..........
""""1IIIIIIII השימושהמחול.תלבושתשלועיצובהתפקידהמיוח:ד
 .יחסיתחדשהתופעההואלריקודבמיוחדמעוצבבלבוש

תלבושתםימתאימהיו ,-19ההמאהאמצעעד ,למעשה

חגיגיתתלבושתלרוב ,יותרנכוואו ,יום-היוםבחייהמקובלת
וקישוטים.תוספותידיעלהבימהלצורכיבנשפיםשלבשו

שלהטכניקההתפתחותרקובעצםמוסכמות,שלטובבאלט

שהלכהחצאית,עיצובהכתיבהבהונותעלהבאלרינה
 . tutuה-היא ,חצאיתשלשרידלמעיושהפכהעדוהתקצרה

אומניםידיעלהמעוצבתהתלבושתמהווה ,כיוםאבל
מספרהבימתי.במחולוחשובמיוחדלמרכיבבכךהמתמחים

עלחושביםומהתלבושותמעצביעםוראיונותמאמרים
בחוברת.נכללו ,הרקדניםזוסוגיה

 ,מועטהואהעבריתבשפההמחולצורותכלעלעיוניחומר
מקורמשמש IIבישראלמחול II .אחריםאומנותילענפיחסית

קוראים

I 

בגיליוןשנכלל ,הסיבהזו .רביםםיומחנכלתלמידיםלידע

 1 'מסבגיליונותאורשראהמהכלאתהכולל ,אינדקסזה
לפיהמאמריםרשימת ;חלקיםמשנימורכבהאינדקס . 10עד

 ,אירועים ,(ראיונותהחומרסוגילפחלוקהוכוהמחברים
חלוקהפיעלוכו )'וכותיאורטיותאוהיסטוריותמסות

האינדקסשלהעריכהעבודתאתארצות.לפי ,גיאוגרפית
עמית.ליאורהביצעה

עם-לריקודיהמוסףעלמעטותלאתגובותלקבלשמחנו

מאה II ,פרידהברצבישללמאמרוכולומוקדששהיה , 4מס'
לדמותהברובוהמוסףמוקדשהפעםבמחול".ציונותשנות

 100וגם ,למותהשנים 10מלאושהשנה ,קדמוגוריתשל
להולדתה.

העורבים

כותבים

בדלראסנרישלוככנרבה

אשלרותשלמאמרהעלהרבעוןדפימעלבילהגברצוני
II במחולישראליהערביהסכסוך-הזמורוחעםלרקודII 

 . 10 'מסבגיליוןשהופיע

מחולנעלם 1977ל- 1964השניםשביונכתבא.במאמר

בארץשולייםמחוללהיותהיהיכוללא 1964לפניהשוליים.
בארץוהמרכזמרכז,פיעלככאלהמוגדריםששולייםמכיוון

הלהקההקמתבת-שבע.להקתשלהתבססותהעםרקנוצר

מעתהאשרוחשובה)(ענפהספורדיתלפעילותזעזועגרמה

 .להתמוססאוכשולייםלהתארגןעליההיה

מלהקהרקדניםשלקבוצהפרשהשבההראשונההפעםב.

 1975בשנתהיתהחלופיתמסגרתלהקיםבמטרהכלשהי
) II ודממהקולII תמ(הקמת 1986ב-ולאאפרתי)משהשלII ר(. 

אי-נחתמתוך 1971ב-כברלמעשההתעוררלפרישההרעיון

איוולכו ,מיצירות-חוץככולורובונבנהשהרפרטוארכךעל

תיעודקייםהקבוצהפרישתעלהמאמר.שלבתזהתמיכהפה

בכתובים.

באומנותישראליהערביהסכסוךביטויאתבוחןהמאמרג.

המחולאומניביומבחיןאחדמהלךמהלכים.בשניהמחול

בסיסעלבועוסקיםשאינםאלהלביובסכסוךהעוסקים
ישנמהלך .חברתיתומעורבותהשכלה ,הזמוברוחעמידהשל

נושארקעעלאחרותלאומנויותהמחולאומנותביומשווה

התבססשעליוההשוואהבסיסאתמעליםאךהסכסו,ך

שאינםמחולאומנישאותםעולהמכאוי.הראשונהתהליך
ולמצעראוטיסטים, ,אנכרוניסטיםהינםבסכסוךעוסקים

מחזאים ,חזאיםאותםהםכאלהלאאך ,השכלהחסרי

מעוררהדברבסכסוך.עוסקיםאועסקולאאשרומלחינים
אומנילגביהכותבתשמגלההעקביותחוסרמקורלגבישאלה

 .המחול

ומרתק,פרובלמטינושאהואלפוליטיקהאומנותביוהיחס
ווכחניתענפהספרותמקייםהואאומנותייםביטוייםולצד

ומבקריפילוסופים ,סוציולוגים ,אומניםחלקבהנוטליםאשר

בהנצחתהכלהסתכםבמאמרהראשונה.מהשורהתרבות

הכותבת.מחזיקהבהאשרמפוקפקתקדומהדעה

העובדהאתבהכרחמניחהאומנותבתחוםמיפויכל

ואוצריםאומנותייםמנהלים ,האומניםשקהילתהטריוויאלית
האומנותיהפרקסיסכלפיכלקודםעמדהנוקטיםכולם-

המבקרועלהאומנותית)בתוצאהכמובוהמתבטא(דבר

הבסיסניטלאחרת ,האלמנטריתחובתוזו-אותהלזהות

בשאלהרלוונטידברשוםאיולכו,מחקר).(אוביקורתמכל
אינואויכולישראליהערביבסכסוךאומנותיעיסוקאם

המחול,אומנישלהאינטלקטואליכושרםעללעמודיכול

החקרעומקמהרלוונטית;תמידשהיאשאלהישנהאבל
מושאאלהחוקרשליחסומההחוקר,עצמועלשלוקח

להזכירכדאי(האומנים).מאחוריוהעומדיםאלהואלמחקרו
 ,(ומחקר)ביקורתכלפיחובהשוםאיוולאומניםשלאומנותפה

וגם ,ואומניםאומנותכלפיחובהיש(מחקר)לביקורתאך

טריוויאלי.זה

גילובארץהמודרניהמחולאומנירוב IIכינכתבד.במאמר
לחלחלשהמשיכו IIההבעהמחול IIשלהשורשיםאתמחדש

שלעבודותיהןביושברחלכי ,הרווחתהדעהלאור .בסתר"

חשובהתגליתזומאז,פהשנעשהמהלביו IIההבעה IIאמנויות
קלהבעטנכתבהשהיאאלאהמחולשלההיסטוריהבהבנת

אתוהו IIגילוי IIהגילוייאתהולבארהיההראוימומדי;

הכוונההאם ,""שורשיםעלמדוברבאשר ."חילחול"הגילויי

מדובראםבאוש.לפינהאוליאו ,לביסמארק ,להיינההיא
לאותנטיותהטענהשלבתקפותהספקלהטילישבאושבפינה

 ."שורשיםגילוי"בביטויהמופיעה

אשלרונרכונרבנר

מחולשלאופיבעלהיה 1964ועד 1920מ-בארץא.המחול

המתבססת ,ספורדיאופיבעלתפעילותזו . fringe ,שוליים
סדירה.ממסדיתתמיכהללא ,יוצריםשלאישיתיוזמהעל
פעילותונעלמהכמעט 1964ב-שבע-בתלהקתהקמתעם

בחומרלמצואאפשרלכךסימוכיו .בארץהמחולממפתזו
 .אריאלהבביתהמחולבארכיוןהמצויהרב

בת-שבעמלהקתרקדניםקבוצתפרשה 1975ב-שכברב.נכוו

 .אפרתי)משהשללדממה(קוהיאחילופיתלהקהלהקיםכדי

ישראלי.ערביהסכסוךבאספקטורקאךמתמקדמאמריג.
מאזכרתהייתיפוליטי,מחולשלהרחבבנושאהמאמרעסקלו
ייחודיות IIכתבתי(ראהלנושאאפרתישלהחשובהתרומתואת

כמהעד .) 6מס'בישראלבמחולברבעון "אוניברסליותבתוך
בו.עוסקשהמאמרבאספקטטיפללאאפרתי ,לישידוע

מחול IIבערך ,למחולותיהאנציקלופדבאחתמעייניםאם

ביסמרקלגבישהשאלותמתברר, ,) Ausc!ruckstanz) IIההבעה
רלוונטיות.לאכללוהיינה

לחלחלהמשיךההבעהשמחולוקובעת,חוזרתאניד.אכו,
היוצריםמרביתאצלפחותמודעאויותרמודעבאופו

ניתוחלךלהעביראשמחבארץ.תנועהבתיאטרוןהעוסקים
 ,שלישילתוארשליהתיזהסיוםעםזו,להיפותיזהאקדמי

כעת.עסוקהאניבו

השער:צילים

תיהרקדנעבורדור-כה(אלישעיצבחשמל,נורותתלבושת

 . 1986בשנתאשלרות

לווח"ס :גרפועיבוד
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התימניתהתנועהשפתעלמשפיעכגורםהמקראטעמיוד

יהודיתעליצות

ציריךבבאלטחדשמטאטא

מנכ"ליםשיח

הלבממגירות

חדשות

אחרתבשימלהגברתאותה

בישראלמחולתלבושותעיצוב

לוירקפתעםראיון

מהמחולחלקשהןתלבושות

וגבריםנשיםלהלביש

עירומהרוקדתאניאבא,

שטוטגארטבבאלטותיקותויצירותצעיריםרקדנים

מרקדיםספרים

ארבטובהמיה

 1997ארבטובהמיהתחרות

מבקרשלמפנקסו

בישראלמחולהרבעוןשל 1-10גליונותאינדקס

באנגליתשהתפרסםמהחומראינדקס
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ועד Iתזרמתתמול

אטרון-תמול Iת

מנןרגיןראמאת

פורטל,אורלי ,'כור ,"אורלישלמהבטןיי

דגוןגדיצילום,פורטלליורארקדנית,
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הביאויוצרים 24תחילה.והעובדות ..........

שמילאוהצופים,בפניעבודותיהםאת ..........

במשךדללסוזןמיתחםאולמותאת

במחולייגווניםבמסגרתהמופעיםימיארבעת

מגוונתבאמתהשנההיתההגווניםקשת ''' 97

ביותר.

מודרנימחול-הצפוייםהז'אנריםמלבד

בהכללתמרענןחידושהיה-ותיאטרון-מחול

ודווקאבתכניות.וסטפספלמנקובטן,ריקודי

ביותר.כמענייניםבעינישנראואלהבאומהם

וביטנהשלה,בסולוהצטיינהפורטלאורלי

הנוצצתשימלתה ,כסייסמוגראףהרגישה

הפכוהנהדרתתנועתהוכלדינורכזיקוקין

-בצדקשלא-לוישרביםשבעינימשהו,
מיוחמים,לגבריםבידורשלש~קידימוי

נעלה.לאומנות

תלמידהלביא,שרוןהעניקהאחר,ומהקצה

כוריאוגרפיהשלמימדבומר,צביהשל

כך.כלהאמריקאיהסטפסלסיגנוןאמיתית

טכנית-מיקצביתהברקהלסתםמעברהרבה

כוריאוגרפימבנהלביאשרוןבנה ,רקיעותשל

 ,מדרגותגרםבעזרתזאתעשההוא .ממששל

במתכונתשאיננהבמוזיקהמקורישימוש

קליל,אבןרבינאפס-מאתסטפס,שלהרגילה

מדבר,שלאוירהנוצרהנעה.ומקהלהאביזרים

שיירתכמואולי ,בסלעשהכהמשהכמואולי

שאנשיחבל,ביותר.מרשימהמצרים,יוצאי

מןוחלקכ,ךכלחובבניםנראוהמקהלה

משקפיהןאתלהסירטרחולאאפילוהנשים

המופע.בשעת

הנכבדיםהשופטיםמדועלהביןקשהממש

לא ) ...נכבדיםתמידהםשופטיםמה(משום

אורליאלה.לשניפרסיםלהעניקלנכוןמצאו

נזכרלאלביאשרוןלשבח.לציוןזכתהפורטל

הדין."ב"פסקכלל

(מיטלגםרותאתהפעםכללהשופטיםחבר

שלהמחולועדתיו"רארוכותשניםשהיתה

מנהליםשלושהואומנות),לתרבותהמועצה

משהאורדמן,(ז'נטלהקותשלאומנותיים

זהביעודדהמלחיןואתבאר)רמיאפרתי,

זק.צילהוהאדריכלית

לעבודההראשוןהפרסאתהעניקוהשופטים

כידמבולגנתביותר,צבעוניתמאו,דליתתיאטר

ביןהיו(שגםהכוריאוגרפיםעלהטובההדמיון

תיאטרון-ואישהרמןעידיתהמבצעים),

טולפאנוב.דימיטרי , Derevoהרוסיהתנועה

ואלימים,פיוטייםבימתיים,דימוייםשלשפע

עדוענפיםעליםהמעיפהסערהצבעים,חילופי

לשטחההופךמתהפךאוהלהצופים,לחיק

העשירהבפנטזיההיההכל-וצלליותהקרנה

מחול.מלבדהזאת.

ועבודתופיקיובלביןנחלקהשניהפרס

לביןבמיוח,דהרשימהלאשאותיייכבדים",

ג'רוםבת-שבע,רקדןמאתממשמבריקדואט

התלבושותאתשאפו.איזבלעםשרקדמאייר,

גוףהעוטפיםשחוריםגומיפסי-המעניינות

כמעטלמשהואותווהופכיםעירוםכמעט

דילך.ברברהעיצבה-גיאומטרי

הופךוזההרקדנית,עם,יחדבכינורמנגןרום'ג

 ,) viola d'amore (ד'אמורה"לייויולהזהאת
אנושי,היהזהממש.אהבה"שלייכינורמשמע

7 
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הריקו,דשסגבוהה.רמהעלומבוצע ,מסקרן

כראוי.אניגמתיקר"מרקעלמהלךכינוריי

לוהטאלאכלל,קרהיהלאהמרקמקוסמכל

 .דווקא

בגדר,שהיאבלונדוןללימודיסהמילגהאת

עבודתועבורכרמייורסקיבלשלישי,פרס

 ".אספקלריהיי

מאו,דהמופנס ,המיוסרהסולוהיהאישימאוד

מידהבושיש ,"הווהוהגוף,יייונגמןיוסישל

דווקא.הגוףשלילתומעין ,רוחניותשל

שניסשחי ,פנחסיעמוסמאת "עשןמסךיי

דיעההבעתלהיותאמורהיה ,בניו-יורקרבות

היוזהבסולוביותרהמענייןהדברפוליטית.

שורתאבל ,בימהעלשזחלו ,עופרתחיילי

כךכלסמלהיאהפעילשעמוסהדגליס

והתותחאיש.עלעודמשפיעשאינומשומש,

 ...בסוףירהלא ,לבמהעימוגררשהוא ,הזעיר

הביאשטוטגארט,בבאלטהרוקדלב,ליאור

ייהתאגרף"שעמואובר),(יאןמצוייןרקדןעימו

היתההמעניינתהדמותתלבושות.והחליף

מעיןשגילס ,ברוקגוספרנקהלא-רקדן,דווקא

 .ג"ק 100מעלהרבהשמשקלומנהל-זירה,

הכוונהרגיל.בלתימשהוהיאכזאתנוכחות

המחולמבנהאבל ,טובההיתהלבליאורשל

,בכללבןשחו;ך-סימטרימדייותרהיה

 ,זהמושגשלהמובניס

ל"בחוהפועליסישראליסאומניסשלהתופעה

 ,"ייתוצרתסאתולהראותלהופיעארצהושביס

לתתבכללהיהכדאיאולימאוד.בעיניחיובית

מחוללאומנילעזוראמצעיסעלהדעתאת

הביתה.דרכסאתלמצואבגלות"ייישראליס

כיוסהלומד ,אידלמןרוביגסשייךזהלסוג

 ," 1נייקיישלוהדואטברוטרדס.באקדמיה
ישולכסא-גלגליס,סנהלגינטר ,לעצמומחול

במישוריס ,הדדיתתלותשל ,מצוייןרעיוןבו

קימספ ,לדעתי ,איןזהבמקרהגסאבל .שוניס

 ,תנועתיגיווןהעדרומכאןלעומקחדירה

הלא-מנוצליסהרקדניסאחדהואגתעמנואל

נוכחותלוויש ,מצוייןמתנועעהואדייס.

מצוייןשחקן-בדרןעסשלובמופעבימתית.

אחדיסטלויזיהמרקעי ,ויינשטיין)(מריאנו

שאר ,לצופיסשמחלקיסקרמבואיסמיותריס,

טקסטיס,מדיויותרתיאטרוןשלפעלוליס

בוטה, ,פוליטימשהולומרמנסיסשהסברור

מסתירותכאןגסאולס . 0מקומואפילו

מענייןלאצורני i'1מבנהטובותהכוונות

בזבוזשלתחושהנותרתולכןמספיק,

 ,כשרונות

וקייסחיוהשובבהצעירהישראליהמחול

במתנ"ס ,צנועכמופעשהחלמהגווניס.""ב

להקתבחסות ,-80השנותבאמצערמלה

זוטאלפסטיבלהתפתחעדן,מנוחתהר,"תמ

 ,גראאלידע .ומבצעיסיוצריסשלעשיר

 ,ארוכותשניס "במחולגווניסייאתשניהלה

במחול"גווניסיי .תפקידהאתעתהמסיימת

עושהמילהווכח,ביותרהטובהלאפשרותהפך

היהההיצע .בארץהחדשניהמחולבתחוסמה

 .מרהיב

מ



מחו
כ Nכישר
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למשפחהלחברים,

אחראדםולכל

לשמח.שרוצים
מיוחךבמחיךמתנהמנוילהומנת

באךיותוהמגוין 04-8344051צלצל

המבוקשת.לנתובתישלחשי

בלבדו"מוזיקה"בישראל""מחולמגזיולמנויימוגבלהמבצע

למוזיקהתחומירבמגזיו-ל"מוזיקה"מנוימאו *



רזינרוןהםסייעותתנועות
ננורםהםקראםעםיכריםוך
שפתסננוןערםשפיע
תיםןיהוךיאצרהתנועה

תשוםתאתלםקדםתנווןזהםאםר
םאפייניםלליםודאפשריתלדרךהלכ
כדיקתכאםצעות Iכםחולסגנוזשל
הםאםרזה,סננוןשלהםרניביםאחד

נאלתנועתיתםסורתאלםתייחס
ללםודוםנסהשלםה,םתרבותחלק
בהקשריםוהםחולהתנועהעל

ואחריםאתנייםםסורתיים,

זינובוקרוספיר,תרצהבהט,נעמימאת



מהשלהמאפייניםאתמעמיקבאןפןללמןדניסיןןלפנינן .........

""'IIIIIIIIIII אתןבעיקרבישראל,תימןיןצאיהגבריםבמחןלייסגנןן"שמכןנה
לימןד(תנןעןתרדמגילןמןפנמיםהנלמדיםתנןעהדגמיביןהקשרים

כללזהלימןדמחןל.ןאיפיןניןקהילתית,אישיתגןףשפתהמקרא),טעמי

שלבים:מספר

הקשןריםהיסןדנןשאיאתהסןקריםיםניהעיןהמקןרןתלימןד . 1

אל-תקשןרת-הגןףשפתתימן;יהןדישלהגבריםמחןללעניינינן:

בדרןלזיכרןןמסייעכאמצעיהידייםןתנןעןתהמקראטעמימילןלית;

ללימן,דכאמצעי ). E.W (אשכןל-ןכמןתנןעהכתבןביצןעם;לימןדם

תנןעה.תהליכיןלתירגןללניתןח

גבריםמחןלשלןתיעןדלמידהתירגןלהתנסןת,משתתפת,תצפית . 2

בישראל.תימןיןצאי

בכתבןרישןםבןןידיאןתיעןדהמידע,באמצעןתןהתנסןתלימןד . 3

טעמיבלימןדלזיכרןןהמסייעןתהידייםתנןעןתשלאשכןל-ןכמןתנןעה

תימן.יהןדיאצלהמקרא

שפתהמקרא,טעמישלהלימןדתנןעןתשביןבקשריםהתמקדןת . 4

בישראל.תימןיןצאיהגבריםןמחןלהגןף

העבודהשלהמוצאהנחת

להפרדהניתןבלתיקשרעלמבןססבישראלתימןיןצאיהגבריםמחןל

המןכריםצעדיםשליסןדדגמיעלמבןססהמחןלןמחןל.לחןפיןט,בין

המרחבןבראש.בגן ,בידייםןאילתןרמגןריהם)לאזןר(בהתאםלרןקדים

שלןסגנןנןאןפיןעלספקללאהשפיעלרקןדנהגןשבןהמצןמצם

הטקסטעםהגןמליןןיחסיהמחןלנרקדשבןהאירןעאלהקשרהמחןל.

החברתי-האירןעהבנתאתמאפשריםהםרקןהלחנים,(הפיןטים)

בכללןתן.שלפנינןתרבןתי

 , 1980,1982 , 1995(בהטןנחקרןנלמדןכברזהמחןלשלאיפיןניםמספר
ןהחןקריםהצןפיםהמשתתפים,אתשהעסיקההשאלןתאחת .) 1978

תימניייסגנןן"לכנןתשנהןגמהאתהעןשיםהחןמריםמהםהיתה:

אתהעןשיםהחןמריםלימןדבמיןחדאןתנןהעסיקזןבעבןדה .במחןל

קהילתי,סגנןןלבעל-האילתןר-הגבריםבמחןלכדכלהאישיהחלק

התנןעתייםהדגמיםבידןד .משןתפיםקהילתייםאיפיןניםבעלכלןמר

לצפןתםיכןלנןשלאתנןעהמקןרןתאלאןתנןהביאאחריהםןמעקב

מראש.

התבררן ,) 1978 , 1995(בהטלפרטןהמקןםכאןשלארבןתתכןנןתבצד

תנןעןתאלההיןלעתיםהגברים.במחןלייחןדיכמאפייןהידייםתנןעןת

דןןקאהיןןלעתיםלאנליזה,ניתנןתןפחןתאישיןת,חןפשיןתמאןלתרןת,

מדןיק.לרישןםניתנןתןאףןברןרןתמןבנןת

אל-מילוליתתקשורת-הגוףשפת

ללאהגבריםמחןלשלהשןניםהגןרמיםביןהקשריםאתלהביןניתןלא

הגןףשפתאל-מילןלית.תקשןרת-גןףשפתהמןשגשלבסיסיתהבנה

תקשןרתרגשןת;הבעתשןנים:תיפקןדיםלהןיששןניםבאןפניםמןבעת

גןףןתנןחןתמחןןתאישית;ביןיחסיםלמערכתכבסיסחזןתית

חברתית,לזהןתכביטןיגןףןתנןחןתמחןןתכןןנןת;להסןןאתהמסייעןת

באזןראןמסןימתבקהילהמןסכמתתנןעהשפתמקןמית;תרבןתית,

ןתנןחןתמחןןתןתרבןתית;חברתיתשייכןתשלכסמלמסןיםגיאןגרפי

המסייעןתגןףןתנןחןתמחןןתןלבסןף,לעיסןק.אןלמעמדכביטןיגןף

מתמקדתשבהןהמחןןת-התנןעןתסןג-נאמריםדבריםלהדגשת

זן.עבןדה

דרןןיןשלבספרןכברמתןארתהפניםתנןעןתידיעלרגשןתהבעת

" The Expression of Emotion in Man and Animals " ייהבעת)
לעסןקןממשיכיםעסקןרבים . 1871משנת )"ןבחיןתבאדםרגשןת

 Neill, Wainwright 1988, Fast 1972 (ןאילדהשישיםמשנןתבנןשא
1992 , 1977,1994 Morris (. הןאייהגןףשבההבלתי-מילןליתהתקשןרת

נרחב,מחקרלשדההאחרןןבדןרהפכה ) Fast 2,1972 (השדר"

 Morris (מחקרןשיטןתתצפיןתעבןדה,דרכיפןתחןשבמסגרתן
שחר~לןי , Siegel1984 (ןטיפןלייםחינןכייםכליםוכן ,) 1977,1994

תשןמתתןדהיחי,דשליןתרטןבהלהבנהניסיןנןת,נעשןכןכמן .) 1989

לביןהגןףןלשןןהמילןליתההתבטאןתביןהגןמליןליחסימיןחדתלב

שלןהגןףבשפתעצמןשלןלשימןשהיחידשלמןדעןתןחוסר

) 1988 Wainwright (. שבהםתהליכיםלהבנתניסיןנןתנעשןלכדבנןסף

ניסיןנןתןכןהזןלת,שליןתראמינהלהבנהאמצעיהיאהגןףשפת

להבנהשליטה,ןברכישתהגןףבשפתעצמיתבשליטההקןשיאתלפענח

הגןףשפתבאמצעןתהמשןדריםסימניםשליןתרנכןנהןקריאה

) 1978 Neill 1992 ,Polhemus ( . 

ותרבותיחברתיסביבתי,רקעעלוהבנתםסימניםמערכת

שבהלסביבההתנןעתייםהסימניםמערכתאתקןשריםחןקריםמספר

ןקבןצןתחברןתלהביןהסימניםבאמצעןתמנסיםהחןקרים .נןצריםהם

הגרעיניתהמשפחהבמסגרתיחסיםלהביןבניסיןןהחל-אתניןת

שןנןתןתרבןיןתחברןתבמחקרןכלהןעיסןק,עבןדהשלןבמסגרןת

) 1972 Morris 1977, 1994, Neill1992, Polhemus 1978, Fast (. 
אזןריםלפיןמשמעןתןתפןצתןהתנןעןת,אתלמפןתניסיןנןתגםנעשן

במקןמןתשןנןתלתנןעןתמסןימתמשמעןתנמצאהלעתים .גיאןגרפיים

באזןריםמחןןהלאןתהמנןגדןתמשמעןיןתנמצאןןלעתיםשןנים,

 .שןנים

לאפשרןתראשןןמקןרמהןןההגןףשפתשבהםהמחקרמשטחיאחד

הןאמחקרןלמןשאהחןקרביןתקשןרתיצירתלאיאןתקשןרתליצירת

שיטהלכדיזןהבנהלשכללניסיןנןת .) 1992(חזןהאנתרןפןלןגיה

) 1994 , 1977 Morris ( מאןדמןרכבתהתןפעהכיההנחה,אתמחזקים

בהקשרהןשןבשןבאןתהןלבחןןמןרכבןתהעלאןתהללמןדןיש

משמעןתהאתלבחןןננסהזןבמסגרתהתיפקןדי-חברתי-תרבןתי.

אישילביטןיגםכלןמרבמחןל,לאילתןרכבסיסהגןףשפתשלןגילגןליה

משןתף,מןצאבעליגבריםקבןצתהמאחדתסגנןניתכמסגרתןגם

בתרבןתמאפייןחלקהיאהגןףשפתכלןמר,משןתפים.ןמנהגיםתןלדןת

אןתם.הסןבביםןבעיניעצמםבעיניתימןיןצאיאת,מייחדתןבסגנןן

 Iזמננובתבחברהתנועהשפת

תרבןת,ןבניבאנשיםעןסקהנדכאשרלהבנהלמדימסןבכתהגןףיישפת

עןדקשההןפכתהיאאחרןת,תרבןיןתבניבאנשיםפןגשאתהןכאשר

ידייםשפתןללמןדלהביןבניסיןן .) Wainwright 1988 , 105 (יןתר"

עלינןבישראל,תימןיןצאיהגבריםשלהמסןרתןמןהתרבןתמןכחלק

ייחברהכילןמרניתןזמננן.בתבחברההמסןרתשללמקןמהלהתייחס

ןחברהמהם,ןניזןנהמסןרתייםערכיםעלהנשענתחברההיאמסןרתית

הןןהחברתית,מןבחנןתשלגבןההדרגהבהשישחברההיאמןדרנית

הקידמה,רעיןןהןאשלההמרכזישהמקדםחברתיןת,קבןצןתשלאןמר

מתבררשןבהמסןרתית.לחברהניתפייהאןהעבר,עללהסתמכןתבניגןד

קיימת,איננהמסןרתיתחברהגם .אחדמסןגצרןפהחברהשאין



מןריםהאחרןנןתהשניםשלםיהיסטןריאנתרןפןלןגייםןמחקרים

אנשיםשלהמצאהאלאאינם 'מסןרת'מכניםשאנחנןשדברים

,1992(חזו IIמסןרתבהםלראןתשמבקשים 46 (. 

לבןמאבןהןעברןנלמדןהמאמרעןסקשבהןהידייםןתנןעןתהגןףשפת

חברתיתסמכןתגםאךלדת,קשרכלקןדםהמסמלתממסןרתכחלק

יןצאישלרבןתבקבןצןת ,כיןםגם .) 1980 , 1995(בהטאישיתןזהןת

ללמדימשיכן ,דברלכלבת-זמננןהישראליתהחברהמןחלקשהם ,תימן

אצלאןבבית ,בשבןעשעןתמספרהבניםהילדיםאתאלהתנןעןת

ידעירחיבןןכךיהןדיתתרבןתיספגןלמען ,התימני)(המלמדהמארי

 .שייכןתןיחזקן

רןףיבצלעתים ,הדיןאןמןהפיןטיםשירת ,המקראבטעמיקריאהלימןד

הדןרלבניןתעמשמבעללעיסןקהפכן ,אליהםהנלןןיםהמחןלןת

מןרשתלעזןבניסהאןףןיתהאבןתדןרמתימן.העלייהשלאחרהשלישי

הבניםדןראך ,החמישיםשנןתשל "ההיתןךכןר IIתהליךבמסגרתזן

מרכיבאינןהדתילפןלחןהקשרכאשר ,למסןרתןשייכןתלחפשזרחן

זן.במגמהיבלעדמרכיבשאינןיןבןןדאהכרחי,

המקראטעמי

מהעההטןןילצהמשמשים ,יםנמיס 26שלמערכתמהןןיםהמקראטעמי

שלהמסןרתילפ ,הנקראשלהלחןנקבעגםןןמכא ,הנכןניםסןקיןהפ

 .הנכןנהבנעימהבקןלך"התנאתקןראיםשלפיהםסימנים IIהמןרה:

בתפילהך"מהתנקטעיםשלטקסיתקריאהמחייביםהליטןרגיקהכללי

היהנהןגמסןרתשןמרייהןדייםבבתים .) 1994 , 220(ןיגןדר IIבציבןר

 ,המקראטעמישירתתןךבתןרההקריאהאתרךמגילבןכלללמד

 .ןהבןגרהילדשליוםהיןםמחייכחלק

II םיהטעמילפתיעשההקןדשיכתבשלהמןטעמתשקריאתםהראןימן. 

בתקןפתישראלץןבארלבבבהניקןדסימניעםיחדהתפתחואלה

 ,ל-פהעבלדןרמדןרהןעברןבתחילה .הבתר-תלמןדיתןבתקןפההתלמןד

ןהחשןבהשהמלאה ,שןנןתסימניםמערכןתבאמצעןתנקבעןכךןאחר

התשיעיתבמאותבטבריההמסןרהבעלישפיתחןזןהיתהביניהן

 :דיםיתפקשלןשהלטעמיםייחסןטבריהחכמי .לספירהןהעשירית

במלה.ההדגשהמקןםאתלצייןא.

הפירןשאתלשמרןכך ,נכןןבאופןהתנ"ךמפסןקיפסןקכללחלקב.

הטקסט.שלהמקןבל

תפקידםלפי .הפסןקשלחלקבכללהשתמשיששבההנגינהאתלציין .ג

 .) 122(שם IIנןתינגבשםגםהסימניםנקראיםהאחרןן

המקראטעמיבלימודלזיכרוזכמסייעותהידייסתבועות

מקןבלהיהביןתרקדןמןתבתקןפןתכברכילןמדיםאנןהמקורןתמן

 .לזיכרוןכמסייעותהידייםבתנועותהמקראטעמיבלימודלהסתייע

II רש ...והתלמודהמשנהבזמןכברנהוגותהיוהידייםתנועותII בפירושו ,י

כךנהגועדיין )-11ה(במאהבזמנוכימעיר ,תןרהטעמיה IIד ,זולגמרא

הטעמיםדקדוקילמהדורתבמבואומצייןדותןאהרןן ...ישראלבארץ

מןאחדיםשלהללוהידתנועותשלתיאורבספרשישאשרבןמשהלר'

מחברשלתימניידבכתבגםנמצאבמקצתשונהתיאורוכן ,הטעמים

דימעהידבתנועותיהשונ .) 1871(פריזהעבריתאן'החיגמחברת ,אלמוני

 .) 1995,8(גורן IIלמדיקדומהבתקופהכברהלחניםבמסורתהשוניעל

בתנועותשימוששלהמנהגאתהיוםגםמקיימיםתימןיהודיצאצאי

עלמעידהמקרא.בטעמיוקריאהשינוןבלימו,דלזיכרוןכסיועהידיים

בקריאהמאודדייקובתימן II :שבתימןמנאכהיליד ,ערוסימנחםעצמו

כלתהיהשלאהחזןמקפידהכנסתבבית .יו"דשלקוצועלויתרוולא

יוםבכל 18גילעדמלמדאנישליהילדיםאת .לשוגיםומתקןטעות,

וכיצדהמקראטעמישלדםיתפקניקו,ד ,היגויאותםמלמדאנישבת.

כווטתיבערבלזהקןראיםאנו .התימניםאצלזהוכך .טעםכללקרוא

1995(בהט "לוסמן :שפירושו ,לה ,31 (. 

המסורתעלהשמירה II :אומר ,צנעאמחוזילידצוברה,סעדיההרב

הידייםתנועות ...הערבעדהבוקרמןלמדו ...קפדניתהיתהבתימן

בדיוקלימדתישליהילדיםאת ...ליעזרולטחבההמקראטעמיבלימוד

 .) 1996,58זינו(בן "שיטהאותה ,אותנושלימדומה

12 

המקראטעמיבלימודלזיכרוזהמסייעותהידייסתבועותתיעוד
אשכול-וכמזתבועהככתב

ואברהםאשכולנועהידיעלבישראלנוצראשכול-וכמןהתנועהכתב

עלשנלמדןכפיהדבריםתמציתאתמביאיםאנוכאן . 1958בשנתוכמן

שתוארוכפיהתנןעותתיאור :צובארהובדיהעהרבמפיבן-זינוקרןידי

ימילולותיאורתנועהבכתברישום ,) 1996 , 38נויז-(בןצובארההרבבפי

פרקבראשיתלפיםיהידיתנועותרישוםמכןלאחר .םיהידיתנועותשל

 .א-זפסוקים 'א

ימיזידבתבועתבתורההקריאהשלכלליתיאור

מהרבשנלמדוכפי ,םימעהטיסוגילפ,ןימידיותעתנוששתיעודלהלן

 :צובארה

שעליהיסןדיתתבניתכאלהמתוארותהתנןעותלכללהתייחסיש . 1

 .האישיותויתנועותאתקוראכלמבסס

 .פתוחתורהספרמונחשעליו,שולחןלידבישיבהמתקיימותהתנועות . 2

המליםעלמטהכלפימצביעההאצבע ,ותעהתנןשששלהמוצאבמצב . 3

 .אהיהקרףצבראותןומלווה ,הדףמולאל

עאצבמעין-מכוט''בעזרתואצבעאהעםהמלהעלעלהצבייתןנ . 4

ברצףאותןומלווהםיהמלעלמצביעהאיוהדיבשאןחזיםמברזל

 .אהיהקר

 ,כנדרשהתנןעןתכלאתןמבצעיםהטקסטאחרהזמןכלהעןקביםשי . 5

 .בחירתםלפיהתנןעןתמןחלקפעםימדהמבצעיםשין

מכןןלאחרהי,דשלהמוצאבמצבםינמצאתנןעהכלצןעיבלפני . 6

טעם.לכלהמתאימההתנןעהאתמבצעים

המןצאמצבאלחןזרים ,זןאחרזןהפסקהתנןעןתכמהמןפיעןתאם . 7

 .הנדרשהפעמיםבמספרהתנןעהעלחןזריםןממנן

זה:למאמרםימניסמקרא

לדףיחסימתןתיהמןלמןיס-rרא.

הדףלראשחסיתימאפסכיןןן- ) iו .ב

התבועותלכלימיזידשלהמוצאמצב-מוליכיסטעמיס

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהאורית

ןמלןןההמליםעלמצביעהכשהאצבע ,קןראיםמלהאיזןבדיןקלהראןת

 .הקריאהלפיאןתן

אשכול-וכמותנועהבכתבהתנועהרישום

r.ו ר..!( 
אצבע

) 2 ( 
כף

 )~)( fו

אמה- ) t Pו

ימיןזרוע

ם:יבמלהמוצאמצבתיאור
ןרקןמאןגרפתתיאןפקהידכף .לפניםןפןנהןמשוחררתכפןפהןיימיד

מטהבאלכסןןמןרהןהאצבע ,מעלהכלפיפונהדיהכףגב .ישרההאצבע

 .הנדרשתהמלהאל

בהנשזרןתזאתתנןעהכדיתןך ,הקריאהאחרהאצבעעןקבתזהבמצב

בכתב-ברישןםהתנןעהשלהמקןצרסימנההשונים.הטעמיםתנןעןת

 ר.r :הןאהפסןקיםאתהמלןןהתנןעה



מפםיקים.טעמים 1

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהתיאור

הפסקה,תנועתהתנועה:שם

פסיק),-(הוראתההרצופההתנועההפסקתהתנועה:מטרת

מטה,לכיווןבאלכסון,ישרבקוהאצבעעםתנועה :תיאורה

אשכול-וכמןבכתב-תנועההתנועהרישום

)~( r.ר )~( 
אצבע

) 2 ( 
כף

 ) t)(3ו

) t p ( -אמה
ימיןזרוע +--

במלים:התנועהתיאור

תחתון,ימניאלכסוןבכיווןהדףעלנעימיןאצבעקצה

 +--התנועה:שלהמקוצרסימנה

מעמידיםטעמים . 2

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהתיאור

העמדה,תנועתהתנועה:שם

כנקודה),-(הוראתהמשפטבסוףהתנועהאתלעצורהתנועה:מטרת

המלה,עליורדיםכךואחרוכף-הידהאצבעעםמגביהיםקודםתיאורה:

אשכול-וכמןבכתב-תנועההתנועהרישום

r.ר+ ) i ( וi ( r.ר )~( 
אצבע

 ) iו +
) 2 ( 

כף
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ימיןזרוע

במלים:התנועהתיאור

קצראנכיקומשרטטימיןאצבעוקצהמעלהכלפימתכופפתהידכף

האצבעוקצהמטהכלפימתכופפתהידכףמכןלאחרמידמעלה,

הנדרשת,המלהאלמטהכלפיקומשרטט

אצבע, t +התנועה:שלהמקוצרסימנה

האתנחתאטעם . 3

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהתיאור

בסלסול,הבאההעמדהתנועת :התנועהשם

סלסול,בתנועתמשפטבסוףהתנועהאתלעצורהתנועה:מטרת

מטה,לכיווןהידוכףהאצבעשלסלסולתנועתתיאורה:

אשכול-וכמןבכתב-תנועההתנועהרישום
מהר:לאט

4 A4 אצבע m r;ך )~( 

4 A4 ) 2 ( 
כף m וf )(~( 

) t p ( זרועאמה

במלים:התנועהתיאור

מטה,כלפידגשעםהשעוןבכיווןקטניםבמעגליםנעותוהאצבעהידכף

זזוהתנועה:שלהמקוצרסימנה

והשרשרתהזרקאטעם . 4

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהתיאור

יותר,גדולבסלסולהבאההעמדהתנועתהתנועה:שם

לצייןנועדהסלסולכאשרהרציפה,התנועההפסקתהתנועה:מטרת

עליונות,

יותרגדולהסלסולכאשרהי,דוכףהאצבעשלסלסולתנועתתיאורה:

מעלה,כלפידגשעם

אשכול-וכמןבכתב-תנועההתנועהרישום

לאט·:מהר

אצבע )~ו-'/ 4 4 M r;ו ך~( 

 )~(tג 4 4
) 2 ( 

כף
) 3)(f ( 

) t p ( זרועאמה

במלים:התנועהתיאור

מהואחתכלמבצעתכךואחרמעלהבאלכסוןמצביעותוהאצבעהידכף

בסוףקצרהוהפסקהמעלהכלפידגשעםהשעון,בכיווןמקסימלימעגל

מעגלים,שנימבצעיםבדרך-כללמעגל,כל
A. 

 Mהתנועה:שלהמקוצרסימנה

קבועבטעםמופיעהשאינה.תנועה 5

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהתיאור

השבירה,תנועתךהתנועה:שם

הפסוק,לסוףכהכנההקריאהמהירותהורדתהתנועה:מטרת

וחזרה,ימיןלכיווןהידכףשלהפיכהתיאורה:

אשכול-וכמןבכתב-התנועההתנועהרישום

r.ר )~( 
אצבע

 ) tו
) 2 ( 

כף
'Z3ו י6' י)(t ( 

V f'\ -אמה
------------) t P ( ימיןזרוע
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במלים:התנועהתיאור

פןנההידכףשגבכך ,האצבעןתיישןרתןךחןץכלפיימיןידכףסיבןב

 ,הדףאלפןנההידכףשפניםכךחזרההידסיבןבןאחר-כךהדף,כלפי

 nv :התנןעהשלהמקןצרסימנה

קבועבטעםמופיעהשאיבהתבועה . 6

צובארה:סעדיההרבלפיהתנועהתיאור

 ,האגןדלןירידתההגבההתנןעת :התנןעהשם

שלהנמכהאןהגבההידיעלבתןרההקריאהאתלייפןת :התנןעהמטרת

 ,אהיהקרלילצ

 ,בקןלהירידהעםןמנמיכהבקןלהעליהעםמגביהההאגןדל :תיאןרה

תןכןהדגשתלשםהכנסתבביתחזניםבעיקרמשתמשיםאלה(בסימנים

 ,הקריאה)

אשכול-וכמןתנועהבכתבהתנועהרישום

 )!וrהו~)אגרךל ) rQהו
אצבע

v 2 (ח ( 
 )~)( fו ) fו )סו ) 4ו

כף

~ t וt P ( אמה-

ימיןזרוע
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 rו ,." . ~ "

במלים:התנועהתיאור
כלפיקןןמשרטטאנכיתמזדקרהאגןדללאגרןף,מצטרפתהאצבע

אלמטהכלפיקןמשרטטןהאגןדלמסתןבבתהאמהמכןלאחרןמעלה,

 ,הנדרשתהמלה

אגןדל, ~ tהתנןעה:שלהמקןצרסימנה

בליםודלעזרשיםשואשרהתנועותדנםי

בלתיחלקהילדבשבילהיוהםקראםעםי

 .הרוחניוםעולםוהיוםיוםיםעיסוקונפרד

ונםםעוהליםודיםתיפקודןחרגואלהתנועות

,נשםהילדשלהאישיתבשפתו

היוםיוםיתהאישיתםשפתוחלקשהן

אביואביושלאביושל
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א-זפסוקים :אפרקבראשיתלפיהמקראטעמיללימודהמסייעותהידייםתבועות

בעבריתהקריאהלכיווןקריאתסכיווןאתלהתאיסכדילשמאלמימיולקרואישהתנועהכתבסימניאת-
 .בקשתמצויינותמיליס,מספרפניעללתיבהמעברשנמשכותתנועות-

זמו.שלמשמעותהתיבותלגודלאיו-

-' A-'המקראטעמי
פז!ךץו~ת םי~,!,מ~ת~לזiים;נאית W;גרא 'אפסוק

 ר.rכף
A אצבעt i r.ר m 

 n vאמה

 +-ימיןזרוע

-' A-' \'המקראטעמי
ס~ים י.כ~-ל<.נ,?כיד~ת~לזiיםורוסתהום י.כ~-ל<.נד Wךח!בהןתהןה !tפ!פז!ךץב'פסוק

 Aאצבע r---r tiכף
r.ר r.אצבע רti r.ר r.ר m 

 vnאמה

 +- +- +-ימיןזרוע

 A 1 : 1-'המקראטעמי

אור!הי lאוריהי~לזiים'א~ר lנ'פסוק

 m ר.r ר.t i rאגורל Aכף

אמה

 +-ימיןזרוע

-' A-' <.המקראטעמי
ד Wסחוגיןפאורגין~לזiיםדל~! lטובכיפאור~ת~להים!יא lז'פסוק

 ר.m r ר.r ר.it rאצבע r---r ר.it A rאצבעכף

 n vמהא

 +- +-ימיןזרוע

 1 \'המקראטעמי
"\ '-A 

סז ttיוםב:ור!הי lרב V!הי lל!להכא i2ד Wך~חיוםלאור~לזiים{!קנאה'פסוק .. 1 

-- ....... ר.m r ר.it rאצבע-- Aכף
אמה

 +- +- +- +- +-ימיןזרוע

 A 1-'המקראטעמי

לזגיםמיםגיןמ~דילויהיס~ים~תודכקיבייהי~לזiים'א~ר lו'פסוק

 ...... ר.m r ר.r ר.r ר.t i rאגורל i Aאצבtעכף
----

אמה

 +-ימיןזרוע

 .. rv • L:. "\ "\ '-A 1 : 1המקראטעמי
~ן~הי l?בקיבי~לניר W ~סמיםוגין?בקיבימtווכ~ר W ~סמיםגין~דל! lסכקיבי~תלזiים !t!ביש lז'פסוק

 A ז;)כף
r.אצנע רit r.ר 

A אגוזלt i r.ר r.ר m -m 

אמה

 +- +- +- +- +-ימיןזרוע
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התיעודסיכום

ניתן ,התנןעהבכתבהטעמיסבלימןדהמסייעןתהידייסתנןעןתמתיעןד

הידייס:כפןתשלצןרןתשלןשמןפיעןתהטעמיסשבכללראןת

בצליל).ןהירידהההגבהה(בטעסמצביעןאגןדלידבכףאגרןף . 1

טעמי :המעמידיס(בטעמיסמצביעה 2ןאצבעהידבכףאגרןף . 2

פסןק).סןףהמפסיקיס:ןהטעמיסןהשלשלת,הזרקא ,האתנחתא

 .פרןשההידכףכל . 3

כלןמר ,"ןחזןרהלןךיישלהמןטיבןתעהתנןבכלכמעטקייס,כןכמן

 .ממלאןתשהןלפןנקציןתבהתאסנקןדהלאןתהןחזרהמנקןדהיציאה

ההלןךתנןעתבצליל,ןהירידהההגבההןבטעמיהמעמידיסבטעמיס

ההלןךמןטיבמתבצע "שבירה"הבתנןעת .ןמטהמעלהמתבצעתןחזןר

הזרקא ,האתנחתאבטעמיןפנימה.החןצה ,רןטציןתידיעלןחזןר

מנקןדהיןצאיסמעגלית:בתנןעהןחזןרההלןךמןטיבמתבצעןהשלשלת

תנןעתאיןהמפסיקיסבטעמיםהמעגל.בסןףאליהןחןזריםמסןימת

,1996זינן(בןבלבדאחדבכיןןןהיאןהתנןעהןחזןרהלןך 58 (. 

הפיוטיםובשירתיוםהיוםבשפתושירובןהידייםתנועות

הילדבשבילןיההמקראטעמיבלימןדלעזרשימשןאשרהתנןעןתדגמי

חרגןאלהתנןעןתהרןחני.למןןןמעהיןמיןמימעיסןקןנפרדבלתיחלק

חלקשהןכשםהיל,דשלהאישיתבשפתןןנטמעןהלימןדימתיפקןדן

מתןך ,טבעיבאןפןאבין.אביןשלאביןשלהיןמיןמיתהאישיתמשפתן

ןהידברןתהתנסןתתןךןבקהילה,המןרחבתבמשפחההמשןתפיםהחיים

קבןצהשלהתנןעהמאןצרלחלקלהיןתהתנןעןתהפכןיןמיןמית,

מןהללןהתנןעןתמעברשלהתהליךאחרלעקןבניתן .זןחברתית

באןפןמשתלבןתכשהן ,הלןמדיםשלהתנןעהאןצראלבתןרההקריאה

רתילשנלןןתןכמחןןתחןליןבשיחןתמןדעןבלתיאילתןריחןפשי,

הדיןאן·מןהפיןטים

קןד.ירבכעיןדיבןרןלקצבגןפןתנןעןתמקבילןת ,מדבראדםכאשריי

 , Wainwright 42 ( "המדברשללקצבהןגםרןקדןתהמאזיניםתנןעןת

יעריכן ,מילןליןתלאתנןעןתהרבהעםפעיליםאנשיםכאשריי .) 1988

אןתםכאשרןנמרצים.נעימיסרגש,בעליכאנשיםהאחריםאןתם

ןערכןיהםבלב,דמעטןתתנןעןתעםבמנןחה,עצמסמחזיקיםאנשיס

 .) 43 ,(שםניתןח"כןשרןבעליהגיןניים ,כקרים

נחקרלאאנןשיתבחברהקהילתיתשפההתהןןתשלזהמרתקתהליך

 .בהסחלקיששןניסלגןרמיסאשרמיסןדןתמןרכבהןאןמטבען ,דין

החייםאןרחןהחברתי,האישיהאןפיהפיזית,הסביבהבןלטיסביניהם

המקןבליסהשןניסןהמנהגיםהלימןדדרכי ,מסןרת ,הקיןסןמקןרןת

מלמדןאצלהתנןעןתאתרןאההילדייתימןיהןדיאצל .חברהבאןתה

ןחןדרןתשלןהגןףמשפתנפרדבלתילחלקהןפכןתשהןעדעליהןןחןזר

חלקנעשןתהןןכךהמקןרי,לשימןשןמחןץגסשלןהתנןעהעןלסאל

בהתאם ,לתנןעןתןריאנטיסישןהקהילתי.האישיהתנןעןתמאןצר

אךהמלמ,דלפיאישייםןריאנטיסישןכןבתימן,המקןמיתלמסןרת

 .) 1980 , 15(בהט "השןנהמןרבלכןלםהמשןתף

השירהכדיתןךמשתלביסתפילהאןפיןטיםשירתהמלןןיםתנןעהדגמי

תגןבהןביטןייתנןעהמחןןתשלשילןבןלדבר.מןדעןתאןתכנןןכלללא

מןסכמתדרךללא ,ספןנטניבאןפןיןמיןמיתבשיחהמתאפייניםבפנים

הדןבריםעלהמקןבליםבןלטיםאיפיןניםלהישזאתןבכל ,מתןכננתאן

באןפןןמשתלבתזןהתנןעעןברתבתןרההקריאהמןייבהם.הצןפיםןעל

הדיןאן.מןהפיןטיםבשירתןגםהתפילהבשירתגםןאילתןריחןפשי

גסאלהתנןעןתאןצרשלהתרחבןתישימיןידןכףהאצבעןתמתנןעןת

השריםהגבריםכןלן.העליןןהגןףאלןמשם ,כןלהןהידהאמהאל

בהתאם ,ספןנטניןתידייסבתנןעןתשירתםאתמלןןיםהדיןאןמפיןטי

 ,רהילשחןפשיכליןןיזאת .ןהמןסיקליהפיןטיהמשקלהמילןלי,לתןכן

כצירןףאצבעןתןנקישתכףמחיאןתשלתנןעןתמשתלבןתבןאשר

 .) 15 ,(שסמאןד"מסןגנןאךחןפשי

המסייעןתהידייםתנןעןתאתאשכןל-ןכמןתנןעהבכתבלתעדהניסיןן

בהבנתארןכהדרךשלראשיתההןאהמקרא,טעמיבלימןדלזיכרןן

חברתיים ,תרבןתייםןניסיבאיפעשירהיהןדיתקהילהשלתנןעהשפת

התנןעהדגמילמה?קדסמהפתןחה:שאלהתמידתישארןאמנןתיים.

גןרםספקללאמהןןיסןהםיןמיןמישימןשלהםאשרהפןנקציןנליים

מצןמצםבמבחרשמדןבראן ,התימניהיהןדישלהתנןעהבשפתמאפיין

בכדי .לכךמתאיםשנמצאתנןעתי-קהילתיביטןישלרחבמכלןלמתןך

ב-שנןסחןכפיהדבריםאתנביאתמציתיתבצןרההתהליךאתלתאר

בהט.ןנעמיאבנרידיעל 1980

במחןל:האישיהאילתןראלהפןנקציןנלי-הקהילתיהמקןרמןיי

שלןשינןןלימןדתןךבטעמיםהקריאהתנןעןת :הראשןניהמןצאשלב . 1

 .הספרמןןתלמידמןרה



טעמים,ללאהכתובה ,המגילהמןהכנסתבביתבתורהבקריאה . 2

לזיכרון).(מסייעמנמוטכניתפקידמקבלותהתנועות

תיפקו,דללאכברמחייב,הבלתי ,החופשיבגלגולןתנועותאותן . 3

מאוצרגםוכוללותלשירהחזותיעיטורמהוותהןכאשר,הדיואןבשירת
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במחולחלקיבאופןאוומדויקשלםבאופןאלהתנועותשלשילובן . 5

(בהטהיד"ולכףלאצבעותמעברנוספיםגוףאיבריעלוהשפעתןהגברים

16 , 1980 (. 

טעמיבלימודלזיכרוןהמסייעותהידייםתנועותשלהתנועהדגמיתיעוד

אתבשילובםהיוצריםהחומריםבלימודנוסףקטןצעדמהווההמקרא

עלמבוססתלזיהויהניתנתהתנועהשפתתימן.יוצאישלהמחולסגנון

ברמהתנועהויכולתמסוימיםגופנייםנתונים-הפיסיולוגיהאיפיון

במשפחהוהמחולהלחן ,הפיוטשלמקומם-החברתיהאיפיוןגבוהה,

רבהחשיבותהמייחסתבחברההמסורתי-תרבותיהאיפיוןוובקהילה,

ייחוסלצייןראוילדור.מדורוהמחולותהלחניםהפיוטים,להעברת

תימןיוצאישלוריקודיתמוזיקליתלשונית,מבחינהמסוימיםכישורים

אותם.הסובביםבעיניועליהםלעצמם

 ,ומזוקקברור ,מסויםגורםבוקייםאשרתהליךאחרלהתחקותניסינו

המסייעותהידייםתנועותתנועה:בכתבולרושמולתעדולבודדו,שניתן

המוצאמןהשתלבותואחרלעקובניסינוהמקרא.טעמיבלימודלזיכרון

מאילתורכחלקמשובץשהואועדקהילתיתתנועהשפתאלהפונקציונלי

מתוךמסויםגורםבידודהמחול.לשפתסגנוניייחודהמקנהחופשי

שבודדהאלמנטאתמוציאאשרמלאכותיתהליךהואמחולשלסגנון

נוספתלהבנהניסיוןנעשהכאןשהובאובדבריםהשלם.הקשרומתוך

הלימודדרכיאחר,למעקבתימןיוצאיהיהודיםשלהתנועהשפתשל
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למחולאזוויאולפן
סהיודןעמק
אזוריתמועצהאדרדזרדזרשלבזרכזרלתזר

הירזןעמק
למחולאולפן

 15132הירזןעמק.דכ.
 06-6751838טל.

אנוולמבוגרים.לילזיםשעוריםמתקיימיםבאולפן
במחול.חיצוניותבגרותלבבחינותתלמיזיםמגישים

 , RADבשיטתבלטמלמזיםאנו
THE REGIONAרוטית.ובשיטה L 

SCHOOL OF DANCE 
JORDAN VALLEY 15132 רפרטוארמוזרני,רקוזמלמזיםנןנמו--, 

ופנטומימה.גיאזויצירה,אימפרוביזציה

ג'אז.וחוגייצירהטזנאותובנוטף

למבוגרים:חוגים
הרשקוביץ'חןבהזרנת-מזרחיריקוז •

מזראוריתבהזרנת-פלזנקרייזבנוטחתנועה •

 .. ~".':הם:המוריםחבר
רפרטוארמוזרנירקוז-תורזיתיאורן,.הזה

ויצירהאימפרוביזציה

קלאטיבלט-בן-ארימירבצירניאק,גלינהפילק,.מרינה
פנטומימה-ולאטוף.אנה

ג'אז-בוטנוענת •

בפסנתר:מלווים
טמולראלהבקייב,אולגהגלמן,יפים

ביבליוגרפיה

בתו:ךבתנועה,כמרכיבהמקראטעמי- 1980נעמיבהט-רצוןאבנר,בהט . 1

בישראל.למחולהעמותההעמק,משמרמנור,גיוראעורך , 1980בישראלמחול

תימן,מרכזיהודישלןהדיואשיריתמה,ספרי- 1995ואבנרנעמי.בהט, 2

תל-אביב.ישראל,עםתוהליכבתמר,אעלההתפוצות,ביתט-לחן-מחול,ופי

בתוך:בישראל,תימןיוצאיבמחולותושינוימסורת- 1982נעמי ,בהט-רצון . 3

בישראל.למחולהעמותההעמק,משמרמנור,גיוראעורך , 1982בישראלמחול

רוכמקהמקראטעמיבלימודלזיכרוןמסייעותתנועות- 1996קרןזינו,בן . 4

לתוארלמחולבמסלולגמרעבודת-תימןיהודיאצלהתנועהשפתבסגנון

 .תל-אביבהקיבוציםסמינרלחינוךבמכללהראשון

אביב.-תלהמאוח,דץוהקיבכפרשנות,המקראטעמי- 1995זכריהגורן, . 5

 .תל-אביב ,אור-עםהוצאת ,הגוףשפת- 1988גורדון ,וונרייט . 6

 .יהודהאור ,מעריבספריתליהדות,אנציקלופדיה- 1994(עורך)פרי'גויגודר, . 7

תל-לאור,ההוצאההבטחוןמשרד ,האנתרופולוגיהשיח- 1992חייםחזן, . 8

אביב.

מ. IIבעאחצאתוהבכיתה,מילוליתבלתיתקשורת- 1992שון ,.ניל 9

תל-אביב.רשפים,הוצאתהגוף,לשון- 1972יוליוס ,פאסט . 10

בתנועה,הטיפוללעולםמבטהגוף,בלשוןוכיסויגילוי- 1989יונה ,שחר-לוי . 11

 . 1חוב'ידכרך ,שיחותבתו:ך

12 . Eshkol, Noa - The Handbook Movement Notation Society 
13 . , Eshkol, Noa and Wachman Avraham - Movement Notation 

1958, Weidenfeld and Nicolson 
14 . Monis, Desmond 1977 - Man Watching, a Field Guide to 

Human Behaviour, Harry N. Abrams, New York 
15 . Monis, Desmond 1994 - The Human Animal, B.B.C. Books 

 ). 1996תל-אביב ,מודןהוצאת ,אנושיתהחיה :לעברית(תרגום

16 . Polhemus (editor) 1978 - The Body Reader, Social Aspects of 
the Human Body, Pantheon Books, New York 

17 . , Siegel, E. 1984 - Dance Movement Therapy 
Human Sciences Press, New York 
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במוחבנפתחיםגבולות
אנגליה-סנטרהלאבאןבשיתוףלמחוללמוריסקיץקורס

ו-לאו-מאירברומילכהמוריסמרגרטבהנחיית

15ל-10הבין  1997באוגוסט-

הקורסמטרת

מוצאכנקודת-וחוקיותיומרכיביו-המרחבבנושאשימוש

מחולבלימודחשובוכאמצעיכוריאוגרפיתועבודהלהתנסות

 .ביצועמיומנותובפיתוח

 :מסלוליםמשניבנוייהיההקורס

.כוריאוגרפיה

.הוראה

"פרטים:
 03-6919457העיתים:ביכורילמחולהמרכז ~

 02-6738140מתא"ו:

~ 



__________ &~ J p/ 3J 3'דינ/-יP J 
ווככרבלהקתשוכחה"'יקןל---~~-=-~-----=------:י:י-........

./Ik.AI ח-Y ח-? (;j ?:!? <!:. 

~ " 1995) "Kol Simcha ( יצירתההיא
דידיהכןריאןגרפיתשלהראשןנה ~
רמברלהקתעבןר ) Didi Veldman (ןלדמן

התרבןתעםהכןריאןגרפיתשלהקשרבלןנדןן.

עםשלההפעןלהשיתןףבעצםנןצרהיהןדית

הריקןד .) Gorb (גןרבאדםהיהןדיהמלחין

צנןעה,במסיבה ,אנשיםחבןרתשלמפגשמציג

לריקןדהמןזיקההמלחמה.לאחרמחסןבתןך

ממזרחיהןדיתפןלקלןרמןזיקתעלמבןססת

ןמלןןיםבחגיגהחלקלןקחיםהנגניםאירןפה.

המןזיקההבימה.עלבנגינההרקדניםאת

ןהריקןדיהןדיתפןלקלןרממןזיקתשןאבת

עלשעברההשןאהשרידימפגשעלמבןסס

אןלםהשניה,העןלםבמלחמתהיהןדיהעם

הןאבריקןדלהעבירןלדמןשרןצההמסר

 ,זאתמנסחתשהיאכפיאן ,אןניברסלי

II לעד."תחיההתרבןת

נגניםןתשעהרקדניםכשתשעהפןתחהריקןד

ייןבקבןקיןבידיהםהקהל,מןלבמהעןלים

לשלןשההריקןדאתחילקהןלדמןנגינה.ןכלי

ביטןילידיהבאאחראןפיחלקלכלחלקים,

היאהראשןןבחלקבתנןעה.ןהןבמןזיקההן

שאינםאנשיםשבמפגש.המבןכהאתמציגה

קשר,ליצןרמנסיםהשני,אתהאחדמכירים

משלבתןלדמןבשני.האחדןלגעתלהתחבר

מסרטיםסצינןתהמזכיריםהןמןר,קטעי

גןרמתידהןשטתשלתמימהתנןעהאילמים.

מבדחןת.ןנפילןתהתקלןיןתלשרשרת

ןבאןשקט,ליריהינןהריקןדשלהשניחלקן

המלחמהזכרןנןתהתעןררןתאתלהביע

הןבדממה,מסתייםזהקטעהכאןבים.

מןזיקלית,מבחינהןהןתנןעתיתמבחינה

ןהמסייםהשלישיחלקןןעןלהפןרץשממנה

ןאתהמפגששמחתאתהמתארהריקןדשל

זןרמתמהירה,זהבחלקהתנןעהלחיןת.הרצןן

אתלבטאלרקדניםןמאפשרתןדינמית

הנהדרת.הטכניתיכןלתם

מהפיגןםנןפליםמתגלגלים,קןפצים,הרקדנים

שלהפתןחןתזרןעןתיהםאלהבימהעל

הריקןדמדןיק.מאןדבתזמןןןהכל ,עמיתיהם

לי,דןמידלשנימאחדהמןעבר ,הייןבקבןקעם

מסתייםהריקןדהןמןריסטי.אןפיבעלהןאגם

באפיסתהרצפהעלצןנחיםהרקדניםכשכל

הארןך.הלילהבסןףמשמחה,שיכןרים ,כןחןת

II שמחהקןלII המדגישאןפטימי,ריקןדהןא

המעניקיםהקבןצה,אחןןתןאתהדינמיקהאת

עללהתגברכדיהדרןשיםןהעןצמההכןחאת

במסגרתהןעלתהזאתיצירההקשיים.כל

אחתלאשידעה ,הלהקהשלהשבעיםחגיגןת

המקצןעיתהלהקהרמבר,להקתקשיים.

מאריידיעלנןסדהבבריטניה,ביןתרהןתיקה

כמריםבןרשהשנןלדה , 1888-1982 (רמבר

 .השלןשיםשנןתבסןף ,)ם IIרמב-רמברג

הןאהלהקהשלהנןכחיהאןמנןתימנהלה

 , 1994בשנתלתפקידשמןנהברןס,קריסטןפר
אתלהפסיקעמדהלאןמנןיןתהמןעצהכאשר

קהלהתמעטןתבשלבלהקה,תמיכתה
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למחולמבוא •

קלאסיבלט •

מודרנימחול •

מחולתיאטרון •

המחולתולדות •

רפרטואר •

אורחיםמוריםעםסדנאות • • • • •

קיץקורסי •

באולםלתלמידיםמחולמנויי •

ארצייםכנסיםארוח •

מיועדיםהלימודים

המוריםצוות •

מיהבן-ישי,ראובןאכמון,עפרה

מרינהחנון-לין,עפרהרמון,שירה

בפסנתרמלווה •
למזובריטה

המקוםלהשכרתאפשרות

אולמותשבוע.ובסופיהשבוע

~ 

עודרמברמאריידיעלטופחברוס .הצופים

שעברהאחרתקשהבתקופההשישים,בשנות

סגנוןאתלשנותרמבראתושהביאה ,הלהקה

למודרני.מקלאסיהלהקה

צעירה,וכוריאוגרפיתמוכשרתרקדניתולדמן,

בלהקתכרקדניתשלההקריירהאתהחלה

הצטרפה 1989בשנת .ההולנדיתייסקפינו"

עזבהשניםארבעולאחרבשוויץז'נבהלבאלט

שההתעסקותמכיווןמשלה.להקהוייסדה

זמןלההשאירולאללהקתהויצירהבניהול

ברוסלפנייתנענתההיאבעצמה,לרקודפנוי

משלבתכיום, .רמברלהקתעםולרקודלעבור

היכולתבלהקה.וכוריאוגרפיהריקודולדמן

בעלתמודרניתכרקדניתשלההנהדרתהטכנית

בריקודביטוילידיבאחזק,קלאסיבסיס

ליצורולדמןעומדתהקרובבקיץ .יוצרתשהיא

מענייןבהחלטזהויהיהללהקה,נוסףריקוד

הכוריאוגרפיתשלהתפתחותהאחרילעקוב

הצעירה.

ם

~ 7' " P 6כ
ולמחוללתנועההספרבות

תיאטרון:מוסיקה,קלאסי,גלטמוזרני,מחול

יקלית Oמוושמיעה.קצג

מרחג.תפישת

עצמיתוהגעה.יצירתיות

גופנית.מוזעות

נכונה.יציגה

קואוךךינציה •

קומפוזוציה •

וצורתית.הבעה
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היתהבציריךשלןהראשןנההעןנהפתיחת

עןדשיצרשלן,עבןדןתכללההתכניתמןצלחת,

נערכהשבכןרתההשניה,התכניתבדיסלדןרף.

 ,שלןחדשןתיצירןתשתיכללה ,' 97במרס

חדשןת"ןהרפתקאןתייהרפתקאןת

)" Adventures et adventures nouvelles "(, 
ליגטי,ההןנגריהמלחיןמאתלמןסיקה

" Nocturnes " שןפןפרדריקמאתלמןזיקה

ן"במרכז,פןרסייתןיליאםשליצירתןןאת

-לקלאסיקההפכהשכברמןגבה",קצת
 .פןסט-מןדרנית

עלפארןדיהמעיןהיאליגטישלייהרפתקאןת"

ייג'יבריש"בשפתשריםזמריםשלןשהאןפרה.

בארןקבבגדילבןשיםמןבנים,בלתיטקסטים

לראשיהם.גדןליםןקפלטיםמפןארים,

המןרכבהטכניהמנגנןןכלאתהפעילשפרלי

מהרקדניםןחלקהזמריםבית-האןפרה.של

שדןניםכמןהריצפה,מןהבימהעלמןפיעים

ממעל .המריןנטןתמתיאטרןןדמןיןתאן

גפיהן.אתהמניעןתענקיןתבןבןתיןרדןת

רגעיםישןשימחן".יישישןממשבכלל,

שפרל' Yה"נכור', ,"(רוט,?ו("

NOCTURNES·. CHOR .. HEINZ SPOERLI • 

~ 

רקדניתבןלטתבייחןדמאןד.משעשעים

לןבןאיליהקןמה,ןגבןהתגיזרהדקתהןלנדית

) Ilja Louwen (, ה-בתפקידfemme fatal 
מעיןןלידהדמיןנילילה-מןעדןןשלבמןפע

קטנצ'יק,צרפתירקדןקיץ",לילמ"חלןםפןק

בצרפתית Petit (פטיטפרנסןאה,אכן,ששמן

ןהזמר,הזמרןתשתימלבדקטן).פירןשן

אבלהעשירההפנטסיהמסגרתאתמהןןים

הזאת-בעינימקןםמכל-המשמעןתנעדרת

שדןניםשניבתפקידמצןיינים,רקדניםשני

אתלבסןףןמכניסיםמהריצפה,הצצים

לארגזים.הדמןיןת

תןכן.מאןדמעטעלמהןמההרבהבקיצןר,

העדיןהרןמנטי,המחןלשלהיפןכןממש

שןפין.מאתה"נןקטןרני"לפיןהמשכנע

ןעציםאגםןבהנןףתמןנתהןאהרקעתחילה,

מסרטיןלתצלןמיםהןפכתןההקרנהאחדים,

טארקןבסקי.אנדרייהרןסיהבמאישל

סנטימנטאלית.לאמעןדנת,רןמנטיקה

תענןג.ממש

במןפעהפליאןשפרלישלהמצןייניםהרקדנים

שפרלימאתןלאלכל,מןכרתבעבןדהדןןקאזה

 " ...מןגבהקצתבמרכז,ייעצמן.
שבןצעהפןרסיית,ןיליאםשל

עלאףאןליהעןלהבצןרה

להקתןשלהתנןעהןיפיהביצןע

אןליבפראנקפןרט.פןרסייתשל

באלטברקדנישמדןברמשןם

ממש.קלאסי

רמהעלבבאלטזכתהציריך

היינץעלשןמהבינלאןמית.

עןדבאמתחתןשיששפרלי

עדייןהןארבןת.הפתעןת

שלן.הקאריירהמגמררחןק

rr 
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ישתרבןתמלחמתשלאלהייבימים .........

פסימיןתןאפילןקשהתחןשהאצלנן ...........
המחןללהקתל tlמנכרןדןלף,דןאןמר , tlמסןימת

כבראנחנןאירגןניתמבחינה tIהקיבןצית.

יןדעיםאנחנןבתקציבים.לירידהמתכןננים

הנןכחיתבשנהלהסתדרנצטרךאיתןשהתקציב

בשל .הקןדמתהשנהשלהנןמינליהתקציבהןא

ביןתרירידהזןהיןהאינפלציה,המחיריםעליית

 • tlריאליבחישןבאחןזים-10מ

tI כלכליתבראייהtl , רןדןלף,מסבירtI מדןבר

חדשןתהפקןתבמספרצמצןםבגירעןנןת,

בראייה .הפקהכלשלבעלןתהןצמצןםבשנה

מזןנפרדתבלתיכמןבןשהיאאןמנןתית,

להקתבמקןם.לדרןךהןאהפחדהכלכלית,

אחרתאןמנןתיתקבןצהכלכמןמחןל,

 • tlלאחןרנסןגהבעצםבמקןם,שדןרכת

לית tlמנכאיידלס,למירהןגםלרןדןלףגם

אחןרהלהביטהסיבןתכלישבת-שבע,להקת

בחששמביטיםהםקדימהאןלם ,בגאןןה

מסןים.

האחרןנןת,בשניםהישראליהמחןלשלפריחתן

שמספקןתהללן,הלהקןתלשתיתןדהחייבת

שנה.מדיבכןרןתשלןשאןשתייםקבןעבאןפן

ממשיכןתמקןמיןתתיאטרןןהצגןתמאדמעט

ישלכך .שניםחמשאןכארבעבאןלמןתלרןץ

העןבדההיאבהןשהמרכזיתרבןת,סיבןת

שלהן.הפוטנציאליהקהלאתממצןתשהן

שלהפןטנציאליהקהלזאת,לעןמת

tI אנאפאזהtl עןדלסינרמהלזרןםימשיךבןדאי

להסביראפשרזאתאתטןבןת.שניםכמה

צעירים,מאןדמהרבהמורכבזהשקהלבכ,ך

שלהאפקטגם .ןסטןדנטיםחייליםנוער,בני

ממשיך tlדבריםזיכרןן tIכמןמעמיקהיצירה

זאתןבעולם.בארץרבהסקרנןתןיוצרלהדהד

בזיכרןןהעןסקתהיצירה,נןשאבגללאולי

בנישלןבתחןשותיהםהשןאהשלהקןלקטיבי

שלאלהחןןיןתכלפיןהשלישיהשניהדןר

 .ןסביםהןרים

בהחלטישהלהקןתשתישלהישגיהןמבחינת

במיןחדןרודןלף,איידלסאצלמשיקיםקןןים

משמעןתיןת.זמןנקןדןתבציןןכשמדןבר

כשנןת ' 90- ' 89השניםאתמצייניםשניהם

הישראלי.המחןלשלהגדןלההפריצה

מתקיימיםבןדלל,סןזןמרכזהןקם ' 90בשנת

פןרצת ' 89בשנתבארץ.המחןלאירןעימרבית
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מננייליםשיח
עםחח Iמששטיינברגשי

אווילםמורה

רודולוודו
tI "המןפעעםבת-שבעtI קירtl , מןזיקהבליןןי

זןשמןעלה , tlקיר tI .tlהטרקטןרנקמת tIשלחיה

לקהל,דרךפריצתהיןןתההשמינית,השנה

מחןל.ביצירתלצפייהבחייןלראשןנהשהגיע

יןמן tIאתזמןבאןתןכמעטמעלההקיבןצית

להכרההלהקהאתהעלהשלפתע , tlמילןאים

רחבה.ןציבןריתאןמנןתית

 '-94ן ' 93השניםהיןןרןדןלףאיידלסבשביל
מבחינהןגםאןמנןתיתמבחינהגם ,שיאשנות

המנהליםיצרןאלןבשנים .כלכלית

מחןלןתבאר,ןרמינהריןאןהד ,האןמנןתיים

עצןמהומסחריתאןמנןתיתלהצלחהשזכן

ובעןלם.בארץ

tI מבןלtl ןtl "לבת-שבענהריןשלאנאפאזה

בארשל tlערןמהעיר tlן tlדבריםזיכרון tlן

שמלןןהצןפיםשלקשהגרעיןיצרןלקיבןצית

הללן,היצירןת .מןפעיהןבכלהלהקןתשתיאת

כלהפכןבמרץ,אןלמןתלמלאשממשיכות

בןלט.תרבןתילאירןעהלהקןתשתישלבכןרה

tI אנאפאזהtl שםלסינרמה,מהרהעדעברה

שליצירתן , tlזינה tlןאןלמןת,ממלאתהיא

משכן IIבמקןמהאתמצאה ,'-95מנהרין

 • tlהבמהלאמנןיות

המחןלשלהקתלפני ,' 97באפרילזאת,ובכל

העולםברחביהופעןתלסיבובנסעההקיבןצית

קיליאןירישלבכןרןתמעלהשבת-שבעןלפני

חששןרןדןלףאיידלסאצלישמילר,ןאמנדה

מסןים.

בתקציבים,לירידהבעיקרמתייחסרןדןלף

החינןך.משרדשלהתרבןתממינהלשמגיעים

שהלהקהרןדןלףמצארבים,חישןביםלאחר

פחןת 23%עםלתפקדהזןבשנהתאלץ

משןםזאתכלהקןדמת.השנהשלמהתקציב

מחיריעלה.לאהתקציבנןמינליתשמבחינה

שרןתהתפאןרןת,הצין,דעלןתההפקןת,

עלן.הספקים,

לספןקרקאלכסנדרדודיכולהתרבותבמינהל

אי-אןתהאבלאמפטיה,הרבהלןיש .כפיןאת

ןהמאכזבהנמןךהתקציבלכסף.לתרגםאפשר

להערךנצטרךהשנה tlשלהביןלרןדןלףגרם

 . tlאחרת

ןהכמעטהקטנהלתמיכהמתיחסתאיידלס

באנסמבלהתרבןתמינהלשלמןרגשתבלתי

רקדניםשלאמנםצעירהלהקה .בת-שבע

אךןצבא)תיכןןבגיל(רןבםמאדצעירים

כיחידהשמתפקדתלגמרי,מקצןעיתלהקה

להביןקשהלאיידלסהבכירה.מאחותהנפרדת

ממאהלמעלהשמןפיעהצעירהלהקהאיך

כל-כךלתמיכהזןכהשנהבכלבןקרמןפעי

זעןמה.

עלןהנןקשההקשהומתןהמשאמלבד

עםלנהלצריכיםןרןדןלףשאיידלסתקציבים

סיבןתגםמהםאחדלכלישהתרבןת,מינהל

אתמזכירהאיידלסכלכליים.לחששןתנןספןת

פיגןעיןאת ' 95בנןבמברהארבעהליל

האחרןנןתשנתיים-בשנהההתאבדןת

המסןיםלדלדןלביןתרמשמעןתייםכגןרמים

מדבררןדןלףדןןאילןהקןפןת.לידהתןרשל

הצפןנית,הלהקהשלהקשיםהמחייהתנאיעל

שעןתכשלןשןמרןחקתגעתןן,בקיבןץהשוכנת

סןזןמרכז-הישראליהמחןלשל tlמכה tlמה

דלל.

זר"ם"ם Iרקדאל"ם,"שר"ם Iרקד

היאהקיבןציתהמחןללהקתשלנןספתבעיה

בית.תןצרתישראליםרקדנים

tI כיבלהקהלרקןדרןציםלארביםרקדנים

מפריעיםמאדבגעתןןהפנימיהןתנאיהמרחק

צריךבקיבןציתרקדן tIרןדןלף.אומר , tlלהם

להיפרדןרצןןאמןנהשלמסןימתמידה

הפיתןייםכלעםהתל-אביבי,מהיום-יןם

 • tlהמרכזשמציע

בשנהארזןהקיבןציתשלרקדניםחמישה

סןזןלמרכזןהדרימןמטלטליהםאתהאחרןנה

 .בת-שבעןאנסמבלבת-שבעשלביתןדלל,

שאינןמסןים,כעסלהסתירקשהלרןדןלף

שעברןהרקדנים tIסןפרים.מקנאתדוןקאנובע

המןריםמיטבאתקיבלןהםאצלנן.ןנבנןגדלן

נה.הראשןמהשןרהכןריאןגרפיםעםןעבדן

לפינןקיםגםקשןריםהעזיבהששיקןליליחבל

 . l/נןחןתכמן

רןדןלףחןשבהעליןן,בגלילשחיכאיש

תתרכזלאבארץהתרבןתיתשהיצירהשהכרחי

 .נכןןןלאהוגןלאזהלדעתןהמרכז.באזןררק

רקלאמסתברהןאהקיבןציתשלהריחןק

למןריםכסףרב.כסףעןלהגםאלאמנטאלי,

לבתיכסףצפןנה,דרכםשעןשיםאתלמחןל

שלהפתיחהנקןדת .הרבהציןדלהןבלןתמלןן,

שאןלםגםמהיןתר,קשההיאהקיבןצית



בעייתימקוםבנהריה,נמצאהלהקהשלהבית

לפרמיירות.בהחלט

כמואלינונדבקיםדווקאהזריםייהרקדנים

בחלקםממלאיםייהםרודולף,אומרזבובים",

רקדניםלהעסיקקושיישאבלהחסר,את

מיתוו".שלבתקופהזרים

ולכךיותר,גבוהההיאזררקדושלהעלות

וסידוריםביתלביקורטיסהכרטיסימצטרפים

שנוכלחשבנויינוספים.אדמינסטרטיבים

הםגםאבלעולים,רוסייםרקדניםעללבנות

מעדיפיםהםהעסק.אתלומדיםמאדמהר

לרקדניםובנוגעבמרכז."הבית,לידלהישאר

העתודהלהיותאמוריםהיואשרקיבוץבני

מזמוייטוב,רודולף:עונההלהקה,שלהעיקרית

בלהקה.נדירמיצרךהואמשקבושהוארקדו

במבחוהזמוכללעמודחייביםאנחנו

עםבשיחהבחיוךלהיזכרואפשרהביקורת."

והמנהלתאם-הלהקהארנוו,יהודית

נכווייפעםשאמרההקודמת,האומנותית

אםאבלבקיבוצניקים,מעוניניםמאדשאנחנו

 "לא? ,בעיהזופלייה,לעשותיודעיםלאהם

הקיבוצית,הלהקהשלתדמיתהאפרופו

שלהלועזישמהשאיכשהורודולף,מסביר

זמננו"בתהקיבוציתהמחול"להקתהלהקה

שמגיעיםהרביםופאקסיםהזמנותעםמיטיב

הישראלי,ייהשםבחו"ל.פסטיבליםממנהלי

,עשוישלנוהיצירותאתמכירשלאמיעבור

בריקודי-עם,שמדוברלחשובלאנשיםלגרום

רודולף.אומר ," ...עלינולא

שניםכברבת-שבענחשבתהקיבוצית,לעומת

שלהקצפתאתשאוגרתללהקהרבות

מתחיליםמועמדים-150כבארץ.הרקדנים

בכללאנסמבלנהריושעורךלאודישומגיעים

ארבעה,לעיתים ,מתקבליםשלושה .אביב

מתקבליםהבכירהללהקהחמישה.מכסימום

רקדניםבאנסמבל,בגרותשהוכיחורקדניםרק

זרים,מקצועייםרקדניםאומהקיבוצית

בחו"ל.חשובותבלהקותשרקדו

כיאם ,זריםעודףבעייתכיוםישלבת-שבעגם

כמצבאלאכבעיה,לכךמתיחסתלאאיידלס

מבטו(מנקודתלטובהלהשתנותשעשוינתוו,

מתוךלהיום,נכווהישראלי).הרקדושל

באפריל, "וליימבאתשרקדוהשישה-עשר

כעתבת-שבעמתרגלת ,ובכללזרים.היושמונה

עלשעברורבים,פרסונאלייםלשינויים

הלהקה.

יצאואועזבומהרקדניםלמחציתקרוב

ביומחדשגיבוששחייבדברלחופשה,

לצוותהרקדניםוביועצמםלביוהרקדנים

המנהל.

ופיעד Iאולםבאיזה

ליצורייהואאיידלס,אומרתשלי",ייהתפקיד

וביואוהדשלהשאיפותכלביואיזוו

כלומר,הלהקה.שלהכלכליתהמציאות

בדרכהלפגועבלאהתקציבעםהיטבלהסתדר

שליהמנדטזהו .הלהקהשלהאומנותית

הגורמיםלכלפונהגםאיידלסכמנכ"לית."

מעברומזמנםמכספםלתרוםשיכולים

החסויות,התרומות,הממסדית,לתמיכה

כלציבור,אישישלועזרתםהארגוניתהתמיכה

חדשמופעשלעלייתולפניהכרחייםאלו

מהתמיכהנופלתלאלעיתיםוחשיבותם

הממוסדת.

תועברש"זינה"שמחליטהזוגםהיאאיידלס

המשכושלהעצוםלהיכלדללסוזוממיתחם

בשקט,לתמוךצריכהאנייי .הבמהלאומנויות

במרכז.להיותהאומנותילנושאלאפשרכדי

היאלהרגיש",שלאצריכיםאותיבעצם

מוסיפה.

ביובת-שבעמתנהלתכלכלית,מבחינה

אולםלביוהחוץאולמישלהגדולותהעלויות
למשכולעבורההחלטה ".דללב"סוזוהבית

צריכהוהיאאיידלסמבחינתגורלהרתהיא

פרטים.לפרטידעתבשיקולמלווהלהיות

יייאג"אתנהריויצר ,"זינהייכמומופעאחרי

 ".דלללייסוזוורקאךשמתאים

היאשהיצירהלמרותכאו,וגםמקרה,זהאיו

אפשר ,הכוריאוגרףשלגרידאאמנותישיקול

ייעםבענייו.ידבהחלטיששלאיידלסלומר

ערבכלמופיעיםאנחנוו"זינה"ייאנאפאזה"

יייאג"עם .הדופקעלידעםואלפיםמאותמול

יותרעםאבל 200או 150מולמופיעיםאנחנו

בעלויותהגדולההבדלבשלכלכלי.שקט

הואיייאג"ערב,בכלהממשיתוההפקההאולם

מופעלאזהיותר.מועטלקהלאינטימימופע

שלהקלאסילקהלמופעאלאקופות,שסוגר

שניםבאדיקותאותנושמלווהקהלהמחול,

רבות."

גורליתהחלטההיאהבית,מאולםלצאת

כללדעתצריכהייאניאיידלס:שלמבחינתה

מכירות.מבחינתשליהפוטנציאלמההזמו

פתוחלהיותו,שעלילזכורצריךמנכ"ל

לאולםמאולםהעברהכל .הזמוכללשינויים

הפסדיםלספוגלנואסורכיבקפידה,נשקלת

אומרת.היא ,כספיים"

הנעירותהלהקותהלו"ז:עיקר

אפרילבחודשהלהקותמופעיעלחטוףמבט

שלההופעותמספרמפתיעה.עובדהמגלה

הצעירההקיבוציתושלבת-שבעאנסמבל

שלההופעותמספרעלעולהואףמשתווה

הבכירות.הלהקות

שנותבתחילתצעירה,להקותשלהקמתה

 .מובהקיםמניעיםמכמהנבעההתשעים,

רקדניםשלעתודההכשרתהואבהםהמרכזי

מתפתחיםשגדלים,רבניסיווללאצעירים

הבוגרת.ללהקהטבעייםלמועמדיםוהופכים

לעצמן:אומראתה"לפעמים

נאו,תאורהעלתוותרמספיק,

אביזרים,עלשם,תפאורהעל

אםנוראלאבמה,פועליעל

פחותקצתיהיההמופע

נןלאזהבפועלמרהיביי,

שלמחומריםגםניזונההצעירההלהקה

אוהמקוצרייקיר"(למשלהבכירההלהקה

שמבצעתקיליאו,שלריקודים"היישיש

ביצירותמופיעהגםאךבת-שבע),אנסמבל

לתתשמאפשרדברצעירים.יוצריםשלמשלה

כגוודרכם,בתחילתלכוריאוגרפיםהזדמנות

(ואורישבעבתבאנסמבלמגלוסערדרנעה

הקיבוציתהמחולבלהקתאבידוואלוואיבגי
הצעירה).

 6לפניכברלפעולהחלהבת-שבע,אנסמבל
וסיפרמאירופהחזרשנהריולאחרשנים,

 N.D.Tלהקתשלהמתכונתעללאיידלס
אתלהקיםהחליטוהשנייםהצעירה.

היהייהאנסמבלמתכונת.אותהלפיהאנסמבל

ייבעיקר .איידלסאומרתבשבילנו",מאדחשוב

רקדניםשלדורולפתחלהדריךהאפשרות

מחציתכמעט ,למשלהשנה, .הבכירהללהקה

רקדניתחילההיוהבכירהבלהקההרקדנים

האנסמבל."

שיתוףהואהאנסמבלשלנוסףיתרוו

שילובוגםמוכריםופחותצעיריםכוריאוגרפים

במחול.עוסקיםשאינםצעיריםאומנים

במחוללהשתלביכולאומנותיתחוםכל

לעולםמאדמחובריםרביםצעיריםויוצרים

למשל, ,"ה"וידאו-דאנסהיום.שלהמחול

מרה"קאמוידאויוצריבתוכושילב

אובסקורה."

מוסיקהוניגנוכתבוצעיריםמוסיקאים

ותלבושות,תפאורהמעצביוגםלמחולות,

 ,משתלביםיםהאומנותיהתחומיםמכלכמעט

 .בת-שבעשלהחדשבכיווו

היההאנסמבליםשללהקמתםנוסףמניע

הלהקותשתיכאשרבוקר,למופעיהדרישה

שלרבכהבעומסלעמודיכולותאינוהבכירות

יחד.גםובוקרערבמופעי

כללבדרךשהינםבוקר,במופעיהיתרוו

ללאקבוע,בתשלום ,מראשמוזמניםמופעים

הכנסותלוייאבהם,הצופיםלמספרקשר

בפושקטהמוושמוסיפות ,תעריףלפיקבועות,

הניהול."שלהכלכלי

האחרונההשנהאתלהגיע.מיהרוהתוצאות

שלעצמיותהכנסותעםבת-שבעלהקתסיימה

האנסמבלשלהעצמיותהכנסותיהגם . 45%כ-

מתקציבה.שלישלכדימגיעות

עםמופיעההצעירההקיבוציתהלהקהגם

מבחינהאך ,הבוגרתהלהקהשלחומרים

לכלהמופעיםהיאהכותרתגולתכלכלית,

ו"תמונותלתזמורת"דריךיימכמוהמשפחה

בלהקההצורךאתמסביררודולףבתערוכה."

לאהבוגרתהלהקהשלהרקדניםיי :הצעירה

השיקולים .הופעותהרבהכךבכללהופיעיכלו

הכלבסךכלכליים.גםאךערכייםהיושלנו

שאיוומכיווהרבהמופיעההצעירההלהקה

ומסוכוקשהיותרמהממס,דתמיכהלה

להמר."

מופיעיםהמסובסדיםהצעירותהלהקותמופעי

לעםאמנותשלתרבות"ייסלבפרוייקט

מועצותעיריות,הספר,בתיידיעלונרכשים

וקיבוצים.מקומיות
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צריכןתהןסלאןתןשבתןךהיאהבעיהיי

ההפקהשעלןיןתקטנןתלהקןתעסלהתחרןת

בעיןת.גןררןזהשלנן,מאלהפחןתןתשלהן

מקבליסרפרטןאריתכלהקהשאנחנןהסבסןד

ןעדתאתשעברהאחרתחלטןרהשלןהסבסןד

שהפרשיכמןבןסבסןד.אןתןהןאהרפרטןאר

אנןנימיתלהקהשלקטןמןפעביןהמחיריס

האנסמבלאןהצעירההקיבןציתשלמןפעןבין

דןןקאןלעיתיס , 4אן 3פיעצןס,הןא

י'שנבחריסאלןהסיןתרהזןליסהמןפעיס

"לפעמיסרןדןלף:אןמרהקשההתחרןתעל

תאןרהעלתןןתר ,מספיקלעצמ:ךאןמראתה

פןעליעלאביזריס,עלשס,תפאןרהעלכאן,

פחןתקצתיהיההמןפעאסנןראלאבמה.

למדשכבררןדןלף,כך.לאזהבפןעלמרהיב".

שאסמביןפרטין,לפרטיהמחןלאתלאהןב

עןןלנןצרהצןפיסאתשמגרהבימתישןאןאין

לכ,ךמןדעגסרןדןלףהכרטיסיס.למשלמי

מחןלצרכנייהיןאסשיקבעהדברזהשאןלי

לא.אסעתידייס

עןבדתיתחינןכית.משימהעצמנןעל"לקחנן

הפקהשבה ,האיזןןלנקןדתהגענןלאנטל.זהן

האחרןתהבחינןתמכלאבלעצמה.אתמשלמת

צןרך".ןהיאנכסהיאהצעירההלהקה

ן Iלי u.כןתביםלא

ןרןדןלףאיידלסעסהארןכןתהשיחןתבמשך

ייאחרי .האישיהפןנןשאןבכלעתבכלעלה

זהשןנהמעטבניסןחשניהסאןמריסהכל",

האןזןהאס,ןבראשןנהבראשייאנחנןמזה,

הרקדניס".שלןהכתף

בסויפרחיםמקבללאייאני

מבקשלאגםואניהמופע

רקהואתפקידיאותם,

דקהבעצםהנל,אתלאפשר

הראשון,המופעשהחללאחר

בלעדייינמעטרץהנל
וודולףדו

מבחינהבסדרהנלייאם

דופקוהנלאדמיניסטרטיבית

לאחרעודאותימחפשיםולא

ליאומרזההפרמיירה,

העבודה,אתטובשביצעתי

בעיקראותישירגישוצרין

 " ..אחרי,ולאונמעטלפני,
איידלםמיוה

\ר nלמאולפו
 ~ ~ארנוויהוךית-אומנותיתמנהלת
 ~ליבןאילנה-לבגרותמחולמגמתמרכזת
זלויעינב-טזנהמרכזת
 ~אבנוןזאב-אזמיניטטרטיבימנהל
 u' 25130הגלילמעלהז.נ. ,געתוןקיבוץ

-r 04-9859852פקט. , 04-9858437טל.
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גמרשלהשכיחהחזיןןאתמתאררןדןלף

ןפרחיסהשתחןןיהכפייס,מחיאןתפרמיירה.

שללבמההמסןרתיתהעלייהלרקדניס.

מתחזקןת.ןהתשןאןתהכןריאןגרף

התרגשןת ,לרקדניספניסקבלתמאןחריןתר

 .מתחנפילתזמניתןבןעזה

משןטטהןאזה?בכלנמצארןדןלףןאיפה

גסהבמהאתלהסנןתן ,נראהבלתי ,ביניהס

ממנה.רדןישלאחר

גסןאניהמןפעבסןףפרחיסמקבללאאנייי

אתלאפשררקהןאתפקידיאןתס.מבקשלא

הראשןן,המןפעשהחללאחרדקהבעצסהכל.

בלעדי".כמעטרץהכל

מבחינהבסדרהכלאסיימןסיפה:ןאיידלס

מחפשיסןלאדןפקןהכלאדמיניסטרטיבית

ליאןמרזה ,הפרמיירהלאחרעןדאןתי

שירגישןצריךהעבןדה.אתטןבשביצעתי

 ." ...אחריןלאןכמעט ,לפניבעיקראןתי

הסשבןהתמידיהקלעיסלאחןריןבקשר

מאדןאפילןשמחיס ,רגיליסהסןבכןנמצאיס.

דקהפנסלאלןמתמתחתלאלעמןדגאיס

הרקדניסמאחןריאלאןאכספרסיבית,

ןזההאןמנןתי,ןהמנהלהכןריאןגרףןמאחןרי

 .בשבילסבחןשךמלעמודמאדרחןקבהחלט

לפרחיסבהמשךרןדןלףשללהערהןבנןגע

 "עלינןשיכתבןמצפהלאגסןאנייי ,קיבלשלא

 ·ןבכן
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16 Yad Vashem Str, Beer-Sheva 84111 P,O,B, 1220 Tel, 07-6275577, 6231521 Fax, 07·6275577 

 1920-1964ישואנאוהאמנותיהמחוואשית

זאבלאירנה ,לויעינבפראן,חנקה ,ברטלבאיריט •קלאסיבאלט
 ,אורניעזה ,שפירארחל ,חטון.מיכלמודרנימחול

כליףאילנה ,בן-בטטאורלי
ברטלב.איריטג/אזמחול

ארנוןהוזיתי ,הטנוט.איהקומפוזיציה

הטנוטאיה ,בן-נתןמרתה ,ארנון.יהוזיתתנועה

הטנוט.איהתנועה·כתב

הקיבוציתהמחוללהקתרקזני •רפרטואר
פטח.ליאורפלדנקרייז

זילברשטייןליטו •הקשהוכלימוסיקה
ליבןאילנהפרלשטיין,.טליההמחולתולדות
חפץ.יעקבפלסטיתאמנות

דבייילרי~לןמדוםנא'!ופן
 1 .\ז \דriי

l'נ"ו \'דב~לדJ וJ
מגמת'קוומתכו 1מחולסדנתפועלתהאולפובמסגרת
מקצועי.לריקודכהכנההשבועימותכלבמשך

במחול.קודםלימודלאחרשלושאולשנתיים,המחוללסדנתתלמידיםמתקבלים
אבשלום,גליתלשדנוריתהאולפו:מזכירות

 לש:~';;;;~~~';";~~~~~;~~~ןוקןי
-מאלף"מידעמעטלאנהשישזוטא"אנציקלופדיהם ~

עיניים"-נכילייןזהלספר"חיכינו ."הע'ר" ,ל"זילסקלחזי
ותרבות.החינוךבמשרדהמחולעלהמפקח ,ל"זחרמוןוסלש

עדדדכיסדףזהנספררואהשאינןמקוה"אני

מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידןי
נתילכלבסיסילימדדחומרישמשזהשספרהראדי

הכרמלהיד 820ח_ד.אשל,ריחלהזמנות: I ~לוי-ארגוןחסיה 'פרופ-למחול"הספרם I nה
 04-8246093סל_ , 34987חרפה
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ראשןניתפקידממלאןתקןפסאןת ~

"""11IIIIIIII לגן-יימתחתהחדש,במחןלבמעלה
ההןלנדית Scapinoלהקתשמעלההעדן",

שהםהרקדניםמןתניסביבתיבןתהןתיקה.

תחילהתאים,שלשלםקירבתןכן,תקןעים

הרקדניםשאבריהבימה,שלהימניבצידה

לחלקןהרקעאתןהמהןןים ,מתןכםמגיחים

הערב.שלהשני

אןלימזכרןת,בהןלהחזיקשנןהגיםתיבןת,

שלמיכליםישנים.מכתבי-אהבהאןיןמן

גדןלתיצירהזןפרטית.נפששלזיכרןנןת,

-בהמשתתפיםהלהקהאןמנישרןב-מימדים
אפילן ,אישיתמאןדגםבזמןבןןהיא

פירןשים,עתירידימןייםבמתכןןן. "פרטיתיי

לחןשרקאןתם.לפרשבעצם,נחןץ,שלא

מןרהשלזהכגןן ,מילןלישפירןשכשםאןתם.

דבר.לןמןסיףןאינןשירמקלקללספרןת,

הןאשלהשהבאלט-מייסטר- Scapinoלהקת

גלילישליצירתןאתביצעה-אןגןגייימיןדענן

ייסקאפינן"מןפיעהכדרכה, .מעןלהבצןרה

הרקדנים .נרחביםבסיןריםהןלנדעריברןב

להקתזןכיןםיכןלתם.כלאתבמןפעהשקיען

אןתהנעלמהשלהמהמןפעמצןיינת,מחןל

שעהמןפעיהאתשציינןןאפרןריןת,עייפןת

כשנתיים.לפני ,לאחרןנהאןתםשראיתי

סירןת-ניירהחדש,המחןלשלהראשןןבחלקן

בכלי-שייטדןמהשימןשלישהזכירןיפןת,

לפנידניאליענתמאתבמחןלאלהשקןפים

ןאפילןזיכרןןשלספינןת ,אחרןתשנים

פניעלשטןתילדןתמחשכישלנןסטאלגיה

ציפיתי,אלגנטיים.כברבןריםהבימה,

אחריםסמלייםאביזריםןגםשספינןת-הנייר

הקןפסאןת,רקאבל-השניבחלקישןבן

ןמגלןתנפתחןתןהן ,בהןתקןעיםשהרקדנים

בסיןםןשב.חןזרלדימןיהפכן,צפןנןתיהןאת

המקיפןתשהקןפסאןתהתבקש,ממשהערב

כתןבןיהיהשןבייפתחןהמןתניתאיזןראת

מןפעשלהראשןןחלקןשכל ,חבל .. "סןףייבהן

הןלם:ביטןיזה(איןהןארזהבצןרןתעשיר

להבחיןהיהאפשראישכמעטעדהןחשך),

האןפנהצןפיהכלהבימה.עלבנעשה

 ...האפלןלי

המלחיןזהלמחןלבמיןחדחיברהמןזיקהאת

אתגלילייצרשעימן ,) Gene Carl (קארליןיג

ייפסיפס(ראהשלןהפסנתרים 14מןפע

למחןל),הרבעןןשל 10מסיבגיליןןאירןפי"

איציקיצרככןריאןגרףשלןהקריירהבראשית

ןמאןדאישימןנןלןגמעיןשהיהסןלן,גלילי

לאאפילןמןנןלןגאןתןןילדןת.ביתעלפרטי,

-בתאנסמבלעבןרנןצרהןאכי ,לבימההגיע

אןהדבעיניבשלמספיקנראהלאאבלשבע,
,( 

חןזרשנים,עשןרכמעטמקץ ,עכשיןנהרין.

רבעצמיבטחןןןבעלבןגרככןריאןגרף ,איציק

ןהתןצאהזיכרןנןתין.מעןלםלשאןביןתר,

במסגרתעדייןנןתרהכיאם-ןמרתקתעשירה

אןמנןתבכלהריחבל.קצתןזה '.יהפרטייצנעת

ןרכילןת.מציצנןתשלמןמנטגםישבימתית

אמצעילעצמםשמנסחיםכןריאןגרפים,יש

 ,פרטיצןפןכדיעדתנןעןתבןררים ,הבעה
בשפתםריקןדיהםאתלכתןבןממשיכים

הפתעןת.ישתמידגליליאיציקאצלהמיןחדת.

לפיליצירה,מיצירהמשתנהשלןהמחןלשפת

כירע,·כלבכךאיןהטרייה.העבןדהצרכי

פלטתאתמעשיריםליצירהמיצירההשינןיים

שלן.הצבעים

ברןר,לאעדייןנכתבים,אלהשדבריםשעה

כרמיאלפסטיבלבמסגרתנראהבאמתהאם

רקדנים-14ןלטראמפןלינהעבןדתואתהשנה

להביאגדןליםקשייםישנםשכן ,ןפסנתרים

 ,מקןםמכלארצה.ןמןרכבתגדןלהכהעבןדה

המחןלחןבבילקהללתת ,דרכיםלמצןאנחןץ

עבןדתן.אתלהכירהזדמנןיןתהחדשהישראלי

הישראליםהיןצריםאחדהןאגליליספקבלי

מרה,אירןניהמשןםבכךןישהמעןלים,

אינן ,ןישראליצבריכךהכל ,הןאשדןןקא

עבןדתן.אתיראהשלןשקהל-הביתלכךזןכה

~ 
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v המחוללהקת

שלהלאומית

ספרד

ספרדשלהלאןמיתהמחןללהקת

) Compaiiia Nacional de Danza ( נןסדה

קלאסיבאלטכלהקתבמדרי,ד 1979בשנת

אןלטהןיקטןראזעמדבראשהממלכתית.

) late שVictor (, מצטייןספרדירקדן, 

אחדלהיןתלןהפריעהלאהנמןכהשקןמתן

בזיארמןריסשלבלהקתןהבןלטיםהכןכבים

 . ZOה-המאהבאלט ,בבריסל

אמנןתייםמנהליםהתחלפן-80השנןתבמשך

 .משלהדרךבמציאתהתלבטהןהיא ,בלהקה

מיההרןסייההבלרינהמןנתה 1987בשנת

הלהקההאמנןתי.המנהללתפקידפליסצקיה

היה .לארץהגיעהןגם ,בעןלםלסיירהרבתה

האישיןתאיננההמבןגרתשהבלרינהברןר

שלהלאןמיתהלהקהאתלהצעידהמתאימה

 .האמנןתיןהייחןדההצלחהאלבדרךספרד

שאלשעה , 1989בשנתרקנמצאהפתרןן

 Nacho (דןאטןנאציןהרקדןשבמןלדתן
Duato (. ה-בלהקתרקדדןאטןNTD 

ליצןרהחלןאף ,קיליאןיירישלההןלנדית

רקשאינןהןכיחהןאמשלן.אןגראפיןתיכןר

 .מחןנןמחןלןתיןצרגםאלאמעןלהרקדן

סטןדנטהיה ,ןאלנסיהבעירשנןלד ,ןאטןד

 MUDRAהספרןבביתבלןנדןןרןמברבבאלט

בנין-השליםלימןדיןאת .בבריסלאריבזשל

 .איילילןןיןאאצל ,יןרק

עם ,ראשןןחןזהעלדןאטןחתם-1980ב

הזמיןמשםבסטןקהןלם.קןלברגבאלטלהקת

 ,בהאגללהקתןלהצטרףקיליאןייריאןתן

שלביתלכןריאןגראףדןאטןהיהיןתרןמאןחר

 . NTDה-

להקתהיתהלמדרי,דדןאטןשלןאבןעד

לכליקלאסבאלטלהקתהלאןמיתלהמחן

ספרדיגןןןגםלהכניססתהיניכםא ,דבר

ברפרטןארנתבןנןאם .שלהברפרטןארחןדייי

מןשפעתשהיא ,ניןןכחןםיההלהקהשל

היאנהרין.ןאןהדפןרסייתבילי ,מקיליאן

של " Petite Mort "את ,"קירייאתמבצעת
מנהלהמאתעבןדןתבעיקראבל ,קיליאן

 .עצמןהאמנןתי

ביןספרדית.למןסיקהליצןרמעדיףדןאטן

 " Por Vos Muel'o " ,הטריןתבןדןתיןע
-15המהמאןתלמןסיקה ,)"מתיאנךנלמע"(

מילאהחברתיהמחןלבהתקןפה ,-16ןה

זהמןדרנימחןל .הספרדיםבחייחשןבתפקיד

 .זמניםבאןתםהמחןלתפקידאתלתארמנסה

דןאטןשל )" Meditel'ranea "( "ייים-תיכןני

יצירןתשלשלמהשןרהעלבנןי ' Z 9משנת

 .התיכןןהיםשלחןפינןספןתןמארצןתמספרד

משימןשנמנעהןא ,הכןריאןגרףלדברי

כיןןן ,ממשעממימחןלשלבאלמנטים

האהןבההאןןירהאתבעיקרליצןרשהתכןןן

 .הים-תיכןניןתשל ,עלין

-הלהקהכעתשמבצעתשלןנןספתעבןדה
על(ייאפס " Cel'o Sobre Cero "המחןל
איגלזיאס,אלברטןמאתלמןזיקהאפס"),

השלישיהמחןלזהןבאסקי.ממןצאמלחין

הןא ,כןןנתן .שלןהלחניםלפייןצרשדןאטן

בתרבןתהצרכנןתאתלתארהיתה ,אןמר

 .באחרלהחלפהןניתןמתכלההכלבה ,המןדרנית

v פרס

ארנוןליהודית

 ,הבמהבאמנןתלתמיכההבינלאןמיתהחברה

ISPA , האןמןפרסאתארנןןליהןדיתהעניקה

במרכזיןניבחןדשהתקייםהטכסהמצטיין.

תרןמתהעלליהןדיתהןענקהפרסדלל.סןזן

ןהשראתההיצירתיכשרןנהרגילה,הבלתי

 .המחןללעןלם
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v ע"שמלגה

לוי-אגרוןחסיה

שללשעברתלמידה ,אפרתימשהשלביןזמתן

ליןני-4בלראשןנהחןלקה ,אגרןן-לןיחסיה

ליצירהנןסדההמלגה .שמהעלמילגה 1997

 .בירןשליםרןביןש"עהאקדמיהחניכישל

אלקיים,אןשרהאתהשנהכללהשןפטיםחבר

נצלר,ןאסתרסרמפסמהרןדי ,כהןדליהיפרןפ

 .בחן"לששההאפרתי,משהאתשייצגה

זןטא,לעינתהןענקהדןלר 1000סךעלהמלגה

מאתלמןזיקה ," ...הזהייהדברעבןדתהעל

 .דביסיקלןד

ם

v צבישללהקתו

זוכהגוטהיינר

בניו-יורק Dבשבחי

הכןריאןגרףשללהקתןהןפיעה ' 97בינןאר

בתיאטרןןגןטהיינרצביהישראלי

תחתמןפעיםמסדרתכחלקבנין-יןרק,ןיסיג

 Alltogether Different "המשןתפתהכןתרת
Dances ". 

 .ןרקדניןתרקדנים 11גןטהיינרשלבלהקתן

אלבמה",ייירחהיתהבתןכניתהבכןרהיצירת

שללמןסיקהברכט,ברטןלטשללמחזהעיבןד

 ,"טיימסיינין-יןרקהעיתןןמבקרת .ןיילקןרט

המחןלכישאם ,היתרביןכתבהדאנינג,ניפריג

ןייל,שללשירהתייחסלאכלללרןב

בתנןעןתנעןהמןצקהגןףבעליהרקדניםיי

גרמניםצייריםשלכדמןיןתןנראןהחלטיןת

בתמןנהשנחתןהאקספרסיןניסטית,מהתקןפה

 .'-90הבשנןתרקייתכןשעיצןבןבאןרשטןפה

 " Lash "היהבתכניתביןתרהחזקהמחןל ] ... [
שכןחבנןףשנעןרקדנים,לשישה ,צליפה")יי(

ידיעלשעןצבהכפריתכיכרכמןשנראה ,אל

קיריקןהאיטלרי]הסןריאליסטי[הצייר

) Chirico (. ] ... [ הןעםזהמחןלשהןתירהרןשם

 .שבןהרבןתןהחזרןתאןרכןבשלמעט

ג'ןןיט,דבןרה ," Village Voice "-המבקרת
תנןעהיןצר[גןטהיינר]ש"כשהןאמןצאת,

צעדיםחזקןת,קפיצןתהקיטןר,במלןא

הסתןבבןסתםלאכאילןנראיםהם ,נחרצים

כךזמנית,בןצירםעלןנעיםכמתכןפפיםאלא

בן-זמניתלראןתםיכןליםכביכןלשאנן

נןטההכןריאןגרפיהשןנןת.ראייהמזןןיןת

מקבלתעצירהןכלהגןדש,גבןלעללהלך

ןמנןחהפיסןקסימנימהןןהרבה,חשיבןת

 .לעינינן"

קןדמןת,משניםיצירןתגםכללההתןכנית

 ·עןמקלהןשנתןלביצןעהמבקרת,,לדעתשזכן



Iת Iךש nתם Iךש nתם Iךש
V" בינסריהודית

ןוזיכרשלמילים

יםןשונרביםמשלו.בינטרתייהודאחדלכל

מגמישיםהםהמקצןעיתבדרכםכי ,בטןחים

האמינהלאהיא .יהודיתשלדרכהאת

היאמוגדרןת.במטרותןלאבאסכולות

בהתנסןת.בחיפוש,בדרכים,האמינה

-שנהיארבעיםלפניהיהזהכן,- 1957בשנת
היאלשיחה.בינטריהודיתאותיהזמינה

והציעה ,בולפתןחשעמדהניסויבפניהציגה

מספרשתעבודמצומצמתלקבוצהלהצטרףלי

תנןעהתהליכילגבשבניסיוןיוםכלשעות

עבןדתהלהמשךבסיסןישמשויתועדןאשר

ניסיןןכילב,בגילויליאמרהיהודיתבסמינר.

היאעת.אןתהעדשעשתהלמהבניגודעמדזה

ומשןחררתטבעיתתנועהכילדבריה,האמינה,

שינןיןכיהתנועתיתהיכולתלשכלולתביא

אמרהלבבגילןיהדרך.הםוהתחדשותהרגלים

מתוך .מרוצההיתהמהכללאכייהודית,

היה(אזהסמינרהנהלתעםוהדיוניםהלבטים

עלתהמכללה)ןלאבלבדסמינרעדייןזה

בהולעשןתזמןפסקשלשנהלקחתההצעה

תהליכיולרשוםלתעדמרוכזת,מעבדהעבןדת

בראש ,הינהשמטרתם ,ושיעוריםתנועה

 .התנועתיתהיכולתשיפורוראשונה,

מקסימה.היתהבקבוצההחברתיתהמסגרת

עודוקיבלוהרבהשנתנו ,אחתאחתבנות

בקוללאבשקט,תודהיוםבכלואמרויותר,

יהודיתלבקשתבתיעוד.היההקושירם.

ןמסרתיצפןפהבכתיבהדפיםעשרותמילאתי

עןתקיםהשארתילא .יוםמדילידיהאותם

נניאי .עותקיםשמרנולאימיםבאותם .בידי

אך ,דפיםאותםשלבגורלםעלהמהיודעת

לחלקהיותנועהתהליכיאותםכייודעתאני

ומחולתנועהבהוראת ,שליהתנועהמשפת

כוריאןגרפיהובעבודותולמבוגריםלילדים

מאזמעבודתינפרדבלתילחלקהיוהם .שונות

היןם.ןעד

העבןדה,שנתלסןףהקבוצההגיעהכאשר

הנפשייןלריפולשלספרואתיהודיתלינתנה

שיצא ,זמורהישראלשלבתרגומווהריקוד"

 .לספרותמחברותבהןצאת-1949בלאור

היתהידהבכתביהןדיתשרשמהההקדשה

שהשתרע ,שלההמפורסםהשבלול"ייכלקודם

 :רשמהולמטה ,כמעטהעמודכלפניעל

 ."בינטרמיהודיתולהתחלה,לגמר"לנעמי,

שללבקשתהקיבלתי ,-1971באו-1970ב

תהייאספרהשלהידכתבאתלקריאהיהודית

סןף :היתהשליהראשןניתהתגובה .התנועה"

נוגעתשאניהרגשתי ,לקרואכשהתחלתיסןף!

כתבהיהמקןבליםבמןנחים .הנפשבציפור

כיוידעתילשונית,לעריכהנןאשןתזקןקהיד

עםמפגששמזמןהחןויהמןתגרעעריכהכל

בסמינרעבודתנואתמבססיםאנןכיספק,אין

שלעבןדתהדרכיןעלהשקפתהעלהקיבןצים

לכלהבסיסהיאהיסןדיתהתנועהיהודית.

בזהןנכלליםמקצןעית,ומיומנותטכניקה

מדעיהמודרני.והמחולהקלאסיהבאלט

האדםגוףומדעי,לעבודתנוהבסיסהםהחינוך

 .וחינןכימעשיליישוםזוכים
מהבנתחלקהםבתנועהוהיצירההאלתור

ןכליאישילביטןייסבסהם ,התנועה

דן-לקייםמנסיםאנןאישית.ביןלתקשןרת

שהאחדמבלי ,לקבןצההיחידביןמתמידשיח

אתויספגשהרביםומבליהרביםבפנייתבטל

נלהבתהיתהיהודיתאםבטוחה,אינניהיחיד.

גבוההלהשכלההמועצהשלהמנחההדגםמן

להתמחותשיצקנובתכניםאךכיום,

עקבותבהחלטניכרות ,אצלנוהמקצועית

המןריםמבחירירביםיהןדית.שלעבןדתה

אתנמצאבספרהבעיןןתלמידיה.היןשלנו

 : 25בעמודשםכתןבוכך .שלנוהרציונל

אתוררלעשמחובתןבכ,ךלהכירחייבהמורהיי

במעשיהםהתלמידיםשלהתעניינותםמלוא

בכללתלמידיםלסייעעליןהשיעןר.במשך

בשביללהחליטבעצמם,לחשובגילקבוצת

לאיאןלהצלחההסיבהמהילגלןתעצמם,

נמצאעצמוהמורהניסיונותיהם.שלהצלחה

עליו .דן-שיחשליהבסיטןאצהזמןכל

למטרהשלוההוראהמטרתאתלהתאים

לתרגםעליו .הלימודיםבתכניתשנקבעה

כלבמשךלתלמידיםאלהמטרןתןלסגל

מחדש.ןשיעןרשיעורןבכלהלימןדתקןפת

תלמידכלשללהתפתחותוערלהיותריךצהוא

כלעםדו-שיחיכונןזהבאופן .עליהולהגיב

לתלמידמסייעהמורההכיתה.מתלמידיאחד

התקדמותוןבהבטחתהתנסןיותיןבהערכת

בלמידה".

ה.ימהמשאתעצמןעלמקבלהתלמידיי

התנועהשניסיונותלהביןמוכניםהתלמידים

 .השיעןרשלהאמיתיתןכנןהםהםשלהם

מןבחלקלעבןדמוכניםהםמכךכתןצאה

חןפשלהםנןתניםאםעצמם.בכוחותיעןרהש

שילמדןלכךלדאןגיש ,פעילןתםאתלבחןר

באןפןלהםשניתןבזמןזהבחופשלהשתמש

V" ע"שהפרס

שפיראיאיר

רקדןשפירא,יאירפרסחולק ,שנהכמדי

במלחמתשנהרג ,ובת-שבעהקיבןציתהלהקה

התקיימוהפרסיםוחלוקתהכנס .כיפוריום

-בבית-שאן,שללמחןלבאולפןהשנה
14.4.97 . 

בת-אנסמבלמנהלתפרלוב,נעמיהיוהזוכים

שלהחזרותןמנהלתרקדנית,כהןןןיוסשבע

 .תיהקיבוצ

עלחנון-ליןלעפרהמיוחדפרסהוענקכן

המועצהשלאז'הגמחוללהקתעםעבןדתה

מגידו.האיזורית

כוונותיהםאתולהבהירללמודעליהםפורה.

לומדיםהםהניסוי.מעשהשלשלבבכל

 ,לצרףלנתח, ,לגלותלחקןר,שאלןת,לשאןל

למסקנןתמגיעיםהםזוןבדרך ,ליישם

 ."הםמשל

כלאתלכלןלתןינלמידהשלזהבאןפןיי

 ,המןטןריים-התלמידשלןריןכיש

על-והחושייםהריגןשייםהאינטלקטןאליים,

סיטואציהבתורתנועהמשימתלבצעמנת

התלמידשלוהחקירההחיפושניסיונית.

ניסיונותיואתשיכווןלכךאותומובילים

 .אחריםשלסיונותיהםינאתושיביןבעצמו

אתלפתחללמוד ,כישןריןאתלגלןתעשויהוא

פגושיהואכךחולשותיו.אתולחזק ,ויונותכשר

 ,הדו-שיחשללסיטואציהבהתאםעצמותא

 ,גופותנועתהתנסותאתלהעבירמסוגליהיהו

 ."היןמיוםחייאלמורחבת,הכרהבתור

הגישהשמירתעלמאבקשלאלהבימים

כאשר ,ופיתוחההפלורליסטיתהאישית

אופקיאך ,שחקיםמרקיעההטכניתהיכולת

 ,האופקיםרוחבאתנזכורמצטמצמים,הרןח

באשרלאדםהפתיחותואתהיוצרתהרוחאת

הדרךאתשהתןןתה ,בינטריהודיתשלהוא

ולמחוללתנןעההמןריםמבחירילרבים

היום.שלבישראל

בהט-רצוןנעמל

מ
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. 
,שמים

T -, . 

במצריםיוסףVי

כוריאוגרפי"ו"תיאסרון

בוןבעיר

ישנההחדשה/הבירהעירבנייתנמשכתבברליו

מושבכהעדששימשההעיירהבוו,גרמניה.של

אתלאבדעומדתהפדראלית,הממשלה

שאתבוו,שלבבית-האופרהגםמרכזיותה.

לאשניםבמשךניהלשלההבאלטלהקת

שינוייםחלים ,פאנובואלרימיודענומעטות

 .מפליגים

שתישכללהבבכורה,לאחרונההופיעההלהקה

המאה.בראשיתלאוואנגרדשנחשבויצירות

בוובאלטעבוריצרואמושיוריהכוריאוגרף

מאתלמוזיקהיוסף",אגדת IIלמשלוגירסה

הבכורהשהיתהיצירהשטראוס,ריכארד

מלחמתערבדיאגילבשללהקתושלהאחרונה

 .הראשונההעולם

שלהראשונההחשובההופעתוגםאזהיתהזו

כשכליןסף,אתשגלםמייאסיו,הרוסיהרקדו

פרןןת-רקבקסט)ליאןוידיעל(שתוכולבושן

היפההנערשלהחשןפןתרגליולבנה.גדי

 ...מתגרהממשלמשהןנחשבן

חדשנוסחןאמושיצרהתנ"כי,הבאלטמלבד

מהפכניממש,שהיהאחרמןדרנילבאלט

 Le Boef sur le "( ,"הגגעלשןר II ,בשעתו
IIToit (, למןזיקהקןקטו,ז'אומאתלתמליל

אתגםלכךהןסיףןאמןשמין.דריןסמאת

II העצןבהןאלסII סיבליןס.מאת

לתגןבהשזכן-אלהבכןרןתלמעשה,

סוףאתמסמלןת-מאודחיוביתביקןרתית

החלבןו.שלהבאלטלהקתשלפעילןתה

תיאטרןו IIאלא ,באלטעןדלאהבאהבעןנה

יןצריהיההאןמנןתישמנהלו ,"כןריאוגרפי

בעירדןמהבמתכןנתקבןצהשניהל ,צ'כי

 Pavel (מיקןלשטיקפאבלפרייבןרג,
Mikulastik ( . 

מיקןלשטיקשלהראשןנההעןנהבתכנית

אגדה II ,IILa strada "הבאןת:העבןדןתכלולןת

משנתפלינישלהנפלאסיפרןפיעל IIאכזרית

1954 . II הקןןקאזיהגירמעגלII ברכטמאת

שבכורתהליצירתן,בסיסלכןריאןגרףישמש

מחזהןעןדהבאה.בשנהמרץבחןדשתתקיים

יןנסקו,מאת IIהקרנפים II ,אותןישמשמפןרסם

-שבןהתנןעהשיסןדמחזה-אבסןר,דבאמת
חזקלהיןתעשןי-לקרנפיםאדםבניהפיכת

הטקסט.ללאבתנןעה,יותר

שלמאןדשיגרתייםבאלטיםאחרימקןם,מכל

 IIהכןריאןגרפיהתיאטרןו IIןאמוש,ןיןריפאנןב
ממש.שלחידןשבגדריהיה

המחולטיבל vOיפ

בברן,החדיש

שוויץ

פסטיבליתקייםברו,שןןיץ,שלהבירהבעיר

בימים-11ה Berner Tanztageהשנתיהמחןל

 .בספטמבר-7הועדבאןגןסט 22

ככליהאנןשיהגןף IIהןא:השנההמרכזיהנןשא
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היום-vי"תיאטרון

פרייגאליום"של

"בת_דןר",להקתסןלולשעבר ,פרייגאל

בנין-שלןהסטןדיואתרבןתשניםהמנהל

בן ,הומהמקןם"פרידאנס",הנקרא ,יןרק

הישראליםהמחןלאנשיאתלפגןשאפשר

II הגןליםII הגדןל.בתפןחהרבים

שלן.הכןריאוגרפיהאתמזניחאינופרייגאל

מדןוח " Ballet Review "שלהחןרףבגיליוו
שהתקייםהמןפע,עלןילקינסדארלהמבקר

עבודןתין.בןצעוןבן ,שלןבסטןדין

II אחדןכןריאןגרףאןמניםכמה ,פרישלבמרכז

ברינין-יןרק,אנשיאנחנן,כמהעד ,ליהזכירו

במגןןוספןראיולהקותלנןשישעלמזל,

 ,"רןסית"ממשלהתעןפףיכןלתבעזרתגדלים.

פאבריסהרקדוהכניסבןגרת,בימתיתונןכחןת

אצילותשלרוח ) Fabrice Herrault (הרו

שלהסןלןפרי.יגאלשל IIהיןם-יןםתיאטרןו IIב

המןזיקהלצליליבןצעלבד",",שנקראהרן

בחןםקיבלהצןפיםקהלגריגןרוב.מריומאת

 Jeremy (ראיהג'רמיהצעירהרקדואתרב
Raia (, פרישלבעבודתןדןאטשביצע

" Theatre of the Everyday ". רקדגםהןא
 Like a") IIמנןאטכמן II ,פרימאתסןלו

IIMenuett (, שלמפץממשהיהשבסיןמן

כפיים".מחיאות

~ 

קו Jק_רלג'וןווה vnימ

היה ,בחייםקרנקןןו'גהכןריאןגראףהיהלן

 .-70ההןלדתןיןםאתהשנהבאוגןסטחןגג
במשךניהלשהןאהלהקה ,שטוטגארטבאלט

כללכבןדו.מופעיםשןרתעןרכתשנה, 12

ה-ועד-1.10.97הביוייבוצעןיצירןתיהם

בשטוטגארט.הממלכתיבתיאטרןו 16.10.97

~ 
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חרשוםתחרשוםתשוםת
V' תלו""או

משותפתהפקה

להקותלשלוש

אמריקניות

-נודעותאמריקניותמחוללהקותשלוש
באלט ,) ABT (האמריקני"המחולייתיאטרון

-לובוביץ'לארשלולהקתוסן-פראנסיסקו
באלטלהעלותרב-היקף,לפרויקטיחדחברו

לובוביץ',לאריהיהשלושהכוריאגרףעלילתי,

שייקספיר.שלאותלו"ייהטרגדיהעלוהמבוסס

דסמונדהרקדןממלאהכושיתפקידאת

 ,אייליאלוויןשלבלהקתו,שרקדריצ'רדסון
 . ABT-ללהצטרףשעברהבשנהוהוזמן

בניו-יורק.מאיבחודשנערכההבכורה

נקבע,הבאלטלהקותשתיביןבהסכם

בעריםתופיעלאהניו-יורקיתשהלהקה

ייבאלטואילוארה"ב,שלהמערבישבחלקה

המערבי.בחלקהרקתופיע "סן-פראנסיסקו

תמרורהואבמשאביםכזהשיתוףהאם

עללהקליהיהאפשרכזובצורהאולילבאות?

גדולותבאלטיצירותשלההפקההוצאות

היוצרשלשכרםעלותצימצוםידיעלהיקף,

והתאורה.התלבושותומעצבי

אותלובתפקידריצ'ארדסוןדסמונדבתצלום:

כדסדמונה.בראוןוסנדרה

V' ואלסר

זקן

םורל,

מבקרי

נפסרהמחול

-W-alter Sorrell 
1997 1905 

שנפטרסורל,ואלטרהמחולוחוקרהמבקר

מלחמתמאז .בוינהנולדבניו-יורק,השנה

מעיןהיווההואבארה"ב.חיהשניההעולם

דרכםלשיאשהגיעו ,הרקדניםדורביןגשר

מריכגוןהראשונה,העולםמלחמתאחרי

 .האמריקניהמודרניהמחולאנשי,לביןויגמן

 ,קראוסגרטרודשלקרובידידהיהסורל

ביןאודותיה.לשוחחשמחותמיד

היחי,דכמעטהיההמחולשלההיסטוריונים

ובתפקידם ,היהודיהמחולבתולדותשהתעניין

כגון ,יהודיממוצאומבצעיםיוצריםשל

לתולדותגישתופסארו.דהאבראוגוליאלמו

ראההואחברתית:גישההיתההמחולאומנות

ולאמהחיים,כחלקזמנו,רקעעלהמחולאת

הכללית.מההיסטוריהמנותקכמשהו
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שהתקייםחוקרים,בכנסהופעתואתזוכראני

לעירסמוךעתיקהבטירה-80השנותבאמצע

פסטיבלשנהמדימתקייםבומקוםביירויט,

בכנסהמרציםבין .ואגנרריכארדשלהאופרות

סרטישיצרמוזיקליים,סרטיםבמאיגםהיה

הנאצית.בגרמניה ,-30הבשנותומחולבידור

,ענהשמו Rabenalt ,קשישבמאיאותו
עשושהם ,בכנסהמשתתפיםאחדלשאלת

סרטיםהשניההעולםמלחמתימיבעצם

כללמודעיםהיולאשבעצםמשוםמבדרים,

ולשארההשמדהלמחנות ,סביבםשקורהלמה

הזוועות.

 ,באמריקהשבוצעומחזותמספרכתבגםסורל

העוסקיםכתבי-העתברובמאמריםכתב

ולימדשנה,מחמישיםיותרבמשךבמחול

בארה"ב.שונותבאוניברסיטאותארוכותשנים

~ 

HO:MO 2000 
Berlin 

בנאמנות,הנאציםאתששרתמישלזותשובה

בצורהואמרקםהואסורל.אתהקפיצה

המשתתפיםביןשישנחרצת,אךמאופקת,

עבורםהיתהלאתקופהשאותהאחדים,

 ...משפחתםרובאתאזשאיבדואנשיםבידור,
התנערותשלזונימהלשמועמוכןאינוושהוא

כפייםלמחיאותאזזכהסורלמאחריות.

גרמנייםמחולאנשימצדבמיוחדממושכות,

-מחולאודותעלבכנסשהשתתפוצעירים,
האחריותלטשטושמוכניםהיוושלאההבעה,

מריכגוןהיטלר,שלשלטונותחתאומניםשל

חוקילתכתיבלהכנעמוכנה,שהיתהויגמן

השלישי.הרייךבראשיתכברהגזע,

מתקיימתשבברליןלאומנויותבאקדמיה

תנועותשלשנים 100המתארתגדולה,תערוכה

התערוכה,אירועיבמסגרת .ההומוסקסואלים

 TanzWerkstattהמחולבמרכזהתקיימו
פרוטוסדהחאביירשלהחדשהיצירתומופעי

) Javier de Frutos (, זהובאנגליה.העובד
 ,)" Weed ,,(ייעשב"הנקרא ,גבריםלשנידואט

המלווההמוזיקהמדרגות.גרםעלוהמבוצע

פוצ'יני.של "באטרפליייימאדאםמתוךהיא

 .אלהלאירועיםבמיוחדהוזמנההיצירה

~ 
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l צוב
ושו-Jגתך
לחש;א Iנ

אשררךתYכאת

ה-בשנותישראלבארץהמחולחלוצי ..........

אתותופריםמעצביםהיו-30וה 20 .........
וחיקוילהשראהכשהמודלבעצמםהתלבושות

 ) Ausdruckstanz (מחול-ההבעהאמניהיו
שרבותויגמן,מריובראשםאירופה,במרכז

ולא-ריקודלכללארץ.הגיעומתלמידותיה

-קצריםריקודיםעשרהגםבמופענכללופעם
היתההתלבושתמיוחדת.תלבושתנתפרה

גםנועדהאלאכשלעצמה,רקלאחשובה

האחריםהבימתייםהאמצעיםדלותעללחפות

-המחוללמופעיתיאטרלימימדולהוסיף
הכסףמעטאתלהשקיעהעדיפוהיוצרים

בתלבושת.לרשותםשעמד

כההבצבעהארוכההשמלההייתהפופולארית

הרגלייםמכפותאחדקושיצרוגולש,כבדמבד

התנועהאתשהבליטקוהראש,ועד

השמלותגיזרתהגב.שלהאקספרסיבית

ועצמאית,מודרניתאשהשלדמותהקרינה

ולספקנשיותהאתלהדגישמבקשתשאינה

מילוןאתתאמההשמלה .הגבריהטעםאת

כלוליםהיושבותקופהאותהשלהתנועות

היובארץפופולארי .וקפיצותסיבוביםתנופות,

חצאיתשלהחםהאקליםאתשתאמושילובים

מותניים.חושפתחולצהעםארוכיםמכנסייםאו

ברודהיההתלבושתלעיצובבגישתודופןיוצא

ערבישהעלהבארץ,הרקדניםחלוץאגדתי,

רקדןשנעשהלפניהעשרים.בשנותסולו

אתתיכנןוהואצייר,אגדתיהיהוכוריאוגרף,

מהזרמיםמושפעכשהואהתלבושות

והקונסטרוקטיביזםהקוביזםשלהאומנותיים

אגדתי .הגרמנימהאקספרסיוניזםדווקאולאו

נטליהידידיואתבפאריזלבקרנהג

שעיצבולריאונוב,ומיכאילגונשצ'רובה

ניסהכמותם,דיאגילב.שלללהקתותלבושות

אתהמחוליתהתלבושתבתיכנוןלשלב

לצורהבהקשרבאמנותהעדכניותהתפישות

זויתיותהיולעצמושעיצבהתלבושות .וצבע

לביצועלמשל,סוריאליסטי.מימדעםונוקשות

אחדכלמגפיים,זוגנעל ,חסידיריקודמחול

אחר.בצבעמהם

החדשהבארץשורשיםאחרלחיפושהשאיפה

מזרחיניחוחבהוספתביטוילידיבאהישנה-

לתנ"דהקשוריםבנושאיםשעסקולתלבושות

שלהבגדיםהיולהשראהמקור .הארץלנוףאו

באיזורהבדעתירהמיכנסבעיקרהערבים,

הראשונותהעליותשלהבגדיםוכןפשעה,המי

אתהחלוציםראושבחזותםתימן,יהודישל

בבאלטהעתיקה.בישראלאבותיהםדמות

בשנותשפרחניקובהרינהשלהתימני

התלבושותאתניקובהעיצבההשלושים

הסיגנוןבהשפעתוהצבעוניותהמפוארות

גלימות ,ארוכותשמלותוהתימני:הערבי

התנועה-תכשיטיםמצנפות,רקומות,

לתלבושת.הלבתשומתאתמיקדההפשוטה

שהיאכהןירדנהשלבתלבושותזאת,לעומת

ונחשבהבארץשביעידורשללמשפחהבת

השלושיםבשנותשברקדניותלשורשית

ושלהמזרחרוחשלמזיגההיתהוהארבעים,

פשוטה,היתההגיזרה .המודרניהמחולרוח

עתיקים,בתכשיטיםמעוטרתלריקוד,נוחה

שליוורגלייםפעמוני-אצעדותובהם

התלבושותאתריקודה.אתבצילצולים

 DESIGN BY GENIA BERGERנרגרג'נ(השלסק(צה

הציירתעיצבהשלההראשונותלתוכניות

שנותומסוףהמרשלג-ברגרמרגרטה

אלפרוביץ!חיההציירתהשלושים

שתהלוםתלבושתלמצואביקשהאלפרוביץ'

רקדניתראתהשבהכהןשלמחולותיהאת

קדומיםעברייםפסליםאוציוריםייכנענית'!

כלעשייתעלהאיסורבשללרשותה,עמדולא

בתיאורימשופעהתנ"דאבלתמונה,וכלפסל

כאלפנתהואליולמיניהם,ופריטיםבגדים

מימצאיםהיהאחרמקורוהשראה.ידעמקור

היםבאגןשניםבאותםשנחשפוארכיאולוגיים

 .העתיקותהתרבויותעלאורוששפכוהתיכון

סיגנוןלעבדאלפרוביץ'ניסתהאלהמכל

מראהומתחדש.קדוםשלמזיגהבושתהיה

ליצוראותההניעהאביבבעונתבגלילהפריחה

ואדום.צהוב,ירוק,-נועזצבעיםהרכב

להיכללהחלוהשלושיםשנותאמצעלקראת

מתכננישמותבארץהמופעיםבתוכניות

היובאירופה,שניםבאותןכמקובלתלבושות.

פאריזמאסכולתהושפעושרובםצייריםאלה

ביןהפעולהשיתוףעיניהםכשלנגדבאמנות

עםומאטיספיקאסוכמוידועיםציירים

מאטיותהדרהשמלות .הקלאסיהבאלט

מקומןפינוההבעהמחולשלהכהות

בדיםוחושפניות,נשיותיותרלתלבושות

לראותניתןובהדרגהואפליקציות,צבעוניים

כמו ,הרגלייםאתהחושפותתלבושותיותר

כיסוילעיצובגםניתנהלבתשומתבבאלט.

האוירהאתשיקפההחדשההתלבושת .הראש

בעולםוצבעאורנקודותשחיפשההכללית

הקהלהארבעים.שנותשלהמלחמהמוכה

לצפותכשבאאסקפיזםשלרגעיםביקש

עלענווהצבעוניותהיפותוהתלבושותבמחול

היוהבולטיםהתלבושותמעצביזה.צורד

צריכיםשהיוברגרוג'ניהגורביץ'אנטול

בימיהבדיםודלותהמחסורעללהתגבר

בדיםלבחורונאלצוהשניה,העולםמלחמת

סקיצות .ידיהםבמואותםולצבועפשוטים

רב,ביופימצטיינותשרשמוהתלבושות

לפרטים.ובנאמנותבצבעוניות

~-·':: L ,רt. . )'ד; S a..?-

 DESIGN BY HAYA ALPEROWITCHאלפרונ(ך'ח(השלסק(צה

להקתהבארץראשוןלביקורהגיעה-1956ב

בצופיםשאחזהוההתלהבותגראהםמרתהשל

ששלטההבעהמחולסיגנוןלנטישתהביאה

שלמקומהאתשנה.לארבעיםקרובבארץ

הסולוערבימקוםואתיורקניותפשהדרזדן

שבעבתלהקתתפשההקטנותוהלהקות

גראהם.סיגנוןעלוהתבססה-1964בשהוקמה

מספרהראשונותבשניםהלהקהברפרטואר

שעיצבהתלבושותעםגרהאםשלעבודות

הרודיאד"ייוביניהםהגדולההכוהנת

)" Herodiade "(, יישעשועי ,המבוד"לתודייאל
בביקוריההמלחמה'!אחוזו"הגןמלאכים"

גדולהמורהגראהםהייתהבלהקה,הרבים

אתמניחההיאאידוהראתהתלבושתלעיצוב

ומעצבת Leotardהלובשהרקדןגוףעלהבד

התלבושת.את

ארוכהכללבדרןהיאהגראהמיתהשימלה

מחולשללשימלהבניגודאבללקרסול,ומגיעה

אמיתהגרההשימלהשלהגיזרהההבעה,

הרקדנית,לגוףמחמיאהלטורסו,יותרצמודה

לבדהרגלייםביןמחוברמקדימהכשהבד

שלשילובשהיאשימלהנוצרהוכךשמאחור
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ןמאחןרהמיכנס(מקדימהןמיכנסחצאית

ביטןילידישבאהבדמרביתמצןיןשםחצאית

זןןבסיבןבים).הגבןהןתהרגלייםבהרמןת

 ,מחןל-ההבעהשמלתמאשריןתרנשיתשמלה

לטעםמתיפיפתאשהשלשימלהלאאבל

 ,אןהבת ,חזקהאשהשלשימלהאלאהגברי,

ןנןקמת.קנאית

בכללחיקןימןדלגםהיתהגראהםמרתה

עצמןתאתהמדגישהפניםלאיפןרהקשןר

ןריסיםהעינייםעלכבדאיפןר ,הלחיים

אתהרקדניןתמשכן ,גראהםכמןמלאכןתיים.

עלגבןהאןתןןאספןאחןרניתהארןךשערן

מןרכבתהייתההרקדןתלבןשתהקןדקןד.

חשןףןחזה 'סטרץבדעשןיממיכנסכללבדרך

תלבןשןתהיןאלההגברי.הטןרסןאתשהדגיש

אתןהדגישןדמןיןתשעיצבןתיאטרליןת

המינים.ביןההבדל

שבעבתבלהקתהמרכזייםהתלבןשןתמעצבי

של "הגןבנןת II (אדרארנןןהיןהשישיםבשנןת

 ,קןהן)רןברטשל IIמחןללים IIמק-קייל,דןנלד

("האירןסין"בלהקהרקדניתשהייתהגת,גליה

 ,טטלי)גלןשל IIתהילים IIמןריס,נןרמןשל

מרתהבלהקתשרקדה ,הןדסלינדההרקדנית

לפתח II (שניםלמספרבארץןהשתקעהגראהם

הלהקהרקדן ,אפרתי)משהשלרןבץ"חטאת

בריאןמאת IIמרתהשלהכרם II (שריריעקןב

ןמחןללתיאטרןןהתלבןשתמעצבתמקדןנלד),

ןן'גמאת "האפלהנסיך II (פינקןס-גנילידיה

קןןארטץברטה ,הלהקהןתןפרתבאטלר),

) II האדמהבערתII היל-סאגאן)·ין'גמאת

השימלהנעלמההשבעיםשנןתבתחילת

המןדרניהמחןלמהתקרבןתכחלקהגרהאמית

להקתבכךהחלההניאן-קלאסי.הבלטלעבר

להקתןבעקבןתיה-1967בשהןקמהבת-דןר

הקלאסיהבאלטשעןריאתשהגבירהשבעבת

החדשןתהתלבןשןתבלהקה.השבןעיים

עםסטרץ'מבדהעשןיהגןףבגדעלהתבססן

שלהברןריםהקןןיםאתשהדגישאפליקציןת

בדשלגדןליםגליליםלהשיגהיהניתן .הגוף

המרכזית.התחנהלידצנןעהבחנןת 'סטרץ

לנדמןלאההיןהמחןלבגדישלהתןפרןת

הןבת-שבע.בלהקתקןןארץןברטהבבת-דןר

אןתם.ןצןבעןתהגןףבגדיאתתןפרןתהין

שנןפלרךסריגמבדעשןיןתהיןהשמלןת

מחשןףלטןרסן,צמןדהעליןןכשהחלקהיטב,

הברך.לגןבההמגיעהפעמןןןחצאיתמעןגל

ןיןמיןמי.הןמאניאןפיבעלןתשמלןתאלה
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שמלןתלמצןאהיהניתןבת-דןרבלהקת

 .רןמנטי /קלאסייןתראןפיבעלןתיפהפיןת

הביאההבגדבעיצןביןתרמלןטשמראה

באמצע IIלייקרה IIבשםהסטרץ'בדתגלית

באןתןשתיכנן ,בן-שאןלמשה .השבעיםשנןת

משהשלבלהקתןהתלבןשןתמרביתאתשנים

IIקןלדממה IIאפרתי, ) II יןמןאתמתחילאדםII -

1975 , II 1984האחרהאני - II (, עיצבןגם

גילה ,ענבלןלהקתבת-דןרללהקתתלבןשןת

בד ."דיןה"היםבגדילעבמיפהבדאת

הרקדןלגןףןהחניףניצמדהבןהק IIלייקרה IIה

במחלתנגןעהיהןלא 'הסטרץמבדיןתר

נעשההתלבןשתעיצןב"בן-שאןל: .""הרכבןת

 ..מדבריםהרבה ..מדברים .אפרתיעםבשיתןף
יצירתהןאהדגשלנןשא.הקשרעל ..צבעיםעל

שלןהתןכןהרקדןהןאהעיקרשבןבגד

הפגנתאןכאןפנהתלבןשתןלא ,היצירה

 .) 1997אפריל,(בראיןן IIנןכחןת

בת-שבעללהקןתשרןןמירלהשיצרההעבןדןת

הסנןניןתהיןהשבעיםבשנןתןבת-דןר

חדשנירןחמשבשבישרןהראשןנןת

שרןןהמרכזיןת.הלהקןתשלבכןריאןגרפיןת

למדה , 1971- 1958בשניםבנין-יןרקשהתה

אלןיןבלהקןתןהןפיעהקנינגהאםמרסאצל

פנתהלארץכשחזרהלןאיס.ןמריניקןלאיס

מקןריתמןסיקהשיכתבןישראלייםלמלחינים

ןכןטל,יןסף ,קןפיטמןמרק ,אבניצביןביניהם

התלבןשןתאתשעיצבשרירדןידהפסלאל

ןביניהןעבןדןתיהלמרביתןהתפאןרה

II 1974טלטלה) II ( ןII 1976פריזמה) II (. ביצירןת

האןמנןתיתהתפישהשלה,באחרןתכמןאלה,

עםטןטאליתיאטרןןשלהיאהמרכזית

 ,הלבןש ,התנןעהביןחזקיםהקשרים

 .ןהתאןרההתפאןרה

 IIאחרמחןל IIשלפעילןתהחלה-1976מהחל

שלשפעןישהמרכזיןת,ללהקןתמחןץ

בחזרתםנעןץלשינןיהרקעחדשןת.תלבןשןת

מלימןדיםצעיריםישראלייםכןריאןגרפיםשל

הפןסט-לפעילןתנחשפןשם ,בנין-יןרק

נעןלןתבדלתןתניתקלןבארץמןדרנית.

שלתהליךהחלןבמקבילהגדןלןתבלהקןת

רצןןמתןךהלהקןתאתשעןזביםרקדנים

אחרהחיפןש ."אחרמחןל IIןליצןרלרקןד

II אחרמחןלII אחרלחיפןשגםהביאII תלבןשת

ביןהפעןלהשיתןףןבהשראת IIאחרת

רןברטהפסלקניניגהם,מרסהכןריאןגרף

החלןקייג'ג'ןןןהמלחין ,ראןשנברג

לפסליםלפנןתאלהןרקדניםכןריאןגרפים

בהשראת .ןתלבןשתאביזריםלעיצןב

 IIהאחריםמחןלןת IIבלמצןאניתןראןשנברג

פשןטיםיןמיןמייםןחןמריםבחפציםשימןש

קרןבןתלעיתים . Found Objectsשהם
המןצאכנקןדתשימשהאביזראןהתלבןשת

אתפינההמןגזםהאיפןר .לכןריאןגרפיה

להקתןשלהסיןר .יןתריןמיןמילאיפןרמקןמן

הביאהשבעיםשנןתבסןףניקןלאיסאלןיןשל

 ,דור-בתלהקת ,"מהיזפרייעבוררישרודד ,ותשתלבו

שרוורלהימ ,'כור
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 DESIGN 8Y MOSHE 8EN SHAULשאולבומשהשלסק'צה

העשוייםשקיםבתוךהמחולותאופנתאת

צורותשיוצריםצבעונייםסטרץ'מבדי

פיסוליות.

של(בעלהאיילאבישיהציירעיצב-1976ב

התלבושתאתזיו-אייל)רותהכוריאוגרפית

בסיגנוןהראשונההעבודהשלה, IIמיסתורים IIל

מתאר IIמיסתורים IIבארץ.תיאטרון-תנועה

שרוציםאלדור)(גביואשהגברשלאגדה

להםמפריעיםהדרךובמהלךזה,אתזהלפגוש

תלבושתעיצבאיילאבישימוזרים.יצורים

בגמישותמאופייןליצורמחבליםעשויה

מכפיותתלבושתיצרתוקפניתולדמות

היההתלבושותבתיכנון IIאבישי:וסכינים.

דיברנוצעירזוגכשהיינואוטוביוגרפי.אספקט

זוהיתהותמידבביתהטיפולנושאעלהרבה

בספירותחיההיתה(שכולהרותעבורהפתעה

 ,כליםעםביתעקרתשלעולםשישאמנות)של

ומזלגותחותכיםשאיתםסכיניםקערות,

לחזרות .) II (13.12.1995נועציםשאותם

האביזריםעםרותהגיעהכברהראשונות

האירועיםנוצרוהתלבושתעםמיפגשומתוך

התנועתיים.והחומרים

זיו-איילשיצרה ) II (1977הדחליל IIבשםלסולו

תלבושתאיילאבישיעיצבשליסולולערב

שלאעדהרקדנית,גוףאתלחלוטיןשהסתירה

לחלקוהגוףקידמתביןלהבחיןהיהניתן

פחקופסתהרקדניתחבשההראשעלהאחורי.

כמסכהששימשהכבושיםמלפפוניםשלריק

עצמהליוותהכשהרקדניתתהודהתיבתוגם

אתמיקדהגםהפניםהסתרתבטקסט.

שלהמינימאליתבתנועההצופיםהסתכלות

הדחליל.

 ,) 1983 ("בלאי" ,זיו-איילשלנוספתעבודה

המרכיבובהפליטיםשלבסיפורעוסקת

ההתלבשותוהואהמרכזיהתנועתי

מהזההבגדים"זיו-אייל:וההתפשטות.

יילכו.אשרבכלאיתםסוחביםשהפליטים

 ...שנפטרמהאדםשנישארמהזהבגדיםערמת
לביתקלאפהולץ)פרידהוהמעצבת(אניהלכנו

 .ישניםבגדיםשלערימותואספנותמחוי

בשכבותאותןהלבשנוהדמויותאתכשעיצבנו

בהיסטוריהפרקמשקפתשיכבהכלבגדים.של

המרמזתבגדיםשלשיכבה ,למשלהדמות.של

(ראיון IIהחתונהיוםאולצופים,השתייכותעל

 .) 11.1.96אשל,עם

 ,מדליותכמו,לבושלפרטילבתשומתיש

המשמשיםשמשומשקפיתיקים ,כפפות

תנועתדרךהמסראתלהעבירויש IIכמסיכה

הפךבבגדיםהעיסוקהעיניים".דרךולאהגוף

איךמתלבשים,איךהיצירה:אתהמניעלכח

כפתורמכפתריםאיךהרוכסן,אתסוגרים

 IIתקופותשלקליפות IIומורידיםמוסיפיםואיך

בערימתמסתיימתהעבודה .האנשיםמחיי

ולאמלובשיםאנשים,מוטליםשעליהבגדים

חלקימבצבציםהערימהומתוך ,מלובשים

ושערות.גפיים

שיינפלדרינהמשתמשתעבודותיהבמרבית

לאסוציאציותמוצאכבנקודתבאביזרים

הופכיםהריקודכשבמהלך ,ולכוריאוגרפיה
מקורארעית.לתלבושתגםהאביזרים

מתיאטרוןשלמראוסקרהואשלהההשראה

והתלבושותהמחולותאתשעיצבהבאוהאוז

ערב ,שלואחרותוליצירות IIטריארד IIלבאלט

 ) II (1980פחים IIב .השניההעולםמלחמת

עליולהקיששניתןככלינחושתמלבןמשמש

עללכובעהופךגםהואאולם ,צליליםלהשמעת

חזותלהשמעניקהרקדניתשלראשה

שקופותחציניילוןשקיותאו ;"פרעונית"

 IIתרנגולים II ,(1983) IIצלובהאשה IIהןהמיצג

תיאטרוןיותרשהוא IIורודהמיתה IIו ) 1984 (

עכובפסטיבלראשוןבפרסוזכה ,חזותי

התלבושתאתעיצבהמאמרלמחברת .) 1985 (

דמותהמתארת ) II (1986קומפקטיתאמזונה IIל

ידיעלמוארתוכולההחיצוןהמחללשנחתה

הנורותוולט. 24שלדולקותנורותעשרות

העשויהריתמהבאמצעותהגוףעלמולבשות

הראש.כולל ,הגוףכלאתוהמלפפתעוררצועות

פינהשלוופרטלמחולתיאטרוןשלהביקור

הצמיחהשמוניםשנותבתחילתבארץבאוש

מבניזוניםבקוהנשיםתלבושתאופנתאת

ניתןאלהבגדיםמעונבות.בחליפותוהגברים

תנועהתיאטרוןשלהראשונותבעבודותלראות

II תמונעII ובהםצוקרמןנאווהשלII תצלום

חמש II ,(1984) IIקפהתשתו II ,(1982) IIמשפחתי

 .) II (1986צעקות

בסוףמבלגיה IIרוזאס IIלהקתשלביקורה

היומיומילמראהחיזוקנתןהשמוניםשנות

השימלהעםהזרוקהמראהאופנתאתופתח

הרגלייםעורהכמעט-מיני,השחורה,הקצרצרה

השיער ,הגבוהותהנעלייםמגולח,והלאהחשוף

יפהפיה.אווריריתשימלהויוצרותיחדהתפורות

עשויהלבנהגלימהיצראופקאברהםהפסל

בגדליםכיסיםכשלושיםובהנוקשהלבןמבד

שהגלימהעדבאבניםמילאאותם ,שונים

בהשראתחיה.כאנדרטהעצמהבכוחותעמדה

נשיםלסקולהמיקראבתקופתשרווחהמנהג

גלימה IIלגלימהאופקקרא ,בניאוףשנחשדו

אתלימסרהוא .) 1981 (עצמית"לסקילה

בודהעלמוצאלנקודתשהפכההגלימה

נפטרתאנישבוהיטהרותשלפולחנית

 IIחטאים IIהאתהמייצגיםשבגלימהמהאבנים

שלנוספתגלימה . IIהתשליך IIמנהגבהשראת

 IIחלונות IIמעשרותעשויההייתהאופקאברהם

שוניםאיבריםמעלםיממוקמשהיונפתחים

האיזוריםמוםיחלמחלות.החשופיםבגוף

הפךמרפאבצמחיסויםיוכבנרהנגועים

 .) II (1986מרפאנר IIבשםלמחוללבסיס

עבודותמספריצר ,בצלאלבוגר,דור-כהןאלי

 ,כהןדוראליסהרקדניתדאז,אשתועםיחד

הדומיננטי.האלמנטהתלבושתהיתהשבהן

הואשלוהתלבושתעיצובעלשהשפיעאומן

מן .-1984בבארץשביקרקמפלינדסי

גבולעלשהיולמחולהבולטותהעבודות

שכאשר ,מספרגלבןניר .בטבעיותהמתנפנף

 IIחדריםשנידירת IIאתדרורוליאתהואהעלו

 IIבמחולגוונים IIלקבלהועדתלפני ) 1987 (

עםהבמהעללעלותמהםמנעהכמעטהועדה

אתהורסשזהבטענהגבוהותנעליים

נעלייםעםרקדנו IIגל:בןניר .הלינוליאום

מושךשלהםשהכובדכאלה ,כבדותממש

עלישפיעזהאיךלבדוקחיפשנו .לרצפהאותך

גםהייתההנעלייםבשבילנו .שלנוהתנועה

שלהאצבעלנעליאנטיאנטי.שלאמירה

שלהמודרנילמחולאנטיוגםהקלאסיהבלט

אלאיחפיםלעבודההולכיםלאהריגראהם.

אשל,עם(בראיון IIאנוגםכךנעליים.עם

1997 (. 

שלהיאגלבןוליאתניראצלהתלבושת

פשוטים,בגדיםברחוב.שהולכיםאנשים

גרעיןבזהשזורשיהיהזאתובכליומיומיים

להיותצריכההנדיבות II .בימתימשהושל

ותלבושת",תפאורהשלבאביזריםולאבגוף

לחזרותבאיםבלהקההרקדניםניר.אומר

מכנסייםעםורוקדיםיומיומייםבגדיםעם

מכנסעםלרקודנוחלאשכןג'ינסמכנס(לא

חזיות,חולצות,גופיות,תחתונים,זה),
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זיעהספוגינעשיםהבגדיםהחזרהובמהלך

כשהחלפתבאחריםאותםמחליפיםוהרקדנים

מהכוריאוגרפיה.לחלקהופכתהבגד

הבגדיםאתמכבסתאפילוליאת IIחמורים IIב

הבמה.על

והבגדיםבקיבוץהעבודהעםמתקשרתהגופיה

אבלבארץ-40השנותאתמזכיריםהפשוטים

 .העממיתמסיןעבודהבגדישלתמונותגם

מבעדמבצבצותליאתשלהחזיהשלהכתפיות

תחתמגולחהלאהשיערכמו ,בכוונהשימלתה

נגדשלהםהמאמירהחלקזההשחי.בית

 .הרקדןשלההתיפיפות

שולטיםגלבןוליאתנירשלבעבודותיהם

כחולשחור,כמועבודהשלפרקטייםצבעים

שלהצילומים .ותכלתורודיםאין ,כהה

מבליטים ;לבן/בשחור ,צבעללאהםהלהקה
מכלומתרחקיםהצילוםאומנותיותאת

מעוררגםהשחור .דיוניסיתצבעוניות

מבדהעשויההמזרחיתלשימלהאסוציאציה

ולעומתו ,פרימיטיביתאשהשלוגסכהה

אתשלובגיזרהמזכירהואלבןבגדכשמופיע

 IIהתרבותיים IIהאירופייםשלהבגדים

 .שלהםבקולוניות

בעיצוביםבתלבושותעשירהאחרוןהעשור

היההמנוחשטרנפלדמשה .דימיוןעתירי

הפופולארייםוהתפאורההתלבושתממעצבי

 .התנועהתיאטרוןבתחוםהיוצריםבקרב

מככבתאלקייםאשרהשל ) II (1988סולמות IIב

דייגשאותו(דג)חיהספקאשהספקשלדמות

אתהמבטלתתלבושתלהעיצבשטרנפלד ."דג"

מלבניתגיזרהבאמצעותהנשיהטורסוקונטור

 .חיהשלקשקשיםהמזכירעבהצמרסריגשל

איאננהאל IIלהתלבושתאתעיצבכספיןיובל

הואהשם .קינןאסתישל ) II (1993בובהאלה

העבודותאחתוזולתינוקחיבהמילות

בעשורענבלבימתעלשהועלוהמרתקות

ערששירילמחרוזתבנויההיצירה .האחרון

המטפלותנשיםמתארכשהמחולבלאדינו,

עשירהשהיתהלתלבושתהשראה .בתינוק

שלבציוריםותחרה,לבניםסדיניםבשכבות

 .שעברהבמאהמסלוניקינשים

זיו-איילרותשל ) II (1994משיכהכח IIב

דמויותנכנסותגרינבאוםרוניתשעיצבה

תחתמוסתרותפניהןבגלימות,עטופות

 ,"אחתספירתלצלילימתוחותידיהן ,מצנפות

כשהגלימות .המובילההדמותשל IIאחתאחת,

נוצץבמעטהעטופיםרקדניםמתגליםמוסרות,

לכריכיםהנצמדדקפלסטיקאותו-

הואהריקודהמשך .במקררששמיםוקופסאות

שלולידההפלסטיקמקליפתהתקלפות

אנושיים.יצורים

ביןיחסיםלמערכותהעכשוויתהפתיחות

הביאב"גינדר",הרבוהעיסוקהמינים

תלבושתביןהמבדיליםהאיפיוניםלטישטוש

שהן ,תלבושותלמצואניתןכיום .והאשההגבר

הצבעיםוהרכבהבגדכשגיזרתיוניסקס,כמעט

 ,בשמלותגברים .ולנשיםלגבריםזההכמעט

מחליפיםונשיםגברים ,ומחוכיםחצאיות

להיותזהאיןלבדוקכמבקשיםביניהםבגדים

המיןשלאופייניתתלבושתהשני.למיןשייך

המבקשמתחיוצרהשניעלהמולבשתהאחד

אתמדגישבחצאיותהרוקדיםגבריםפתרון.

ישהאחרוןבעשוריי

צורותעלדגשפחות

העיקרוקו.פיגורטיביות

לתסריתאיסשהבגדהוא

 ,בעברהתופע.של

תחגי,הבגדאסהשיקול

תרכזי,היהלרקדן

רודדאפרתיי ...לאכיוס

אתדווקאומבליטהגברשלהצרותהמותניים

 .והשריריהרחבהטורסו

 .רבותמחולבעבודותהמחוךמופיעלאחרונה

התקופהעםמתקשרהואאסוציאטיבית

מוחזקהטורסושבו ,השמרניתהויקטוריאנית

 ,מתחהעור.אתמצניעותוהשמלותמאובן

המורכבתתלבושתבעיצובנוצרוענייןניגודים

נדיבהוחשיפהגסות,גבוהותנעלייםממחוה

 .הגוףעורשל

עורשיותרמהלגלותהעזהיותרישכיום

רום.יעשלאשליהשנותןהגוףמבגדולהתנער

חבורת ) 1982 (זיו-איילרותיצרה IIמחזור IIב

מיםבברכתלהתרחץנכנסיםונשיםגברים

והגבריםעורבצבעגוףבבגדלבושותכבנות

נשים IIאתיצרמרגוליןכשירון .בתחתונים

והיו ) II (1988המוותמחול IIו ) II (1987מקוללות

חזהאתחשפההרקדניתבהםקטעים

שקראובקהלהיומלא,בעירוםרקדווהגברים

לילהלמועדוני(הכוונה IIליפולך IIגנאיקריאות

 ,-1994באבלביפו).סטרפטיזמופעיהמעלים
אינתא IIאתיצרוגלבןוליאתנירכאשר

באמבטיההתרחצווהנשיםוהגברים IIעומרי

 .התרגשותכלבליהסצנההתקבלהבעירום

פריטהואלעיצובהמוצאנקודתלעיתים

חזיה, ,תחתוניםכמוטריוויאלייומיומי

 .מחודשתוצבעוניותגימורעיבוהלידישעובדו

האמירהאתיותרמשרתתהתלבושת

אומרת .הרקדןגוףאתמאשרהכוריאוגרפית

שלמהעבודותניכרחלקשעיצבהרודהאפרת

עלדגשפחותישהאחרוןבעשור II :באררמי

שהבגדהואהעיקרוקו.פיגורטיביותצורות

אםהשיקול ,בעברהמופע.שללמסריתאים

 ...לאכיום ,מרכזיהיהלרקדןמחניףהבגד
הבגדבאררמישל ) II (1994דבריםזכרון IIב

בגדנקיון,שלאוירהחיפשנוכיפשוט,

 ...מעטומכסהעורהרבהשמגלהמינימאליסטי
ג'רגקבבדבלייקרה,הרבההשתמשופעם

מחפשיםכיום .ובשיפוניםנופליםבדים

ומטרתתוכןמתוךמשהותביעהבדשאיכות

 IIמקומשהוא IIבמוכסףבבדהשימוש .היצירה

אלומיניוםשלמתכתיתאוירהלתתבא ) 1995 (

 ."מנוכרתעכשוויתחברהשלוברזל,

בשוקכיוםהמצוייםהחומריםשפע

אוהדימויעםהסוףעדללכתוהלגיטימציה

אפשרויותכיוםהמעצבבפניפותחיםהחזון

 rr .בעברהיושלא
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התלבושותמעצבתהיאלוירקפת ...........

המחולבתחוםכיוםהבולטת ..........
במסגרתברגב~אצלריקודלמדהותיאטרון.

אתימה.סי-1983בוז.קולדממהוזלהקת

עיצובלמדה .השרוןברמתלאמנותהמידרשה

וההתחככות.העבודהמכחלמחולתלבושות

 .נהריןאוהדהכוריאוגרףעםלעבודמרבה

לויןחנוך?במאיצמודעןבדתהיאבתיאטרון

הישראליהתיאטרוןפרסאתקיבלהוהשנה

תלבושות.לעיצוב

כח" :תלבושותלהןשיצרההמחולותבין

פרפטוםוזוז ,) 1989 (זיו-איילרותמאתמשיכהוז

הכבדותוזהציפוריםוזמסע ,) 1992 (נהריןמאת

גולובוזוזמלכות ,) 1993 (אימורסמדרמאת

מאתוזאנאפאזהוז ,) 1993 (נהריןאוהדמאת

וכן ,) 1995 (נהריןמאתוזזינהוז ,) 1993 (נהרין

 .וזייארבוס

מועדף!עיצובלךיש

הטעםאתלבחוןעבודהכלעםמשתדלתאני

נפגשתשאניראשונהפעםזוכאילומחדשילש

 ,צבעיםליאין .הבמאיאוהכוריאוגרףעם

תלויהבגדעיצובמועדפות.גיזרותאוםיבד

אני .הכןריאוגרףעםבדיאלוג ,התנועהבסוג

הג~ףזז.איךולהראותהגוףאתלחשוףאוהבת

מהבגד.חשוביןתר

השראה!לוקחתאתמהיכן

בעיקראותנט~ןת.תרבויותעלמספרים

ורקהגרועאתהחוצהסיננוהשנים .מפולקלור

מדבריםמתלהבתלאאנינשאר.הטוב

יש .באופנהומתחלףקלמשהוישאופנתיים.

עודלראותשאפשרקלאסייםלדבריםנטיהלי

פעם.ועודפעם

במיוחד!עליךאהובשעיצבתבגדאיזה

לאאניהיוםועדלארבוס.הבגדאתאוהבת·
מטר 35ישבגדבכל .אותומלראותמתעייפת

 .ומעילביטנהחצאית,מכנסיים,כוללוזהבד
ומשפיעמשקלואתחשהרקדןשב~בגדזהו

החלובת-שבעלהקתכשרקדני .התנועהעל

'הכחאתחשוהםהבגדעםלהסתובב

עוצמתאתומגדילשזורקהצ~טריפוגאלי

אתרואיםהמעיליםאתכשמורידים ...הסיבוב

לנשים .הרחוקהמזרחאתמזכירוזההגוף,
אירופהמזרחעםשמתקשרסגורבגדעיצבתי

הסךאתהערבוב.אתאוהבתאני .השמרנית

 .היוילאשהדבריםאוהבתגםאני ...הכל
עדמעוצביהיהלאשהבגדהסוף,עדסגורים

יישארשמשהומגוהץ,לאסימטרי,לאהסוף,

אתאוהבת ...אמיןיהיהשזהבסדר.לא

המשומש.המראה

הליצןבכובעלהשתמשהרעיוןבאמאין
 ! flאנאפאזת flב

-30הלחגיגתהולדתיוםשלליצןכובעזהו
גםהואזהליצןכובעאבלשבע,בתללהקת

עםלבגדיםבניגודנקיהגיאומטריתצורה

מזכירהליצןכובעשלהקונוסוסקסיות.רכות

פרימיטיבייםשבטיםשבוהקונוסאתגםלי

לצורת .עליולהגןכדיהמיןאיבראתמכסים

הרציני .חד-קרןשלמשמעותגםישהקונוס

 .בומשולביםוהקל

עוברת!אתיצירתיתהליךאיזה

להתחברומנסיוןמרגש ,מתחושותמתחילזה

למשהוהתחושותאתלתרגםאיךלתנןעה.

וברגעמבולבלתמאדאניבהתחלה .ויזואלי

לקרות.לדבריםנותנתאנימתבהר.זהמסוים

לאשאנילהתרשםעלולאותימכירשלאמי

פתאוםשהדברעדמחליטהלאאני .החלטתית

ברור,כאילושניראהפתרוןכשעולהמתבהר.

כדי "הקלפיםאתמחדשוזלפזרנוהגתאני

הראשוניותהתחושותאםמחדשעצמילבדוק

תחושתאתכברליאיןכיום ...נכונותהיו

לאעדייןשהדבריםבשלבהבטחוןחוסר

ברור,לאעדייןשזהבשלבלהחליטברורים.

 .הנכוןמהמסלולאותילהסיטעלול

הכוריאוגרף!עםשלךהקשרמה

חייבתואנילבדלאאניבגדמעצבתכשאני

שלהרצוןלפעמים .הכוריאוגרףעםלעבוד

-בהקשבהלהזהריש .לשלוטהואהכוריאןגרף
להתחברלבסוף ,לקחתולאלקחת ,להקשיב

התערבותוהייתהליכשהפריעועצמי.עם

לעצמיקשובהדיהייתילא ,אגרסיבית

טובות.פחותהןבעיניוהתוצאות

וסומךתלבושותמעצבלוקחכשכוריאוגרף

לתתחשובטוב.הואביניהםהדיאלוגעליו

אםגם .הסוףעדהדבריםעםללכתלמעצב

שלהזרימהבתוךעדייואניבתהלי,ךטןעהאני

שלמודעלאתהליךשלענייןרקוזה ,עצמי

 .פנימיתהתבהרות

~ 
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בוריסהתלבושותשמעצבשעה ..........

עבד ) Boris Caksiran (צ'קשירן ~
אינטנסיבייסוחצייומייסבמשךשעברבחורף

בגעתון,המחולסדנתמרקדנינבחרתעס

האישיניסיונוועלדיעותיועלעליו,שוחחנו

,שנולדלבוריסלמחול.תלבושותבעיצוב

למעצביסבניגודיש , 1962בשנתביוגוסלביה

רקדןהיההואהבימה.עלאישיניסיוןרביס,

הקריירהאתקטעהשפציעהעדמקצועני,

שלו.הבימתית

לעיצובניגששהואהסיבות,אחתזואולי

כלל.בדרךהנהוגהמזושונהבגישהתלבושות

אסהתפאורה,(ואתהתלבושותאתרואההוא

המחול,מפעולתכחלקאותה)לעצבעליו

רצויולדעתו,התנועה.מןנפרדבלתימרכיב

אוהיוזמיסיהיועצמסשהרקדניסמאוד

בעיצוב.פעיליסשותפיסלפחות

II בגבי.נפצעתירקדןבהיותירבותשניסלפני

אתעזבתיבמחול,להופיעעודיכולתיומשלא

שניסמקץרקאבללמעצב,נעשיתיהכל.

עסשליהקשראתלחדשחיפשתיארוכות

תחושותאתהיטבזוכראניאבלהמחול.עולס

משהוזהאוליללבוש.שעליוהבגדלגביהרקדן

אחריס".מעצביסלעומתלישישמיוחד

התנועה,ביןהקשראתרואהאתהאיך

התלבושתעלהאםשלו!והלבושהרקדן

התנגדות!להוותאוהרקדן,עםיחדלרקוד

II בהוספתהכרחשאיןכךפשטות.אוהבאני

אמצעיכלשני,מצדאבללתנועה.תלבושת

האומנותיהמבעאתלשכללאולהוסיףהיכול

אוהצורהבעזרתיכולהבג,דהב,דרצוי.

לנועהלבושעלהתנועה.אתלהעשירהצבע

שאתהבזהרביופיישהתנועה.עסיחד

מחזקאוהמדגישלתנועה,משהומוסיף

אותה".

אתלשכללאמצעיםעודאחרותבמילים

 .עצמההתנועה

II התלבושתידיעלמשתנההתנועהשגסיתכן

בה".המשתתפיסהאביזריסאו

רוצההכוריאוגרףשמהדבר,שלבסופואבל

שלמעשהכךאנושיים.גופותאלהלראות
גופותפשוטמעדיפיםהיוהיוצריםרוב

עירומים.

II .אבלהגוף.אתלכסותמתכווןלאאנינכון

[לגופונוסףמשהולרקדןלהעניקמנסהאני

שעהלהתעופףלמשל,היכול,משהושלו].

אתשישליסמשהומסתיימת.עצמהשהתנועה

המשך".להיהווהאוהתנועה,

אוגראהםמרתהכגוןרקדנים,גםישאבל
-30הבשנותבארץשפעלהקראוס,גרטרוד

המהוותכבדות,תלבושותשאהבו ,-40וה

שלאחדמחולזוכראנילתנועה.התנגדות

יייהודית")התנ"כיתליצירתה(כוונתימרתה
ענקית,גלימההיתהשלההתלבושתבו

אתכמעטאלאאותהרקלאשכיסתה

כולה.הבימה

II בתוךמישהוישכזה,במקרהגסאבל

נגלהאונפרדהרקדובורגע,ומגיעהתלבושות,

כוריאוגרפיתעסעובדאניכרגעהבדיס.מתוך

בניו-יורק,ארוכותשניסכברהעובדתדנית,

ליצורקוסמטיקהיצרניידיעלשנתבקשה

היאשוניס.וגווניסצבעיסשיבטאמחול

היהשליוהרעיוןאיתה,ליצוראותיהזמינה

שמהסצבעונייס,בבדיסהבימהכלאתלכסות

המחולכדיתוךהרוקדות.הדמויותיצאו

הבימה,שהןהצבעיס,משלליוצאותהרקדניות

הגוף".עורצבעיהסשנותרומה

אתלעצבבסדנההמשתתפיסלרקדניסנותן

תהליךזהותלבושותיהס.ואתשלהסהתנועה

רקלאלחשובהרקדניסלומדיסוכךמשולב.

שלהס.התלבושותעלאלאהתנועהעל

 .אחרינוסף:לכיווןזושיטהפיתחתילאחרונה
,אניהלבושואתהתנועהאתיוצריסשהס

אותוונותןשעיצבו,הלבושאתלהסלוקח

בהבדליס.שיחושכדיבקבוצה,אחרלמישהו

אחר.למישהוהתייחסותליצורגסעליהסואז

הסהתלבושת,אתמהסלוקחאניכאשר

מהבדיסשיצרוהעזריסללאהזולתעסנותריס

שלביסאלהלרשותס.שעמדוהחפציסאו

תנועההכוללתיצירהשלבתהליךשוניס

ועיצוב".

זהמתארשאתהמהטועה,לאאניאם
 ...סטריפטיזבעצם

II גוף.באיפורמדוברהריזהמיוחדבמקרה

התנסיתיהאחרוןבזמן ...יפהדברזהוגוף

ומשונות.שונותבמסגרותתלבושותבעיצוב

הוליוודילסרטתלבושותמאותעיצבתילמשל,

ועסמלחמתי,סרטזהו .במולדתישצולסענקי,

מדיהס.אתלעצבעלישהיהחייליס,המוני

בעיותלושישנוערשלבסדנאותוהתנסיתי

חולישלחוגיסעסעבדתילחברה,הסתגלות

וכו'.איידס

אתמצאתואיךמרתק.לינשמעזה

בגעתון!אצלנו,הצעיריםהרקדנים

II להשתתףמהס, 10ובחרתימאודישןהתחלנו

יומייסבמשךיחדשעבדואלהוהסבסדנה.

 . IIהתהליךתוצאותאתנראהומחרוחצי.

עססדנהניהלתיאיךשעברבקיץראית

אניפולין.בדרוסביטוס,בעירצעיריסרקדניס

ווגוסלביה ,הלאומיהתיאטרוןייירמה",

YERMA" , NATIONAL THEATRE, VRSAC, YUGOSLAVIA " 
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"YERMA ", NATIONAL THEATRE, VRSAC, YUGOSLAVIA 

עםתרוכואחלשוחמרבהאתההאם

תחילתלפנימעצבאתהשלמענוהכוריאוגרף

העבודה?

II הכללי,הרעיוןאתמראשיודעאנירובפיעל' 

 ,ולתלבושותלבימה ,לכלסקיצותמכיןאניואז

אתלשכנעמצליחאניפעמיםוהרבה

הראשוניתהתפיסהאתולשנותהכוריאוגרף

נניח ,למשל ,לומציעשאניהעיצובלפישלו,

 ,משהולושדרושליאומרשהכוריאוגרף

יוצאתשלותיהראשהרקדניתשבהלסצינה

היאשבההדמות ,אהבהמרובמדעתה

כלאתממלאאניאז ,לייחשלהיאמתאהבת

איןולכוריאוגרף .. ,ותיצבאלייםעבנהבימה

נעלי-כלעםהתנועהאתלעצבאלאברירה

 , IIהללוהצנחנים

 ?שהיהמשהושלדוגמאאומשלסתםזה

II שלהלאומיבתיאטרוןשהיהממשימקרבזה

שלתיועתנתהפקהמחלקהיהזה ,בלגראד

II ואן'זדוןII , כלעםמשתגעתאלוירהדונה

 , IIםיהנעלימאות

 ...ממךמדעתויצאהכוריאוגרףשגםמניח,ניא

II שלהפתיחהבסצינת ,מאודיפהצאיזהאבל

תמונתליצורהכוריאוגרףקשיבזוהפקה

 "חם!הייהשזהרוצהאני IIאמרוהואקרנבל,

-כגבריםנשים-הרקדניםכלאתהלבשתיאז
ועל ,ענקיותאדומותהינקרינולבשמלות

היההכוריאוגרף ,אחידהאדומהמסכההםיפנ

הורדתייצרשהואהמחולכדיתוךאבל ,בהלם

וזה ,והרקדניותיםנמהרקדהתלבושותאת

 , IIודמאחםנעשה

זהבאמת,אוהבשאתהשמהרואהאני

שתווצרהמחול,כדיתוךישתנושהתלבושות

בחדר-יתלבשולאשהרקדניםדינאמיקה.

לחדרוישובוירקדולבימה,יעלוהאיפור,

 .הלבושאתסירויוהאיפור

II שאנימרכיביםשלושהכללבדרךלייש

ההשתנות,הואמהםזואח ,לשלבמשתדל
שיתרחש ,השלישיואילוהסמליות,הואינהש
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לרקדגיסגותואגי

אתלעצבבסדגההמשתתפיס

ואתשלהסהתגועה

תהלירזהותלבושותיהס.

הרקדגיסלומדיסוכרמשולב.

התגועהעלרקלאלחשוב

שלהס.התלבושותעלאלא

אתיוצריסשהסאחרי

אגיהלבוש,ואתהתגועה

שעיצבו,הלבושאתלהסלוקח

אחרלמישהואותווגותו

בהבדליסשיחושכדיבקבוצה,

יהבלוסגו,ילגרדבף,בוטטרוןתיא ,"ושרבגופרהייא

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

., M :ג: 

היוסלביוגד,רלגבמי,ולאה (וטרהתיא ,"חוא( (וייד

"DON JUAN", NATIONAL THEATRE, BELGRADE, YUGOSLAVIA 

יצפוובלתימדהיםמשהושיקרה ,קטןנסאיזה

למשל, ,הדרגתילהיותיכולהשינוי ,מפתיעאו

חשלאטלאטורק ,מתקצרתארוכהתלבושת

מכהההופכתשהתלבושתאו ,ינויבשהצופה

היאגםיכולהוסמליות ,להפךאורהילבה

פוגשתבאדוםהרקדניתנאמר ,בצבעלהתבטא

מלהיבשהרוקדתשהאישהאו ,בלבןדמויות

 ,ללבנהאותהוהופכתאותהמרימהצבעונית

שוכבת ,למותהולכתאשההקטן:והנס

 ,בירחלגעתומבקשתקמההיא ,במיטתה

שהןוברגע ,נכנסתהירחאתהמייצגתהדמות

והיאשלההלבנההכותונתנעלמת ,נפגשות

מתיחסיםהרקדניםיתראבל ,כחולבבגדניצבת

יהדווערשלעשוכבתיןידעאיהכאילואליה

 , IIהפלאזה-רפאיםרוחהיאכאילושלה,

הקסםהואהמפליא,הקטןהנס,נכון

אין.האםבימתימופעכלשלהבסיסי
דהימפחקצתשלךשהגישהכוריאוגרפים,

שלאבמהמתערבשאתהשחושביםאותם?

לך?נוגע

II שאנימהאומרכללשבדרךבן-אדםאני

שזהכ,ךזהאתלהגידמשתדלאניאבל ,חושב

 , IIהדעתעלתקבלי

אולמחולטילברכתבתלאמעולםהאם

אוגרפיה?יכוריצרת

אלהאבל ,ליברטישניכתבתיהיסוס)(אחרי"

דברשוםעכשיושעדכך ,ענקייםםיפרויקט

עםבסדנאותעבודתיכדיתוך ,בוצעלא

עשיתיפשוטאבל ,דבריםכמהנוצרוםירקדנ

 " .. ,הכלזה ,םיהרקדנעםנסיונות

לכוריאוגרפיהיותרטובההגדרהמכיראיני

ם.ירקדנעםניסיונותלערוךשתיארת:מזו

 ,אצלנוולעבודלישראללשובמקווהבוריס

ועד ,מחולמופעבעיצובאוסדנאותבמסגרת

אותושפגש ,נהריןאוהדהביע ,לישידועכמה

להזמיןרצון ,שלוהעבודותתיקאתוראה

 ,בעתידבת-שבעעםלעבודאותו

ם
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שים
וגברים

בן-מנחםעתליהמאת

בעיניהיווהלמחולתלבושותעיצוב .........
המענייניםהאתגריםאחדאתתמיד ~
כיום,לבמה.התלבושותעיצובבתחוםביותר

ועיצובהבמהאלחודרתהרחובכשאופנת

היומיום,לחייחודרלבמההתלבושות

לכלבימתיאירועהפכוהאופנהכשתצוגות

ומענייןגדלוהמצאהלחידןשהאתגרדבר,

 .במיוחד

מתחןםהמחולעולםאלשהגעתי ,מניחהאני

לשלבבחירתיעלרבןתהשפיעההתיאטרןן

תמידניתן .בתלבןשות IIתקןפתיים IIאלמנטים

שןנותמתקןפןת IIציטןטים IIלמקןםלמצןא

מגווןעכשןוי.מןדרני,בגדשלמכלןלבתןך

 ,כיוםלרשןתנוהעומדהמודרנייםהחומרים

כללהםשאיןבחומריםןכלהמטקסטילהחל

תלבןשןתליצןרמאפשריםלבג,דמיידיקשר

II פנטסטיןתII הדעתעללהעלותשניתןככל

 ,זאתעםיחד.הדמיוןידשמרחיקהןככל

אתמסרבלןתאןמגבילותאינןאלהתלבושןת

התנןעה.

אתגםכיןםמשלבןתרבןתמחןליצירןת

בפיטקסטים ,בתןכןהתיאטרןניהתחןם

זהשילוב .'ןכןתפאןרה ,אביזריםרקדנים,

המאפשריםחדשים,זרמיםשניעימןמביא

בפיסול,הנןגעןתמורכבות,תלבושןתעיצוב

יןמיןמייםבגדים ,מהרחוב""תלבןשןתןמןלן

גבריםחליפןתכגגןריאליסטיבמראה ,לכאורה

 ,חצאיןת ,מטריקן IIז IIחןלצותשחןרןת,

שניתן,לבןשפרטיועןדקומבניזןןשמלןת

לשלוףלחילןפיןאןממןצעתחנותבכללרכוש

זה,מראה .המבצעיםשלהבגדיםמארון

הבמהעלהדמןיןתאתלקרבאמורשלכאורה

מפןספסלמראהאחתלאגורם ,הצופיםלקהל

לתןכןלשןותטעםאיןשהריבימתית.מבחינה

סתםככה IIשלמראהלביצןעאןהדברים

 ,התנועהמרקם ."לבמהןעלינןבסביבהעברנן

מקרי.אינןהריהריקןדומבנהההבעה

ןהתפאןרההתאןרההמןזיקה, ,הכוריאןגרפיה

מחייהסיטואציהאתמיידיתמןציאים

שתגרןמנהאלההןהתלבושותדוןקאהחןלין.

דןקןמנטריבקטעצופהשהןאלחשןבלקהל

מהחיים.שאןליומיומי

 ."חושביםרגע IIשלמוקדהואהבמהעלאדם

על IIבמקרה IIאין ,סתמילאהואעלהבמהגןף

דגשזהן ,מהיןמיןםהפסקהזןהיהבמה.

גםזכאיםהתיחסןתלאןתההתיחסןת.ונקןדת

התלבןשןת.ביניהםו ,הנןספיםהמרכיבים

אןלםהאדם,אתעןשהלאאוליהתלבושת

אין .ןמשמעןתיחשובמרכיבספקללאהיא

לברןחצןרךאיןמתלבושןת,לפחדטעם

נראיתאומנםזו .בתלבןשןתדווקאממחןיבות

44 

\ 
;0;\ .G ~. 

.. 

מנחם-בןעתליהור,יא

ILL.: ATALIA 8EN·MENAHEM 



השטחאתהמעצביס,לנו,משאירהזומופלאה

לשנינפרדותגיזרות.אוחדולדמיוןפנוי

נתוניסהמשחקחוקיכל ,הבמהעלהמיניס

 ,לרשותנועומדיסמגווניסחומריס ,לשינוי

ועץזכוכית ,מתכותמודרני,טקסטיל

צריך ,התירוציסנגמרובקיצור,לשימושנו.

נותניכאח,דומעצביסכוריאוגרפיסלעבו,ד

ליהנותהיוסיכוליסוהקהלהתקציביס

 ,זוללאהמחירומרגשיס.קסומיסמעולמות

הראוילמקוסהתלבושותאתלהחזירצריך

הבמה.עללהן

אבל ,פשטותלהשיגביותרהקלההדרך

אחתלאנראיתכזופשטותשלהתוצאה

שכחמישהוכאילו ,גמורלאמשהוכטעות,

 .נאמנהעבודתואתלעשות

( 
\ <::. 

.\, <? 

) 

מעמיקתלבושותשעיצובמאמינה,אני

מבלי ,הפשטותלתחושתלסייעיכולומקצועי

חלקהןהבמהעלתלבושות .רעטעסלהשאיר

תלבושותהתאמתכולה,מהיצירהנפרדבלתי

היאולהבעהלתנועהירה,וליצלמבצעיס

המלאכהאתלהשאירורצוימקצועיתמיומנות

 ~המקצוע.לאנשי
עסלעבודלייצאהאחרונותהשניסבמהלך

ודרכיעבודהסגנונותבמגווןכוריאוגרפיס

הזדמנותלישסיפקדברומגוונות,שונותהבעה

הכיסויסוגייתבהןשונות,בשאלותלדון

 ,לומרליקשה .בתנועההגוףשלוהחשיפה

הרצוןלמרות .משמעיתחדמסקנהשישנה

גסקיימת ,שהואכמונטו,הגוףאתלהשאיר

 IIמילהעוד IIלהגידמשהו",עוד IIלתתהשאיפה

זהרצוןהתלבושת.כמויחזותמרכיבידיעל

לגזרותאחתלאמובילדווקאלהבעה

גסומכאן ,נוספותלבושלשכבותמורכבות,

והסתרתו.הגוףלכיסוי

רבים,לריקודיםתלבושותעיצבהמנחםבןעתליה*

ביניהם:

עזרתי),ויגאלאלדור(גבירוקדים"ייהערב

דר),(נעהאלה"ו"אינו"לקרימוסה"בעשב",ייראשים

קולבן),(אמירייקזבלנקה"

לוי),(עפרהייחורף"

בן-גל).וניר-דרור(ליאתאהובי"לקוםלשבת"  LL.' ATAL/A BEN-MENAHEM/םמנח-(נוה 7תע ,וראו

עלגו,חושביס"."רגעשלמוקדהואהבמהעלאדס
 ,נראהוהעולסהארץבימותעלחטוףבמבט

לכתמרחיקיצעדיסעושההנשיהבגדשבעוד

תחנהעסהקרסולעדחצאיתמאורךבשינוייס,

לקוהחצאיתהעלמותועדהברךבאורךקצרה

ומכאןמחו,ךועדארוךמשרוולהגוף,בגד

 IIנפתח IIהגבריהבגד ,הגבולהסהשמייס

היוסומאפשרהאחרונותבשניסרקלעבודה

פתיחותקדומות.ודעותגבולותללאלעצב

הפסקהזוהיהבמה.על"במקרה"איוסתמי,לאהואהבמה

התיחסותלאותההתיחסות.ונקודתדגשזהומהיומיוס,

התלבושותוביניהסהנוספיס,המרכיביסגסזכאיס

 ...שמאירמהבלן
תאורה

במה

קולמערכות

 03-5490757פקס. 03-540ו 266-7טל.בע"כ(ואולפניםתאטרווכ(ערכותדבאור



 .במיוחדחשובתפקידנודעלבגד ..........
""""1IIIIIIII הואהמחול.בתחוסעצומהוהשפעה

בדיס ,תלבושותלעיצובמומחיסהעסיק

הורגלנושניסבמשךשוניס.ואביזריסמיוחדיס

תפאורה ,תלבושתהבמה:באביזרילראות

המחולי.מהמופעאינטגרליחלק ,ותאורה

קצותעללעמודהרקדניתאתשהביאההנעל

 ,במחולהרומנטיהעידואתפתחהאצבעותיה

הנעלהורדתשנה.וחמישיסממאהיותרלפני

למחולהחושפניוהבגדדונקאואיזדורהידיעל

אתפתחו "הפאוושלאחה"צ"ינסקי'ניזשל

השקופותהנימפותשמלותהמודרני.העידו

רשתמבדינתפרועבורובאקסטלאוושיצר

לכלושונהמיוחדבאופובידצבועיס ,סישקופ

היהוזהעירוס.גוףעלכזכור,ונלבשו,נימפה

 ! 1912בשנת

רגלהלבוש:פניאתשינההמודרניהמחול

לעירוסאיפשרושקוףאוצמודגוףבגד ,יחפה

הבמה.אללשוב

אתלסמויכולהתקופה,עלמלמדהבגד

את ,המחוליתהדמותשלהחברתימדעהמ

להדגישמסוגלהוא ,הדתי ,הכלכלימצבה

ביולנקבה,זכרביולהפרידויכול ,מיולאוס,

איפשרהלבושלבעל-חייס.צומחביו ,לזקונער

ולשחקניסזכריותדמויותלרקודלרקדניות

היפאניבתיאטרוונשיותדמויותלשחק

העירוס?שלתפקידומהואולסוהשקספירי.

ייחוד?איזהבושישאובגדשלסוגהואהאס

עצמאייסיוצריסמושךוהוא ,משלוכוחלבגד

מצליחהואדמיוו.מלאותצורותבולעצב

ובכוחוהרקדובגוףיפיסאבריסלהבליט

כשהואהבג,דרצוייס.הפחותאלואתלהסתיר

אתלמקדלרקדומאפשר ,לדמותסמלמשמש

להוותגסעלולהואאבל .הדמותאלרגשותיו

 .ליוצרומחסוסמכשול

בכ,ךהואמדירבהעוצמהבעלבגדשלחסרונו

כביכוללוומאפשרהרקדועלמשתלטשהוא

שלהעבודהעיקרהטכני.בצדרקלעסוק

הבגד.בידינותרהפנימיתהדמותעיצוב

אלכשבאאבינויעקבבידינוצלהבגדשלכוחו

הזקושיעקבכדיפרווה,ידיוכפותועלאביו

יעקבקולהקול IIהבכור:עשיושהואיחשוב

אתלגזולשבאשעה ,"עשיוידייסיוהיד

הבכורה.

 1910 "טטלוגלןמאנןואןהנס ,'כור ,"יימוט<ושונס
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מה.י
מרגוריןירוןמאת

מעיניהאמיתיתהדמותאתמסתירוהבגדיש

אותהמסתירוהואישאבלממול.העומד

חוסס ,הרקדואתומגבילעצמומהיוצראפילו

מהסוליצורשלורגשותיואתמלראותאותו

המילהשגס ,מקרהזה(האסמחוליתדמות

ממעילבעבריתמקורו'בגידה'וגס'מעילה'
ומבגד?).

אינווהרקדוהגוףעלהבגדמונחבהסבמקריס

מבעדשלוותחושותיורגשותיואתלזהותפנוי

מסכה-מסךמחסוס,מעיוהמהווהלבג,ד

הבגדבוגד-תחושותיוולעוצמתלעצמיותו

רמזישהמקראיגו-העדובסיפורכברברקדו·

מתוודעיסוחווהאדס .הבגדשללערמומיותו

מינימליסטי.בגדלהסותופריסהעירוסאל

התבוששו.לאעירומיסוחווהאדסכשהיו

לערמומייסהפכוחגורות,להסכשתפרו

חגורות"להסויעשותאנהעלהלהסויתפרו"

מתווכחיסוהס- )'זפסוק ,'ג(בראשית

עסבוויכוחיספתלתלותבדרכיסומתמרניס

בגו.האלוהיס

הואחשוב,בענרוםהרנקוד

בנקורתאתלהחלנשמצלנח

הגפש,שלהדתנוגנהמשפטבנת

הענרוםפועלו.אתהמגבנלה

הגו,שלהאקוסטנקהאתפותח

להשמנעלרגשותותאפשר

מנוחדתבבהנרותקולםאת

מוחשי,כסמולבגדהרקדוזקוקלפעמיס

וישהמחוליתהדמותאתלעצבלוהמאפשר

בגדיו,אתלהשיללהעדרו;דווקאזקוקוהוא

אתלגלותמנתעלהגוףמעלהמסךאתלהוריד

נבכיעסלהתמודדוכךעירוס,להיותהנפש,

הרקדועל .במערומיההאמתעסהנפש,

כשהעירוסהפנימי,עולמועסלהתמודד

הפנימי,לעולמוראי ,בבואהמהווההחיצוני
 ..לנשמתו

אנוהצופה.אתגסחושףהבימתיהעירוס

לבג,דאנשיסשלהחריפהלתגובהעריס
ובעיקרהשקוףללבושהצמו,דללבוש ,למסכה
לעירוס.

במשךהשתנתהבמחוללעירוסההתייחסות

רקדניותהיו-20הבשנותדווקאהשניס.

הגיעהומשסאירופה,במרכזבעיקרמודרניות,

אובעירוס,מופיעותלארץ-ישראל,גסהתופעה

נהגהקדמוגוריתבעירוס.בתרגיליסעוסקות

בתל-אביב,היסשפתעלבגדיסללאלהתאמו

רוקדותאורנשטייוהאחיותשלתצלומיסויש

מחול IIשל 10 'מסגיליוו(ראהבטבעעירומות

העירוסלגוףוהגישהזותופעהאבל .) IIבישראל

שניסהזהאניהייתילמעשההשתנתה.הרוקד

לבימתהעירוסשלהלגיטימציהאתלהחזיר

בקנהחידושהיהלאזההישראלי.המחול

זולגישההורגלוכברבאירופהכיעולמי,מידה

מאנו,ואוהאנסשלבריקודיו ,-60השנותמאז

אחרות.להקותואצל ,קמפלינדסישלבלהקתו

הישראליתהרקדניתהייתהדלסקייונת

 .) 1986 (למחולפנויבגוףשרקדההראשונה
ביצירתי IIהענקית IIהתפקידאתרקדהדלסקי

אניהיוסעדמלא.בעירוס IIמקוללותנשיס"

אותהשפקדוהרביסהמעריציסאתזוכר

יונת .הביתמפתועלפרחיסזריוהניחו

ללאבגופה,אברכלעסלרקודהצליחה

הרגישגופה .ריגשייסאופיזייסמחסומיס

 ,ונערצתענקיתלוונוסנדמתהוהיאמשוחרר

ראיבבואה,מהווההחיצוניכשהעירוס

לנשמתה.-הפנימילעולמה

ולכושלה,רגליהאתשנאהגראהסמרתה

אותו.שהסתירובשמלותרקדהתמיד

המותנייסאתאהבהלאהרמתייעלהרקדנית

שירדשקוף,בדלשמלהלהוסיףודרשהשלה

הברכייסאתאהבהלאחוגלהרקדניתסביבו.

עלקצרצר,במינילרקודשלאוביקשהשלה

עבודהלאחר .מטרדתולהשתחררמנת

במאמץניסינואלהרקדניותעסממושכת

כוונושנתאלו IIמסכות IIלהורידמשותף

ועבדנוריגשי,עלבווגופנית,מבוכהלהסתיר

כאחד.והגוףהרגשוזיכוךגילויעל

בפתח IIהסיוס,בפרק"התופת",שליבמחול

דמותהאתהרמתייעלרקדהגו-עדו",שערי

מבקרינפשה.ותהפוכותיסוריהעללאורהשל

זהמחולשיבחוובאירופהבארץהאמנות

מחוליכביצועאותומזכיריסהיוםועד ) 1988 (

רגשותבשילובמרשימהגופניתיכולתשביטא

עדיעלעברהרביסלבטיס .דינמייסאנושייס

גדלההיאשכו ,בעירוסלהופיעשהסכימה

למשפחהבתהיאבירושלים.דתיתבשכונה

מהמוסכמותהיציאהואוהבת.חמה ,מסורתית

ניצחה.נחישותהאולסעבורה,קלההיתהלא

כייעלהבינהואימוניסחזרותכדיתוך

אלאפרובוקציה,להיותמתכווואינוהעירום



 ,משחררריקןדעמןק.פנימינפשימתהליךחלק

 .קתרזיסבבחינתשהןא

ןבעיתןנים,הטלןןיזיהברשתןתרןאיינהיעל

עלןיתרהןלאןחברתי,משפחתיבלחץעמדה

כחןליהכממשיכה,הרגישההיאאמןנתה.

הרנסנס.אמניגדןלישלהאמנןתבשרשרת

ןבנבנןטןאלאנג'לן.מיכשלןפסליהםציןריהם

במאבקה.השראהלהנתנןצ'ליני

פנטזיה IIשליהמחןללהקתבהפקת

לבתשןמתאתמשכה ,) II (1997איסלאמית
היא .חןגלהרקדניתהמחןלןאנשיהקהל

 IIהפרסיהעבד IIלמחןלמיןחדביצןעהעניקה

המחןלי(הרעיןן"חןבנשצ'ינה"האןפרהמתןך

נערה,עירןני).נפתליבידיעןבדהריקןדשל

אצילבןיאר,שללחצרןמןבלת ,פרסיהשבןיה,

בבגדרקדהחןגל .במחןללשעשעןכדירןסי,

זהבגדדןןקא ...משגילהיןתרשהסתירשקןף

ןהשכלהרגשלשחרןראןתהלהביאהצליח

זה.מיןחדבמחןלהדרןש

בכללבארץבעירןםלהןפיעפשןטלא

הןאחשןב,בעירןםהריקןדבפרט.ןבירןשלים

מאבריםהבןשהאתלהחלישהרקדןאתמלמד

הןאמןשכים.כבלתיבעיניןהנתפשיםשןנים

המשפטביתביקןרתאתלהחלישמצליח

 .פןעלןאתהמגבילההנפש,שלהדמיןני

הגןףשלהאקןסטיקהאתפןתחהעירןם

בבהירןתקןלםאתלהשמיעלרגשןתןמאפשר

מיןחדת.

הצהירהןא .בעירןםלהןפיעסרבמרקדניאחד

הןאהאם ,אןתןשאלתיבגןפן.מתבייששהןא

כיאטאטהןדההןאידין.בכפןתגםמתבייש

מסןימיםמאןדבחלקיםרקמתביישהןא

כיגיליתי,רבןתעבןדהשנןתבמשךשבגןפן.

להפתיעדןקאיכןלבבןשההכרןךהתהליך

רקדן .אחרממקןרהנןבעחדשריקןדןלאפשר

אךהיסןס,ללאמכנסיןאתהןרידאחדצעיר

רקדנית, ...לפתןחרקמןכןהיהחןלצתןאת

הייתהלאחןלצתה,אתבקלןתשהשילה

לברכיה.מתחתאלמכנסיהאתלהןרידמןכנה

העצןרהעלבןןאתעןררההברכייםחשיפת

עםעבןדתישנןתבמשךכך .רגשןתיהבמערכת

ישנןכיגיליתיאחריםרקדניםשלןגןפםפיןג

גןףחלקיאלהמןזרהיחסביןברןרקשר

נןשאהיהזה(קשרהריגשיןתיפקןדםשןנים

נפתליעםהמשןתףבספריאןרשראהמחקרי,

המחןל-אישיתדמימה IIהכןתרתתחתעירןני

 .תלןי")הבלתי

גילןהעתיקהביןןןןכברהשמש,תחתחדשאין

הצעיריםאימןניהעירןם.שלהמרפאכןחןאת

 ,מלאבעירןםנעשןןבמחןלהמגעבקרבןת

לאירןעיםמןקדהיהההתפשטןתןחדר

ןנפשגןףבמרפאןתכיןםןתרבןתיים.חברתיים

משיטהכחלקהעירןםנכנסהרחבבעןלם

גןףאבריעלמןנחשהבגדשעהכיפןלית.יט

שלקיןמןאתמדגישהןאבהם,שמתביישים

מצבעלהשפעהישלעירטןל .שבקרבןהעלבןן

העלבןןמתרדמתהרגשאתלעןררןבכןחןזה

אחרלרעיןן ,אחרמרכזילמןקדןלפנןת

שנןצר.החדשברגשהתפקידאתןלהעשיר

הםבארץבעירוםהריקודשלאלוניסיונות

כילהדגישישאןלםןמבןרכים,חלןציים

פרקאןחןלפתאןפנהבבחינתאינןהעירןם

אן IIהטבעאלהחזרה IIהמכןנהבמהפכה

בהתפתחןתפןעןדאלא ,"החדשהעידן"

ןפנימיןתחיצןניןתממגבלןתןשחרןרןהרקדן

כאחד.

העירןםאתשמאפשרהןאהלבןש

המפחיתהמשפיל, ,המתריס ,הפרןבןקטיבי

שליןפיןאתןהמהללהגרנדיןזיהמעליב,ער,ן

המציגרקדןשלבגדיןאתהןרדכאחד.הגןף

 ,נזיר ,חייל :אןתןמאפייןשהלבןשתפקי,ד

כןחןמהןןתגלה ...קדמןןאדם ,אינדיאנינסי,ן

רןם.יהעשלהיצירתי

אןפיהבעיצןבמכריעתפקידממלאןהבגדיש

אותןליצןרצריךלבדןשהרגשןיש ,הדמןתשל

בקיןמן.ןלשכנע

שחייבכןח,אןתן ,לדעתייש, ,במחןללעירןם

אתלהןרידהעתיקהיןוניהשחקןרגשותאת

היוןניבתיאטרןןהעולם.אללצאתהמסכה,

שאפיינה ,פניןעלמסכהלשחקןהיתההעתיק

שעיצב.הדמותשלןמעמדהגילהאופיה,את

היסטןריןת(בתקןפןתהמסכהמשהןרדהרק

שלהמשחקמלאכתהחלהיןתר)מאןחרןת

להתפתחהיהיכןלןכךשלן.הפניםשרירי

רגשןת.לבטאהמסןגלשחקן

הרקדניםהופיעוהצרפתיהחצרוניבבאלט

מחציתעדפניהםעלעורעשויותמסכותוחצי

שלמהפניםהמסכההןרדת .-17ההמאה

השריריםמחןלאתלהראןתיכןלההרקדן

את ,הכלליתהמחןלתנןפתבתןךהקטנים

החדשהעירןםהפנים.הבעתןאתהמימיקה

מלאכתאתןלפתחבימינןלהתפתחיכןל

 :נןספיםגןףבשריריןהמשחקהרגשןתשזירת

כדיתןךןהזרןעותהרגלייםהבטן,הגב,בשרירי

אינםהרקדןפניכיהכללית.המחןלתנןפת

פנןימקןםבעצםהואגןפןכל-השחקןכפני

 ,םניפהןאהעירוםגןפןכל-רגשןתיןטןיילב

מקןםמכל .המחןלתןכןמשתקףבהן

 ) 1990 (דוד"בריתבנימחןלןת IIאתכשרקדתי
כןןנתי.היתהזןישראל,בפסטיבלבעירןם

חןןיהעבןריהיההקהלבפניבעירןםהריקןד

אןתי,הפתיעההמתפרץהרגשעןצמת .עמןקה

המשתחררתהעןצמההיתההבימהשעלמשום

שבחזרןת.מזןיןתרעזה

שןןיןןהגןףאברילכלנותןהעירטול

המתפנהשלם,לגןףהופךהרקדן .ןתיהזדמנן

להפחיתמנגניםנדרןששלאכפילריקןד.

אתישלהחלמזמרים ,תםיננגמכליליםיצל

רקדניםאםנתפלאאל ,שירתםעןצמת

ןלנגןלהשתחררמיןחדיםבמקריםמבקשים

תריימכלבאמצעןתרגשןתיהםמיתריבכל

 .גןפם

מקווהאני-חבריםהמימס,דאנשיאבא,

 ,לשפוטמבליאלה,דבריבזכות ,תבינושכעת

 .בעירוםהריקודאת

ם
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ביןהחם/הקרבצירוףטובמשהויש .........

כגוןמאודוצעיריםצעיריםרקדנים ~
-24הבןהמדהיםהטריהרוסיזייצב,אלכסנדר

ותקבעלותיצירותלביןשטוטגארט,באלטשל

אופוקיןשל IIהסילפידות IIכגון"היסטורי",

בשנתטטליגלןשיצר ," Voluntaries "למשל,

שלהאומנותיהמנהלשהיהשעה , 1973

ג'וןשלוהטראגיהפתאומימותולאחרהלהקה

קרנקו.

ריד ,הנוכחיהמנהלשלשהמדיניותמסתבר,

אחדמצדמישורים:בשנימתנהלתאנדרסון,

אתלהפוךפשוטיםלאמאמציםעושההוא

היידהממרסיהשירשומזדקןההולךהצוות

גבוההרמהעלרקדניםשלצעירהלחבורה

מרוסיהנהדריםצעיריםבעיקר-מאוד

איטלקיםשלקטנהלאחבורהוגםואוקראינה

ברפרטוארהמצויותיצירותלחדששניומצד

בשניםאותןלרקודטרחושלאהלהקה,

האחרונות.

האומנותיהמנהלבתפקידמכהןאנדרסון

פרי.נושאתכברוגישתומשנהפחות

 ,) Uwe Scholzנשולץאווההכוריאוגרף
כיוםומנהלבשטוטגארטגדלהואשאף ,למשל

סולוקטעיארבעהיצרלייפציג,באלטאת

שבכורתו , lINotations 1-411יחי,דלרקדן

עבודה .' 96באוקטוברהתקיימהבשטוטגארט

רבה.וירטואוזיתיכולתהדורשתמרגשת

להקרנתמרקעמשמשהחשוךהבימהרקע

פיירשחיברהתוויםשלמכתב-הידקטעים

כךאחרורקבתווים,מסתכלהרקדןבולז.

המוזיקהאת IIלומד IIהואכאילו ,לתנועהפונה

המחוללעשות.מהמחליטכךאחרורקתחילה

שלהאורחלכוכבתחילהנועדהזההמיוחד

לוהמתעופףמלחוב,ולדימירשטוטגארט,

והנמנה ,ושטוטגארטלוינהניו-יורקביןבעולם

בהמופיעאבלהקבועים,רקדניהעלרשמית

למדי.רחוקותלעיתיםרק

הסולואתביצעשראיתיבמופע ,מקוםמכל

צעיראףאחר,אוקראינירקדןשולץשל

החלפתאולישמו.זייצבאלכסנדרממלחוב,

מצד IIחינוכי IIמעשהבגדרהיתהזותפקידים

במופערקדעצמומלחובכיהאומנותי,המנהל

של IVoluntariesב"אחרתפקידלראשונהזה
משתוקקשהוא ,ליאמרמלחובטטלי.גלן

דורשיםהכלאבל ,מודרניותביצירותלרקוד

שלקלאסייםבתפקידיםהעתכללהופיעממנו

 ...למיניהםנסיכים

מילא ,ממשנערכמוהנראהזייצב,מקום,מכל

מלאת ,ומדוייקתחדהבתנועההבימהאת

בניגוד ,ומוצקרזההואמלהיב.נעוריםלהט

הוויתווכלכשמנת,רכהשתנועתולמלחוב,

לראותהלכתיהמופעבבוקרלטעמי.מדינשית

מצויינת,רוסיתמורהעםהלהקהשיעוראת

דקותכמהכעבוררקהבנות.אתהמלמדת

אחרתלאהיתה IIהבנות IIשאחתלבשמתי

להשתתףבחרהואמלחוב.החברמאשר

זומורהמעדיףהואכידווקא,הבנותבשיעור

 ...לבניםהמורהעל

שבוצעהקרנקו,ג'וןשלהותיקהיצירתוגם

למוזיקה " 1אופוס II , 1965בשנתלראשונה

וזכתהלאחרונהחודשה ,וברןאנטוןמאת

איזהמלהיב.לאכיאםטוב,לביצוע

!יצירותיוקרנקוהיהמעולהכוריאוגרף

שטוטגארט,שלברזלצאןכנכסימשמשות

שעליוזה,יקר"צאן"לטפחמתכווןואנדרסן

 20כמעטבמשךשהיהשעהגדל,עצמוהוא

שנות 10מקץשבשאליה ,הלהקהמרקדנישנה

מולדתו.בקנדה,עבודה

II המזגמיניארבעתFour) II " 
" Temperaments ( למוזיקהבאלאנשיןמאת

הפכהשמכבריצירההיאהינדמיתשל

השטוטגארטאייםניאו-קלאסית.לקלאסיקה

יצירהעודביותר.משכנעתבצורהזאתביצעו

 IIפא-דה-דא"צ'ייקובסקיבאלאנשין,מאת
והרקדניתמלחובולדימירידיעלבוצעה

מלחוב .) Julia Kraemer (קרמריוליההטובה

בקפיצותהוירטואוזיתיכולתומלואאתהראה

באלרינהללהקהאיןעדייןאבלמושלמות,

 ...קיילבירגיטאוהיידהמרסיהשלברמתה

II הסילפידותII הבאלטלמעשה,-פוקיןמאת

בתולדותהראשוןהעלילה,נעדרהמופשט,

לביצועהפעםזכה--20הבמאההבאלט

 Robert (טיוזלירוברטמלהיב.לאאבל"הגון"
Tewsley (, שהגיעתואריפהרקדן,

האומנותיהמנהלעםיחדמקנדהלשטוטגארט

לאהלהקה,שלהעולהלכוכבהנחשבהחדש,

הפעם.הבריק

מאורוצעיר,איטלקייוצרשלעבודתו

שללמוזיקה ) Mauro Bigonzetti (ביגונצטי

היתה , IIKazimir's Colours "שוסטקוביץ'

יוצריםכמהשלכדרכםמבולגנת, ,מבולבלת

יכולתואתלשפוטאסוראבלבימינו.צעירים

בלבד.אחתעבודהפיעליוצרשל

 ,בוגונ.צטימאורון;כורש.לקאזימיר(/"הצבעיםיי

 ,טווזלוורוברטאולמןמרגרטרקדנוס,

קולואןגונדלצולוס,

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

DANCERS, MARGARET JLLMANN & ROBERT TEWSLEY, 

PHOTO, GUNDEL KJLJAN 

ורוברטאולמןמרגרטקדנוס,ר "טטלגלןכור', ,"ונטארוס"ל

ק'ל,אןגונדלצ'לוס, ,ט'וזל'

VOLUNTARJES". CHOR.: GLEN TETLEY, DANCERS: MARGARET JLLMANN " 

ROBERT TEWSLEY, PHOTO: GUNDEL KJLJAN & 

אנדרסוןרידשלהחדשהשהמדיניותנראה,

והתרוממותלחלוחיתלהחזירומצליחההולכת

חידושעלעובדתהלהקהלשטוטגארט.רוח

קרנקו,שלהמצויינותהשקספיריותעבודותיו

ביניהן ,הלהקהלמוניטיןהבסיסאתשהיוו

II הסוררתאילוףII וII ויוליהרומיאו". 

הקהלזו:בלהקהלקנאממשאפשראחדבתחום

ששומעיםשעהשטוטגארט.שלוהנלהבהנאמן

הכרטיסיםקוניומיעוטהצופיםאדישותעל

בשטוטגארטהשונות,הגרמניותהבאלטבלהקות

והםברובםצעיריםהצופיםמלא,תמידהאולם

ולהשליךארוכותדקותכפייםלמחואמוכנים

האהוביםשהאומניםשעהפרחים,זרילבימה

 .המסךלפנימשתחוויםעליהם

~ 
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משעשעאבלשולי

Cruising the " 
" Perforlllative 
 Indiana University Pressבהןצאת

ע' 260

מפחידהזהמסקרוספרשלתת-הכןתרת

מאןדמיליםשלןשבהכתןבןתשכןבמקצת,

בימינן:בארה"בהמחןלבמחקריאןפנתיןת

Ethnicity, Nationality, Sexuality . 

ההןמןאים,מעןלםשאןל " cruising "המןנח

אןבבאריםפרטנרים"לצןד"ןפירןשן

מיני.אנןשי,קשרלמחפשימפגשבמקןמןת

אחדןתהנההכללי,הכיןןןאתלתארמנתעל

הבגדיםבארןןהיהיימיהמאמרים:מכןתרןת

ג'קסןן",מייקלשלהמיןייאברשלי?",

ייהןמןסקסןאליןתהטלפןן",שלייההןמןאיןת

חבןרןתאןחברןתאןדןתעלש::(כפיה",

מינילמיעןטהשתייכןתמחייבןתשכאילן

מסןיים.

מרתקאןלםלמחןל,רקנןגעשאינןספר

עיניים.ןמאירמשעשעןלעיתים
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י
ים

האיש,אשטוןפרדיק

שלוהיצירותו, IIח

" Secret Muses " 
The Life of Frederick Ashton 

 Julie Kavanaghמאת
 Faber & Faberהןצאת

 1996לןנדןן,

כמןמצןייןמחןלספרלאןריצאלאמזמן

ג'ןלישלהאןמנןתית-אישיתאפיהגרהבין

הכןריאןגרפיםאחדאןדןתעלקאןןאנה

אשטןן, ,-20ההמאהשלהגדןליםהבריטיים

שנים.כעשרלפנישנפטר

עמןדים, 700כמעטהמכילהיקף,רבספרזהן

עלמבןססמרתקת,בצןרהכתןבפרטים,גדןשי

ראיןנןתביקןרןת,מכתבים,שלענףתיעןד

היןצר.עםאישיתהכרןתןבעיקר

אהבןתיןןכלאשטןןשלהפרטייםחיין

לבחןריםעצןבןת,רןבפיןעלהמסעירןת,

בצןרהמתןאריםבחיין,שהתחלפןצעירים

המידהעליתרלהתחשבמבליסימפאטית,

לנןשארבהאהבהןמתןךהפןעלןת,בדמןיןת

הביןגראפיה.

עיניים,מאיראןמנןתילניתןחזןכןתיצירןתין

שלןהסמןייםהגלןייםהקשריםהדגשתתןך

יפינעריםכןלןשהיןשלן,ייהמןזןת"עםהיןצר

סבןכים,ןיחסיםמןרכבןתאהבןתתןאר,

שלן.בכןריאןגרפיהןהשתקפןחייןאתשתחמן

עיתןנאית(שהיאהמחברתשליכןלתה

אפיהגרלביןאןמנןתביןלחברבמקצןעה)

שליחסןבמינה.יחידהמשכנעת,כהבצןרה

שמדןברשעהכרגיל-היהלמחברתאשטןן

דן-ערכי.-תןלדןת-חייםכגןןחיבאןבייקט

ניירןתיןכלעללעבןררשןתלהנתןהןא

ןכתב,שקיבלהמכתביםעלןבכללםהרבים,

לאחרעדהפרסןםעםשתחכהביקשאןלם

 .מןתן

הלהקןתייסןדמאזהבריטיהבאלטתןלדןת

מריידיעל-30ןה-20הבשנןתהראשןנןת

יצאשאשטןןןעדןאלןאה,דהןנינטראמבר

יןצרשלהראןתמנקןדתמתןארןתלגמלאןת,

היהאמריקה,בדרןםנןלדכיאםזה.מרכזי

גםןלרע.לטןבייבריטית",מאןדדמןתאשטןן

המןבנים,בכלאנגליןת,שןפעיםשלןהבאלטים

מכליןתריבש.הןמןרכןללהבריטיהאןפישכן

שלזןכגןןלדמןיןת,ןלהתחפשלשחקאהב

שלאןסיטןןלאדיתהאקסצנטריתהמשןררת

בהןמסיבןתבאילהנאתדאנקן,איזאדןרה

 ...ןיסקיהרבהןשתההשתתף
כבןדעזים,יצריםהמסתירהריגשית,מעןדנןת

המסןרתשלהמנגנןןןכללבית-המלכןתמןפרז

אןמנןתיתיכןלתעםהחצרןנית,הבריטית

סנןביןתעםיחדדקים,לגןןניםלבןתשןמת

 .יצירתןןאתחייןאתציינןןאנןכיןת,

להיןתהתיימרןלאפילןסןףהיהלאאשטןן

מעןלה.כןריאןגרףשהיה:ממהיןתר

באןמנןתמעמיקידעמלאמרתק,ספרזהן

הזה.ןהמיןסרהמןרכבלאישאמפתיההבאלט,



הטקסטשללגופו

BO D IEST~E TEXT " Bodies of the Text " 
 Ellen W .ידיעלשנערכומאמריםאסופת

Goellner & Jacqueline Shea Murphy 
 Rutgers Uni. Pressהוצאת
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שלהעכשוויתהאמריקניתלאופנהבניגוד

עלואזוטריתמסובכתתיאורטית,כתיבה

לקרואאפשריבלתיכמעטשממשעדמחול,

אלה, IIהוגים IIשלהנעליםההגיגיםאת

לאכיאםקריאים,רובםזהבספרהמאמרים

פשטניים.
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פשוטיםהלאהיחסיםהואהמרכזיהנושא

וסוגיותכטקסטלמחוללתנועה,טקסטשבין

אלאנושא,משמשעצמוהמחולרקלאדומות,

שלבמאמרוכגוןמסורתי,בניתוחמחולגם

התיאטרון,שלהבכיריםהתאורטיקניםאחד

דרידה,ז'אק
Ellen W. Goellner & Jacqueline Shea Murphy 

זהאולימילולי,בלתיטבעומעצםהואהמחול

לקרואמרתקזאתלמרותמיתרונותיו,אחדגם

השחקןעלג'ונס,טיובילזייןארניעלרשימות

של IIרוסהבלאטכגנב IIפיירבאנקסדאגלס

הצרפתיהמשורראצלהפמיניזםעלדיאגילב,

ונושאיםפולר,לאויוהרקדניתמלרמה

נוספים,מעניינים

מחול-הלפרוואננה

בקלופורנוהוצורתו

" ard Life ~ Moving To " 
 Anna Halprinמאת

 Wesleyan University Pressהוצאת
ע' 280

כדאיהמאמץאולם ,לקריאהקלספרזהאין

המקרים,ברוב

יוצרישלהראשוןלדורשייכתהלפריןאננה

פעלהלאהיאאבל ,באמריקההמודרניהמחול

ובניהמפרי ,גראהאםשל "ה"מכהבניו-יורק,

משתרמהיותר ,בקליפורניהאלאדורו,

וניסתהשיטותהלפרין,יצרהלבדןביצירותיה

קהילתית,עבודהעםהחדשהמחולאתלקשור

תלמידיה-עםויצרהבאילתורהשתמשה

משלה,פולחניםרקדניה

הפוסט-למחולהקרקעאתהכשירהזובדרכה

והניסיונותאימפרוביזיישן,לקונטקטמודרני,,

התיאטרוןשלמהפרוסצניוםהמחולאתלחלץ

העירוםאתשהכניסהזוהיאהלפריןהמקובל,

החדיש,המחולשלכמרכיב

בשנותשכתבהמאמריםבעיקרוהואהספר

מאתפרקלכלהקדמהעם ,-80וה-70ה ,-60ה

קפלן,ורייצ'לרוסג'אניס ,ביינסכסאליאישים

לרקודמאשרמגדליםלבנותהעדיפההיא ,הספראתערכהשגם

הסובבת,מהמציאותמבודדיםבמגדלי-שן
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הרקדנית,הייתהארבטובהמיה ~

הידיעהבהאוהכוריאוגרפיתהמורה ~
בשנותישראלבארץהקלאסיהבאלטבתחום

שלדורותהעמידההיא .והחמישיםהארבעים

ומורים.רקדנים

שמטרתהעמותההוקמהשניםכשמונהלפני

בתחוםהעוסקיםצעיריםועידודקידום

מיהשלפועלהבהנצחתוכוהקלאסיהבאלט

פז,נירהיזמוהתחרותמסגרתאת .בטובהאר

יאירארבטובה,שלהבכירותמתלמידותיה

וחזידללסוזומרכזשלכללימנהל ,ורדי

התחרות .מחולומבקרעיתונאי ,משורר ,לסקלי

צעיריםכשרונותלגלותרקלאמאפשרת

לעברזרקורמפנהגםאלאהביצוע,בתחום

נעשיתבהםהשונים,הקלאסיהבאלטאולפני

עלהמשתרעת ,ועקשניתקשהעבודהבצנעה

הבא.הדורבטיפוחשניםפני

המקצועיתהפעילותכלכמעט ,היוםעד

בלהקתמתרכזתהקלאסיהבאלטבתחום

עםוהמפגשהתחרות .הישראליהבאלט

אתגםולעודדלעורריכוליםהצעיריםהכוחות

שלהוציא ,הישראליתהקלאסיתהכוריאוגרפיה

יותרעמוקהבתרדמהמצויה ,ימפולסקיברטה

 .הנמהמהיפהפיה

לבאלטשההתנגדותבשניםפעלהארבטובה

גם .האוכלוסיהרובנחלתהיתההקלאסי

הבאלט.נגדבמסעפעילחלקלקחההעיתונות

זרמשהוהיאהלאהקלאסיהבאלטיימסורת

בחצרותהגינוניםסגנווזהוהיהודי.לאמו

נשתמרושכאילו ,הרוקוקובתקופתהמלכים

הזמוהדימפניומגוחומהלשמשהיוםעד

בשבילודאיהואנעיםלאאמנם ...החדש

פיק)מיהגטרי,אירנה ,(ארבטובהרקדניות

קבועהשליטהמסויםלסגנווכברזההקשורות

חדשותדרכיםולחפשפתאוםלקום ,במסמרות

סיבהזואיואבלהמודרני).למחול(הכוונה

תםיראחרהנוהים ,ילדינולהרגלתמספקת

לצורותמחוננים,בהםושישוהתנועה(מקצב)

חובהעלינומוטלת ...יושוכולושאומרות

 ,להסבירושוב ,להסבירומכופלתכפולה

שלאומנותמשוםאיוזוובדרךזושבשיטה

מצוי . 1949 ,הארץ ,עיתונות(תגזיר "אמת

 .בישראל)מחולבארכיוו

הירשוואל,דלמשפחת-1910בנולדהארבטובה

אביהברוסיה.קטנהירהיבעמסורתיתמשפחה

לביתו.עודשבולאהבולשביקיםידיעלנאסר

ראתה 11בתהתייתמה.השבעבתהילדה

לאבביתלרקוד,יירציתי .באלטמופעלראשונה

עלחבלהיהלאמא .חולהנעשיתי .לשמוערצו

מאז .לימודיםלחודשכסףליונתנהשלההבת

עלנגדההיתההמשפחהכל ...נשארתי

ישי,שריתעם(בראיוו "לרקודלישהרשתה

 .) 19.6.1985הזה,העולם

היומוריהוביוריגהשלבאופרהלמדההיא

נסקאיה'פראווברזאולגההבאלרינה

הכוריאוגרףשלגיסתופוקינה,ואלכסנדרה

ואףללהקההתקבלההיא .פוקיומיכאל

קלים.היולאבלהקהחייהכסולנית.הופיעה
שםלעצמהבחרהאנטישמיותגילוייבעקבות

והחלה ,בטובהאר ,פחותמסגירמשפחה

רקדהשניםשש .בלונדיניתפיאהחובשת

לעבודמזלהלהוהתמזלריגהבלטשלבלהקה

 .פוקיומיכאלהכוריאוגרףעם

זיגלובסקיולנטיולרקדונישאהארבטובה

כאועויהופהם .-1934בארצהאיתווהגיעה

שלבלהקתולרקודבעלההוזמוואז ,שנתיים

ארבטובהגםקארלו.במונטהמאסיוליאוניד

חותןר.לנשבמשהחלואבללהצטרף,הוזמנה

לניווטסהמאירופהלהתרחקהעדיפהמלחמה,

 ·מורדקיומיכאלהכוריאוגרףעםעבדהשם .יורק

עצמהאתשהציגהלאחר ,לארץחזרה-1938ב

בתל-אביבויזה.להשיגוהצליחהכתיירת

יפהכאשהדופו.יוצאתדמותהייתההקטנה

לבתשומתמשכהאקסטךוגנטיטעםובעלת

שהכובעיםידעתייי .לכךמודעתוהיתה ,רבה

וצבעהצבעוניותהשמלות ,שחבשתי

במקצתמוסרייםלאנראושליהציפורניים

והצמותהחולצה ,החאקילחצאיתבהשוואה

בריו-ליהודית(בראיווהימים."אותםשל

 .) 1975 ,בישראלמחול ,אינגבר

לאבביתלרקוד,"רציתי

נעשיתילשמוע.רצו

עלחבלהיהלאמאחולה.

כסףליונתנהשלההבת

מאזלימודים.לחודש

המשפחהכל ..נשארת.י

עלנגדההיתה

לרקוד"לישהרשתה

בה Iארבטמוה

 ,"סמדרייבמועדוולהופיעהחלהארבטובה

גולנ,דיוסףלזמר-שחקונישאהמכוולאחר

השניים .ימיםבאותםהקלהבידורמכוכבי

הסאטיריהקברטאת ,גורמיכאלעם ,הקימו

שעסקוהמערכוניםרובאת ."כופיעלאףיי

המנדטוריבשלטוווהצליפובאקטואליה

ברנשטיו-כהו.מריםהשחקניתכתבה ,הבריטי

אתהעמידהוכמובוושיחקה,רקדהארבטובה

שבתלילבכלהתקיימוההופעות .התנועה

הקימויותרמאוחר ."ריץייבמלוושבתובכל

שהעלה ,"לי-לה-לו"התיאטרוואתהשלושה

התיאטרוואתכךואחר-מוזיקלייםמחזות

אתשיצרההיאבטובהשארדו-רה-מי

 .מופעיולרובהכוריאוגרפיה

ארבטובההתקשתה ,-1938בלארץכששבה

למחולהאולפניםבמסגרתעבודהלמצוא

התנגדושםהמורותאז.קיימיםשהיומודרני

לביוהקלאסיהבאלטביוהמלחמה .לכך

 ,ההבעה"מחולייהאירופי,המודרניהמחול

להאיפשרהקראוסגרטרוד .בעיצומההיתה

היחידהמקוםאבל ,שלהבסטודיולהתאמו

קלאסיבאלטללמדארבטובההורשתהשבו

אורנשטייו.שלהסטודיוהיה

ליצור-1940בארבטובהכשהוזמנה

זקוקהוהיתההעממיתלאופרהכוריאוגרפיה

כלשהורקעעםאנשיםקיבצההיא ,לרקדנים

 .קלאסיבאלטשעורילהםונתנהבתנועה

עתידיםהיועליהם,שנימנו ,מכבימתעמלי

שלה.הבאלטלהקתשלהראשווהגרעיולהיות

הסטודיואתארבטובהפתחה ,-1943ב

לשנייםנחצהששטחהבמכבסה ,שלההראשוו

כמעטמקוםלהחליףנאלצההיא .לבניםבקיר

כךואחרחתונות,באולםלימדהשנה.מדי

עדבחורף,מיםמוצףשהיהבמרתף

ערב . 72בו-גוריוובשדרותסופיתשהתמקמה

גםשלההסטודיושימשהשחרורמלחמת

ההגנה."יישללנשק)מחבוא(מקוםסליק""כ

 ,גטריאירנה ,ארבטובהמיההקימו 1949ב-

העממי.הבאלטאתמונהואלישבעפיקמיה

חברולראשונהדופו.יוצאתתופעהזוהיתה

משותפת,תכניתיצרומקצועיות,רקדניותחדי

הקולגותשלבריקודיםכסולניותרקדו

יהותלמידותאתזולרשותזווהעמידו

המתקדמות.

הוקדשהשהועלתהוהיחידההאחתהתוכנית

הקבוצהשופו.שללהולדתוהיובללשנת

מעמדלהחזיקוהצליחההארץברחביהופיעה

עלארבטובההעלתה-1951ב .תמימהשנה

המתקדמיםתלמידיהאתהבימהבמת

הסילפידותהייתההמרכזיתכשהעבודה

מוכרתאת-1955ובשופושללמוזיקה

הפעילותעיקרהיואלהמופעיםהגפרורים.

 .השניםבאותוהקלאסיהבאלטבתחום

לשפוטלווינהארבטובההוזמנהכולפנישנה

ולריקודי-קלאסילבאלטבינלאומיתבתחרות

רוסטיסלסאבהיההשופטיםחברראש .אופי

בתאז ,לוייונהתלמידתה .מהבולשויזאכארוב

 .ישראלנציגתהיתההמשתתפים,וצעירת , 14

הכסף,במדליתהשניבמקוםזכתההיא

ומיהנורייברודולףזכוהזהבובמדלית

 .פליסצקאיה

מרכזארבטובהשלהסטודיוהיה-50הבשנות

ים'הראשונוביו ,בישראלהקלאסיהבאלט

מחוללהקות .עץברצפתמצוידשהיהבארץ

וקירות ,חזרותשםקיימומחו"לאורחות

ועליהםכוכביםבתצלומיכוסוהסטודיו

 .ארבטובהלמיהאישיתהקדשה

 . 1973בשנתהתאלמנהלבת,אםבטובה,אר
בריאותה.שהתרופפהעדללמדהמשיכההיא

שעריאתסופיתנעלה-80השנותבאמצערק

תל-יקירייהתוארלההוענק-1985בהסטודיו.

באלטתחרותלקייםהוחלט-1990וב ,"אביב

קצרזמונפטרההיא .שמהאתשתישאקלאסי

 .הראשונההתחרותלפני

ם
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I 
אביב-תלעירייתשלהאמנויותאגף ..........

עומדתאביגל,שושדר'בהנהלת,יפו ~
 72מס'לביתלכניסהמעלמיוחדשלטלקבוע

הסטודיוהיהבוהבית ,בו-גוריוושבשדרות

בטובה.ארמיהשללבלט

עדייואלההיופעיל,היהשהסטודיושעה
בקומתנמצאהסטודיו .ל IIהקקשדרות

מהכניסהאואליולהגיעהיהואפשרהקרקע,

מיההאחורית.החצרמוסביב,אוהראשית,

שמעלהראשונהבקומההתגוררהעצמה

לסטודיו.

להקותכלגסארבטובה,שלתלמידיהרקלא

בארץלהופעותשהגיעוהאורחותהבאלט

זה,בסטודיואורחיסהיו Sוה-ס-40הבשנות

כאו .ולחזרותהיומייסלשיעוריסששימש

ביניהסההוא,הדורגדוליכלוהזיעוהתאמנו

קרויצברגהארלדבבילה,או'זרובינס,ג'רוס

זמניס.אותסשלהמפורסמותוהבאלרינות

זוהרהפז,נירההיוארבטובהשלחניכיהביו

וגבריסמיה)שלאחותה(בתסימקינס-מנור

נאותה,מקצועיתלרמהשהגיעואחדיס,

אולס,פורמברג.וראובולזרהמשהביניהס

אלהלאומניסהיהלאמקצועניתמסגרתללא

ולאמריקה.לאירופהנדדוהסלכולעבוד.היכו

סימקינס-מנורבניו-יורק,רקדהפזנירה

בספרדלזרהמשההלונדוני, IIראמברבאלט IIב

הואכיוסבהולנד.פורמברגוראובוופורטוגל

הולנד.שלהלאומיהבאלטממנהליאחד

לגו-הכניסהמולממוקסשהיההסטודיו

גו IIקניוושסמצוי(כיוסתל-אביבשלהחיות

המחול,אומנילכלבית-ועדשימשהעיר")

ללהקותחזרותמקוסהמשוכלל,הציודובזכות

 .שונות

ו,ושמא ('מ'מ , 1997ארנטונהה'מנתחרותס'הזוב

דזנ'סשוו'ו'הוגה ,ראשו(פרס

גרוזונסק'סווטה ,רנ'ע'פרס

 'גגואוה ,'ש,שופרס

דמ'טר'אגקוגהוה ,'שגפרס

צק',וווונסא ,ושנחו('צ
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שלשמהעליקלאסלבאלטהתחרות ..........

המורותאחת ,בטובהארמיה ~
לראשונההתקיימה ,לבאלטבארץהראשונות

אתהמנהלת ,העמותהכוונת . 1989בשנת

רמתועידודשיפורהיא ,התחרותענייני

ץ.בארהרקדניסשלהביצוע

ארבטובהמיהגסהשתתפההראשונהבתחרות

תחילהכך.אחרמהזמושנפטרהעצמה,

בשניס ,שנהמדיהתחרויותהתקיימו

במאיבשנתייס.פעסלקיימוהוחלטהאחרונות

הפעסגס ,השביעיתבפעסהתחרותהתקיימה

 .דללסוזןבמרכז

נלאומייסיבקשריסנוצרוהאחרונותבשניס

באלטלתחרויותארבטובהש IIעהתחרותבין

התחרותזוכינשלחואליהו ,אחרותבארצות

תרבותילקשרהמחלקהבתמיכתבישראל

זוכיסנשלחוהיתרביוהחוץ.במשרדומדע

לוזאו ,הלסינקי ,בשנחאישהתקיימולתחרויות

 .וטוקיו

הוגשו ,פזנירה ,התחרותמנהלתשמסרהכפי

לתחרות.מועמדיס-20מיותר

 1997ארבטובהמיהתחרותשלהגמרלשלב
שרונה ,ווליצקיאלכסנדר ,שישיריעלו

 ,דמיטריאנקוהלנהדבוסקין,לנה ,חיינדרבה

סווטהזובטובה,אנהקרמר,מאיהנגלי,אלה

מתחרהכלדזביסשווילי.והלנהגרוזובסקי

 ,הקלאסימהרפרטוארואריאציותבשתיהופיע

חופשית.בחירהוהשנייהמוכתבתכשאחת

 ,נקייהטכניקההמתמודדיסלרוב

המכשול .ויפיססיארוכוקוויסאקספרסיביות

זוממשוכההפחדהפירואטיס.הסהעיקרי

 rondקריבע ,הגדולותהקפיצות .היטבמורגש
de jambe en tourant , גבוהותדיאינן

וחרישית.רכהאינהוהנחיתה ,ומרחפות

 ,לייסשווידזבהלנהזכתהוושראבפרס

 :לתחרות(הכינה 'איעירונספרביתתלמידת

יכולת,ביטחוןשהקרינהאקסלרוד)ליאורה

עסהיטבשהתמודדהחידהיוהטובהטכנית

אבליוקרתי.בפרסזכתההלנה .סיהפירואט

להתגייס ,תעודת-בגרותלקבליכולהאינה

משוס ...זהותתעודתלהוישאמשוס ,ל IIלצה

 .הודיהישאמהטופסבאיזהרשמהשלא

כתובהדברהאסשלהרוסישבדרכוולמרות

 .מרגיזישראליסיפור .בפירוש

 ,דמיטריאנקוהלנההיאיהשנהפרסכלת

 :לתחרות(הכינהבינג-היידקרליאורהתלמידת

ושמחתמוזיקליותשמקרינהשקריאו)גיאנה

שלתלמידתהשלישי),(פרסנגלילאלה .מחול

שיווי,ביטחון ,בימתיתנוכחותקאופמומריס

מתוךבואריאציהבעיקר(שבלטמשקל

דיאינושלההקפיצותאך .) IIהנמה"היפהפיה

 ,המתמודדיסמרביתאצלוכמוקלות

 .מכשלהעדייןהסהפירואטיס

 ,גרוזובסקיסווטהקיבלההרביעיהפרסאת

 :(הכינהפסטרנקואדסלנהיאשלתלמידתס

אלגנטיות ,נפלאגוףלהיש .אותאר)ברידז'

לשיפורמקוסישאבל ,נהיבלרשלוחזות

 .שלהוההבעההתנועתיתהזרימה

(בינג-זובטובאנהבתחרותלטובהבלטועוד

נפלאההתפרצותהואשלהשהריקוד ,קריאו)ש

תלמיד ,ווליצקיואלכסנדר ,ורעננותאנרגיהשל

 ,נעימהבימתיתנוכחותעס ,קאופמומריסשל

שלמצויניסוסבוביס ,וקליססיגבוהניתוריס

tour en l'air רכותבנחיתותהמסתיימות

ואלגנטיות.

~ 



neaker™ 

קפזוושלךאנסנוקך

מחול"נעלשלהבוצועהתעמלותנעלשל"הנוחות

~ 
ישראדגסחגויותברשתרקלהשיג

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

 03-9661183טל, , 97רוטשילדרח'ראשל"צ, ; 07-6231488טל, , 82הרצלשבע,באר ; 09-8618764טל, , 13שטמפפררח'נתניה,

 09-7430095טל,המשביר,רחבת , 146אחוזהרח'רעננה, ; 03-9346274טל, , 7ההגנהרח'פתח-תקוה,

 03-9616916טל,ראשל"צ,א,ת, 8לישינסקירח'-עודפיםישראדנס •מובחרותספורטובחנויות

~ 
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I יגתאמl נמראI ר

אמאגטסושלשובו

סאנקאי IIלהקתחוזרת )!(הרביעיתהפעםזו

להופעותאמאגטסו,אושיאושבראשהגיוקו",

ארצהאלהבוטורקדניהגיעוכאשרבארץ.

עםשנהמחמש-עשרהיותרלפנילראשונה

בגדרהיוהם , lIKinkan Shonen "המופע
שהיהפוסטל,פנחסהאמרגןמהממת.תגלית

דופןויוצאת IIמוזרה IIלהקהלהזמיןהעוזלו

בלתיכביכול ,חדשנייפאנימחולשלכ,ךכל

הגבריםשארבעתהאמיןלא ,וזרמובן

יהיואיטית,ותנועתםמולבןשגופםהקרחים,

 .מסחררתלהצלחה

הצגותהוסיפהוהלהקהמלאים,היוהאולמות

אתהכלזכרובייחודהקהל.לחץ,בשללסיור

ארבעתהשתלשלובהםהפומביים,מופעיהם

שלגגותבראשישנתלומחבליםהמופלאים

 .לאדמהמהשמייםריקודגבוהים,בניינים

אחדנהרג ,בישראלהסיורלאחררבלאזמן

ביןתלויהיהשעליושהחבלשעההרקדנים,

סיאטל,בעירהיהזהנקרע.וארץשמיים

לאהאסוןאולם .ארה"בוושינגטון,שבמדינת

אלאוקו"יגסאנקאי IIמופעיאתקטע

מעטים.לחודשים

משוכללמופעעם-80הבשנותארצהשבוהם

הביצים IIמהראשון.יותרעודואסתטי

חוויההיה IIסקרנותמרובחודןעלהעומדות

רגילה.בלתיאסתטית

נוספתביצירהומופיעההלהקהשבהעכשיו

דרכהאתממשיך IIShijimallאמאגטסו.של

ללארוגע,ביתראבלהלהקה,של

ולאהפיוטיותבכיווןמהממת,אקרובאטיקה

 .כסנסציה

כתבליטיםמעוצביםקלעיםהבימה,רקע

דמויותפלסטיותלמעןמהצדמוארים

הללו.בקלעיםהטבועיםעצמםהרקדנים

במשךאלאמא,דיפיםרקאינםאלהקלעים

היוצרדברלצ,דמצדלאיטםנעיםגםהמחול

בוהרגעגם .בחללריחוףשלריאלילארושם

עלאלומתרוממיםנישאיםרקדניםארבעה
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עלבחללתלוייםונשאריםשכיבהשלמתנוחה

רגעהוא ,נראיםבלתיכמעט ,דקיקיםחוטים

 .הרוחוהתרוממותפיוטשל

לפרשתאמת,שללרגעהגיעשאמאגטסודומני,

האופיינייםהאמצעיםאתמיצההואדרכים.

ביצירותיומחדשהואכןאםאלא-לו

המבוצעתהיצירהכיראינו,שלא ,האחרונות

בשנת ,עשורלפנינוצרההשנהבארץידםעל

1988 . 

נשיםשלבשיבחןרקולא

מבוגרות

שיינפלדרינהשלהמופלאותהתכונותאחת

למחול.שותפיםלעצמהלמצואיכולתההיא

הרקדניתוכעתהפיניסארינןטרוזהיהיה

עםהמופיעה ,גיליסמרגי ,הידועההקנדית

"חלום".ושמהבתכניתרינה

במרכזשהתקייםסולו,ריקודישרובובמופע

שלאוירהנשבה ' 97פברוארבחודשדללסוזן

ההבעהעידןשל ,-30השנותשל ,עברוזמנים

שלזותחושההאינדיבידואלית.הריגשית

Deja-Vu , שימורישל ,מאוברוחותשל"
שלהמעולהמהביצועבהנאהפגמה , IIמחול

 .גיליסמרגי

 ,הרגשאחרהנהיהמןישגיליסשלבריקודיה
הסנטימנטאליות.אפילולעיתים

בגדרהיאמהןאחתשכל ,האומניותשתי

גמישה,גיליסמזו.זומאודשונותמאסטרו,

לעיתים,אותהעוטף ,מתנופףהארוךשיערה

במחולוישישרים,גופהקווישיינפל,דואילו

מסוים.לקורעדלעיתיםהמגיעאיפוקשלה

 ,"חלום"בבכורה,שבוצעהחדשהדואט

 ,אוסוולדוןיוגקיאנדרואלאנימאתלמוזיקה

עלמתרחשכספין,יובלשעיצבתלבושותעם

שקוף,פלסטיקפסיתלוייםשמעליהבימה

בהםמשחקתיהודאישישלהטובהשהתאורה

 ,כאמור ,שייכתהתנועהאבל .נאהבצורה

האתמול.לעולם

האומהמצבעלדו"ח

הפסחחגפרוסשערב , 33ערוץעשהיפה

שלמצבולתיאורשלמותשעותשלושהקדיש

נערךשטרםדומניישראל.במדינתהמחול

שלנו.המחולאומנותבתחוםמקיףכהמשדר

מול ,מומחיםצוותעםדיוןשלהמתכוןגם

סרטיושילובבודדיםיוצריםעםראיונות

וזההישןמהרפרטואריצירותעלתעודה

שלהיהשנוצרהכלליהרושם .מוצלחהעכשווי,

 ,צבעוניות ,מצויינתביצוערמתרב,עושר

אמיתית.מחולוחדוותחיוניות

ישראלימחולישהאם :השאלההעמדתאבל

הדיוןאת-דעתילעניות-הסיטהייחודי?

הלאומיהסיגנוןשאלת .חשובהבלתילפינה

שנה,כמאהמזהרלוואנטיתאינהבאומנות

הקדישלאאסתטיקהשלרציניחוקרושום

תשומתהאומנותיבמחול IIלאומנית IIהלבעיה

אין .ובצדק-האחרונותהשניםבעשרותלב

פורחההולנדיאוהבלגישהמחולספק,

ואנדקייבוסשלהיצירותהאםאבלומעולה.

אופלמיותשמאאובלגיות?קיירסמאקראו

קיליאןייריאומאנןואןהאנסהאם ?ואלוניות

לסוזנההמשותףהאםהולנדי?מחוליוצרים

במובנה ,הגרמניותהואבאושופינהלינקה

מאגיהאםהואגנרי?תרצהאםאוהוילהלמיני

יוצריםהםבגואהאוינאדגיוסף ,מארין

צרפתיים?

לאומייםמאפייניםשישנניחשלא.כמובן

שלהתהומיתהרצינותכגון ,בעבודותיהם

מאגישלהאינטלקטואליהתחכוםאובאוש

 ,אישייםסממניםהיותרלכלאלהמארין.

ממשהיוצרים.שלהלאומימהאופיהמושפעים

,עידובאר,רמי,אפרתינהריןשלהתנועהכך

בכללמה(שמשוםזיו-איילרותתדמור,

והמרואיינים)היוצריםברשימתנשכחה

II אתלשיםאפשראיאםגםבעליל, "ישראלית

 .הזאתהישראליותאתמהווהמהעלהאצבע

באב,יטשלבפניםשאמרורדי,יאירצדקלכן

 . per seישראלימחולשאין

במילהולוהזכירלא ,יאסאריההמנחה,

ממשוזוהישראלי".הבאלט IIאתאחת

משנהזה,ואיןזולהקהשלבכבודהפגיעה

שלהאומנותיתהרמהעלדעתךאודעתימה

 ,ימפולסקיברטהשלהכוריאוגרפיה

היחידהיוצרכמעטהיאהצערשלמרבה

עלמאמציםשנעשו ,התברראבל .זובלהקה

מנהלתאתלראיין ) 33(ערוץהמפיקיםידי

הגיעהלאימפולסקיאבלהישראלי,הבאלט

 ,ברגללעצמהיורההיאכרגיל, .לצילומים

לבתשומתהעדרעלמתלוננתכךואחר

ללהקתה.

מקום)מכל(אותיהמלהיבותהתופעותאחת

.עושרממשהצעיריםהיוצריםשפעהיא

שמקייםהמסגרותבכלביטוילידיהבא

כגוןהאומנויות,מנהלבעזרתדללסוזןמרכז

II עידואתוכו.'ראשונה""חשיפהעולה,מסך

את ,דרנועהאתושם,פההזכירותדמור

כוריאוגרפיםושארמיכאלידניאלה

לגמרי.שכחועצמאיים

המנחההיהלואובדיבוריםהמעיטולו

והמרואייניםהצוותלפנימעמידיאסאריה

הבןקושייתאתולא ,אמיתיותשאלות

שלהלאומיותבדברלשאוליודעשאינו

לשמועזוכיםהיינו,אוליהישראליהמחול

מהתירוצים,יותרואישיאמיתימשהו

רב-גווני,מצוייןשלנוהמחולמדוע ,השונים

למיטת-סדוםנכנסאינואבל ,ואישי

 .-19ההמאהנחלתלאומית,

דיכאוניערב

העובדתאמריקניתיוצרת ,מילראמנדה

הכוריאוגרפיםלאחדנחשבתבאירופה,

מראות,עיניוטחוזקנתיאוליחשוביםי.' IIה

כאיטיות,לינראושלהשונותעבודותאבל

אינהשלהוהתנועהומטרה,מבנהחסרות

לכלל-באשמתיאולי-אצלימצטרפת

שהיאגםמהמשמעותי.אוצורנימבנה

יותרעודמקשהשלהוהעלטהחוש,ךאוהבת

 .וההתרשמותהצפייהעל



 97-98הלימודיםלשכת

המחול,מקצועותלכלספרבית-
ומבוגריםנוערילדים,הגילאים:לכל

והמסלוליםהרמותובכל
• 

מןניטיןןבעלמןבחרמןריםצןןת

• 
לחןבביםמשןבחמסלןלמקצןעי,מסלןל

• 
ןמןפעיםמחןלסדנאןת

 ...... ,ד
-- ........ iIוו..IiiוI".,ביריםסמחירים . ~.'( 

למצטייניםמלגןת
למחןל NEW-YORKקרומטעם

• 

המןרים

הנילמדים:המחןלןמקצןעןת

קלאסיבלט
פסטרנקואדםאילנה

פסנתרנית)(בליווי

גןאזמחןל
רוזנשטוקירונול,ךרינה,בראוודויילמגו,בראוושמעון

מןדרנימחןל
קליףאילנה

מתופף)אופסנתרנית(בליווי

פלמנקן-ספרדימחןל
גראוורפאלברואסילביה

ספרדי)גיטריסט(בליווי

סטפס
מילראבי

קפןארה
נקרגיל

 04-8344662טל.ןהרשמהלפרטים
04 :טלפקס , 04-8344662 :.טלחיפההספןרטהיכל - 825506  3795 .ד.ת , 7
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לצלילי IIצעצןעאןמן IIיצירתהמקןס,מכל

מהכןריאןגרפיהפחןתלאאקלקטי,קןלאז'

בערבהיחידההממשיתהבכןרההיתהעצמה,

II בת-שבע.להקתשל '" 97בכןרןת

נפתחדלל,סןזןבאןלסשהתקייסהמןפע,

ירימאתהדןאטשלמאןדנאהבביצןע

סןניהשביצעןשחר",עדתנןמהלא IIקיליאן,

שןרתעלשנלןיעלז'יסטד'אןרליאנס

חרישישירלצליליהארןכה,הכיסאןת

הטרןפייס.היסמאייןמתמשך

שקט,לשתייס,פיןטכמיןבנןידןאטזהן

היתהלאהשניהשהרקדניתןחבל ,אינטנסיבי

ד'אןרליאנס.סןניהשלהנהדרתהכאריזמהלה

מהבכןרהבהרבהטןבמעןלה,היההביצןע

בפברןאר.האמיתית,

"ישנןת"יצירןתלהביאאןהבאינןנהריןאןהד

אתאןתן.ןלעבדלשןבמבליהבימה,אלשלן

 IIשחןרחלב IIגסלכןלהבין.מסןגלאניזאת

מהנןסחרחןקבלב,דגבריסבביצןעשלן

הקיבןצית.לרקדניןת 1985משנתהראשןני

שהיההזה,המחןלשאןירתחןששני,אבל

חברהשלאןירהבןןהיתהבשעתן,מרגש

מיןחדיס,טכסיסידיעלמדןדיסשחייהסגןרה

בעיבןדיסאבדההיטב,ןמןארלבןכןלןשהיה

המחןל.שעבר

אתלחלןטיןטישטשהאףהחןשךאןפנת

שממנן ,החליבהדלישלהבימתי,ה"קןנץ"

II כזשמואלאיוך:מקמילן, 'כור ,האדמה"עלהשיר

R.: KENNETH MACMJLLAN סF THE EARTH", CH סNG סS " 

JLL.: SHMUEL KATZ 

58 

פניעלהנמרח ,החןסהבןץאתתחילהדןליס

מןציאיסדליןשמאןתןןאח,דאחדהרןקדיס

הפניס.אתבהסןלטהרלרחןץ ,מיסלבסןף

 ,בת-שבעשלהמסעירהההתלהבןתבמקןס

אןקשרללאמןחש,ךעצןב,מןפעראינן

היהכאילן .המןפעמרכיבישלןשתביןניגןדיןת

זה.לערבמשהןהחביתמתחתיתלגרדצןרך

לאיןצריםלהזמיןמדןעמבין,איניןעדיין

לבת-שבעשיששעהל IIמחןמעניינים

 .ביתתןצרת ,מצןייניסכןריאןגרפים

מוינהשלושה

מאהלרגןסטב ,זאנלהןרנאטןסטראבינסקי

להקתשהביאההתפריטזה-מקמילןןקנת

תפריט .לתל-אביבןינהשלהממלכתיהבאלט

קצתלבסןףיצאההתכניתכיאםמצןיין,

צעיריןצרשלמעןלהמןדרנימחןלצןננת.

לקלאסיקההפכהשכבריצירה(זאנלה),

) II האדמהעלהשירII ניכרשהגיל ,מקמילן)של

 .בה

II פרקיםבשלןשההיסימפןנII סטראבינסקישל

בשלמעטים,לאכןריאןגרפיםכברשימשה

בשלגםןבןדאי ,שבההחיןניןתהאנרגיןת

ישזאנלהאצלהפרקים.שלןשתביןהניגןד

גםאלא ,שלןברקדניסרקלאטןבשימןש

רןחבאיזןמתנןפפיםצדדייםמסכיםבבימה,

התלבןשןתדןלקים.נרןתןלרגליהם ,מיסתןרית

לפיקןדרתלאאבל ,ליליתהאןירה ,שחןרןת

מרשיםהאןפנתית.אי-התאןרהמסןרת

שלקןןארטטשהןאהשני,הפרקהיהבמיןחד

אןירה,עסמחןלאחת.ןרקדניתגבריםשלןשה

מענייןמאן,דאסתטימןגדרת,עלילהללא

ןאישי.

שלמןכריםמאןדלצליליםשןב ,"תנןעןת"גס

לעןלםמקפצהלזאנלהשימש ,סטראבינסקי

ןכריסטיאןנןיהסימןנהמשהן.מיןסר ,קןדר

שתינןכחתי.בןהערבבהרכבבלטןמןסיל

לא .ריגשיתמאןפקןתןנעןת, ,נאןתיצירןת

מבריקים.סןלניםעלבנןיןת

(בכלגדןלהיצירההיא IIהאדמהעלהשיר"

מקמילן,שיצרמאהלר,שלהמןבנים)

באלטעבןרמןבהק,בריטיכןריאןגרף

המשךזהן ,סיגנןנית . 1965בשנתשטןטגארט

ןאשטןן,מאסיןשל IIהסימפןני IIמהסיגנןןישיר

 .-40ןה-30הלשנןתכךכלהאןפייני

מאןפקים),בצבעיםגןף(בגדיהתלבןשןת

"מחסנים",במינימהרקדניםחלקהעמדת

כמןניצביםהיתר ,רןקדיםשהסןלניםשעה

שנזקקיםעדניע,ללאדןסהעןמדיםבמסדר

הפסיכןלןגית-התנןעהגסאבל ,שןבלהם

סיגנןןעיקריאתמבליטים ,המאןפקתרגשית

שגדלזאנלה,תקןפה.אןתהשלהבאלט

ממשהיטב,זןיצירההכיר ,שטןטגארטבבאלט

יצאןהם,שגםממנןהבןגריםעמיתיןכמן

ןפןרסיית.קיליאן ,נןימאייר ,משטןטגארט
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פלזנקרזזז •
לטזפול.מחלקה
ומחולבתנועה

העשרהתוננזת •

ותראפזסטזםלמורזם

קזץקורס •

מופעזםסזנת •

 06-6272419פקסי 06-6370S16סל.

כ-אצ,נו"מוןכואו
הנומיחו,מחו,אזוויאו,פ
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 R.A.Dמבחני-קלאסיבלט •

מודרני.מחול

יצירתי.מחול
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הרמותכבל
ומעלהנןמניל
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מזרחיריקוד •

לבגרותגמרעבודות.הנחיית
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לאןמנןתמשכו"בלקהלחסרשהיהמה

ץישיקפ ,מהמםאןמלהיבמשהןהיה "הבימה

בעגתשנקראמה .הםיממןשבםיהצןפאת

יןלא . showstopperןתצןגןת-האןפנהמהיהב

לאזאנלהשלשמתכנית-סטראבינסקיחבל

לייפןלחושלןהנןסחאתדןןקאארצההביאן

אתההןפך ,מןדרניסטיבאלטשהןא ,"האביב

 .בדיןנידילעתהקמאיהעבר

ב"ענבל"וכהאתוכה

טןישרבתחת "ענבל"ש ,לןמראפשראיממש

י,האןמנןתהמנהלגםכרגעשהןא ,ל"המנכשל

שלןתיהתימנעלשןמרינןא ,שירןחיים

מתיאטרןן-הןסבששמהאחריגםהלהקה,

אינןשאיש ,"רב-תחןמיאתנימרכזיילמחןל

 .תיהממשמשמעןתןמהיןדע

מאת ,עבןדןתשלןשכןללתהחדשההתכנית

שמןןשתיהותימניממןצאשתיהויןצרןת,שתי

מאןדארןכןתשניםעןבדתכהןזאבה .כהן

 "הבכןר"בנפתחדללבסןזןהמןפע .בנין-יןרק

אקילןב(דניאללגברמרשיםקטעשהןא ,שלה

מתית)יהבןהנןכחןתקהיהטכנבעל,ןהמצןיי

אחדזהן ,בתכניהככתןב ,אבלנשים.ןארבע

היצירהאתהמהןןיםמחןלקטעימשלןשה

 ,מתאבןשלתחןשההיתהלכןהשלמה.

היה .אחריןשתבןא ,קריתיהעהמנאתהמבקש

הבאקןרהיבבאןלי .היתראתלראןתחשקלי

 .בארץכהןזאבהשל

בהעדרמטעהשםהןא "למיםיימחןלעבןדתה

חןליישלההקבןצתילמחןלקראהלן .ניקןד

מחןלזהן .דן-משמעיכךכלזההיהלא ,"ןמים

 .רןחמצביכןלןמאן,דמעןדןאימפרסיןניסטי,

חבלןרק ,היטבזאתביצעןהרקדנים

הפרטים ...כךכלחסכןניתהיתהשהתאןרה

יש .לראןתקשההיהןאןתם ,החשןביםהם

 .זןבעבןדהןשלםהרמןנימשהן

 "ייענבלמןתיקןת ,כהןאילנהשלהחדשהמחןל

 ,"רה'סגייהןא ,שלןניתיגנןהסהגחלתןשןמרת

 ,ברשלמהשלהמצןיינתתזמןרתןלצלילי

בר-אןו-היטלשעיצבהןתלבןשןתתפאןרה

כהן.רפימאתןתאןרהפריד

 ,מתאררכןתחןלגבעןתאןדיןנןתמיניגביעל

להםהתקןעיםענפים,מלקטישלשבטנע

 ,כנראה ,מהןןיםןבכללהראשבכיסןי ,םיבבגד

זהן .הזההדמיןניהשבטבחיימרכזיסמל

יןפיןכלשעם-מדי?עשירשמא-עשירמחןל

הרקדניםמלבד .ןקיצןרלתספןרתזקןק

נבחרת "ענבליילהיתהלאןמזמן ,הצעירים

שרההןתיקןתגםהשתתפן ,כזאתמצןיינת

מימדהןסיףזהןגםי,ב'חגןמלכהזארב

 .לביצןע

לןי-שרהשלהסגנןןאתממשיכהכהןלנהיא

שלהראשןנההגברתאתלראןתןשמחתי ,תנאי

שלהיןפיכלעםאבלהבכןרה.באיבין "ייענבל

עבןדהשלשיחזןרבהחסרהחדשה,התכנית

הבסיסיהקאנןןללא .לןי-תנאישרהשלנןספת

אמיתיתקיןםסיבתלמעשהאין ,הזה

מרכזיישלתפקידןמה ,בטןחאיני ."ענבלייל

הזהשהמןסד ,בטןחאבלרב-תחןמי",אתני

שליצירןתיהעםצדקלעשןתחייבבנןןה-צדק

 ,ןיקרקשההשיחזןראםאפילן ,לןי-תנאישרה
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 ,הזאבכונאטר :ר'כזי,נסקווואסטר,בקפר ,"הניפוימסיי

 Yכאכמוש ,וראו

STRAVINSKY, .זSECONO MOVEMEN ~ SIMPHONY' " 

CHOR.: RENATO ZANELLA, ILL.: SHMUEL KATZ 

הבעיןתביניהם ,קשייםעללהתגברישןלמענן

אתלחדששבאלמיעןשההגדןלהשהיןצרת

 ,הןתיקןתעבןדןתיהפני

 ,היהחבלןלכןמכןב.דבכןרהערבהיהזה

כמןהיהנראהבסיןםההשתחןןיהשטכס

כלאתשמזמיניםשעהתיכןן,שלןםיסהצגת

במקןמןשכבןדן-ברשלמה ,לבימההמןרים

אתלהזמיןשכחןהעניין,עלהשתלט-מןנח

שלהראשןןחלקןרקדניןאת ,כהןזאבה

למןסדנאהשאינןבלגןבקיצןר ,המןפע

 ,"ענבל"כ

אמיתי"קירוב"סוףסוף

ומלהיב

שבעלפניהסןבייטיהמשטרשלהעלמןמאז

עלןשןבשןבהןדיען ,)!לןרץהזמו(איךשנים

הרןסיהבאלטשלהאגדןתאחתשלבןאה

ןשאר ", ..סןלנייי ," ...כןכבייי ,בארץלהןפעןת

כלעלממש,שללהקההניבןלאנןייםיכ

אתמלראןתנןאשנןןכברןכמעט ,הימרכיב

ייבןלשןי"אןקירןב"יילהקתשנקראהפלא

 .האמיתית

פןסטלפנחסהאמרגנים(עםישראלפסטיבל

ןבבריכת .סןףסןף ,זהאתעשןיןסף)ןמשה

במההןקמהשםמקןם ,בירןשליםהסןלטו

היראיזןיתןבעליםינןחמןשביםןנבנןנאה

הדרבמלןאפטרבןרגיאיםהסנטהןפיען ,טןבה

המדהימה.יכןלתם

עבןרנןצרהמןכרתבצןרתן "הברבןריםאגםיי

נכתבתמיד .שנהממאהיןתרלפניזןלהקה

 ,הפעםלא ."ןאיןןנןבפטיפהפיעליי ,בתכניה

ידיעלאןמנםשנערך ,המקןריהאגםזהכי

בגדרבהחלטהןאאבלסרגייב,קןנסטנטין

 .עצמןהעניין

רקדןכל ,גבןההכההיתההביצןערמת

ןמדןייקים,מלןטשיםמהןקצעים,כהןרקדנית

לגרסאןתבניגןדאבל ,בהםלקנאממששאפשר

 ,הרחןקמהמזרחהבאלטלהקןתעםהמגיעןת

נעדרת "קהירןבןטייל ,למכאניןתזכרהיהלא

רגש.

האןירהאתיצרןהמצןייןןמנצחההתזמןרת

הריצןאןהמןזיקהאתמשכןלא ,הנכןנה

גםשהין ,הסןלניםשלההברקהלמען ,אןתה

עצמםאתהעמידןלאהסןלנים .הגןבהעלהם

שציןןהכפיאןמנןתם,אתאלא ,במרכז

ןלאשב,ךהאןמנןתאתאהןבייסטאניסלבסקי:

 .באןמנןת"עצמךאת

שהיא ,הנשףשל ,הראשןנההתמןנהאפילן

מןעטממשןהמחןללמדימשעממתכללבדרך
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היההןאגםאבל ,"ריגהבאלטיישלבביצןע

 .מאןדגבןההברמה

אבל ,מעטמאןפקהיהזלנסקי)(איגןרהנסיך

לגלןשמבלימדהימןתהיןשלןהקפיצןת

 /אןדטהכפןלבתפקידלןפאטקינה .לקרקסיןת

 ,בולהכברבןריןתרטןבהלטעמיהיתהאןדיל

 ,רןטבארטהרעהמכשףשלכבתןמאשר ,רייהל

השחןר.כברבןר

מןפתהיההמןפעעניןת,דיקדןקיאלהאבל

 .המלהמןבןבמלאקלאסי ,מסןרתיבאלטשל

שיצרהאחרןנה,בתמןנהלהןןכחהיהמדהים

ןיפןקשלהחדישהמחןלכמהעד ,איןןאנןבלב

ייהברבןרדמןתרקלאזן.מיצירהןצמחינק

כברמצןיןת "הסילפידןתייכלאלא "הגןןע

שלהנהדרתהסיןםבתמןנתראשןניתבצןרה

 ."ייהאגם
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"חדשות"המדורבמםגרתו lJשהופירכתבותקידומת

רא"אםביןמרקדים","םפריםבמםגרתו lJהופיאםביןםפריםרםקירתקידומת

ו 2מס'מוד lJון, lJהרבשר 7 'מסגריוןמקרא:

-יג--
 __המוםףבתוך 3מס'מוד lJבישראר",ם lJ"מחורהמוםףשרומס'גריוןון, lJהרבשר 7מס'גריוןמקרא:

המחבריםשמותרפי

ן-פיכג'גאן

 5/70בסיןמודרנימחול

 10/44אוסטרליהעלחדשמבט

מיכאלאיזכשטדט

 6/38קסםשלשניםממאהיותר-האגוזיםמפצח
 10/30אורנשטיין)ויהודית(שושנה 42העםאחד

 916קופליה

גביאלדןר

 4/92אלדורגביעםמשוחחנהריןאוהד
 1140היסטוריהרוקדיםהערב

 4/28לעולמושהלךחזיעלח

מאירהאליאש-צ'יין

1133 New York 

אלכס

/9רוקדתאפריקהס 3112 
Africa Dances/ Michel Huet and 

Claude Savary 

גלאלסטר

 5/30אירופיתהצלחה-גליליאיציק

 6/44נהריןלאוהדגעגועיםח
פורסייתויליאם-שליהאםשפתהואהבאלט

6אלסטרגלעםמשוחח / 54 

 5116מבוישמחול

 9/44לזהזהערבים
3אחרמעולםקפוארה-תנועה / 28 

/8לשולייםיורדממוסדרקדן 18 
 2/50וסכנותיוהאוניסונושבחי

 6/58המקולליםשלמחולותיהם

יעלאפרתי

 3/20בברליןרוקדיםישראליםח
/2הישראליותבלהקותקיץח 22 
/3פצועיםלרקדניםרפואהח 20 

שרהארכןן

 1/15לאחרונהנרקד-וסיבוביםקפיצותח
 1/15לברזילטסו "דממהקוליי-וסיבוביםקפיצות

בלהקהערביהרקדנית-וסיבוביםקפיצותח

 1/14הקיבוצית
/3מתא"ןשלהייצור"מ"פסרקדניםח 23 

דןביקאשדןת

 6/26הוקינס)(אריקהפנימיהאוראחרבחיפוש
/4באמריקהמחולשנותמאה 6 

רןתיאשככזי

 1/44פחעםהעולםאתלכבוש

רןתאשל

/1מפנה?שנת- 1992 6 
/8במחוללצורהתוכןבין 20 

 2/22לרקודלרקודביערביער,ביער,
 4/84שלההישראליםוהכוראוגראפיםשבעבת-

/7ומציאותחלוםהישראליהבאלט 12 
/3המודרניהמחולהוראת 6 

 9/77הקיבוציתהמחוללהקתשלהפרה-הסטוריה
ישראלפרסלהענקתהתקנוןאודותעלהרהורים

/8במחול 37 
/6אפרתי)(משהאוניברסאליותבתוךייחודיות 81 

 1/51התאחדו!הארץכלכוראוגראפי
האתיופיתהעדהמחולות-רוקדותכתפיים

/2בישראל 52 
 7/9אלפייםשנתעםמגע

ערבי/הישראליהסכסוך-הזמןרוחעםלרקוד

/10הישראליבמחול 14 
התיאורטיהצדהוראת-מרקדיםספריםס

 5/60המחולשל
Retooling the discipline:research and 

teaching strategies for the 21st century 
/6וגלוטהבגואה ,קיליאן-מרקדיםספריםס 57 

Kylian/Gerard Mannoni 
Baguet/Chantal Aubry 

Gallotta/Christine Rodes 
/5הביצועאמנותעל 6 

 9/14מונפלייהפסטיבל
/9במרחבמסלוליםתנועת 3/ 11 

94 ' Wudao 5בבייג'ינגמחולשלקיץ/ 66 

יגאלבן-כןן

/1שטורמןרבקהכאגדתח 16 

גליתבן-ציןן

/7פארהיכלות 54 
/5קהילתיתלזהותהביטוימחול 26 

משהבן-שאןל

/6אישיתבהתנסחותקולדממה 79 
 8/4משהלאפרתיקטנהאודה

אלהבר-דןד

/6הרקדןיכולתלשיפורפילאטסשיטת 60 

אלדדברןן

/8אגוריעקבשללזכרודברים 49 

אלאןברכרד

 7/58בשווייץמודרנימחולמפגשי
/6המזרחיתבאירופההמחןלמצב 32 

ריכהגלןק

 9/12הכוראוגרפיהלמהותנאמןלהיות
/9הילמרתהח 30 

דיאןגרןמלה

שניביןמחול-מדומהבמציאןתכוראוגראפיה

/7עולמות 6 

 .שרןברטגרןסמן

ושמהתופעה-סדרןאיסדר

4/ 20 Slam Dancing 

דליהדביר

קלאסי-לבאלטבינלאןמיתתחרותח

/7 1995סיןשנגהאי 37 

אדהדןברןבצקי

/9הרוסיתבאופרהבאלט 62 

ברכהדןדאי

/7חדשכיוון-כרמיאל 1/ 12 
/913הריקודימהסוגמפגשים 3 

גדעןןדיאכש

/2לוידאו-מחולהחמישיתהתחרות 47 

פןלקמרדראגר

הבאלטבלהקותמתרחשמה-לפתיחותמבידוד

/2לשעברהמזרחיתגרמניהשל 10 

אביבההבר

/4פינהבעיקר-פינהועדמאיזאדורה 31 

יאכההןלכןבה

 8/68פראגשלהקאמריהבאלט

שחייקןאן

 3/40עכשוויתאפיהאוגרכורשלמסורתאווה

איציקןייכגרטן

איציקמאתמונודרמה-אבאעםלרקוד

/2ויינגרטן 26 

סמדרןייס

 7/38המקצועניתללהקהועדהרךמהגילח

יןסיזיידר

 4/43המטאפוריהגוף-מרקדיםספריםס
ברטלולאהנאמןהמטאפורי/נירההגוף

/8בזוגמחולותאובמחולזוגיות 2/ 9 
/3אפיהאוגרוכורפסיכותרפיהעל 26 

מודרנילמחולהשלישילפסטיבלמסערשמי
 9/50בפןלין
/5טלפןןצלצןלישלןשה 21 

גילהטןלדאכן

מדריכתמזכרונות-ראשוניםימים

/8עםריקודי 2/ 3 



אריהיאס

משהעסראיןן-ב"קןלדממה"צפןימה

/6אפרתי 88 

יזרעאלהכהכא

 7/1/12חדשכןןן-כרמיאל

/9 ...הריקןדימהסןגמפגשיס 3/ 3 
הקיבןצית,הלהקה-מקןמשהן

 7/1/12באררמיכןר'

סיון(פסטמן)כהן

 9/10חזרןתניהןל

כהןזאבה

 10/36רקדניןתשתי ,נשיסשתידמןיןת,שתי

יוכתןכרמון

 9/3/7השניהעשןרלקראתכרמיאלפסטיבל

באטיז'אןלואיס

T.V 2 /~ 6מתפתחתמחןל-תןפעה 

עדהלויט

 5/61ןתרגןליסשיטה-מרקדיסספריםס

Teaching Children Movement Concepts 
and Skills/Craig Buschner Jeaching 

Children Dance/Teresa H. Purcell 

שרהלוי-תכאי

 7/1/13קדמןגןריתעלמהארכיןןתעןדה

רוכיתלכד

 5/18טןס)(סטפןדרזדןשלהעןלההכןכב
 3/11ןאנדקייבןס)(ןיםלטאןתכמןמהירים

כתןמישורי

 3/38בפינלנדמפגשים
 ~/ 70בת-שבעראשןנימפגש

כיוראמכור

רס'רןגג'ינג'ראסטייר,פרד-הענקיםאחרןן

 8/50קליין'ןג
הפןליטיהכןריאןגרפיהתיאטרןן-גרמניהאשמת

 2/13בברמןקרסניקהנסשל
 6/68פרןסיבסגנןןבאלט
 8 /~ 6לגרש!חןשךבאנן

 ,אירןפה-האבןדהמחןלאחרבחיפןש

/9 1996אביב 18 
6בן-גלןנירדרןרליאת-ןלחןדביחד / 6 

 9/3/10בכןראןגראפיהמספיקבלתי
 ~/ 60הישראליהמחןלשלהדגלספינת-בת-שבע

/3האנןשיהמנעד-באררמי :דיןקן 31 

 9/8לבאלטמארןמאגישלדרכה
 3/5 ~הבימתיתהאלימןתשלהאסתטיקה

 8/2 /~ןהשןנההדןמה
/7בהןלנדהמחןלשלמצבן-רןקדיםהןלנדים 30 
 1/28ניןסןןלןידשלהמןזריםהדגים

בפעםשפיראיאירע"שפרס-מחייבהיןפיח

/8העשרים 30 
 6 /~ 3לבמהוראןינןשאהןאהאם-המןןת
משהשלללהקתןשנהעשרים-הירןשלמיהפרא

 6/76 "קןלדממהייאפרתי
ביתדאנקןאיזאדןרהש"עהמרכז-בפראגהפתעה

 6/36בצ'כיהמןדרניממחןלהיחידהממלכתיהספר
 1/26נןרייב)(רןדןלףהאחרןןהריחןף

 1/36קטןר'פרןזןיהיס
רדלרדן Iבמהתאןרת

סןזןלמרכזהןלדתיןם-בריקןדיםשניםחמשח

 5 /~ 0ןמחןללתאטרןןדלל
 2/57 80בתרןמאןשליןליה
 8 /~ 8 1911-1996שגרתיבלתיבמהצלםאגןריעקב
צדק-בנןןהכןראןגראפייריד

 6/22 ' 95במחןלגןןנים
 6/62החןלשהכח

 ~/~ 8 "ראמבריילחןזרברןסכריס

 1/55בפיהסיגרעםרןקדתכרמן
 2/6הנאציהחליללפילרקןד

/8תדמןרעידןאתמריץמה 16 

 7/52נסקי'ילניזמחןןה
 3 /~ 9נכתבמחןל
 10/6פןליטימחןל

 9 /~ 8חדשבסגנןןסלאבייםמחןלןת
שלהממלכתיתהאןפרהלבאלטהכדןרסלממגרש

 7 1 ~ 8זאנלה)(רנאטןןינה
 ~/ 10זין-איילרןתשלהפלאיםמסע

/8לאספסתחןזרקייזראבי-מבקרשלמפנקסן 75 
 9/69דברכלעםאהבה-מבקרשלמפנקסן
הדרךכלצןחקנהריןאןהד-מבקרשלמפנקסן

 9/70לבימה
/8תקנהחסראןפטימיסט-מבקרשלמפנקסן 76 
 9/66במאיאןקטןבר-מבקרשלמפנקסן
תאטרןן-המחןלמקןראל-מבקרשלמפנקסן

 8/7 ~הגרמני
 8/75בחןשךאנסמבל-מבקרשלמפנקסן
 7/60רןקדתהרצפהאפילן-מבקרשלמפנקסן
/9מלכןתיביקןר-מבקרשלמפנקסן 69 
 9/71בת-דןר-מבקרשלמפנקסן
 8/76ןזהןבבלבןבת-דןר-מבקרשלמפנקסן
 7/60עצמיתבתןצרתבת-דןר-מבקרשלמפנקסן
 6/72הסןף-גןדןנןב-מבקרשלמפנקסן

 9/71אשמהלאג'יזל-מבקרשלמפנקסן
 9/66בכלןביםדימןיים-מבקרשלמפנקסן
 6/72ברטהשלהבחןרים-מבקרשלמפנקסן
 8/76בבת-שבעאןרחיםהכנסת-מבקרשלמפנקסן
 6/71שבהצלחההסכנה-מבקרשלמפנקסן
 9/68אתיןפיתהפתעה-מבקרשלמפנקסן
/9הקןלברגאים-מבקרשלמפנקסן 71 
בביצןעמןןרןנההנאהבים-מבקרשלמפנקסן

 9/67מבלגיההןןאלןניהבאלט

שלהבינלאןמיהפן-מבקרשלמפנקסן

/9כרמיאל 70 
 6/71מרגליתשל "זאפהיי-מבקרשלמפנקסן
 9/66אנןשחבלי-מבקרשלמפנקסן
 8/7 ~בינלאןמיתחשפנןת-מבקרשלמפנקסן
/8ןיןבלטרן-מבקרשלמפנקסן 76 

 9/68התקןפהברןחיצירה-מבקרשלמפנקסן
 6/72בירןשליםחדישמחןליש-מבקרשלמפנקסן
 7/60קראןסגרטרןדכיכר-מבקרשלמפנקסן
/7השמיניתבפעםכרמיאל-מבקרשלמפנקסן 61 
 6/72הדבראןתןממשלא-מבקרשלמפנקסן
 8/7 ~רןקדים?הגבריםלמה-מבקרשלמפנקסן
שלמחןלתיאטרןן-"מןזעיי-מבקרשלמפנקסן

 9/67העיתים"ביכןרייי
 9/70מתכתקירמןלמחןל-מבקרשלמפנקסן
 7/62עכןבפסטיבלרטןבמחןל-מבקרשלמפנקסן

 9/67מרגשלאאבלמעןלה-מבקרשלמפנקסן
6לעידןאשרהסיריםסיר-מבקרשלמפנקסן / 72 
אמיתיבזמןעירןמהעיר-מבקרשלמפנקסן

/7במקןמשהן 61 
/7עתידניפלירט-מבקרשלמפנקסן 63 
ישראל-פסטיבל-מבקרשלמפנקסן

 6/72לנןוהיהמה
שלמחןלתיאטרןןקבןצת-מבקרשלמפנקסן

 9/66ברליןשלהקןמיתהאןפרה
 8/76מתקפלתקןפליה-מבקרשלמפנקסן
 6/71באלטשגרת-מבקרשלמפנקסן
רמישלהשמשןתביןשעת-מבקרשלמפנקסן

 9/70באר

 10/62מבקרשלמפנקסן
מחןןה ' 94מסךהרמת-המסךאתמרימים

/5 ~לפליני 1 
 5 /~ 6 1994-1949שטרנפלדמשה
ישראליתמחןללהקתייתןלדה" Iבברליןנןלדמשהן

 5 /~ 3בברליןמצליחה
 3 /~ 3ניקןלאיס)(אלןיןהקןסםניק

 10 /~ 8 ' 96אירןפי/סתיןפסיפס
העיקרןחדשנןתמסןרת-השטןטגארטיהקסםסןד

 5/5 ~הפרןפןרציההןא

 5/7 ~בטיןןאןסיןר-ייאחרים"סיניס
 ~/~~מפסארןהיהןדיגןליאלמן,-מרקדיםספריםס

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

-ביןתרהשימןשיהכלי-מרקדיםספריםס
 5/60המחןלאמנןתעלןאינציקלןפדיןתמילןנים

 1/2 ~עצמהעלגרהאםןמרתהמרתהעלס
Martha - the life and work of Martha 

Graham/ Agnes de Mille 
Blood Memories - an autobiography by 

Martha Graham 
 6/6 ~הראשןןקיליאןשללמלכןתןשנהעשריס

 9/86קיבןציתמחןליצירתשנןת 25
 ~/~ Oמןנפלייהפסטיבל

/2כבדים"ייאנשיםריקןד-כבדריקןד 25 
היפההיאמישבאןלסשןפטיםשןפטים,

 1 /~ 8מכןלן?
ןרמינהריןאןהדביןכןראןגרפים:מפגששיח

/8באר 6 
 9/27לשרהאשרהשיריםשירח

סןזןמרכז-הבינלאןמיתהמחןלתחרןת

/5 1994דלל 22 

ירוןמרכולין

 3/36מסןכנת?לרעיןנןתפתיחןתהאם
 9/39נין-יןרקמדרכותעלהחופשלוחמי

אוריתכבו

 8/3 ~גרמניהבגוטינגןבוטופסטיבל-מאמןח

אסתרנדלר

 6/85האנושיוהקולאפרתי

ז'אןסבטאיכי

 ~/ 15הזההג'אזמחןלכלמהו

רעיהספיבק

 2/29ולבבןתפרחים

ברטכורבוססר

מספרדכןראוגרפיםשלושה-ויצריםפיתוי

 8/58בברלין
 7 1 ~ 5בברליןרוקדים

נפתליעירוני

תערוכתאמתבזמןתנןעה-ברוןאלדד

 2/37צילןמים

ליאורהעמית

המסורתלפיבאלט-וגאנובהשיטתח

 8/37הרןסית

מיכאילפוקין

 1/2 ~גראהם)(מרתהעצובהאמנןת

ציפיפליישר

 4/32הרחוקהבפינלנדמזרח-תיכןנייםדימוייםח
 6/53מחול"יישיריאודותעל

אןפלינדט-כריסטנסן

 ~/ 18אנדרסן)(פרנקאמיתיתאהבה

 7/28בקןפנהגןבאררמי

ז'רמייןפרודומו

 3/17מאודהשתנהאבל-ןקייםחיהקלאסיהמחול

צביפרידהבר

האקספרסיוניסטיהמחןלשלהחלוציםדרך

 5/50בישראל
 3/51מתל-דןעתיקרקדן-עתיקיםמחולןתהדי
ןהריקןדהאדמו"רים-הקרקעמעלטפח

 6/70בחסידות
 10 /~/ 3במחולציונותשנןתמאה
 3/52 1הדןרותבראייהןדימחןל



 4/46 11הדורותבראייהודימחול
 III 5/62הדורותבראייהודימחול

התימניםרקדנימבכיריגור-אשסעדיה

/7בישראל 1/ 10 
 8/2/6בישראלהחגריקודישלראשיתם

 2/58לבידורפולקלורביןריקודי-העם
 9/56ריקודי-מצווה

ון 1כפרסיבל

/8הבריטיהמלכותיבבאלטתארפטווילה 26 
 10/22בלונדוןברבורים

חיהצור

/3בעגלות-נכיםרוקדיםח 21 

כטליהרכובה 1צ

הירושהמלחמת-ואסילייבנגדגריגורוביץ'

 6/30מוסקבהשלבאלט"ב"בולשוי
/5ברוסיהמודרנימחול 48 

 7 / 38ממוסקבהחדשותצרורח

משהקדם

העשיריהבינלאומיבפסטיבלישראליתיצירהח

/9במקסיקולימוןחוסהע"שמודרנילמחול 34 
זאבשללדמותוקווים-המפכהכמעיין

/2חבצלת 41 

הורסט·קוכלר

 3/46אפיםאוגרלכורספרביתח

ר 1רוכקופלכד

מחולשלעשוריםשלושה-לפורמליזםמעבר

 1/52פוסט-מודרני
 6/15השחורוהברבורמחולליםדרווישיםעל

ודי 1כקופרמן

/8כראיהבמהתאורת 42 

ראדוקלאפר

בביתמתחילותשלנוהבאלטשלבעיותיו

/3הספר 16 
/1למחולהזמנה 44 

/1בעולםישראלים 39 
/2משוגעתשללידתה 36 

דכיקרון

/1גראהם)(מרתהלמרתהתפאורות 20 

 1ורכ 1כראסל

 3/12הרקדןעבודת

ליןכט 1גרוזמן

/7מוריסמרקעםראיון-הקוסםמרק 20 

פכיכהרוזכברג

 6/44הצילוםבמכחולמחול

רוטכברגהכיה

הקיבוציתהלהקהשלידלמחולהאולפןשלהייחוד

/9בגעתון 101 
 2/30קונגבהונגמחול
 6/45וחדשמסורתיערבימחול

 Dance Umbrella-אחתמטריהתחתמחולח
/7לונדון 39 
/7לתנועתרוןיומולדתמסיבת 34 
/4האצבעותקצותעלסינים 36 

 8/62בתנועהאימפרוביזציה-מרקדיםספריםס
/ Movement Improvisation 

Georgette Schneer 
/7ימיסון 1גודית 1מרקדים-גספריםס 24 

Dancing Spirit/Judith Jamison and 
Howard Kaplan 

חכודרון

/5לעולמוהלךסתרמרדכי 34 

כוריתרון

/8ועתידהווה ,עבר- 2000מחולח 31 

דןרוכן

/4 1944-1994שראליבהעםלרקודייובלחג 50 
/7העם?לריקודיקורהמה 1/ 3 
/7כהןלירדנהמחווהח 43 

צחירייד

תערוכתאמתבזמןתנועה-ברוןאלדד

/2צילומים 37 

הלמוטשאייר

 8/54לבאלטמלחיןשניטקהאלפרד
/9הנרדמתהיפהפייהאתמעיראקמאץ 46 

תמרשבק

/8תנועהשלאלכימאי-לריודניאל 72 

ערןשחר

/9נראיםשאינםאלה 96 

שישטיכברכ

/8המחולבענףועבודהלחם 12 
/9ריקים"יימחולותח 36 

השלישיתהבינלאומיתהתחרות

/10אוגרפיהילכור 26 

אסכתשלו

/3ספרדישיזףח 22 

יוכןשמידט

יוכןהמבקרשלממאמרכרמיאלעלקטע

/9שמידט 3/ 9 

כועםשריף

 6/90אפרתי)(משהשכזהגדי

יעקבשריר

שניןיבמחול-מדומהבמציאותכוראוגראפיה

/7עולמות 6 

רכהשרת

למחולהשראהוכמקורעממיכאירועחתונה

/7בימתי 1/ 7 

יוסיתבור

הבאלטשלהרוסיהכוכבמומאמדובאירק

/6הבריטיהמלכותי 18 
/10 "האדומהיזליג"ואייפמןבוריס 8 

/3נשיםרוקדיםגבריםח 24 
/8קציוליאנוייגייג 64 

 5/58פולקלורזהמהוירסקי-אבל

ודיוקנאותאישים

פלינדט-אן/)אנדרסן(פרנקאמיתיתאהבה

 4/18כריסטנסן
/4אלדוראלדו;רגביגביעםמשוחחנהריןאוהד 92 
יןיוגרסירוגרינגייג ,אסטיירפרד-הענקיםאחרון

/8מנורגיוראiיקל 50 
/10אורנשטיין)ויהודית(שושנה 42העםאחד 30 

 5/30אלסטראירופית/גלגלילי-הצלחהאיציק
הבאלטשלהרוסיהכוכבמוחאמדובאירק

/6תבורייוס/הבריטיהמלכותי 18 
/8שאיירהלמוט/לבאלטמלחיןשניטקהאלפרד 54 
/1פוקיומיכאיל/גראהם)(מרתהעצובהאמנות 24 

/6 / 83בתסוקולובאננהח 46 
 4/28למחול/והספריהבאלטמרס-נעליסואסטלח

/6נדלראסתר/האנושיוהקולאפרתי 85 

הפוליטיהכוריאוגרפיהתיאטרון-גרמניהאשמת

/2מנורגיורא/בברמןקרסניקהנסשל 13 
/1 /הולםהניהבניו-יורקנפטרה 99בגילח 13 
 /ורקיו-יבננפטר 1992נובמברבחודשח

/1דרורארז 14 
בן-גל/ונירדרורליאת-ולחודביחד

/6מנורגיורא 6 
 /חרמון)(שלוםלרקודלרקודבעיר ,ביער,רעבי

/2אשלרות 22 
 /הוקינס)(אריקהפנימיהאוראחרבחיפוש

/6אשדותדוביק 26 
/10יוחאי)(שרהלעולמםשהלכוואלהח 38 
/2 /אמ"יצמח-יקירמיןיבנח 17 

רהשאודותעלסרט-חפותיםייברגל

החינוךשרפרסאתקיבלהלוי-אגרוןחסיהח

/10חייהמפעלעלוהתרבות 40 
 2/35תנאילוי
/6שריףנועם/אפרתי)(משהשכזהיגד 90 
/8תבורייוס/וליאנויקציייגיג 64 
/6ופר;ךרינגייגח 43 
/3 /נסירוברוםיגח 25 
המודרניהמחולחלוצימאחרוני-פאלוקהגרטח

/91בגילנפטרה 2/ 16 
/8ברוןאלדד/אגוריעקבשללזכרודברים 49 
/3מנורוראיג/האנושיבאר-המנעדרמי :דיוקן 31 
/8שבקתמר/תנועהשלמאייאלכ-לריודניאל 72 
/9מנורגיורא/לבאלטמארןימאגשלדרכה 8 

 5/39 /נורייבשליםיהאח
פורסייתליאםיו-שליהאםשפתהואהבאלט

/6אלסטרגלאלסט;רגלםעמשוחח 54 
/1מנורוראיג/וסוןינלוידשלהמוזריםהדגים 28 

בפעםראישפריאיש"עפרס-מחייבופייהח

/8מנורגיורא/םיהעשר 30 
 /טוס)(סטפןדרזדןשלהעולההכוכב

/5לנדרונית 18 
/6 /ציקטי)קוי(אנרצעירכאישהזקןהמורהח 47 

משהשלללהקתושנהםישרע-יהירושלמהפרא

/6מנורגיורא/"קולדממהייאפרתי 76 
הרקדןשלציוריםתערוכת-קרויצברגהראלד

 7/50 /הגדולהאקספרסיוניסטי
/1מנורגיורא/נורייב)(רודולףהאחרוןחוףיהר 26 
/9 /מופעבמהלךנהרגסונדרסמסיייגהרקדןח 26 
 1/17 /"איידסיישלקורבןעוד-דוןחורחהח

/2מנורגיורא/ 80בתרומאושליוליה 57 
 /אפרתי)(משהאוניברסאליותבתוךייחודיות

/6אשלרות 81 
 / 1911-1996שגרתיבלתיבמהצלםגוראעקבי
/8מנורוראיג 48 
/1 /גרהאםמרתהשלרושתהי 19 
/1בן-נוןיגאל/שטורמןרבקהכאגדתח 16 
 6/45 /קראוסגרטרודככרח
 /חבצלתזאבשללדמותוםיקוו-המפכהןעייכמ

/2קדםמשה 41 
/4מנורגיורא/"ראמבריילחוזרברוסכריס 48 
/8מנורגיורא/תדמורעידואתץמרימה 16 
אפרתי/משהעםראיון- "קולדממה"בצפוימה

/6יאסהיאר 88 
/7רונןדן/כהןלירדנהמחווהח 43 

/7מנורגיורא/ינסקיילניזמחווה 52 
/8רוןנורית/דיועתהווה ,עבר- 2000מחולח 31 
 /לסקלי)חזישל(לזכרו ... "ריקיםמחולותייח

/9שטינברגשי 36 
שלהממלכתיתהאופרהלבאלטהכדורסלממגרש

/7מנורגיורא/)זאנלה(רנאטונהיו 48 
/4מנורגיורא/איילזיורותשלהפלאיםסעמ 10 

 /הסוף-גודונוב-מבקרשלמפנקסו

 6/72מנורגיורא
 /קראוסגרטרודכיכר-מבקרשלמפנקסו

/7מנוראגיור 60 
/5רוולעולמ;ןחנוךהלךסתרמרדכי 34 
 /מוריסמרקעםוןירא-הקוסםמרק

/7רוזמוליןנטיג 20 
 9/30גלוקהיל/רינהמרתהח

/5מנוראגיור/ 1994-1949שטרנפלדמשה 46 

- .צללצנאראלבימחולוהרבשלורמים i7גיליונותלרכישת



 3/43מנור)/גיוראניקולאיס(אלויןהקוסםניק
 Z1/3 /אלוםמנואלנפטרח
/1 /בוהנרגרהארדוהכוריאוגראףהרקדןנפטרח 13 
/8 /ברגהאוסרותנפטרהח 38 
 1/14 /מקמילןקנתסירח

התימניםרקדנימבכירי-גור-אשסעדיהמע"ב

 7 / 1/10פרידהברצבי/בישראל
/4הוקינסאריק-מרקדיםספריםס 4Z 
/7 .ר.ה/ימיסון'גודית'ג-מרקדיםספריםס Z4 
 /מפסארוגוליאלמו,היהודי-מרקדיםספריםס

 4/44מנורגיורא
בלנשיןאתשהביאהאיש-מרקדיםספריםס

/7קירסטיין)(לינקולןלאמריקה Z5 
ששמההאניגמה-מרקדיםספריםס

/9פאברהיאן 54 
המודרניהמחולשלהאפלהצד-מרקדיםספריםס

 6/56הגרמני
רקדנית-ת'ארפטווילה-מרקדיםספריםס

/4שכלעם 4Z 
אדורהאיזשלילדיה-מרקדיםספריםס

/8דאנקן 63 
/7הבאלטבשמיעולהכוכב-מרקדיםספריםס Z4 
ביוגרפיה-מאסין-מרקדיםספריםס

/9כהלכתה 55 
/6נורייבשלומיתתומיטתו-מרקדיםספריםס 56 
בניבעיניקאנינגהםמרס-מרקדיםספריםס

/4דורו 43 
וגלוטה/בגואהקיליאן,-מרקדיםספריםס

/6אשלרות 57 
ויליאםשלשפתו-מרקדיםספריםס

 Z / 34פורסיית
/4אלדורגבי/לעולמושהלךחזיעלח Z8 
 /עצמהעלגראהםומרתהמרתהעלס

 Z4/1מנורגיורא
 /הראשוןקיליאןשללמלכותושנהעשרים

/6מנורגיורא 64 
/9מנורגיורא/קיבוציתמחוליצירתשנות 25 86 
/5השחורהריקודשלהסבתא-פריימוספרלח 38 
 Z / 17(לזכרו)פומפררוברטח
 Balletהירחוןעורך-גארסקהרולףח

International 9 /לעולמושהלך/ 3Z 
 /ארנוןיהודיתעםמשוחחתאשלרות

/9אשלרות 104 
/8 /פבלובהאנהשלאפרהעלריבח 36 
/8ברלין/שלהאופרהלבאלטקרייגוןריצ'רדח 36 

/7כריסטנסןפלינדטאן/בקופנהגןבאררמי Z8 
/8אלסטרגל/לשולייםיורדממוסדרקדן 18 

/3שלואסנת/ספרדישיזףח ZZ 
בא!רורמינהריןאוהדביןכוראוגרפים:מפגששיח

 8/6מנורגיורא
-השלושיםליוםקדמןגוריתעלמהארכיוןתעודה

28 /7לוי-תנאישרה/ 4.87. 1/ 3 
/1קרוןדני/גראהם)(מרתהלמרתהתפאורות Z0 

וכרריאסתטיקה

/5 /היפניםרוקדיםאיךח 43 
/9שחרערן/נראיםשאינםאלה 96 

/1פוקיןמיכאיל/עצובהאמנות 22 
/6 /משלנו Tapהבינלאומי"הטאפיייוםארועי 42 
 /-גלבןונירדרורליאת-ולחודביחד

/6מנורגיורא 6 
/8אשלרות/במחוללצורהתוכןבין 20 

/3מרגוליןירוןן/מסוכנתלרעיונותפתיחותהאם 36 
 /הבימתיתהאלימותשלהאסתטיקה

 3/54מנורגיורא
/3אשלהמודרנ;ורותהמחולהוראת 6 
/7ציוןבןגלית/פארהיכלות 54 

/1 /גובייהאלברטשלשמועלהפרסח 13 
ישראלפרסלהענקתהתקנוןאודותעלהרהוריםח

/8אשלרות/במחול 38 
 /לבמהןראוינושאהואהאם-המוות

/6מנורגיורא 43 

/3-כמחזמ!ר"אדומותנעלייםייושובח 22 
T.V מתפתחתתופעה-מחול/ 

 Z / 46לואיסאן-באטי'ז
שניביןמחול-מדומהבמציאותהיפאאוגרכור

/7גרומלהודיאןשריריעקב/עולמות 6 
/6פנטומימהשלבינלאומיכנסח 42 

/9גלוקרינה/הכוראוגרפיהלמהותנאמןלהיות 12 
/2 /מחוללחשובח 18 

איציקמאתמונודרמה-אבאעםלרקוד

/2ויינגרטן 26 
/10אשלרות/הזמןרוחעםלרקוד 14 
/8גרמניה ,בגוטינגןבוטופסטיבל-מאמו 34 
/7אשלרות/ 2סססתנשעםמגע 9 
מחולספרי-םיחדשמחולפרסומי-מהמכבשס

/1תיבעברםיחדש 30 
מדריך-חדשיםמחולפרסומי-מהמכבשס

/1וחוקריםלמחקר 30 
/9-תמונתיידיגיטלמחולח 28 

/10מנורגיוראי/פוליטמחול 6 
/4פומפררוברטש"עבמחוללמצויינותמילגות 29 
מחולשלעשוריםשלושה-זםילפורמלמעבר

/1קופלנדרוג'ר/פוסט-מודרני 52 
 /דנייעתפלירט-מבקרשלמפנקסו

/7מנורגיורא 63 
/9כהן-פסטמןסיון/תוחזרהןלינ 10 

New York /1ין'יצ-אליאשמאירה/ 33 
 / Slam Dancingןשמהתןפעה-סדרואיסדר

/4גרוסמן .שרוברט 20 
/3המטאפוריהגוףס 25 
נןשאיםעללכתובאיך-מרקדיםספריםס

/8יביןלאשאישבצורהמרתקים 62 
שלןרטיאהתיהצדהוראת-מרקדיםספריםס

/5 .א.ר/המחול 60 
-תרוביהשימןשיהכלי-מרקדיםספריםס

 /המחןלאמנותעלותדיינציקלופאומילונים

 5/60מנורגיורא
-תיהנצחהשאלה-םימרקדספריםס

/8הגברהרקדן 62 
עללדעתשרציתמהכל-מרקדיםספריםס

/9הפוסטמודרני 54 
/2עולמימשהו-מרקדיםספריםס 35 

/3ראסל 'ורג'ג/הרקדןעבודת 12 
/6ינג'בבייגישראליםעודח 42 
/5אשלרות/הביצןעאמנןתעל 6 
 /השחןרוהברבורמחולליםדרווישיםעל

/6קופלנדר'רוג 15 
/3זיידרןסיי /ןכוראןגראפיהפסיכןתרפיהעל 26 

/9אלסטרגל/לזהזהערבים 44 
/2ספיבקרעיה/ולבבותפרחים 29 
/9אייזנשטדטמיכאל/קןפליה 6 

/3צורחיה/נכים-בעגלותרוקדיםח 21 
 /ארנוןיהןדיתעםמשוחחתאשלרות

/9אשלרות 104 
 /"כבדיםייאנשיםריקןד-כבדריקוד

/2מנןרגיורא 25 
 3/20אפרתייעל/פצועיםלרקדניםרפואהח
/3רוקדשאגאלח 21 

/2אלסטרגל/וסכנותיוהאוניסונושבחי 50 
 /הרקדןיכולתלשיפןרפילאטסשיטת

/6בר-דודאלה 60 
/5זיידריוסי /טלפוןצלצןלישלושה 21 
/9אשלרות/במרחבמסלוליםתנועת 3/ 12 

כתובות , Dתאריכ' ,ר IIיב( D'LJארו

/7אינטרנט-מחולח 40 
הבינלאןמי"הטאפיןםייאירןעיח

TAP 6משלנו/ 42 
/8וכנסיםארועיםח 40 
/1בורנונוילפסטיבלהתקייםבדנמרקח 13 

גיורא/אפיהאוגרבכורמספיקבלתי

/9מנור 3/10 
/2 ''' 93במחולגווניםיי 32 

 /הרחןקהבפינלנדמזרח-תיכונייםדימןייםח

/4פליישרציפי 3Z 
/3חדישלמחןלהלןנדןניתהמטריהח 23 

-דאנקןאיזאדןרהע"שהמרכז-בפראגהפתעה
 /בצ'כיהמודרנילמחולהיחידהממלכתיהספרבית

 6/36מנורגיורא
/10 ' 96בינלאומיתוחשיפהמסךהרמת 56 

/2אנשידגדעון/לוידאו-מחןלהחמישיתהתחרות 47 
/2אן-מחולידלןהשישיתהעןלמיתהתחרןתח 16 

/10שטיינברגשי/לכוריאןגרפיההשלישיתהתחרות 26 
94 ' WUDAO -5/66אשלררת/יגנ'בבייגמחולשלקיץ 
/8לבאניולהורטיגן"ייח 31 
המחול(פסטיבאל 6ה-סהולדתויוםח

/2האמריקני) 21 
/2שןוייץבברן,מחןלימיח 16 
יהעשירהבינלאומיבפסטיבלישראליתיצירהח

במקסיק!ולימוןחוסהש"עמודרנילמחול

/9קדםמשה 34 
 /' 95במחולגןןנים-צדקבנןוהכןראוגראפייריד

/6מנורגיןרא 22 
/1בשטוטגארטישראליםח 13 
/3אפרתיבברלי;ךיעלרןקדיםישראליםח 20 
 6/42פנטומימהאנשישלבינלאומיכנסח
/5ומפגשיםכנסיםח 44 
/4בעולםמחולןמפגשיםיכנסח 35 
/2מחוללחשובח 18 
 /פינהבעיקרפינהןעדמאיזאדןרהח

/4הבראביבה 31 
 / ...גרמניה ,בגוטינגןבוטוחפסטיבל-מאמוח

/8נבואורית 34 
/7אשלרןת/ 2סססשנתעםמגע 9 
 /המקצןעניתללהקהןעדהרךמהגילח

/7וייססמדר 38 
/5אלסטרגל/מבוישמחול 16 

/5בפראגהעולםמכלמחולח 39 
/3מנורגיורא/נכתבמחןל 49 

 Dance Umbrella-אחתמטריהתחתמחולח
/7רןטנברגהניה/לונדון 39 

/9מנורגיורא/חדשבסגנוןסלאבייםמחולות 48 
/4מילגןתח 27 
/4פומפררוברטש"עבמחןללמצויינןתמילגותח 29 

/7ברנרדאלאן/בשווייץמודרנימחולמפגשי 58 
/2פנטןמימאיםמפגשח 18 
/6בינלאומייםוקונגרסיםפסטיבלים ,מפגשיםח 48 
/2תחרויותקורסים,מפגשים,ח 20 

 /בינלאומיתחשפנות-מבקרשלמפנקסו

/8מנורגיורא 74 
 /קראוסגרטרודככר-מבקרשלמפנקסו

/7מנורגיורא 60 
 /השמיניתבפעםכרמיאל-מבקרשלמפנקסן

/7מנורגיורא 61 
 /רוקדיםןהגבריםלמה-מבקרשלמפנקסו

/8מנןראןריג 74 
 /עכובפסטיבלרטובמחול-מבקרשלמפנקסן

/7מנורוראיג 62 
 !!לנוהיהישראל-מהפסטיבל-מבקרשלמפנקסן

/6מנורגיורא 72 
/6מנורגיורא/באלטשגרת-מבקרשלמפנקסן 71 

/1שנימקוםח 14 
 /לפלינימחווה ' 94מסךהרמת-המסךאתמרימים

/5מנןרגיןרא 14 
 1/15למחולחדשהבינלאומיתסוכנןתח
/8הזוכיםביןישראליוידאוסרטח 36 
/6בבייג'ינגםיישראלעןדח 42 
/8באינטרנטמחולכתובותעודח 32 
/2מחולותיאטרוןפנטומימהח 16 
/8למחולפסטיבליםח 40 

 /השניהעשורלקראתכרמיאלפסטיבל

/9כרמוןיונתן 3/ 7 
/4מנורגיורא/מןנפלייהפסטיבל 40 
/9אשלרות/מונפלייהפסטיבל 14 

/3צרפתמןנפלייה,מחולפסטיבלח 25 
בינלאומיתבתחרותיימבןל"לסרטראשוןפרסח

/3מחוללסרטי 20 
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המקוםלהשכרתאפשרות
במשךוחזרותלסדנאות

בסופי-שבוע:אוהשבוע

נוחיםגדולים,אולמות
חדרי-ארוחוממוזגים,

הסביבהבישוביזולים

למחולמבוא
קלאסיבלט
מודרנימחול

אז Iג

יצירה

העשרהתוכניות

במחוללבגרותגמרעבודות
תלמידיסמופעי
וילדיסלהוריסתנועהמפגשי
ארצייסכנסיסארוח

תחומיבכלמקצועיייעוץ
אמנותילמחולבי"ס

למחולהאולפן-
גלעדשאולבהנהלת

עורידוד-מוזיקלימנהל

;'(מורים:

בלחסןגלית ~ .-
גולדוויןאליזבט ~

גלמןאורה
גלעדשאול
וייסנברגשרה

לינצקיאפרת
נובק-בורשטייןשירלי
עז-גדחיותה

פרץרותי

פרתטובי

צוקענת

צ'רניאקגלינה
קורןרימונה

שטרןנורית

~ 

~ 

יצירתימחולמודרני,בלסקלאסי,בלס

חיפההעיווניהתיאטוון

 ~ iJ'התיאטווןמועזון
יוצרותיוצרים/

המחולמתחום

התנועהותאטרוו

הצעותלהגישמוזמנים

אינטימימחוללמופעי
לסיךרת

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

 ,ביותרהגבוההברמהותנועהמחוללימודיהמאםשרלמחולהסםרבית
לכישוריהם.בהתאםהתלמידיםיכולתאתומםתח

כפתחת:תשכ"חהלימרדיםלשכתההרשמה

- Hip Hop-לילדיםיצירתימחול-מודרנימחול-קלאסיבלט
סדנת-הקשהוכליקצב-בטןריקודי-אפריקאימחול-קפוארה
קונטקטסדנאת-אימפרוביזציהסדנת-תנועה

 18מגילרבוגרים 18- 7גילאירנרער.ילדים
למקצרעייםברקרשיעררי •

-"מרזע"מחרל.להקת
 ) 31.8בתאריךיתקיים(ארדישזמקצועייםרקדניםלהכשרתתרכנית

מוריםהשתלמריות •

מוריםצוותבהדרכתהעיתיםבכוריבביתלומדיםתלמידיםמארת
מקצועייםריקודארלמותבמרכזביותר,מיומזמוסיקאליםומלורים

וקפיטריהמקלחותוממוזגים,
ת"אולתושביסטודנטיםלחיילים,הנחה: *
למשרד 20.00-15.00השערתביזלפנרתאפשרנרספיםלפרטים *

הגישמ Iפי
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/7ללונדוןטיסהוכרטיסצילינדרח 4Z 
 Z / 17לכוראוגראפיםקיץקורסח

יוכןהמבקרשלממאמרכרמיאלעלקטע

/9שמידט 3/ 9 
/4 ' 94בבייג'ינגרוקדיםח 30 Wudao 
 Z1/3צורבעגלות-נכים/חיהרוקדיםח
 5/38בפינלנדבקיץרוקדיםח
/8לכם!קוראתפריס-רקדניםח 36 

מודרנילמחולהשלישילפסטיבלמסערשמי

 9/50זיידריוסי /בפולין
 Z / 16העשיריתבפעם "וינהשלהמחולשבועותייח
/Z "באלט-אימיםשליישבועח ZO 

 7 / 1/9שביבים
 /מכולן?היפההיאמישבאולםשופטיםשופטים,

/1מנורגיורא 48 
/7תאריכיםח 40 

 7/1/16בעולםריקודי-עםשלפסטיבליםתחזית
/3באלטתחרויותח Z5 
/9באלטתחרויותח Z8 
סיןשנגהאי-קלאסילבאלטבינלאומיתתחרותח

 7/37דביר/דליה 1995
/Zמוסקבהשלהבאלטתחרותח Zl 

 / 1994דללסוזןמרכז-הבינלאומיתהמחולתחרות

 ZZ/5מנורגיורא
 Z7/4שניהבינלאומיתמחולתחרותח
/9לבאלטארבטובהמיהתחרותח 3Z 
/10ב"ארהג'קסוןבתחרותחדשיםכלליםח 38 

בארט

פלינדט-ל,ע)/אןאנדרסן(פרנקאמיתיתאהבה

/4כריסטנסן 18 
הבאלטשלהרוסימוחאמדוב-הכוכבאירק

 6/18תבורהבריטי/יוסיהמלכותי
 8/54שאיירלבאלט/הלמוטמלחיןשניטקהאלפרד
lפוקיןמיכאיל/עצובהאמנות / ZZ 
/9דוברובצקיאדה/הרוסיתבאופרהבאלט 6Z 
 6/68מנורפרוסי/גיוראבסגנוןבאלט

/1 /בורנונוילפסטיבלהתקייםבדנמרקח 13 
 / 1996אביבהאבוד-אירופה,המחולאחרבחיפוש

/9מנורגיורא 18 
 3/46קוגלראפים/הורסטאוגרלכורספרבית
/3תבוריוסי/נשיםרוקדיםגבריםח Z4 

הירושהמלחמת-ואסילייבנגד 'גריגורוביץ

 /מוסקבהשלבאלט"ב"בולשוי

 6/30צ'רנובהנטליה
/10תבורייוספרסיבאל,ג'ון/בלונדוןברבורים ZZ 

/9מנורגיורא/לבאלטמארןמאגישלדרכה 8 
/9בבירמינגהאם/שלנוהאישח Z6 
שלהלאומילבאלטחוזרמאנןואןהאנסח

/8הולנד 31 
פורסייתויליאם-שליהאםשפתהואהבאלט

 6/54אלסטראלסט;ןגלגלעםמשוחח
בהולנ;ןהמחולשלמצבו-רוקדיםהולנדים

/7מנורגיורא 30 
/1קלאפרלמחול/ראדוהזמנה 44 
טוס)/(סטפןדרזדןשלהעולההכוכב

/5לנדרונית 18 
מאו;ןהשתנהוקיים-אבלחיהקלאסיהמחול

/3פרודומוז'רמיין 17 
 /נורייב)(רודולףהאחרוןהריחוף

/1מנורגיורא Z6 
 Z / 17פורסיית)(ויליאםחדשחוזהח
הממלכתיתהאופרהבבאלטמנהליםחילופיח

 1/15וינהשל
הממשלתיתהאופרהבבאלטמשמרותחילופיח

/4וינהשל 31 
 4/30הריין/נהרגדותעלקייץ"לילייחלוםח

 /הבריטיהמלכותיבבאלטתארפטווילה

 Z6/8פרסיבלון'ג
 Z / 57מנור/גיורא 80בתרומאושליוליה

/3 "הבריטיהמלכותיב"באלטצעיריםיוצרים Z1 
 6/6Zמנורהחולשה/גיוראכח

/7םיימוסיקללטאבכיסאותח 34 
/1ברקדניםלגעתלאח 16 

הבאלטבלהקותמתרחשמה-חותילפתמבידוד

 Z / 10גראדרוולקמר;ןבעלשהמזרחיתרמניהגשל
/8 ?הבריטיהמלכותיבבאלטקורהמה Z8 

 Z / 30רגברוטנהיהנ/קונגבהונגמחול
/5רנובה'צהינטל/ברוסיהימודרנמחול 48 

שלתיהממלכתופרהאהלטאלבהכדורסלממגרש

/7מנוראגיור/נלה)אז(רנאטווינה 48 
שליהממלכתלבאלטחדשיאמנותמנהלח

/9בוואריה Z8 
/6שטוטגארטלבאלטחדשימנותאמנהלח 45 

/9מנורגיורא/מלכותימבקר-ביקורשלמפנקסו 69 
/6מנוריורא/גמבקר-גודונוב-הסוףשלמפנקסו 7Z 
עבביצומוורונהםיהבאמבקר-הנשלמפנקסו

/9מבלגיהיונאלהווהבאלט 67 
/3מישוריבפינלנ;ןנתןמפגשים 38 
/1פורסייתליאםיומאתוזרהממולד-חגמתנת 16 
קריהעוחדשנות-מסורתיהשטוטגארטהקסםסוד

/5ורנמאגיור/היהפרופורצהוא 54 
/4רוטנברגהניה/האצבעותקצותעלסינים 36 

 1/14 /קמילןמקנתריסח
ןיבלנשאתאשהבירקדים-האישמםיספרס

/7לאמריקה Z5 
/7הבאלטבשמיעולהמרקדים-כוכבספריםס Z4 
/9כהלכתההיביוגרפ-ןימאס-םימרקדספריםס 55 
/9הבולשוים-מורשתירקדמספריםס 55 
/6ץייבשוורוקדם-מיימרקדספריםס 47 
/6נורייבשלומיטתותתוים-מירקדמספריםס 56 
 Z / 34פורסייתםאלייושלמרקדים-שפתוםיספרס
 /השחורוהברבורםימחוללםישידרוועל

/6קופלנדר'רוג 15 
/7גאפרשלימראהקלבאלטשנהעשריםח 43 
/3נטיפלגניפלמח Z5 
/5פוסידריטןיהקפפרשתח 39 
/7רנובה'צנטליה/ממוסקבהחדשותצרורח 38 

/9ייזנשטדטאלאמיכ/קופליה 6 
/8במדבררוקדתח 3Z 
/1עבודת-כפיהבמחנה-ויוליהרומאוח 16 
/8פבלובהאנהשלאפרהעלריבח 36 
/8ברליןלשופרהאהלבאלטוןייגקררד'ריצח 36 
פאנוביואלרמאתכוב'צלפי "אחיותשלושיי

 Z / 16בבון
סין ,שנגהאי-קלאסילבאלטנלאומיתיבתחרותח

/7דבירהידל/ 1995 37 
/3באלטתחרויותח Z5 
/9באלטתחרויותח Z8 
/Zמוסקבהשלהבאלטתחרותח Zl 
 Z / 19הדנייהמלכותהבאלטשלויתכניותח

בישרארבארט

/1אשלרות/?מפנהשנת- 1992 6 
/1דרורארזו-יורקיבננפטר ' 92נובמברבחודשח 14 

הספ;ןבביתמתחילותשלנולטאהבשלבעיותיו

/3קלאפרראדו 16 
/7אשלרות/ומציאותחלום-הישראליהבאלט 1Z 
/6מנורגיורא/באלטשגרת-מבקרשלמפנקסו 71 
 /ברטהשלהבחורים-מבקרשלמפנקסו

/6מנורגיורא 7Z 
/1מהבמהלאחרונהנעדרות 13 

/Zיאפרתעל/יהישראליותבלהקותיץקח ZZ 
 /תיהרוסהמסורתילפבאלט-נובהאוגשיטתח

/8עמיתליאורה 37 
/9לטאלבארבטובההימתחרותח 3Z 
/10 )איוחי(שרהולמםעלשהלכואלהח 38 

חינוך .השתרמויותורסים jJ •ספרבתי

/6משלנו Tap-י"הבינלאומהטאפיוםייאירועיח 4Z 
/6מנורגיורא/פרוסיבסגנוןבאלט 68 

 Z / 16הקיבוציםלסמינר "האהורבוגרייח

 Z / 17אפיםאוגרלכורספרביתח
הספ;ןבביתמתחילותשלנוהבאלטשלבעיותיו

/3קלאפרראדו 16 
/3אשלרות/המודרניהמחולהוראת 6 
הקיבוציתהלהקהשלידלמחולהאולפןשלהייחוד

 9/101רוטנברגבגעתון/הניה
בית ,דאנקןאיזאדורהע"שהמרכז-בפראגהפתעה

 /בצ'כיהמודרנילמחולהיחידהממלכתיהספר

/6מנורגיורא 36 
המקצוענית/ללהקהועדהרךמהגילח

/7וייססמדר 38 
/8רוןועתי;ןנוריתהווה ,עבר- 2000מחולח 31 

 Z / 30רוטנברגהניה/קונגבהונגמחול
 Z7/4מילגותח

 Julliardהספרבביתלמחוללמחלקהחדשמנהל
/1יורק-בניו 13 

 7/34רוטנברגהניה/לתנועתרוןיומולדתמסיבת
 Z/ZOתחרויותקורסים,מפגשים,ח

 /בישראלהתימניםרקדנימבכירי ,גור-אשהיסעד

/7פרידהברצבי 1/ 10 
בתנועה/אימפרוביזציה-מרקדיםספריםס

/8 ,ה,ר 63 
שלהתיאורטיהצדהוראת-םימרקדספריםס

/5אשלרות/המחול 60 
 9/55הבולשוימורשת-מרקדיםספריםס
/5ע,ל,/ותרגוליםשיטה-מרקדיםספריםס 61 

 /קיבוציתמחוליצירתשלשנים 25

 9/86מנורגיורא
/Zספיבקרעיה/ולבבותפרחים Z9 

 Z / 17לכוראוגראפיםקיץקורסח
שרהמתא"ןשל "הייצורפס"מרקדניםח

 Z3/3ארנון
 /הרוסיתהמסורתלפיבאלט-וגאנובהשיטתח

/8עמיתליאורה 37 

כוריאוגראפיה

 5/30אלסטרגל/אירופיתהצלחהגלילייקצאי
הלמוט/לבאלטמלחיןשניטקהאלפרד

/8רישאי 54 
השראהכמקורחבצלתזאב- "הכסףאשכוליתיי

 Z / 40צעירלכוראוגראף
הפוליטיהכוריאוגרפיהתיאטרון-גרמניהאשמת

 Z / 13מנורגיורא/בברמןקרסניקהנסשל
/9דוברובצקיאדה/הרוסיתבאופרהבאלט 6Z 
בן-גל/ונירדרורליאת-ולחודביחד

/6מנורגיורא 6 
/8אשלרות/במחוללצורהתוכןבין Z0 
הורסט/לכוראוגראפיםספרביתח

 3/46קוגלר
 /)הוקינס(אריקהפנימיהאוראחרבחיפוש
/6אשדותדוביק Z6 

 / 1996אביבאירופה,-האבודהמחולאחרבחיפוש
 9/18מנורגיורא
/9מנורגיורא/בכוראוגראפיהמספיקבלתי 3/ 10 

/4ודםבשרח Z6 
שלה/הישראליםוהכוראוגראפיםשבעבת

 4/48אשלרות
/Z "' 93במחולגווניםיי 3Z 
/8תבוריוסי/קצ'וליאנויג'י'ג 64 
 Z / 18חדשהגירסהח
/6אלסטרגל/נהריןלאוהדגעגועיםח 44 
/3מנורגיורא/האנושיבאר-המנעדוקן:רמייד 31 

 8/7Zשבקתבועה/תמרשלאלכימאי-לריודביאל
 /הבימתיתהאלימותשלהאסתטיקה

/3מבורגיורא 54 
פורסייתויליאם-שליהאםשפתהואהבאלט

 6/54אלסטרגלאלסטר/גלעםמשוחח
/8הולבובהיאבה/פראגשלהקאמריהבאלט 68 
/1מנורגיורא/ביוסוןלוידשלהמוזריםהדגים Z8 

 /בהולנדהמחולשלמצבו-רוקדיםהולנדים

 7/30מנורגיורא
/1אלדורגבי/היסטוריהרוקדיםהערב 40 



משהשלללהקתושנהעשרים-הירושלמיהפרא

 6/76מנורגיורא/ IIקולדממה IIאפרתי
בית/דאנקןאיזאדורהש IIעהמרכז-בפראגהפתעה

 /ה/כיבצמודרנילמחולהיחידהממלכתיהספר

/6מנורגיורא 36 
 II 4/26הנביחותהר IIח

 /לוידיאו-מחולהחמישיתהתחרות

 2/47דיאנשגדעון
/4הרייןגדותעל "קייץלילחלום IIח 30 

למחולהשראהוכמקורעממיכאירועחתונה

 7/1/7שרתרנה/בימתי
 /הבריטיהמלכותיבבאלטת/ארפטווילה

 8/26פרסיבלג/ון
T.V מתפתחתתופעה-מחול/ 

/2לואיסאן-באטי/ז 46 
 /אפרתי)(משהאוניברסאליותבתוךייחודיות

 6/81אשלרות
 // 95במחולגוונים-צדקבנווהגראפיוראוכיריד

 6/22מנורגיורא
/9 1970-1996הקיבוציתהמחוללהקתיצירות 109 

שליהמלכותהבאלט IIבורעעובד 20בןכוראוגראף

 II 2/18בירמינגהם

 1/51אשלרות/התאחדו!הארץכלכוראוגראפי
שניביןמחול-מדומהבמציאותכוראוגרפיה

/7גרומלהודיאןשריריעקב/עולמות 6 
/6מנורגיורא/החולשהכח 62 

/1מנורגיורא/בפיהיגרסעםרוקדתכרמן 55 
 /הכוראוגראפיהלמהותנאמןלהיות

 9/12גלוקרינה
ניו-יורק/מדרכותעלהחופשלוחמי

/9מרגוליןירון 39 
 /הנרדמתהיפהפייהאתמעיראקמאץ

 9/46שיירהלמוט
 7/9אשל/רות 2000שנתעםמגע

 3/11לנדרונית/לטאותכמומהירים
אנדריאה/המקולליםשלמחולותיהם

/6אמורט 58 
/5ציוןבןגלית/קהילתיתלזהותטוייכבמחול 26 

עכשווית/כוראוגראפיהשלמסורת

 3/40שחייקואןאווה
/4מנוראייל/גיוראזיורותשלהפלאיםמסע 10 
מחולשלעשוריםשלושה-לפורמליזםמעבר

/1קופלנדר/רוג/ודרני-מפוסט 52 
/7ברנארדלאןיץ/אבשווימודרנימחולמפגשי 58 

דבר/כלעםאהבה-מבקרשלמפנקסו

 9/69מנורגיורא
הדרךכלצוחקנהריןאוהד-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא/לבימה 70 
 /במאיאוקטובר-מבקרשלמפנקסו

 9/66מנורגיורא
מלכותי/ביקור-מבקרשלמפנקסו

 9/69מנורגיורא
 /בכלוביםדימויים-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא 66 
 /עכובפסטיבלרטובמחול-מבקרשלמפנקסו

 7/62מנורגיורא
מרגש/לאאבלמעולה-מבקרשלמפנקסו

 9/67מנורגיורא
שלמחולתיאטרוןקבוצת-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא/ברליןשלהקומיתהאופרה 66 
בא;ךרמישלהשמשותביןשעת-מבקרשלמפנקסו

 9/70מנורגיורא
 6/32ברנרדלאן/אהמזרחיתבאירופההמחולמצב
 /מוריסמרקעםראיון-הקוסםמרק

 7/20רוזמןליןג/נט
/6יצירותאפרתי-רשימתמשה 92 

New York 1/33ן/ייצ-אליאשירה/מא 
 3/43מנורניקולאיס)/גיורא(אלויןהקוסםניק

/3ראסל /רג/ג/והרקדןעבודת 12 
/5אשלרות/הביצועאמנותעל 6 
/3זיידריוסי/וכוראוגראפיהפסיכותרפיהעל 26 

 9/44אלסטרל/גלזהזהערבים
הראשון/קיליאןשללמלכותושנהעשרים

/6מנורגיורא 64 

 /קיבוציתמחוליצירתשלשנים 25

 9/86מנורגיורא
מספרדכוראוגרפיםשלושה-ויצריםפיתוי

/8סרבוסנורברט/בברלין 58 
 2/17אפיםאוגרלכורקיץקורסח

יוכןהמבקרשלממאמרכרמיאלעלקטע

 9/3/9שמידט
/7סרבוסנורברט/בברליןםירוקד 45 
 /ארנוןתיהודיעםמשוחחתאשלרות

/9אשלרות 104 
 7/28פלינדט-כריסטנסןאן/בקופנהגןבארירמ

 4/96 1964-1994שבע-בתמחוללהקתרפרטואר
/8אלסטרגל/לשולייםיורדממוסדרקדן 18 
/2אלסטרגל/וסכנותיונוסויהאונשבחי 50 
בא;ךורמינהריןאוהדביןכוראוגרפים;מפגששיח

/8מנורגיורא 6 
 9/27מנורלשרה/גיוראאשרהשיריםשירח

/9אשלרות/במרחבמסלוליםתנועת 3/11 

את(ימחו'ר

כ'ר'רי

/9אלכס/רוקדתאפריקה 3/ 12 
/6רוטנברגהניה/וחדשמסורתיערבימחול 45 

94 ' Wudao 5/66אשלת/ינג/רובבייגמחולשליץ-ק 
 5/58תבורפולקלו;ךיוסיזהמהאבל-וירסקי
/3אלסטראח;ךגלמעולםתנועה-קפוארה 28 

/3שלואסנת/ספרדישיזף 22 
/7בעולםריקודי-עםשלםיפסטיבלתחזית 1/ 16 

יהודימחו'ר

/7יהיהודהמחוללארכיוןשנה 40ח 42 
/3מתל-דןעתיקרקדן-עתיקיםמחולותיהד 51 

 /החסידיוהרקודרים IIהאדמו-הקרקעמעלטפח

 6/70פרידהברצבי
האתיופיתהעדהמחולות-רוקדותכתפיים

/2אשלרות/בישראל 52 
/1אשכנזירותי/פחעםהעולםאתלכבוש 44 
/10פרידהברצבי/במחולציונותשנותמאה 4/ 3 
/3פרידהברצבי/!הדורותבראייהודימחול 52 
 4/46פרידהבר!!/צביהדורותבראייהודימחול
 5/62פרידהברביצ/!!!הדורותבראייהודימחול

 /אתיופיתהפתעה-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא 68 
בריאותמרגישאנירוקדכשאני-ספריםסקירתס

/7אשלרות/שלמה 26 
 9/56פרידהברצבי/רקודי-מצווה

וע Jבקו'רמחו'ר

רוג/רסג/ינג/ראסטיר/פרד-הענקיםאחרון

 8/50מנורגיורא/קליוג/ין

יהישרא'רהעםמחו'ר

חרמון)/(שלוםלרקודלרקודביער /ביערביער,ח

 2/22אשלרות
/9מנורגיורא/בכורראוגראפיהמספיקבלתי 3/ 10 
האקספרסיוניסטיהמחולשלהחלוציםדרך

/5פרידהברצבי/בישראל 50 
 8/2/4מנורורא/גיוהשונההדומה
 8/2/9זיידריוסי/בזוגמחולותאובמחולזוגיות

 / 1944-1994בישראלהעםלרקודייובלחג
/4רונןדן 50 

למחולהשראהוכמקורעממיכאירועחתונה

/7שרתרנה/בימתי 1/7 
חבצלת/זאבשללדמותוקווים-המפכהכמעיין

 2/41קדםמשה

 4/54 1944דליהלכנסיובל
 /םי-עריקודמדריכתמזכרונות-ראשוניםםימי

/8טולדאנוגילה 2/ 3 
/1נון-בןגאל/ישטורמןרבקהכאגדתח 16 

וברכהכהנאיזרעאלה/חדשכוון-כרמיאל

 7/1/12דודאי
מחולספרי-חדשיםמחולפרסומי-מהמכבשס

/1בעבריתחדשים 30 
/7רונןדן/?העםלריקודיקורהמה 1/ 3 

/10פרידהברצבי/במחולציונותשנותמאה 4/ 3 
כהנארעאלה/יזהריקודימהסוגמפגשים

 9/3/3דודאיוברכה
כברולרקודלשירמפסיקיםלא /לכאןמשםח

/7שנה 40 42 
 /בישראלםימניהתרקדנימבכירי-גור-אשסעדיה

/7פרידהברצבי 1/ 10 
 4/32המחולותעלנכתובהבה-מרקדיםספריםס
 6/53פליישרי/ציפ IIמחולשירי IIאודותעל

 /השניהעשורלקראת-כרמיאלפסטיבל

/9כרמוןיונתן 3/ 7 
יוכןהמבקרשלממאמרכרמיאלעלקטע

 9/3/9שמידט
 /בישראלהחגריקודישלראשיתם

/8פרידהברצבי 2/ 6 
לבידו;ךפולקלורבין-העםיריקוד

/2פרידהברצבי 58 
/7/1שביבים 9 
 8/2/10ירושליםלהורהשנהשלושים
 7/1/16בעולםעםריקודישלפסטיבליםתחזית
/9אשלרות/במרחבמסלוליםתנועת 3/ 11 
 /קדמןגוריתעלמהארכיוןתעודה

/7תנאילוישרה 1/ 13 

חזותיותואמ(ויותמחו'ר

 /צילומיםתערוכת ;אמתבזמןתנועה-ברוןאלדד

/2רייךיוצחעירונינפתלי 37 
 6/46צילוםשלאקסטזהח

 8/49ברוןאגו;ךאלדדיעקבשללזכרודברים
/1קלאפרראדו/למחולהזמנה 43 

הרקדןשלצילומיםתערוכת-קרויצברגאלדהר

/7הגדוליסטיהאקספרסיונ 50 
 2/47נשיאדלוידאו-מחול/גדעוןהחמישיתהתחרות

T .V 2/45המצלמהלמעןהמצלמהבעזרת-מחול 
T.V מתפתחת/תופעה-מחול

/2לואיסאן-באטי/ז 46 
 / 1911-1996שגרתיבלתיבמהצלם-אגוריעקב

/8מנורראגיו 48 
 7/52מנורינסקי/גיורא/לניזמחווה

 6/44רוזנברגפנינה/הצילוםבמכחולמחולח
 2/34המחולבצילוםמהפכה-מרקדיםיםספרס
/3רוקדשאגאלח 21 

ומוסיקהמחו'ר

/8שאיירהלמוט/לבאלטמלחיןשניטקהאלפרד 54 
/6נדלראסתר/האנושיוהקולאפרתי 85 
 9/62ידוברובצקאדה/הרוסיתבאופרהבאלט

 6/90שריףנועם/אפרתי)(משהשכזהגדי

דר(יוממחו'ר

אירופה

אירךפה-כללי

ביבא /אירופה-האבודהמחולחריאבחיפוש

/9מנורגיורא/ 1996 18 
 5/39בפראגהעולםמכלמחולח
 3/49מנורורא/גינכתבמחולח

 10/48 / 96סתיו-אירופיפסיפס

- 1ל:ללצלצלנאבישראלמחולוהרבשלוךמים i7גיליונותלרכישת



 7/58ברנארדבשןןייץ/אלאןמןדרנימחןלמפגשי
 /מכןלן!היפההיאמיןלםאשבשןפטים ,שןפטים

/1מנןראיןרג 48 

אוסטריה

/6אמןרטאנדריאה/המקןלליםלשמחןלןתיהם 58 

אכגליה

 10/22תבןריןסיפרסיבל,ג'ןן/בלןנדןןברבןרים
/7זכרממיןברבןריםח 42 

 1/28מנןרגיןרא/ניןסןןלןידשלהמןזריםםיהדג
/3מנהליםחילןפיח 24 

 /יהבריטהמלכןתיבבאלטתארפטןןילה

 8/26פרסיבלג'ןן
המלכןתיהבאלט IIעבןרעןבד 20בןכןראןגראףח

/2בירמינגהאםשל 18 II 

/1בהנהלתמןסיקאלייםכסאןתח 13 LCDT 
 4/48מנןרגיןרא/ל"ראמבר"חןזרברןסכריס

 5/43שלנןמהאזןרנןשאיםעלמחןל-ןידאןח
/3בלןנדןן-הסןף! IIבן-זמננןהמחןלתיאטרןן IIח 23 

בלגיה

 2/16סןלןבערבקייזראביח
/4ןאנדקייבןס)(ןים IIהנביחןתהר IIח 26 
/1איידס IIשלקןרבןדןן-עןדחןרחהח 17 II 

 /ןאנדקייבןס(ןיםלטאןתכמןמהירים

/3לנדרןנית 11 
בביצןעמןןרןנההנאהבים-מבקרשלמפנקסן

 9/67הןןאלןניהבאלט
/9מנןרגיןרא/אנןשחבלי-מבקרשלמפנקסן 66 
 /מרגשלאאבלמעןלה-מבקרשלמפנקסן

/9מנןרגיןרא 67 
 "-20ההמאה"באלטארכיןןכלילנשרףח

 1/13בבריסל
יאןששמההאניגמה-מרקדיםספריםס

/9פאברה 54 

גרמכיה

/6צילןםשלאקסטזהח 46 
הפןליטיהכןראןגראפיהתיאטרןן-גרמניהאשמת

/2מנןרגיןרא/בברמןקרסניקהנסשל 13 
 / 1996אביבאירןפה,-האבןדהמחןלאחריבחיפןש
 9/18מנןרגיןרא

/4המאהמחציתמלפניביקןרתח 26 
/3קןגלרהןרסט/לכןראןגראפיםספרבית 46 
/2לכןראןגראפיםספרבית 17 
/4ןדםבשרח 26 
המןדרניהמחןלחלןצימאחרןני-פאלןקהגרטח

 2/1691בגילנפטרה
 5/18לנדרןנית/דרזדןשלהעןלההכןכב

/2פןרסיית)(ןיליאםחדשחןזהח 17 
/1בשטןטגארטישראליםח 13 

/2מנןרהנאצי/גיןראהחליללפילרקןד 6 
פינה/בעיקרפינהןעדמאיזאדןרהח

/4הבראביבה 31 
/3לברליןמברמןח 23 

תאטרןן-המחןלמקןראל-מבקרשלמפנקסן

/8מנןרהגרמנiיגיןרא 74 
כרמיאל/שלהבינלאןמיהפן-מבקרשלמפנקסן

/9מנןרגיןרא 70 
שלהמחןלתיאטרןןקבןצת-מבקרשלמפנקסן

/9מנןרגיןרא/ברליןשלהקןמיתהאןפרה 66 
/1בןהנרגרהארדןהכןראןגראףהרקדןנפטרח 13 
 8/38ברגהאןסרןתנפטרהח
המןדרניהמחןלשלהאפלהצד-מרקדיםספריםס

/6הגרמני 56 

מספרדכןראןגראפיםשלןשה-ןיצריםפיתןי

/8סרבןסנןרברט/בברלין 58 
/7סרבןסנןרברט/בברליןרןקדים 45 

דהולכ

/5אלסטרגל/אירןפיתהצלחה-גליליאיציק 30 
 / 1996אביב ,אירןפה-האבןדהמחןליאחרבחיפןש
/9מנןרגיןרא 18 

שלהלאןמילבאלטחןזרמאנןןאןהאנסח

/8הןלנד 31 
בהןלנ;דהמחןלשלמצבן-רןקדיםהןלנדים

/7מנןראגיןר 30 
/2כריסטי)(נילסהתפטרח 21 
/2 3 (הןתיקיםלהקתח 21 (NDT 

 /רןקדתהרצפהאפילן-מבקרשלמפנקסן

/7מנןרגיןרא 60 
 /עכשןןיתכןראןגראפיהשלמסןרת

/3שחייקןאןאןןה 40 
 /ןגלןטהבגןאה ,קיליאן-מרקדיםספריםס

/6אשלרןת 57 
הראשןן/קיליאןשללמלכןתןשנהעשרים

/6מנןראגיןר 64 
/2בכןרןתשלןשח 18 

סקכדיכביה

/2סטןקהןלםשל IIהמחןלבית IIח 21 
אביב ,אירןפה-האבןדהמחןלאחריבחיפןש

/9מנןרגיןרא/ 1996 18 
/3מנהליםחילןפיח 24 

/1מנןרבפיה/גיןראסיגרעםרןקדתכרמן 55 
 /הנרדמתהיפהפייהאתמעיראקמאץ

/9שיירהלמןט 46 
/8הסקנדינביהחןרףמןח 32 
/2קןלברגבאלט IIלחדשאמנןתימנהלח 20 II 

/3מישןריבפינלנ;דנתןמפגשים 38 
/7כריסטנסןפלינדטאן/בקןפנהגןבאררמי 28 

פולין

 9/48מנןרגיןרא/חדשבסגנןןסלאבייםמחןלןת
מןדרנילמחןלהשלישילפסטיבלמסערשמי

/9זיידריןסי /בפןלין 50 
 /מכןלן!היפהמי ,שבאןלםשןפטים,שןפטים

/1מנןרגיןרא 48 

צ'כיה

/8הןלנןבהיאנה/פראגשלהקאמריהבאלט 68 
-דאנקןאיזאדןרהש IIעהמרכז-בפראגהפתעה

 /בצ'כיהמןדרנילמחןלהיחידהממלכתיהספרבית

/6מנןרגיןרא 36 
/9מנןרגיןרא/חדשבסגנןןסלאבייםמחןלןת 48 

צרפת

/8תבןריןסי /ןליאנן'קצי'ג'יג 64 
/2חדשהגירסהח 18 

תמר/תנןעהשלאלכימאי-לריןדניאל

/8שבק 72 
/9מנןרגיןרא/לבאלטמארןמאגישלדרכה 8 

/2החתןנה IIח 22 II 

/2הרןקדןת"העינייםח 20 II 

/2קלאפרראדן/משןגעתשללידתה 36 
95 ' 6/ 43 Montpellier 
/2 "האגןזיםמפצח IIח 21 
ןגלןטה/בגןאה ,קיליאן-מרקדיםספריםס

/6אשלןת 57 

/9אשלרןת/מןנפלייהפסטיבל 14 
/2 /לכןראןגראפיםקייץקןרסח 17 

רוסיה

/5רנןבה'צנטליה/ברןסיהימןדרנמחןל 48 
/10תבןרייןס/"האדןמהג'יזל"ןפמןיאיבןריס 58 

שווייץ

/1בז'נבהגליליןאיציקקיליאןרייישלבכןרןתח 13 
/7ברנארדאלאן/בשןןייץימןדרנמחןלמפגשי 58 

/6בשןןיץרןקדמיס 47 

ית JIה~פאמריקה

ב IIארה

/1ןיפןקמיכאיל/)גרהאם(מרתהעצןבהאמנןת 22 
/6 83בתסןקןלןבאננהח 46 
סןקןלןבאנהשללפעילןתהשנה 40ח

/3בישראל 25 
/1הןלםהניהבנין-יןרקנפטרה 99בגילח 13 
 /)הןקינסקי(ארהפנימיהאןראחרפןשיבח

/6אשדןתדןביק 26 
לבמה!/ראןינןשאהןאהאם-המןןתח

/6מנןרגיןרא 43 
/3מנהליםחילןפיח 24 
המחןלפסטיבל(של-60ההןלדתןיןםח

/2האמריקני) 21 
/1גרהאםמרתהשלירןשתה 19-25 
(מרתההכןראןגראפיהלמהןתנאמנהלהיןת

/9גלןקרינה/)גרהאם 12 
/3 2 'מסטיילןרפןללהקתח 22 

 /יןרקניןמדרכןתעלהחןפשלןחמי

/9מרגןליןירןן 39 
/4אשדןתדןביק/באמריקהמחןלשנןתמאה 6 

/5רןקדים IIמןמיקס IIח 38 Baseball 
/5ציןןבןגלית/קהילתיתלזהןתיכביטןמחןל 26 
מחןלשלעשןריםשלןשה-לפןרמליזםמעבר

/1קןפלנדר'רןג/פןסט-מןדרני 52 
 /תקנהחסראןפטימיסט-מבקרשלמפנקסן

/8מנןרגיןרא 76 
 /מןריסמרקעםראיןן-הקןסםמרק

/7רןזמןליןנט'ג 20 
/9גלןקרינה/הילמרתהח 30 

New York /1אליאש-צ'ייןמאירה/ 33 
/3מנןרגיןרא/ניקןלאיס)(אלןיןהקןסםניק 43 
/4הןקינסאריק-מרקדיםספריםס 42 
/7 .ר.ה/ג'ימיסןןןדית'ג-מרקדיםספריםס 24 
האמריקנים-הקשרים-מרקדיםספריםס

/2ישראלים 34 
רקדנית-ת'ארפטןןילה-מרקדיםספריםס

/4שכלעם 42 
איזאדןרהשלילדיה-מרקדיםספריםס

/8דאנקן 63 
יבנבעיניקאנינגהםמרס-מרקדיםספריםס

/4דןרן 43 
עצמה/עלגרהאםןמרתהמרתהעלס

/1מנןרגיןרא 24 
/3ןיסיגמסיייגעםמתמןדדתפילןבןלןסח 22 
/5השחןרהריקןדשלהסבתא-ימןסיפרפרלח 38 

/1קרןןדני/גרהאם)(מרתהלמרתהתפאןרןת 20 
זאבה/רקדניןתשתינשים,שתידמןיןת,שתי

/10כהן 36 

מקסיקו

העשיריהבינלאןמיבפסטיבלישראליתיצירהח

/9קדםמשה/במקסיקןלימןןחןסהש IIעלמחןל 34 

I I I I 04-8344051לטל:לצלצלנאראלבןחולוהרב 



אמריקהדרום

 /כרמיאלשלהבינלאומיהפו-מבקרשלמפנקסו

 9/70מנורגיורא

הרחוקהמזרח

 5/43היפניםרוקדיםאיד
 3/22אר'בזמוריסעםחוגגטוקיו"ייבאלטח

94 ' Wudao בבייג'ינגמחולשלקיץ/ 

 5/66אשלרות
/2רוטנברגהניה/קונגבהונגמחול 30 
 5/70ג'ו-פינגאו/בסיומודרנימחול
 5/74מנורגיורא/בטיוואוייאחרים"-סיורסינים

ארסטרליה

 10/44ג'ו-פינגאו/אוסטרליהעלחדשמבט

ישרא'ר

כללי

/1אשלרות/מפנה?שנת 1992- 6 
/2 "' 93במחולגווניםיי 32 
 3/25סנטר"לינקולו"בסאודודורהח

האקספרסיוניסטיהמחולשלהחלוציםדרד

 5/50פרידהבריצב/בישראל
 9/26בבירמינגהאםשלנוהאישח

/3אשלרות/המודרניהמחולהוראת 6 
בפעםשפיראיאירשםעלפרס-מחייבהיופיח

/8מנורגיורא/העשרים 30 
/1אלדורגבי/היסטוריהרוקדיםהערב 40 
 /הקיבוציתהמחוללהקתשלהיסטוריה-הפרה

/9אשלרות 77 
/8 /לבאניולה "ורטיגויי 31 
סוזולמרכזהולדתיום-בריקודיםשניםחמשח

/5מנורגיורא/ומחוללתאטרוודלל 40 
העשיריהבינלאומיבפסטיבלישראליתיצירהח

 /במקסיקולימווחוסהע"שמודרנילמחול

/9קדםמשה 34 
 /' 95במחולגוונים-צדקבנווהכוראוגרפייריד

/6מנורגיורא 22 
/3 "מסדייהרמתמופעיבעקבות-לדברמיעםיש 34 

 1/39קלאפרבעולם/ראדוישראלים
/3אפרתייעל/בברליורוקדיםישראליםח 20 

/1אשלרות/התאחדו?הארץכלכוראוגרפי 51 
 5/34בארה"בייהתנועתרוו"להקתח

/8שטינברגשי/המחולבענףועבודהלחם 12 
/10הזמורוחעםלרקוד 14 

 6/44רוזנברגהצילום/פנינהבמכחולמחולח
/9דיגיטלי-תמונתימחולח 28 

 5/16אלסטרגל/מבוישמחול
/6רוטנברגהניה/וחדשמסורתיערבימחולח 45 

/4מנורגיורא/איילזיורותשלהפלאיםמסע 10 
במאי/אוקטובר-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא 66 
 /אשמהלאיזל'ג-מבקרשלמפנקסו

 9/71מנורגיורא
 /אתיופיתהפתעה-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא 68 
/9מנורהקולברגאים/גיורא-מבקרשלמפנקסו 71 
/8מנורגיורא/ויובלטרו-מבקרשלמפנקסו 76 
 /בירושליםחדיש 'מחוליש-מבקרשלמפנקסו

/6מנורגיורא 72 
 /השמיניתבפעםכרמיאל-מבקרשלמפנקסו

/7מנורגיורא 61 
שלמחולמוזע"-תיאטרוויי-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא/"העיתיםייביכורי 67 
עכו/בפסטיבלרטובמחול-מבקרשלמפנקסו

/7מנורגיורא 62 

מתקפלת/קופליה-מבקרשלמפנקסו

/8מנורגיורא 76 
/9פרסיםמפריסיםח 26 

הניה/לתנועתרוויומולדתמסיבת

/7רוטנברג 34 
 10/34במספרים-1995בהישראליהמחולשלמצבו

לפליני/מחווה ' 94מסדהרמת-המסדאתמרימים

/5מנורגיורא 14 
מחוללהקתייתולדה"-בברליונולדמשהוח

/5מנורגיורא/בברליומצליחהישראלית 43 
אמריקנים-הקשרים-מרקדיםספריםס

 2/34ישראלים
/9אלסטרגל/לזהזהערבים 44 

/7ללונדווטיסהוכרטיסצילינדרח 42 
 2/17לכוראוגראפיםקיץקורסח
/7אירופהבמזרחקזבלנקה"ייח 43 
/2פומפררוברטח 16 

בת-דןרלהקת

/1אשלרות/מפנה?שנת 1992 6 
 8/64תבורקצ'וליאנו/יוסיג'יגי'

/9מנורגיורא/בת-דור-מבגרשלמפנקסו 71 
 /וזהובבלבובת-דור-מבקרשלמפנקסו

 8/76מנורגיורא
 /עצמיתבתוצרתבת-דור-מבקרשלמפנקסו

 7/60מנורגיורא
/1שנימקוםח 14 
/2אפרתייעל/הישראליותבלהקותקיץח 22 
 10/38טרבורגלעולמם/ברטשהלכוואלהח

בת-שבעלהקת

/1אשלרות/מפנה?שנת 1992 6 
 4/92אלדוראלדור/גביגביעםמשוחחנהריואוהד

 /הישראליהמחולשלהדגלספינת-בת-שבע

 4/60מנורגיורא
/6אלסטרגל/נהריולאוהדגעגועיםח 44 
/3חדישלמחולהלונדוניתהמטריהח 23 
/6שנייהפעםוידאו-מחולח 47 

/4בת-שבעלהקתלייסודשנהשלושיםמוסף 57-99 
/2קולברג"באלטיילחדשאמנותימנהלח 20 

/4מישוריבת-שבע/נתוראשונימפגש 70 
הדרןכלצוחקנהריואוהד-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא/לבימה 70 
בחושד/אנסמבל-מבקרשלמפנקסו

/8מנורגיורא 75 
 /בבת-שבעאורחיםהכנסת-מבקרשלמפנקסו

 8/76מנורגיורא
 /שבהצלחההסכנה-מבקרשלמפנקסו

 6/71מנורגיורא
/9מנורגיורא/אנושחבלי-מבקרשלמפנקסו 66 
 /התקופהברוחיצירה-מבקרשלמפנקסו

 9/68מנורגיורא
 /עתידניפלירט-מבקרשלמפנקסו

/7מנורגיורא 63 
בינלאומיתבתחרותיימבול"לסרטראשוופרסח

/3מחוללסרטי 20 
/2אפרתייעל/הישראליותבלהקותקיץח 22 

 4/96- 1964-1994בת-שבעמחוללהקתרפרטואר
 /בארורמינהריואוהדביוכוראוגרפים:מפגששיח

/8מנורגיורא 6 

הקיבןציתהמחןללהקת

/9שחרערו/נראיםשאינםאלה 96 
השראהכמקורחבצלתזאבהכסף"ייאשכולית

/2צעירלכוראוגראף 40 
/3מנורגיורא/האנושיבאר-המנעדדיוקו:רמי 31 
הקיבוציתהלהקהשלידלמחולהאולפושלהייחוד

/9רוטנברגהניה/בגעתוו 101 

 /הקיבוציתהמחוללהקתשלהפרה-היסטוריה

/9אשלרות 77 
 9/109 1970-1996הקיבוציתהמחוללהקתיצירות
המחוללהקתשנות 25עלמוסף

/9הקיבוצית 73-115 
לאספסת/חוזרקייזראבי-מבקרשלמפנקסו

/8מנורגיורא 75 
הדב!ראותוממשלא-מבקרשלמפנקסו

 6/72מנורגיורא
אמיתיבזמועירומהעיר-מבקרשלמפנקסו

/7מנורבמקומשה;ןגיורא 61 
 /באררמיכור' ,הקיבוציתהלהקה-מקומשהו

/7כהנאיזרעאלה 1/ 12 
 /קיבוציתמחוליצירתשלשנים 25

 9/86מנורגיורא
/7ללונדווטיסהוכרטיסצילינדרח 42 
 2/22אפרתייעל/הישראליותבלהקותקיץח
בלהקהערביהרקדנית-וסיבוביםקפיצותח

/1ארנוושרה/הקיבוצית 14 
ארנוו/יהודיתעםמשוחחתאשלרות

/9אשלרות 104 
 /בארורמינהריואוהדביומפגש:כוראוגרפיםשיח

 8/6מנורגיורא
 /באררמישלהשמשותביושעת-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא 70 

עכבל

/1אשלרות/מפנה?שנת- 1992 6 
לוישרהאודותעלסרט-יחפותברגליים

/2תנאי 35 
 /מרגליתשלייזאפה"-מבקרשלמפנקסו

 6/71מנורגיורא
/2אפרתייעל/הישראליותבלהקותקיץח 22 
 /לאחרונהנרקד-וסיבוביםקפיצותח

 1/15ארנוושרה
/9מנורגיורא/לשרהאשרהשיריםשירח 27 

קרלדממה

/6נדלראסתר/האנושיוהקולאפרתי 85 
/6שריףנועד/אפרתי)(משהשכזהגדי 90 

משהשלללהקתושנהעשרים-הירושלמיהפרא

/6מנורגיורא/ייקולדממה"אפרתי 76 
/6אשלרות/אוניברסאליותבתודייחודיות 81 

אפרתי/משהעםראיוו-ב"קולדממה"צפוימה

/6יאסאריה 88 
 6/73-93קולדממה"יילהקתשנותעשריםעלמוסף
 6/92יצירותאפרתי-רשימתמשה

 6/79שאולבומשה/אישיתבהתנסחותקולדממה
 2/22אפרתייעל/הישראליותבלהקותקיץ

 /לברזילטסו "לדממהייקו-וסיבוביםקפיצות

/1ארנוושרה 15 

בן-כלןכירדרןרליאת

/6מנורגיוראבו-גלונירדרורליאת-ולחודביחד 6 
 /דברכלעםאהבה-מבקרשלמפנקסו

/9מנורגיורא 69 
/6בבייג'ינגישראליםעודח 42 

/9אשלרות/מונפלייהפסטיבל 14 

תדמןרעידן

/8מנורגיורא/תדמורעידואת.מריץמה 16 
בכלובים/דימויים-מבקרשלמפנקסו

 9/66מנורגיורא
 /לעידואשרהסיריםסיר-מבקרשלמפנקסו

 6/72מנורגיורא
/8אלסטרגל/לשולייםיורדממוסדרקדו 18 

- .לצלצלנאבישראלמחולוהרבשלם Iודמ i7גיליונותלרכישת



ספריםסקירת

 9/3/12אלכס/רוקדתאפריקה
Africa DancesjMicheI Huet and 

Claude Savary 
 4/32המחולותעלנכתובהבהס

 /בישראלהעםריקודילקורות-במחולותנצאהבה

פרידהברצבי

 3/25המטאפוריהגוףס
רדלר/דןמאתבמה(תוארתפרוזיקטורויהיס

 1/36מנורגיורא
 1/30מרקדיםספריםס
חדשיםמחולפרסומי-מהמכבשס

באירופהולחוקריםלמחקרמדריד

European Dance Research Inforrnation 
Network / Gedeon Dienes 

מנורגיורא /במחולהתנ"ד

 2/34מרקדיםספריםס
The Bible in Dance 

המחולבצילוםמהפכה

Breaking BoundslLois Greenfield 
The Fugutive Gesture lWilliam A. Ewin 

אמריקנים-ישראליםהקשרים

Dancing in the SunlNaima Prevots 
American PageantrylNaima Prevots 

פורסייתויליאםשלשפתו

-William Forsythe - Tanz und Sprache 
edited by Gaby von Rauner 

עולמימשהו

World Ballet and Dance - Edited by Bent 
Schonberg 

-4/42מרקדיםספריםס
שכלעםתיארפ-רקדניתטווילה

Push Comes to Shove/Twyla Tharp 
הוקינסאריק

The Body is a Clear Place/Erick Hawkins 
בני-דורובעיניקאנינגהםמרס

Merce Cunningham ; קאסטלנץריצירדעורד
המטאפורי/י.זהגוף

ברטלולאהנאמןהמטאפורי/נירההגוף

מפסאר;ןג.מ.גוליאלמו,היהודי

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

-5/60מרקדיםספריםס
המחול/ר.א.שלהתיאורטיהצדהוראת

Retooling the Discipline: Research and 
Teaching Strategies for the 21st Century 

עלואינציקלופדיותביותר-מילוניםהשימושיהכלי

המחולאמנות

The Concise Oxford Dictionary of Ballet 
Enzyklopadie des Musiktheaters 

International Dictionary of Ballet 
ותרגולים/ע.ל.שיטה

Teaching Children Movement Concepts 
and Skills/Theresa Purcel1 

 6/56מרקדים-ספריםס
נורייבשלומיטתומיתתו

Nureyev - A Biography by Peter Watson 
הגרמניהמודרניהמחולשלהאפלהצד

Ecstacy and the Demon - Feminism and 
Nationalism in the Dance of Mary 

Wigman/Susan Manning 
וגלוטה/ר.א.בגואהקיליאן,

Kylian/Gerard Mannoni 
Bagouet/Chantal Aubry 
Gallota/Christine Rodes 

 7/24מרקדים-ספריםס
 .גיימיסון/ה.רגיודית

Dancing Spirit/Judith Jamison and Howard 
Kaplan 

הבאלטבשמיעולהכוכב

Vladimir Malakhov / Nadja Baier and 
Jurgen Holwein 

לאמריקהבלנשיןאתשהביאהאיש

Mosaic - Memoirs by Lincoln Kirstein 
שלמה/ר.א.בריאותמרגישאנירוקדכשאני

בהטונעמיבהטבנר/אתמהספרי

/8-מרקדיםספריםס 62 
לאשאישבצורהמרתקיםנושאיםעללכתובאיד

יבין

Choreographing History, edited by Susan 
Leigh Foster 

הגברהנצחית-הרקדןהשאלה

The Male DancerlRamsay Burt 
דאנקןאדורהאיזשלילדיה

In the Footsteps of Isadora/ Anna Duncan 
בתנועה/ה.ר.אימפרוביזציה

Movement Improvisation/Georgette 
Schneer 

/9-מרקדיםספריםס 54 
פאברהיאןששמההאניגמה

Jan Fabre/Arnd Wesemann 
הפוסט-מודרניעללדעתשרציתמהכל

Writting Dancing in the Age of 
Postmodernism/Sally Banes 

כהלכתהמאסין-ביוגרפיה

Massine/Vicente Garcia-Marquez 
הבולשוימורשת

/ Maximova and Vasiliev at the Bolshoi 
Roberta Lazzarini 

The Perfection of DancelLeonid Zhdanov 
and Margat'ita Yussim 

 1/24עצמה/ג.מ.עלגרהאםומרתהמרתהעלס
Martha - The Life and Work of Martha 

Graham/ Agnes de Mille 
Blood Memories - An Autobiography by 

Mat·tha Graham 
 10/46-מרקדיםספריםס

דיאגילבשלהמפוארותהתלבושות

The Art of Extravagance 
גדוליםיוצריםשליירושתם

Dance Research Journal 
פרדסרשלצעדיובעקבות

Following Sir Fred's Steps 
היפהאירופה

Revue Noire 
 ...לרקודהמשיכווהם

, Tanz unterm HakenkreuzlLilian Karina 
Marion Kant 

ראיונות

 4/92אלדוראלדו;ןגביגביעםמשוחחנהריןאוהד
 1/6אשלמפנה?/רותשנת- 1992

הספ;ןבביתמתחילותשלנוהבאלטשלבעיותיו

 3/16קלאפרראדו
 3/24תבורוסי/ינשיםרוקדיםגבריםח

 8/64תבוריוסי/קציוליאנוגייגיי
פורסייתויליאם-שליהאםשפתהואהבאלט

 6/54אלסטראלסטר/גלגלעםמשוחח
/3אשלרות/המודרניהמחולהוראת 6 

 /הקיבוציתהמחוללהקתשלהפרה-היסטוריה

/9אשלרות 77 
 5/58תבורפולקלו;ןיוסיזהמהאבל-וירסקי
יורק/ניומדרכותעלהחופשלוחמי

/9מרגוליןירון 39 
אפרתי/משהעםראיון "קולדממה"ביצפומה

 6/88יאסאירה
 4/70מישוריבת-שבע/נתןראשונימפגש
מוריס/מרקעםראיון-הקוסםמרק

 7/20רוזמןליןגינט
 5/46מנורגיורא/ 1949-1994שטרנפלדמשה
/5אשלרות/הביצועאמנותעל 6 
 /ארנוןיהודיתעםמשוחחתאשלרות

 9/104אשלרות
מתא"ן/שלהייצור"מ"פסרקדניםח

 3/23ארנוןשרה

ורמיהנריןאוהדביןמפגש-כוראוגראפיםשיח

 8/6מנורבא;ןגיורא
עםראיון-הרקדויכולתלשיפורפילאטסשיטת

/6דודברתדמו;ןאלהעדוהרקדן 60 

תאורה

/8מנורגיורא/לגרש!חושדבאנו 46 
 1/36 .קטו;ןג.מיפרוזויהיס

 8/42קופרמוכראי/גיודיהבמהתאורת

המחורתורודת

 8/20אשלבמחול/רותלצורהתוכןביו
 8/2/4מנורוהשונה/גיוראהדומה

מתל-דן/עתיקרקדן-עתיקיםמחולותהדי

 3/51פרידהברצבי
/6 )קטייצ(אנריקוצעירכאישהזקוהמורהח 47 

מאו!דהשתנהאבל-וקייםחיהקלאסיהמחול

 3/17פרודומוזירמייו
הקיבוצית/המחוללהקתשלהפרה-היסטוריה

/9אשלרות 77 
 / 1944-1994בישראלהעםלרקודייובלחג
/4רונןדו 50 

והריקודרים"האדמו-הקרקעמעלטפח

 6/70פרידהברבחסידות/צבי
ניו-יורק/מדרכותעלהחופשלוחמי

/9מרגוליןירון 39 
 2/6מנורגיורא/הנאציהחליללפילרקוד
/4אשדותדוביק/באמריקהמחולשנותמאה 6 
 4/15סבטאיניהזה/זיאןהגיאזמחולכלמהו
התנ"ד-חדשיםמחולפרסומי-מהמכבשס

 1/30במחול
/7מנורגיורא/לניזיינסקימחווה 52 

/6אמורטאנדריאה/המקולליםשלמחולותיהם 58 
 3/52פרידהבר/צבי Iהדורותבראייהודימחול
 4/46פרידהבר/צבי IIהדורותבראייהודימחול
 5/62פרידהבר/צבי IIIהדורותבראייהודימחול
/5גין-פינגבסין/אומודרנימחול 70 
/5רנובהיצאלנה/ברוסיהמודרנימחול 48 
 3/49מנורגיורא/נכתבמחול
 / Slam Dancingושמהתופעה-סדרואיסדר

 4/20גרוסמןש.רוברט
 /מפסארוהיהודי,גוליאלמו-מרקדיםספריםס

/4מנורגיורא 44 
המודרניהמחולשלהאפלהצד-מרקדיםספריםס

/6הגרמני 56 
אדורהאיזשלילדיה-מרקדיםספריםס

 8/63דאנקן
הפוסט-עללדעתשרציתמהכל-ספריםסקירתס

/9מודרני 54 
/9אייזנשטדטמיכאל/קופליה 6 

לבידור/פולקלורביןריקודי-העם

 2/58פרידהברצבי
 9/56פרידהברצבי/ריקודי-מצווה

 /מכולן?היפההיאמישבאולםשופטים ,שופטים

/1מנורגיורא 48 
 8/42קופרמןכראי/גיודיהבמהתאורת

בתנועהתרפיה

 3/25המאטפוריהגוףס
 4/43המטאפורי/י.ז.מרקדים-הגוףספריםס

ם

עמיתליאורהערכההאינדקס*את
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מלאבאוררמופעים-30מיותר.

התיאסרוןבאולמיהיריהבשסח

הנודעתובאקדמיהבעיר

Folkwang . 

בתי-ספר,להקות,סוכנים,.

ספקימחול,צרכישלספקים

מתכנניתלבושות,מעצבישירותים,

 .שםמיוצגיםיהיווכו'תאורה

סרסים,אלה:לכלנוסף.

סמינרים,התכנסויות,סרסי-וידיאו,

ועוד.ותצוגות,מפגשים

ואתהמחולעולםאתלגלותבוא.

במסגרתגרמניהשלהמחולשוק

בעירלהפליאמעוצבתתערוכה

אססן.המחול

למחולהגגאירגון- " NRWמחול".

וסספאלןנורדהיין-מדינותשל

העולםמכלואזוריםארצותמזמין

לפנישלהםהמחולאתולהציגלבוא

לאומיהרב-הקהל

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 

 e ~ Ccחנ
k tof ס~~!ל
gl ns eןז

• More than 30 fu ll-Iength perfor
mances on the exhibition field, the 
city's stages and in the renowned 
Folkwang Academy. 

• Agents, companies, schools, sup
pliers of dance articles, service 
organizations, costume designers 
and set designers, etc., will exhibit. 

• Additionally: film, videos, con
ferences, seminars, meetings, exhi
bitions and much, much more. 

• Discover the German dance scene 
and the German dance market in 
an artistically created exhibition 
atmosphere in the dance city of 
Essen. 

• Dance NRW invites countries and 
regions from all around he world to 
present their dance scenes to an 
international audience. 

T NRW ןNRW Landesbiiro Tanz / G 

m Mediapark 7 . D-50670 Koln ו

 Teו.: 49++ ) 0 ( 221/22657- 50153

221/2265751 ) 0 ( ++49 : Fax 

www.tanznrw.de :ווnternet: http ו

E-mail : tanznrw@aol.com 

Organ ized by: Dance NRW· City of Essen· The 5tate of North 
---------- ---- --- --- - - ----- - ----------~ ---------

Information request form: 

Title Name 

 Organizatioח

_____ _ ..J ZipCode/Address 

Count ry 5treet 

Fax Phone 

E-mail 
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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 

llt",llitlll (ו' t (וS 'III ~ s t"CI\""S וtltl ןicls. st"I ו)ווSI 

Modem Dance Education - at the close of the 

20th century!Ruth Eshe13/64 w 
* Index compiled by Liora Arnit 

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 
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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 

ם
watching. 

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 side
curtains 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. 

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 

"SYMPHONY", FIRST MOVEMENT, CHOR.: RENATO ZANELLA, ILL.: SHMUEL KATZ 

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. 
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~ D~NCE 
CRITIC·S 

BY GIORA MANOR 

THE STATE OF THE 
NATION (DANCE) 

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, 

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. 

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 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 

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, 

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. 

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, 

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 Baron

Fried, 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 Levi
Tanai, 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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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. 

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." 

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 

ם
encountered. 
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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. 

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 body

stocking of the American modern dance period, 

which suggested nudity without actually 

stripping the dancers naked. 

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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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. 

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. 

they were told to discard the heavy boots they 
wore in this dance, as these "would damage the 
linoleum flooring of the stage .... " 

"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). 

Ben-Gal and Dror use street cloths for their 
dances. Simple everyday dresses, nevertheless 
with some stagy accent. "There should be 

, body נgenerosity and richness in the [dancer's 

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 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. 

Current openness about the relations between 
the genders brought about a proliferation of 

unisex costumes. Men in skirts, corsets and 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 light
bulbs 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 "Two
room Flat" to the selection committee of the 

"Gevanim Bemachol" show-case performances, 



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 

eet-people, and got a lot of old clothes. We 'וts 
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 zip
fastener, 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. 

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. 

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. 
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COSTUMES BY MOSHE BEN·SHAUL FOR "ALTER EGO". 

KOL·DEMAMA. CHOR.: M. EFRATI. PHOTO: M. RAZ 

FEK FOR RUTH ESHEL 'S SOLO 'SELF סCOSTUME BY ABRAHAM 

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. 

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 

n the dancer and the content of סemphasis was 
the dance, not on the costume as fashion or 

.) 1997 stage p]'esence" (Interview, April 
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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 
, d pI'epare their own matel'ials ןto improvise al 

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 

usiasm, That was the end of EUI'opean ןtl ןel 

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 

e chest, These were vel'y theatrical 'aו and a b 

costumes underlining the diffel'ences between 

, the gendet's 

S, bejewelled ןbl'oidered gOWI רdl'esses, flowing en 
e ןt sl ןhead dl'esses, The simple Inovemel 

e importance of the ןemployed stressed tl 
, gOl'geous costulnes 

in ISI'ael and scion of a ןYal'dena Cohen, bOl'l 

family who had been I'esident in the land for 

with ol'iental 'aו seven genel'ations, was famili 

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 

ces ןel' eal'ly dal ןankle bells, The costumes fOl' I 

' wel'e designed by Mal'gal'eta Bel'gel 

el'schlag, and since the late 1930's - by ןןHaml 

 Haya Alpel'owitscl,ן

as a ןAlpel'owitsch saw Yal'dena Cohel 

Canaanite" artist, DLle to the biblical " 

images - no ancient ןpl'ohibition against gl'avel 

e had no lnodels to ןpicttll'es 01' sculptLll'es - sl 

the Bible thel'e al'e Inany ןwOl'k with. But il 

g and accessol'ies, and she ןil ןS of clotl ןdescl'iptiol 

Anothel' soul'ce were ן,used these fOl' inspil'atiol 

aeological finds uncovered dUl'ing those ןal'cl 

e Middle East, The sight of blooming ןyeal's in tl 

spired her ןthe hill s of Galillee il ןwild flowers il 

, g combination of hLles: gl'een ןto use a strikil 

, 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 

ly influenced ןtists who were mail 'aו well-known 

by the Paris School. They regal'ded the 

gl'eat painters as Picasso or ןcollaboration of sucl 

, 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 

e sombl'e atlnosphel'e of ןfor light and coloul' in tl 
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The pioneers of Inodern dance in IS1'ael .....וווווווווI

in the 1920's and 1930's used to design """"ייייי
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 

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 
e cut ןce, TI ןexpressionist cOlnponents of the dal 

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 

s via 'aו I'eturning to the easel in his last ye ( 

cinematography), Natul'ally, he designed his 

own costumes, influenced by Russian 

. d Cubism ןavantgarde artists, Constructivism al 

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 

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 
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