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שבן.הדןמיננטית

בארצןתהחדישהמחןלמןפעילשפעגרםמה

-80השנןתשעדהןלנ,דאןבלגיה ,צרפתכגןן
בלבד?קלאסיבאלטאלאבהןהיהןלאכמעט

בנין-יןרק,למדהבאןששפינהלמרןתלמעשה

שלהסגנןןלאאינןהמדהימהעבןדתהבסיס

קאנינגהם.מרסשלןלאגרהאם

למחןלהכלשלהגישהאתששינהמה

המהפכהלמעשההיאהעכשןןיהתיאטרלי

 IIהאבסןרדתיאטרןן IIבבקטסמןאלשגרם

 .שלן

 , 1953בשנתזהדראמטןרגימהפךשלראשיתן
מאת IIלגןדןמחכים IIשלהבכןרההצגתעם

מןנח-האבסןרדתיאטרןןבפאריז.בקט

מחלקתמנהלאז ,אסליןמרטיןשהמציא

אחתבבתהשמיט- , B.B.Cה-שלהדרמה

אתששימש ,הדראמטןרגיהמיבניהבסיסאת

בקטקה.יהעתיןןןמאזהמערביהתיאטרןן

 ,עלילהבןשאין ,מדהיםמחזהכתב

תכןנןתמשמע ,"אןפי"איןשלדמןיןתין

 ,הםילמעשמניעיםהמשמשןתפסיכןלןגיןת,

ההןןהאלמהעברהזמןזרימתמהלךבןןאין

שלהקביעה ,אחרןתבמיליםהעתיד.ןאל

בהכרחבראשיתןישמחזהשכלאריסטן,

הקיימיםהתנאיםהסברמשמעאקספןזיציה,

נעהןמשםלשיאהמגיעקןנפליקטןהדמןיןת,

הם ,שנןצרהמתחןלהתרתלסיןםהעלילה

עןד.תקפיםשאינםחןקים

קןרהשלאהןא IIלגןדןמחכים IIבהסיפןר

שבשםהאבסןרדמגיע.אינןלעןלםןגןדןכלןם,

שעצם ,בקטשלבהכרתןנעןץהזההזרם

משמעאבסןרד.הןאשלנןהבכאבעמקקיןמנן

שלנןלחייםאחרת)אן(נעלהמשמעןתשאין

החייםבמסגרתאלאהקןסמי,במןבן

תכנית-איןבלבד.ןאחדאחדכלשלהממשיים

משמע ,אבסןרדיהעןלםןלכןאלןהית,אב

זאת ,טראנסצנדנטאליתמשמעןתמשןלל

לעצמה.שמעברמשמעןתאןמרת

ןחידןשיןבקטביןמקריתהלאהקירבהןמכאן

סרטרשל ,האקסיסטנציאליסטיתלפילןסןפיה

יכןלעצמןהאדםשרקשקבען, ,ןעמיתין

אחריןתקבלתידיעללחייןמשמעןתלהעניק

ללאבחיין,שנקרןתקיןמיןת,בדילמןתןעמידה

כלשהי.מטאפיזיתאןקןסמיתלתכליתקשר

 ,הפסיכןלןגיהדמןיןתאיפיןןןללאעלילהללא

אינןהאבסןרדןתיאטרןשעןלם ,אןמרזהאין

אתנבחןןאםלהיפך.מרגש.ןאינןמרתק

תיאטרןן-המחןלשלהדראמטןרגיתהתשתית

שיצירןתיה ,נןןכח ,דןרה)יןבנבאןשפינהכשל

מקןםאתבקט.שלעקרןנןתיןעלממשבנןיןת

הדמןיןתשלהפסיכןלןגייםןהדחפיםהעלילה

כגןן ,אחריםבימתייםאמצעיםתןפסים

פעןלןתןהפיכתמןטיביםעלהעיקשתהחזרה

זןסימליתןמשמעןתלסמליןת.יןם-יןמיןת

אחדשלריאליסטית,בצןרהלאמנןסחת

שכלמשמע,אלגבראית.כנןסחהאלאלאח,ד

אתהמןפשטתלנןסחהלהכניסיכןלאחד

ןלהשקפןתין.לןהמתאימים IIמספרים IIה

שלבמצבושדנהטלויזיהבתכנית

אחדכלהמנחהשאלשלנוןהמחול

השאלהאתמהמשתתפים

בריקודישראלייימה :המכשילה

הכלאתהכניסוזההישראלי!"

התחייבותישכאילולמגננהן

 !למוזותלהיסטוריה!-כלשהי

הראשית!לרבנותהתרבות!למינהל

הקןשיאתאחתבבתביטלההאבסןרדמהפכת

מאזהמןדרניהמחןלשלהעצןםהבסיסי

שלרשןתה ,הדרמהלעןמתנחיתןתןןאתהןןצרן

מנתעל .רציףןבסיפןרבטקסטהשימןש

-לגמריןמןפשטסימליןלן-מסרלהעביר
אלללכתגרהאםשלדןרהבנינאלצן

אןהיןןניים ,העתיקיםןהאגדןתהמיתןסים

היהלאהחדישתנןעהתיאטרןןהתנכיים.

תיאטרןןשיטןתבזכןת , IIקביים IIלעןדזקןק

האבסןרד.

עמןסתמהסימליןתברחקאנינגהםמרס

אלןממשיכיהדןרהןבניגרהאםשלהמסרים

ןאילןמשמעןיןת.נטןלת ,לכשעצמההתנןעה

שלהיןצריםרןבגםכךןבעקבןת ,באןשפינה

תיאטרןןלכיןןןהלכה ,אצלנןהצעירהמחןל

תןמןגדראינןשלןשהמשמעןיןתהאבסןר,ד

יצירהבכלשישןלמרןת ,ריאליסטיתבצןרה

מןפיעןתהןתמידלא ,ןסיןםאמצע ,התחלה

 ...זהבסדר

טכנןלןגיתרמהבעלתמדינהעןדמכיראיני

קיןמייםבמשבריםהנתןנה ,כישראלןתרבןתית

שלקיצןנייםמצביםכמןה.פןסקיםבלתי

עמןקהןמחלןקתחברתיןתבעיןתכיבןש,

ןאנטידתיןת-מיסטיןתהשקפןתביןביןתר

מתקדמת, ,חילןניתגישהןלביהןמאניסטיןת

יןצריאתגםלהביאאמןריםהיןליברלית

ןאירןעיםבהשקפןתלעיסןקהחדשהמחןל

ישראל.שלהקיןמיןתןבבעיןתפןליטיים

כןריאןגרפיןתיצירןתמעטרק ,יחסית

החברתי-ההיגדלתחןםשייכןתמקןריןת

שנייםרקלמעשהזהבתחןםהישיר.פןליטי

השעהלבעיןתנמשכיםהמרכזייםצריםמהין

באר.ןרמיקןלבןאמירהקיןמיןת:ןהצרןת

להקתמרכזבהיןתןעןדזאתעשהקןלבן

 , IIמתרגליםתןדה,"טןב,ביצירתןלמשל ,ר IIתמ

 , IIמילןאיםיןמן IIבןצעהקיבןציתןבלהקה

באינתיפאדה.העןסקןתעבןדןתשתיהן

התיחסןתללאעקיף,ביטןיאיןהאםאבל

פחדיםתןקפנןת,המלאלעןלם ,לדראמטןרגיה

?לפני-20ההמאהבסןףישראלשלןהיסטריה

התל-אביבי IIהעיר IIבהתפרסמהקצרזמן

חשיבןתהכשמפאתאלדןרגבימאתרשימה

מחןל IIשלזהבגליןןגםשניתמןבאת

זאת.לנקןדההתיחסןתבהשיש ,) IIבישראל

בתנןעההישראליבמחןלמבחינהאלדןרגבי

נעןלמשהן IIבהשניכרבתנןעה ,תןקפנית

באןפןכעסהרבהיש ) ...כאדישכביכןל ,ןקשה

לאאלן ) ...כהישראליהרקדןנעשבן

גםאלאהפנים,רק
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והנבעטהבועטהגוף ) ... (השחורותהנעלייס

 ") ... (שלוהמוחלטהגנדרנותחוסרואפילו

מאוד.ונכונהממצהאבחנהזוהי ,לדעתי

העבודותאתנבחןאסגסלמעשה,

כגון,הצעירמהדוריוצריסשלהמןצלחןת

אן "ןרטיגןיי,להקתתדמןרעידןשלאלה

אןזןבצןרהמתיחסןתשכןלןנוןכח ,דרנןעה

האבסןרד.תיאטרןןשלהיסןדלמושגיאחרת

 ,חלקיתולו ,עלילהלספרנסיןןבהןאין

ןהשימןשחפציסבעיקרהסרביסןסמליס

ןסצינהסצינהלכלהתיחסןתישבהס.

אתהמזכירהגישה-עצמאיכמרכיב

ןהתיאטרןןברכטברטןלדשלהתיאןריןת

הןא ,כלשהןכללינןשאניכרןאם-שלןהאפי

 .רןפפתמסגרתאלאאינן

שעבןדתן ,נהריןלאןהדגםאןפייניתזןגישה

 .בישראלהחדישהמחןלשלבמרכזןניצבת

אחתשכל ,ןמקוריןתמדהימןתסצינןתיששןב

שניתןמבלי ,ןמשמעןתיתמדןבבת ,דןבבתמהן

מןגדהגדאןלנןסחההעבןדהאתלסכםיהיה

פעולהחןפשניכרנהריןשלבעבןדןתןמסןייס.

דעתן.עלשעןלהמהעןשההבחור-מלהיב

כותבשהןאןהמןזיקההכןריאןגרפיהלגבין,

לתרגםבעיהלןןאיןןרגשןתין,לכןןנןתיןזהןת

התנןעהלשפתהדימןייםןאתהתחןשןתאת

החפצים.אן

-מגיעהממשלעיתיםנהריןשלהכןריאןגרפיה
פרה .האפשריגבןלןתאת-עןברת!לאאם

יןנגמןיןסישלהסןלןמחןלממרןם,הנןפלת

ןחןזרההןלךהטכס ,עליןהמטפס ,האןגרעם

שהפך ,"יןדעמיאחדיישלגןברתבעןצמה

בת-שבע.להקתשלמסחריסמללמעיןלמעשה

בקבןקיתזמןרתביןמאדריפיםחההניגןדים

נןסטלגייםןרגעיםאחדמצדהכחןליםהמים

הישןהידניהפטיפןןכמן ,ןאינטימיים

שייכיםכןלם ,הטיטאניק"שקיעת"ב

הבקטי.האבסןרדלתיאטרןן

האחרןתבלהקןתןלאבבת-שבעלאלמעשה

לכשעצמה.בתנןעהממששלענייןלמצןאאין

הסיבה,זןגםןאןליחבל. ,בעצם ,ןזה

לתחןםמןדרניתגישהשלהעדרהשמןרגש

העיסןקנןשאשהןאאצלנן,הקלאסיהבאלט

היכןלתןבשכלןללשמהבתנןעה

 .בימינןאןזיתהןירטן

הבאלט ,היחידההמקצןעניתהבאלטלהקת

שלןעבןדןתיהבעבר.שקןעה ,הישראלי

הכמעטוהכןריאןגרפיתהאןמנןתיתהמנהלת

 .מאןדשיגרתיןת ,ימפןלסקיברטהשלן,יחידה

מןדעתהבלתיאןלי-גישתהמכךחמןרהאבל

ישראליםןליןצריםישראליםלרקדנים-

בית-ספרלבןגרסיכןיכלאיןלמעשהמלבדה.

בלהקתלהשתלבישראליתאקדמיהןא

הישראלי.הבאלט

ןהרקדניןתהצעיריםהרקדניםרןב ,למעשה

להםאיןלימןדיהם,אתהמסיימיםהצעירןת

לאןישל."בחןמקןמםאתלחפשאלאברירה

היבשןתבכלמישראלבאלטאןמנימעט

גםמשלנורקדניםאםאסןןאינןזה .כמעט

הכרחשזהשעהאבלבחן"ל,עןבדים

ויחסתעסןקהלמצןאתקןןהאיןכיהמציאןת,

מיאש.זהבבית,רציני
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המחןלעןלסשלהחיןביותהתןפעןתבין

שרהשלעבןדןתיהשלשיחזןרןהןאהישראלי

ידיעללנצחאבודןתבגדרהיושכברלןי-תנאי

שיריי "רב-תחומיאתנימרכזיילשהפכהענבל,

ידיעלששןחזרן ,רןת"מגילת"ן "השיריס

משןתףבמאמץהלהקהןןתיקיכהןאילנה

ןבצדק!נלהבןת.לתגןבןתזןכןת

היא ,בעיני ,ביןתרהמרנינההתןפעהאבל

 ,יםיעצמאלהיותסיצעירוצריםישלשאיפתם

םייאירגןנםימאמצדןרשהדבראםאפילו

כןריאןגרףכיממש.שלסכנהבןןישםירב

 ,צנןעהןלן ,משלןמסגרתיסדילהמנסה ,צעיר

כבד.ןכלכליאןמנןתיעןלעליןנןטל

שלאלהכגןןקבןצןתשלבשטחהןפעתםלפני

דרנןעה ,ןרטהייםןנןעהשעלעדי,תדמןרעידן

למסגרתלהגיענסיןנןתהיןדניאלי,ענתאן

ןרינהזין-איילרןתרקלמעשהאבלעצמאית.

אםאפילן ,"מןסד"כעצמןאתביססןשיינפלד

ספןרדיןתלמעשההיןלהקןתיהןהןפעןת

 .למדי

עלהשענןתללאלהצלחההבןלטתהדןגמה

ןנירדרןרליאתשלזןהיאממןסדןתלהקןת

מןניטיןיצאשלשתיהן ,"ן"ןרטיגןבן-גל

 .ממששלמילאןבינ

משנןתשחליןהשינןיתכן

שלביחסומינןיןעד-80ה

לאפשרןתגרםהמימסד

השאיפהאתלהגשיםזן

לזמןעדלעצמאןת.

כלהין,האחרןן

קרנןתשלהתמיכןת

המחולועדת/ואןמנותלתרבותהמועצהושל
ןהתרבותהחינןךמשרדשלהאןמנותמינהלאו

 ,למשכןרןתישמשןלאשהכספיםבכ,ךמותנות

מדיניןתבלבד. ad hocפרןיקטיםלמימןןאלא

חפציםשכירתאןשירןתיםמימוןשלזן

מסגרתתקןםשלא ,קבעהבלבדןאןלמןת

בישראל.המחןלבתחןםעצמאית

למדינתהיןבלחגיגותלתכנןןבקשררקלא

הים- ,המזרחיבמחןלהענייןהתעןררישראל

דןןקאןלאן ,מעטיםלאמחןלאןמני .תיכןני

שעד ,זהבתחןםלעסןקהחלן ,מזרחיממןצא

חתןנןת ,בידורשללמיטת-סדןםהןכנסכה

שללתחיהעדיםאנןמפןקפקים.ןמןעדןנים

עןלםשללגיטימיכמרכיב ,הערביהריקןד

המןדרני.המחןל

התרבןתתקציבשלהעגןסמצבןלמרןת

הגלגלאתשיסןבבו ,מניחאיני ,המקןצץ

 "הראוןהחלןןיימןפעיהמשךגם .אחןרנית

(כגןןןאחריםדללסןזןמרכזשלהשןנים

אישיתצירהימעןדדהירןשלמית) "הבמהיי

ישמנהל ,הרןשםליישאבל .ןעצמאית

שמרנים ,בניאלערןכגןן ,הללןהמסגרןת

 ,"משןגעיםיימןפעיםמעןדדיםואינםמטבעס

 .שדרןשמהבדיןקהריןזה

המיאשהכלליהמצבשלהעגןמהבאפלה

קרןהןבפרטןבמחןלבכללהאןמנןת ,בישראל

 .מעטכךכללא ,בעצם ,ןזהתקןןה.שלאןר

~ 
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נולדלאעודי
אלדןרגבימאת

לויחייםאיורים:

שלןשה ,דללסןזןבמרכז "מחןלןהטיי ..........

מחןלשלמחןדשתחשיפהשלשבןעןת ~
הסתכלןתמאפשר ,השןניםסןגיןעלישראלי

המחןלאתלמפןתבניסיןן ,יןתרכללית ,אחרת

אחר.אןזהיןצרשללהצלחןתמעברהישראלי

בעצמן,מתעסקתמים,עדייןהישראליהמחןל

קייםממשלאהחיצןןהעןלםמתבגרןכנער

שיכןלאליאינטלקטןההשיחנןצרלאעןדלגבין.

להיןתןמעבר ,המחןלשלנןספיםבהיבטיםלדןן

זןכהלאעדייןהמחןללצרכן.מןמלץמןצר

 ,החברהשלביטןיככלימקצןעיתלהתייחסןת

לאןם.אןמעמד ,מיןשלכייצןגהגןף,של

בניןשנערךלמחןל,היסטןריןניםשלבכנס

בהתגלמןתהעיסןקבלטשעבר,בחןדשיןרק

כגןףהרןקדןבגןף ,במחןלייהאחר"דמןת

 ,"תענןגשלכלייירקלאשהןאכגןףפןליטי,

שמתבטאת,מגמה-התנגדןת"שלאתרייאלא

לרקןדשחןריםרקדניםשלבניסיןןלמשל,

שלהמסןרתאתהנןגדתמןזרהבצןרה

 .הלבניםעלהחביביםןהג'זהמינסטרל

המחןלפסטיבלמנהל ,מןנטאנריפןלאן'ז

ליצןרלרןבמצליח ,צרפתדרןם ,במןנפלייה

מןדעןתעםטעםטןבשלנדירחיבןרבפסטיבל

ןאנטיפתיחןתשלכמחןןה ,השנהחברתית.

ןיןצריםרקדניםעשרןתלפסטיבלהזמין ,גזעןת

ידןעים,לאחלקםהשלישי,העןלםמארצןת

חדמפגשים- "העןלםב"לילרקדןאשר

שןנןת.ןתרבןיןתמלאןמיםרקדניםשלפעמיים

כמארחים.לרןבשימשןהצרפתיםהרקדנים

 ,אחרןתלתרבןיןתכךאםפןנההמערביהעןלם

מסןגלהןא ,ןיבעינברןרהשזהןתןןמאחר

גםהןא .לןשזרמהלהטמיעןגםלהתנסןת

החברהשלהתרבןתיבקןלןניאליזםלדןןיכןל

אחרןת.תרבןיןתאןמיעןטיםכלפיהשלטת

עינןי,שללאתרההןפךתענןגשלככלי ,הגןף

ןליאתגלבןנירשלהאחרןנהבעבןדהמתגלה

שעשןהראשןניםגםהיןהם ."החקירהיי ,דרןר

לןןתרמבליכןלתןםאןםשלבשיריהחכםשימןש

במקרההשתמשהאשר ,"ישראלית"ההזהןתעל

החיפןשמערבי.מחןלתיאטרןןשלבטכניקהזה

ביטןילידיבא-היצירהנןשא-אהבהאחר

כמקןמיןת.אןתןמזהיםשאנןןבקןלניןתבישירןת

הביאדרכן,ילתחבתיןצררקדןגת,עמנןאל

 ,'-95מייבננןת"ביצירתןייהזר"אתלבמה
כמלןןההבמהאתשחצהבדןאיידידבדמןת

עןלמןתהןפךהןאהיןםגת.שללריקןד

יצירהשהיא ,"קןדסייאל ,דשהחהביצירתן

בכלמשןבששימןשבגללגם ,חתרנית

ןעגהטלןןיזיהשלהמןכרןתהמערכןת

נענהאינןשהמחןלבגללבעיקראבלפןליטית,

גתכןריאןגרפי.מבנהשלאחדמכןבדחןקלאף

בקלןתבןלהבחיןשאפשרמרתק,רקדןהןא

מקריןבקבןצה:כאחדבנימןסרןקדכשהןאגם

בסכין.ללחהאתחןתךעןצמה,



אינויי ,האחרונהבעבודתהניסתהדרנועה

 ,הטרקטורנקמתעסבמשותףשנוצרה ,"אלא
גרוטסקיבעיבודהישראליהקיוסאתאבטל

הגופהרקבריקודה, ."הכסףמגשיישלומכאיב

 ,מחולשמאפשרתזוהיאהחי,הגוףלאהמתה,

התייחסות.שמאפשרת

שבוסיפורהיאהקיבוציתהמחוללהקת

והשייכותהמעורבותתחושת ,הכוונותהצהרת

תמידהסוהנושאיס ,הדגלהןהחברתית

 .מילולילסיכוסוניתניסחגיגייס ,גדוליס

רב ,"גדולייתמידהואגסעצמוהמחול

מדואטיסלבד .אימהעדוכללימשתתפיס

בהסשיש ,שיריתאיכותלהסשישבודדיס

עקידתיי(כמוומאופקאמיןרגשיביטוי

גיבויהמקבלריקודימללהואהשאריצחק"),

כביכול:נועזות-תכונהאותהלושישמפסקול

הקצביעסהלירישל 'קולאזיוצרהוא

שההיבטבבחירות ,מראשידועהבסימטריה

מורגש.לאשלהןיהאיש

כיהקיבוציתהמחוללהקתאתאוהבהקהל

 ,מחולבשפת .נוחהמראהמשמשתהיא

ותיקהכברהיאהעכשוויתחזותהשלמרות

אישיתחשיפהללאלעיכול,ניתנת ,בשטח

חריגהללא ,ביקורתיותללאקה,ימע

טוברצוןשלמעשההיאהלהקה-מקונצנזוס

נענה.והקהל

יומןייהיתההקיבוציתשלמעטשונהעבודה

בבסיסשעמדהעוולעלהכעסשס ,"מילואיס

האומןאתביטוילידיאיהבהאינתיפאדה

הביתכוריאוגרף ,בארברמייהחבוהאמיתי

מסעייאבלהלהקה.שלהאומנותיומנהלה

היאגס ,הקיבוציתשלהחדשההעבודה ,"סוד

דמותשובחומריס.שלשחזורהיא ,בארשל

במקרהאוהנביאאוהמשוטטשהואהיחי,ד

בתלבושתרקדןשלברורהלאדמותזה

שלחלוקספקקפוטהספקבמיוח,דמכוערת

אותסשמזיזיסמעץמבניסשוב ;מקובליס

שרקדניויפהדואט ,ולהבדיל .שונ(תבתצורות

לחומרזרות ,טובהטכניקהמלבד ,הפגינו

 ,ממשיהווהשללתחושהשגרסמה-התנועתי

מדע IIל .לראשונהעתה,המתרחשמשהושל

ערבשלברמההסברדףמצורף ,אגב ,"סוד

 .חברה

בפניהןמשהוהיהאךזו,בעבודהסודהיהלא

אתשמשךהקיבוציתבלהקההרקדניותשל

 ,אדישכביכול ,וקשהנעולמשהולבי.תשומת

נעשבובאופןכעסהרבהישכעס.מלאיאול

בתוךמכונסהואשבובאופן .הישראליהרקדן

לאאלוסביבתו.עסשלוהרופףבמגעעצמו.

כפות ,השחורותהנעלייסגסאלאהפניס,רק

הגוף ,הגוףלכיווןחזרההמתעגלותסיידיה

הגנדרנותחוסרואפילו ,והנבעטהבועט

לאכלללואכפתלאכאילו ,שלוהמוחלט

 .חןלמצוא

 ,ומרתקמבטיחיוצרמרשל,ברקאצל

יוצרתמוצהרתהלאתיהחברתהמעורבות

הטבעיתבצורהבביסמעורשבהסמחולות

 ,קצבייסהדגשיסעסהמזרחיתהמורשתביותר

שלועוצמהתנופה ,מהירותעססיפרטעדינות

 ,"הוניקצפת II ,החדשהבעבודהרוק.מוזיקת

משתמשהוא ,שבעבתאנסמבלעסשיצר

ששריסיורק,מניוכליזמריסשלבמוזיקה

אוקאנטרימוזיקתכמושנשמעמשהוביידיש

 ,יאומןלאנשמעהחיבורעתיקיס.עסריקודי

יצירהעסהמתחבריפיפהמחוליצרמרשלאך

שגס ,"עצוביסתפוזיסשלארץיישלו,קודמת

אוניס.וחוסרזעסמןמורגשהיהבה

שהיתהעוב,דמרגליתשלבנההואמרשל

היאוהיוסבענבלראשיתרקדניתשניסבמשך

שניסאחרי ,הלהקהשלהאומנותיתהמנהלת

ניסתהעובדהברית.בארצותויצירהחייסשל

להיותצריךאך ,ענבלשלבהחייאתהכוחהאת

טיקותיהפולעסלהתמודדכדימשריוןעשוי

מרכזהיאענבלהיוס .הלהקהשלהפנימיות

אחר.טובוכללמוזיקהשעריואתשפתחאתני

 ,נעלמהלאהענבליהמחולשלהבעייתיות

שלהמדברייסהדימוייסלינראיסועדיין

לאיזוכמסכהןאילנהשלהנוכחיתהעבודה

 ,במוזיקההדברשונהתוקף.להשאיןנוסטלגיה

עללהעלותכולהיהמדיוסשלהמופשטותשס

להפשיטימבל ,מדבריתופראותמרחביסהדעה

שלהס.הטריקומחולצותהנגניסאת

למחולמשותףמקוסכךסאיצרהכהןאילנה

ומה ,הטבעיתוהברירהברמהלששלולמוזיקה

שירהעסקצביאירועהואהבמהעלשנוצר

שאיןהרקדניתבי,'חגמלכהשלגסנפלאה,

הנטוי.ובצווארהרגלכףבמדרךלהשנייה

 ,עולמישסבעלתהיוסהיאשבעבתלהקת

והכיריאוגרףהאומנותימנהלה,נהריןואוהד

למרותהייחודיתבדרכוממשיך ,שלה

אהדהלאותהזכולאהאחרונותשעבודותיו

שתעלה ,"זינה"ב ."אנאפאזה"ו "קיר"כמו

הנראהדתימעלןינהרמדבר ,דללבסוזןמחדש

חוזרתהרקדניותאחתכאשר ,הכאבשללעין

אסאלאלעיןנראהבלתי IIהמשפטעלבלחש

עבודההיא "זינהייבעיני, ."הסופיבכאבכן

עוסקתשהיאמשוסחן,למצואמנסהשאינה

הנחשפתבאינטימיות ,באמתקשיסבדבריס

היכולתבחוסר ,ביותרהראוותניבאופן

בפסטיבללראשונההועלההמחוללשמוח.

ראשנרצחכךאחרשנהוחצי ,' 95ישראל

מבניהעל-היצירה .ישראלממשלת

כנקרעיססיהנעהרקדניס ,המפורריס

ביתודימוייהפרובוקציות ,לגזריס

 .אזהרההיתה-הסהרורייסהמשפט

שלהאימהעלמאודברורבאופןברהידהיא

כולנושללעורתחתמהזוחלתהאימה ,'הלינץ

הטוביס.חיינואתלרגעשוכחיסכשאנו

בזמנולסקליחזיכתב IIיימבולהעבודהעל

שמעברבמהבטירוף,נהריןנוגעזהשבמחול

אלאאינולקירשמעברשמהבידיעהלקיר,

עדייןהיא ,השתנתהלאהעבודה .ריקחלל

 .תוקףאותולהסישלסקלישלודבריו ,מרתקת

וליריתעשירהיצירהישהגדולותהלהקותלצד

ענתמאתשיינפלדרנהשלמחולתיאטרוןשל

זמן: ,לומראיךלזמן,יששבריקודיה ,דניאלי

כמונחפז,אינואךאיטיממששאינוקצבמן

עידיתשלבפנטסטיהעוסקמחולויש .בחלוס

הראשוןבפרסשזכוטולפנוב,ודימיטריהרמן

הישראלילמחולהשנה.במחולגווניסבתחרות

 ,המצאהכושר-מובהקיסהיכרסימניכמה

הנשיסאצלבעיקר ,כוחשלוהבעהעוצמה

מלוטשלא ,גנדרןלאוגוףוהרוקדות,היוצרות

בתוךגדולהבבדידותרוקדאשר ,ותריב

 .כמוהובודדיסשלקבוצה

 ,ברצפהעודנוגעותלאהנעולותהרגלייסכפות

אטוסהואוהמבטנוגעותלאהידייסכפותגס

זהאתזהנושאיסונשיסגבריסחדיר.ובלתי

הגוף.שלהפוליטיתומשמעותומיןהבדליללא

אתמאשרחוץמשהוהמייצגאו ,הנצפההגוף

בברוזריסרקדניסיש .אותסמענייןלאעצמו,

בפשטותמתקבליסוהסהגדולותהלהקות

למקצוע.כחבריס

ולעתיס ,עולסישהבמהלשולימעברשסאי

מקוויסהסבועותישתכמובעולמס.נוגעהוא

הסשבובאופןמשהואך ,ולהתנפץלהיפגשלא

הנוגעמשהוהצופיס,לנו,משדרזאתבכלנעיס

בנו.

~ 
Iבשבועוןוראשונההופיעהמאמר I העיר" 
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פןלובנעסי
פןלז~וקאז~עםנפגש(ו

 ' 98(ואן Iנ.

קזוו Iןלנ.אןץמזואן}ןזו

ן Iא(ז'לשל

ע iIומופפןלז'וקאז'

 ,"וi 1ול Iואו Iייןומזוון 1 )( 1נ.

וזו Iאומ(ונ.מש(ן

 ..נ Iנ.זול-אנ.מiו iIונ.

אנז'ליןעםנפגשתישנים-12כלפני .........

בדרכיהייתיבפאריס.פרלז'ןקאז' ..........
המחןלאתןללמןדלהכירהגדןלהלאמריקה

 .השבעיםבשנןתגדלתישעלין ,האמריקאי

ןהתאהבןתבצרפתימיםכמהשלעצירה

באןתהבפאריסןנשארתיתןכניןתיאתשיבשן

מנהל ,טמהקריסטיאןשנים.עשרתקןפה

מסיבהאירגן ,"העכשןןיהמחןלתיאטרןןיי

ככןריאןלןגיתעבדתימחןל.ןאןמניליןצרים

הכןריאןגרפיתשלןאסיסטנטיתתנןעה)(כתבת

לזרםשפרצהמטיבעה,מהפכנית ,שןפינןין'רז

במשךעבדהשןפינןבמחןל.החדשהצרפתי

פןלאן'זהאןפנהמעצבעםארןכהתקןפה

מןכר).להיןתהתחילאז(שרקגןטייה

ןהןא, .'ןקאז'פרלזאתיפגשתמסיבהבאןתה

כתב-עללןשאספרביקש ,עיסןקיעלששמע

הןא .בצרפתןמקןבלמןכרהיהשלא ,תנןעה

 ,בשאלןתהירפהןלארבןעניןסקרנןתגילה

אמצעישלןמגןנןמפןרטבתאןרנסחפתיןאני

בכנןתלשןליים.נדחקהןידאןשבעידן ,זה
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כתב-התנןעהכמהעדסיפרתיןבהתלהבןת

מכןלאחרשבןעבעבןדתי.אישית,ליתןרם

 ,ככתבת-תנןעהבלהקתןלעבןדהתבקשתי

 .חזרןתןמנהלתאסיסטנטית

עבןדתןמצןרתהןפתעתיהראשןנןתבחזרןת

בעבןדתילי.חדשהשהיתה ,הרקדניםעם

הרקדניםריחפןשןפינןן'ירזעםהקןדמת

יצרהשןפינןהריקןד.כלבמשךבאןיר

היהככןריאןלןגיתאןירןנאןטית.כןריאןגרפיה

לתיעןד ,לכתיבהאפשריבלתיכמעטאתגרזה

משקלהחזית?איפההקהל?איפהןלרישןם:

כלליםבשבירתעסקהשןפינןהגןף?

ערטילאיתמןזיקה,ללאבעבןדהןמןסכמןת.

מןפשטת.משהן,

היןהדבריםזאת,לעןמת ,ןקאז''פרלזאצל

גםןקןנקרטים.ברןרים ,בסיסייםמההתחלה

מןנחההאימפרןביזציהבעזרתהחיפןש

יןתרשהןרגלתיאני, .מןגדריםמאןדבמןנחים

נבןכהןאפילן ,בנןחשלאהרגשתי ,למןפשט

 .'ןקאז'פרלזשלמהישירןת

מתגבשבחזרןת,מןחלט,כמעטיצירתי,מחןפש

מחדדפרלז'ןקאז'הגןלמי.החןמרלאטלאט

ןמטפלפרטיםלפרטיהתנןעןתאתןמגדיר

 ,שען/אןמןכמןממשער,ךיקרכבחפץבריקןד

גלגליכיןןןעלשעןן,שיפןץעלבאהבההשןקד

ןמירןקהמחןגים ,המכניהמנגנןן ,השיניים

הזכןכית.

 ,מהצדכצןפהןגםלצידן,עןבדתכשאני

עבןדהדרךכיצ,דהשאלה,תמידאןתימטרידה

 ,ןלקפדנןתלדיןקהנןגעבכלאןבססיביתכה

מתעןררתלהיפ,ךאלא ,ןקןרניכןרנןצריםלא

כך.כלמרגשתאמןציה

 ,לדןגמאהראשןן,בדןאט ,פארק"לה"ביצירתן

יחסיםמערכתמכןןנתבהדרגהבןנההןא

תנןעתייםמשפטיםיןצרהןא .ריגשיתפיזית

זהאןתםהמבדילים ,ןלרקדניתלרקדןשןניס

כביכול,ייבנאלי"אמצעיידיעלבהמש,ךמזו.

נןצרתהרקדנים,ביןהמשפטיםהחלפתכגון

עםלהזדהןתמבקשהרקדןביניהם.הקירבה

דרךאליהןלהתחבראןתהלהכיר ,הרקדנית

המעןררתפשןטהטכניקהןלהיפך.תנןעתה

 ,השניבדןאטבצןפה.מיידיתריגשיתתגןבה

אתלהחריף 'ןקאז'פרלזלעצמןמתיר

מחדשבןנההןאביניהם.הפיזיתההתחככןת

כשהמשפטיםדמןת,לכלברןריםקןדים

ןחןשנייםגןפנייםהינםהנןצריםהתנןעתיים

בזה,ןזהבעצמם,נןגעיםהרקדניםיןתר.

מתחזקת.ןההתחברןתמתערבבים,

עבןדהשבכל ,העןבדהאןתיסיקרנהתמיד

התנןעתיהמשפטמתחיללין'אנזעםחדשה

הפןזיציה"מללמןדהרקדניםשעלהראשון

זאתכאילןהקלאסי.הבאלטשל :הראשןנה"

אן ,הציירשלהלבןהדףההתחלה:נקןדת

עליכתןבשהמלחין ,הראשןןהתןאןתן

הצהרה:מעיןהיאזןפןזיציההמחמןשת.

כמןצא.הקלאסיהמחןללתרבןתהתייחסןת

פרלז'ןקאז'שנתןאןרחבהרצאת,מזמןלא

אינהשעבןדתןלהסביר,ניסההואבניו-יןרק,

העברביןלגשראלאחדשדברליצןרמנסה

הןעלתה ,שעברבקיץאןןניןן,בפסטיבללעתיד.

 Paysage apres la "יצירתןבבכןרה
Bataille " הקרבלאחרנןףייחןפשי(בתרגןם"(. 

ארבעים ,במקרהלא ,לין'אנזהלבישזןביצירה

ןגבןעןמדמהםכשאחד ,כשימפנזןתרקדנים

ןמלמדהאחרןת,השימפנזןתשלןשמןללקהל,

 :"נהראשןפןזיציה"בעןמדןתהן .לרקןדאןתן

אנכי ,ןכוןנןתיומרןתמכלנקיאסןף,מצב

עםהזדהןתילרקדן.ןמןכרטבעידיןבעצם

 ,מהקהלמנןתקתשימפנזה/מןרה,אןתה

התנןעתיהחןמרבהעברתןרקאךמרןכזת

מהןתהריזאתכימןחלטת,היתה ,בנאמנןת

 .'ןקאז'פרלזשללצידןעבןדתי

 ,אלבניםלהןריםבןהןאיידי.הןא 'ןקאז'פרלז

מנתעללצרפתהגיעןלאמריקהשבדרכם

עד ...הגדולהליבשתכניסהלאישןרלחכןת

נןלדןכךעבןדהמצאאביןהויזןת,שהגיען

עדייןמשפחתןמקרןבירביםבצרפת.אנז'לין

השפעןתניכרותבעבןדןתין .בנין-יןרקחיים

מהמסורתהלקןחןתאירןפיןת.מזרח

לזכר" ,"כלןלןתיי(המזרחשלןהריטןאל

ןכדןמה). "אן-ד'ארק'זיי ,גיבןרינן"

בניתןחזהבמאמרלהתעסקברצןניאיןאך

ניסיתיבןביןםלהיזכררקאלא ,עבןדןתין

בתל-אביב.הבאןהאןסבאדריכלןתלהרשימן

מבניןרקןהתרשםאליהאדישהיההןא

כמעטשניצבמבטןן,הסתדרןתימשרדים

לאגבירןל,ןאבןקפלןהרחןבותבקרןאנןנימי

בניןליהיןןהאןליגדלתי.בןמהמקןםרחןק

בהם(הבלוקים)השיכןניםלבתיתזכןרתזה

שהשתכנו ,מאלבניהלמהגריםכילדגדלהןא

פאריס.בפאתיפןעליםבפרבר

 ...לצרפתבטעןתהגענןשנינן

פרלובנעמי

~ 



שנישואיהיפה,נסיכההיתההיה .........

"""'1IIIIIIII אותההפכוהאנגליהכתרלנסיד
הרבהכמושלנו.הגלובליבכפרנערצתלדמות

ושבועבצעירותה,באלטלמדההיאגםילדות,

בעתוניםשלהתמונותראינומותהלאחר

עלהאבל ."ותייבהונבנעלישונותבפוזות

שלורדייה ,דיאנההנסיכהשלהטראגימותה

שלהלאומיהבאלטגםלבבות.איחד ,אנגליה"

לאןנא ,) English National Ballet (אנגליה

הבריטי",המלכותיהבאלטיילביןבינולבלבל

 , 1989משנתשלופטרוניתהיתהשדיאנה
הלהקהמנהליהתורן.לחציהדגלאתהוריד

גאיםמאודהיוכימותה,שלאחרבימיםהודו

פטרוןלהיותהמשיכהשדיאנהבעובדה,

אתצמצמההיא 1996שבשנתלמרותללהקה,

צדקה.ארגוניבמאותמעורבותה

האומנותימנהלה ,) Derek Dean (דיןדרק

שמעברמספר , 1993שנתמאזהלהקהשל

הלהקהשלהגאלהבערביהרשמיתלנוכחותה

העתונים,ידיעלשסוקרוהרשמייםוביקוריה

באופןלפעםמפעםגםקופצת"יידיאנההיתה

אהבתהמתוד ,הלהקהשלחזרותלראותפרטי

זהליחסיותרעודטובהדוגמאהריקוד.את

רקדהכאשר , 1985בשנתלמצואאפשר

 ) Wayne Sleep (סליפןיויהרקדןעםהנסיכה
שללכוריאוגרפיה Uptown Girlבריקוד

Billy Joel למטרותגאלהערבד,במהל
צדקה.

הנסיכהשלהאחרונההציבוריתמעןרבותה

היתהאנגליהשלהלאומיהבאלטעם

אגםיישלהגאלהבהופעתהשתתפותה

הול.אלברטברויאלהברבורים",

של "הלאןמיבאלטייהלהקתשלייחודה

הרביםבסיורים , 1950בשנתשנוסדהלונדון,

שלה.

הבמהאתלזנוחדיןבחר ,זאתבהפקה

זירהבימתלטובתאליתהפרונטהמסורתית

בלהקהמשתמשהוא .הולהאלברטשלעגולה

אורחיםסולניםעםרקדניםועשריםמאהבת

סולניתהיאההפקהכשכוכבשונות,מלהקות

 , Altynai Asylmuratova ,הקירובלהקת
אודט/אודיל.בתפקיד

זאתדופןיוצאתהפקהלעשותבחרדין

שהבאלטבתקופהזהוגדולמיוחדבאולם

שיפוציםבשלקבוע,ביתחסרהמלכותי

הסיכוןאתהקטיןזהשלו.המיושןבמבנה

באולםהבאלטבהעלאתעצמועלשלקח

לותאפשרתצליחשאםהפקה ,והעגולהענקי

בעתיד.באולםלהשתמש

מספרבעלת ,"הברבוריםייאגםשלזובהפקה

דין,בלונדןןשהועלתהביותרהגדולהרקדנים

התנועהאתמהותיבאופןמשנהאינו

כדימבצעשהואהשינוייםאולם, .המסורתית

 ,העגולהלבמהוהמבניםהתנועהאתלהתאים

בבאלטכללבדרדלריקןד.שונהפירושמציעים

ומבטוגופןכשחזיתהרקדןמופיע ,הקלאסי

מכלנראההרקדןדיןאצל .הקהלכלפימופנים

הגדולהמרחבבשלכן,כמו .ולרעלטובצדדיו,

הבמהאתהסובבלקהללהתיחסשלווהצורד

הזירהשמציבהלאתגרלרקדן.פיזיקושינוצר

מציעהוא ,סביבהיושבהקהלעלהעגולה

משתמשהוא ,ראשיתמיוחדים.פתרונות

כלהנמצאת ,רקדניםועשריםמאהבתבלהקה

שלןשיםבמקוםלמשל,הבמה.עלהזמן

שבעיםמעלההוא ,מסורתיתבהפקהברבןרים

לפנותרקדניםלקבוצתמאפשרזהברבורים.

עלמקלגםאדבקהלאחרלחלקפעםבכל

באמצעות ,הרקדניםשלהגדולהפיזיהמאמץ

רקדניםשלצוותיםבמספרהשימוש

סצינה.באותההמתחלפים

המסורתיבבאלטשלןהחדשלטיפןלדןגמא

הברבורוניםארבעתבסצינתגםלראותאפשר

מעלההוארקדניותארבעבמקוםהמפורסמת.

ומבצעותבשורהידייםאוחזותכולן .שמונה

זהלקטעהמסורתיתהכוריאוגרפיהאת

כלאבלהקלאסי,הבאלטחובבילכלהמוכרת

הריקודבמהלדאחרת.לחזיתפונותארבע

המאפשראמצעיהברבורים,שורתמסתובבת

פינותבכללקהללהגיעהרקדניותלמבט

האולם.

הקור-שלוהןהסולניםשלהןהטכניהביצוע

בהפקהכיאםגבוהה,ברמההיודה-בלט,

להברקןתמקוםהיהלאכזאתמבצעיםמרןבת

המשתניםהמבניםעלהבמה,סןלנים.של

היושבהצופהוברורה.מאורגנתהיתה ,שלה

מכללהנותהיהיכולהעגולבאולםפינהבכל

דין.שיצרוהצורותהמבנים

המיוחדלבימויחלקואתתרםפארמרפיטר

 .שעיצבהמינימליסטיםןבתלבןשותבתפאןרה

קוויםבעלותאד ,וניותצבעאמנםהתלבושות

 ,התנועהעלמעמיסיםשאינםפשוטים

מאודהתפאורהגםהבמה.אתהממלאת

הנסידקשתשרפרפים,כסאות,מספרסמלית:

הנשףעללרמוזאמצעיםשכולםיין,ןכוסןת

בשיפולינמוכהצמחיהאופרחיםבארמון.

מחוץהקורותהתרחשויותמדגישיםהבמה

מקוםוודרוףפאטריקשעיצבורהלתא .לארמון

עלןמרמזתמאפיינתכשהיאבהפקה,מרכזי

הנשףלתיאורמשתנים.ואוןירהמצבים

המאיריםצבעונייםבפנסיםוודרוףמשתמש

ועשן,תכולהבתאורהמתוארוהאגםממעל,

בכדהמים.מעלמהביליםאדיםהמזכיר

ההעמדהעםוהתאורההתפאורהמתמודדים

בהצלחה.המיוחדת

שיצר "הברבוריםאגםיישלזהמיוחדבימוי

הרקדןפוליטית.אמירהעמונושא ,דיןדרק

ואינןןמאחורמלפניםהצופיםידיעלהנראה

בהכרחהופדאשליות,ליצוראולהסתיריכול

בהפקהנוספתחשובהנקודהיותר.לאנושי

ורקדניםסולניםשיתוףהיאזאת,גדולה

לנסיוןגםאירופה.ברחבישונותמלהקןת

שלמגובשסגנוןלהדגישבליבאלטלהעלות

אודט/אתהביאהסולניתכלשבולהקה,

שונותמלהקותרקדניםבצירוףשלהאודיל

המטבעשאלתבפניהעומדת ,אירופהברחבי

פוליטיות.השלכותבהחלטישהמשותף,

 "הברבוריםייאגםשלההפקההצלחתאת

אפשרלונדון,שלהלאומיהבאלטבביצוע

במהלדעתהנמצאתשהלהקהבכדלמדוד

 ."האגוזיםיימפצח ,הבאהלהפקהחזרות

ם





 11ןרטיגן 11הירןשלמיתהמחןללהקת .........

"""11IIIIIIII הןלדתהיןםאתמכברלאחגגה
נןעהשללשנייםכמחןלשהחלמהישי.החמ

ממש,שלללהקההתפתחשעל,ןעדיןרטהיים

בביתןהןפיעההגדןלבעןלםלנדןדשהספיקה

רבה.בהצלחהל 11ןבחן

"ןרטיגן",במקצתהמןזרהשםאתנןשאתהיא

שחשיםמהחןשים,שכרןןסחרןר,משמע

בשעתצירן,עלסןבבשמטןסםשעהטייסים,

היה 11ןרטיגן 11תאןנה.בשעתאןאןירןבטיקה

שלבחןןיהשעסקהשניים,שלהראשןןהמחןל

עם ,ןמרגשכןהיההדןאטכפרח-טייס.עדי

"טס"כשהבחןרילדןתית-תמימה,נימהקצת

בגןילדכמןלצדדים,פשןטןתבזרןעןתלן

מטןס.שהןאלןשמדמייןהנדנדןת,

מןזרשםנןשאלמבןגריםשלהםהטריהמןפע

זה 11בןרדןמינן 11פחןת.לאמיסתןריןאפילן

אתרקלאהמקיףבמןעדןן-לילה,מתרחש

אינטגראליחלקשהםהחיים,ןהנגניםהרקדנים

דקןת.ןעשרכשעההנמשךהמןפע,של

כילשם.הסברממתןמתחמקןעדינןעההצמד

מקןם(במןבן:באררקלאכאןישאןלי

בןר,גםאלאחריפים),משקאןתבןששןתים

דןמינן?משחקמיןאלאאינםהחייםןשמא

עדשןת 11ןשמןדןאטהשנייםיצרן 11ןרטיגן 11אחרי

במקביל,כידןאט.כפלבעצם,היה,זהמגע'!

מעלהןקרןממש,שלסינכרןניזציהללאאבל

עלבןידאןעצמן,מחןלאןתןהרקדניםןמאחןרי

מןלגדןלתקריבהיהשלפעמיםכךגדןל.מסך

ההקרנהלפעמיםהבימה,עלתנןעהאןתה

התנןעהאת ,איחרהאחרןברגעהקדימה,

תרצהאם ,זןןשניןתהתלת-מימדית.הממשית,

לאבןשהיהלמדי,פשןטדןאטהפכהזן,כפילןת

 .ממששללחןןיה ,-מגעאילתןרמעט

חייםהםהבימה.עלרקלאזןגהםןנןעהעדי

הזןגיןת ,שלהםזןןנפשיתגןפניתןקירבהיח,ד

בתנןעה.ניכרתשלהם,

בלהקתיחדשרקדןשעהזן,אתזההכירןהם

היאנןעההשלןם.עליה ,תמר-ירןשלים""

בירןשלים,רןביןש 11עלמחןלהאקדמיהבןגרת

 ,אשרמטהבסדנתןלמדחיפהילידהינןןעדי

בגעתןן.הקיבןציתהמחןללהקתשליד

שבןעתמר","להגיעשעדיאחריכשבןענןעה:

הבחןרעלעיןשמןבלהקההרקדניןתכלשבן

לקטעחזרהבשעת ,אצלנןשהןפיעהזההיפה

לאןירהרקדנית(הרמתקשה 11ליפט 11היהבן

לןמרןבליבןהבטתישלה),הפרטנרידיעל

צחקנן,שלן.הכתףעלןעליתירצתימילה

 ...רגעןמאןתן

מהלהםהיה 11ןרטיגן 11שלדרכהבראשית

עבןדןתיהםשתיכי ,"טירןניםשלמזל 11שנקרא

הןזמנןהםבהתלהבןת.התקבלןהראשןנןת

ה-יןקרתי,מחןלבפסטיבלבלןנדןן,להןפיע

Dance Umbrella , כסףלהםהיהלאאבל

עלןיתרןכברכמעטטיסה.כרטיסילקנןת

גמןרה,בהפתעה ,ןאזהגדןל.לעןלםזןחשיפה

דבר ,הדנית Goubierמקרןבמילגהזכןהם

לאירןפה.לנסןעלהםשאיפשר

הבריטית"המןעצה 11מטעםזכןשבןהפרס

השתלמןתלשניהםאיפשרבתל-אביב

בלןנדןן. " Place "-ב

בתחרןתהשתתפן ,-1993בכ,ךאחרשנה

ןזכןהןלנדשבצפןןגרןנינגןבעירהנערכת

בכןרההכינןהםשנהבאןתה !'הקהלפרס 11ב

ישראל.פסטיבלבמסגרתחדשה,

 11ריקןשט 11להקתעםמשןתפתעבןדההיתהזן

 ,ןרטיגן""יצירןת,שלןשכללזהערבהבריטית.

הרקדניםעםמשןתףןמחןל 11מגעעדשןת 11

בגנן.רןמאתלמןזיקה"לימבןס",מבריטניה,

השלמהמשמע"סימביןזה",נקראההתכנית

שיתןףאבליחד.אןרגניזמיםשניחייהדדית,

אלארמה,עןד 11ןרטיגן 11אתהעלהלאהפעןלה

הישראליםשלהמיןמנןתאתהבליטרק

גמןר,לאכאילןשהיההבריטיהמרכיבלעןמת

מספיק.מענייןלא

 11העןלמיהכפר 11שלהמרכזישהמאפייןיתכן

הןאחיים,אנןבןהבינלאןמית,התקשןרתשל

הלאןמייםההבדליםןטשטןשהגבןלןתמחיקת

עלכיןםלדברניתןלאממשהריבאןמנןת.

הןלנדימחןלאיןהחדש.במחןללאןמיסגנןן

בעלייןצריםרקאלאמןדרני,צרפתיאן

ןרקביצירןתיהם.ביטןילידישבאהאישיןת,

ןמבקשיםההתפתחןתאחרי 11מפגרים 11אנחנן

שלבעבןדןתייחןדיישראליסממןאיזה

שלנן.הלהקןת

אןמניםעםבעבןדהמרבה 11ןרטיגן 11דןןקא

הזמנתבצןרתןלאאחרןת,מארצןת

ביצירהאלאאןרחים,רקדניםאןכןריאןגרפים

עםעבןדתםאתיצרןהםכךממש.משןתפת

צמ,דהיאשגם"ארטןס",ההןנגריתהלהקה

מנדיןאילדיקן ) Gabor Goda (גןדהגאבןר

) Ildiko Mandy (. 
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סדנתבמסגרתבברלין,אןתספגשנןעדי:

לחדרשנכנסברגעהשתתפנן.בה ,מחןל-ןידאן

הצברהחתיךזהיימינןעה:אןתישאלהגאבןר,

ןאמרנןכימיה,היתהןמידהסתכלתי "הזה?

לןשישהתבררמשהן.איתסלעשןתשצריך

נסענןבנן.התכתשלמהןשנהדיברנןלהקה,

ןחצי.לחןדשלבןדפשט

הישראלית-הןנגריתהרביעיהשלזןיצירה

מיתרמאןדשןנהןסגנןנהארטןס"יינקראה

פתחכלסתןסילהתחןרטיגן."יישלהעבןדןת

ממיכליבנןיהבחןמההפרןסצניןס,הבמה,

עלהןמצאזה(שסג'ריקניסהנקראיסדלק,

השניה,העןלסבמלחמתבנןת-הבריתחייליידי

המערביבמדברלידיהסהגיעןאלהמיכליסכי

האנגליהכינןירןמל.שלצבאןשלכשלל

ג'ריקן,המןשגןמכאןייג'רי",היהלגרמניס

שלפעילןתהכדיתןךגרמני).מיכלמשמע

תןךאחריס,למקןמןתמןעבריסהסהרביעיה

מיתרמחןליתפחןתהינהזןעבןדהתנןעה.כדי

תיאטרןן-יןתר ,ןעדינןעהשלעבןדןתיהס

ההןנגריס.השןתפיסבהשפעתאןלימחןל.

חצרבאיזההג'ריקניסאתמצאנןנכןן.נןעה:

קןסלפניממשתאריכיס,עליהסהיןגרןטאןת.

הסהשלןשיס.שנןתמסןףאפילןהמדינה,

משתמשיסעדייןכיןסןבבןדפשט .יפיסממש

רקאןתס.למצןאיכןלנןלאבארץבכאלה.

 ,סטיסשנילנןןיש 40גילינןגרןטאןתבמחסן

בבןדפשט.ןאחדבארץאחד

ייןרטיגן"?שלסגנןןכברישהאס

ייחןדימשהןישאןליהיסןס):(לאחרנןעה

אןמנןיןתןבשילןבב"קןנטקט"שלנןבשימןש

לחימה.

 "בןרדןמינן"בהיטבניכריסאלהיניסמאפי

תיתכנמלבדביןתר,הטריהיצירתסשהיא

 . 1997לסתיןנןעדהשבכןרתהלילדיס
ביןתרהמרשימיסהחלקיסאחד

עדיביןאקרןבטיקרבדןהןאב"בןרדןמינן"

למתןחאןליאפשרששןן.בןןאלדדשעל

לקרב-מגע-ללא-מגעמגע"ייעדשןתביןקשת

חזקבמןפענןסףמרכזימרכיבבבאר.

שמבצעיס ,החיההמןזיקההיאזהןמרגש

ג'פריכלי-ההקשהןנגןהןרנשטייןסטיב

קןבלסקי·

ןרטיגן"ייאתמחזירשלהסלילדיסהמןפע

דרכס,בראשיתאןתסששימשלאמצעי,

דאנס."ייפאןרהשסאתנןשאהמןפעהןידאן.

לאןפנה.לאחרןנהנכנסהדאנסהאנגליתהמלה

ןידאן-דאנס.ישדאנס,מןזיקתיש

בגדראינןאןלימשןתפתעבןדהשלשניסחמש

כאילןלמחןלמתיחסיסכןאסאלא ,תקןפה

 7ל-מקבילהמחייןשנהשכידןע ,כלבהיה
הריכ,ךסןפריסןאסאדס.חיישנןת

 ... 35בתכבר "ןרטיגן"ש

שלהראשןנןתמהסנןניןתהיתה "ייןרטיגן

בעשןרשקמןגדןלןת,ןלאצעירןתלהקןת

ןיןתר,שנהעשריסבמשךבישראל.האחרןן

להיןתדרכיסחיפשןצעיריסכןריאןגרפיס

דללסןזןמרכזלהקמתעדאבלעצמאייס

משרדשלהאןמנןיןתמינהלמדיניןתןשינןי

אי ,-90השנןתבראשיתןהתרבןתהחינןך

מסגרןתהקמתעללחשןבבכללהיהאפשר

עצמאי.מחןלשליןתר,אןפחןתקבןעןת,

~ 
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יצירותרשימת

-יגך" Uך "iרהקת

העבודות:כלשלכןריאוגרפיה

ןרטהייסנןעה

שעלעדי

II 1992ןרטיגן) II (: 
יהןדאישיתאןרה:קאלןז';מןזיקה:

II 1993מגעעדשות) II ( 
אןרימןזיקה:שטראסבןרג;אמירןידאן:בימןי

לןינןריתלבןשןת:קןפרמן;ג'ןדיתאןרה: ;דישי

II 1994 (לימבןסןן ( 
ןידאן:קןפרמן;ג!ןדיתאןרה:בגנן;רןמןזיקה:

ארדגיל

II 1995 (חלונותןן ( 

גאבןרמהןנגריה,הרקדניסבשיתןף-ארטןס"'יי

מרתהמןזיקה:מאנדי;ןאילדיקןגןדה

קאראדיןקאטאליןאישטןןאן

 1מאירלנדהמחןללהקתעבןרכוריאןגרפיה

1996) Illn Transit Dance Companyll ( 

II 1996 (בורדןמינוןן ( 
 iגינתדןידתאןרה:הןרנשטיין;סטיבמןזיקה:

שןחטתמר :תלבןשןתטלר;עןפרבימה:עיצןב

II 1997 (דאנסןןפאור ( 
בןחמןטלטקסטיס:שעל;עדי :ןבימןירעיןן

קןלסניק;ןאלהכפירדנהתלבןשןת:זאב;

ןידאן:גינת;דןדתאןרה:שעל;עדיתפאןרה:

רןטןפטרארזנמרןד

המדזרהשםאתנדשאתהיא

משמנויגד", U"דרבמקצת

מהחדשים,שכרדןםחרדר,

דםם uשמשנוה"םים, Uשחשים

בשנותצירד,נולםדבב

תאדנה.בשנותאדיקה Uאדירדב

הראשדןהמחדלהיהיגד" U"דר

בחדדיהשנוםקהשניים,של

"ס Uכפרח-נודישל

 ,ורטה"סונועהשעכעדיורקדנ'ס, 'כור !'כ,מכוסיי

ככנהשגית ,ציכוס

"LIMBUS", CHOR.: SHA'AL & WERTHEIM 

PHOTO: SAGIT LIVNE 
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שבעבתהברוניתפנתהשובלאחרונה .........

והתרבותהחינוךלמשרדרוטשילדדה ..........
מצבבת-דור'! IIבלהקתלתמוךבבקשה

אדםוכמו ,מתדרדררוטשילדשלבריאותה

אתלהבטיחמבקשתהיאספורים,שימיושחש

רואההיאשבהבת-דור,להקתקיוםהמשך

במשכןנערךכחודשלפני .חייהמפעלאת

המחולשלהוקרהמפגןהבמהלאומנויות

עלישבההמס,ןכשנפתחלברונית.בישראל

מחמתקורסהגב ,וצנומהקטנהאשההבמה

הקהל .חמצןלצינורותמחוברתוהיא ,המחלה

המהודרתבתוכניה .להוהריערגלייםעלנעמד

כבו,דמבקשתאיננהשהיאהברוניתכתבה

 !'בת-דור IIבלהקתלתמיכההתחייבותאלא

עלברובונתמךבישראלהמחולכשעולם ,כיום

המועצה ,והתרבותהחינוךמשרדידי

יש ,דלל)(ומשפחתולאמנותלתרבותהציבורית

מעשריםשלמעלה ,יודעיםלאאוששוכחים,

דהייחהכמעטהתומכתרוטשילדהיתהשנה

קיבלו ,המדינההקמתעםבארץ.המחולשל

תמיכה ,ותזמורותמוזיאונים ,אטראותית

 .התעלמופשוטיהאומנותמהמחול .תיממשלת

רקלאזאתוהוכיחהאיכפתשהיהלמי

מבלי .רוטשילדהיתהבמעשים,אלאבדיבורים

עתקסכומיבנדיבותהזרימהשהתבקשה,

 ,בענווהבאהבה,זאתעשתההיאבארץ.למחול

היאשבוציונימחזוןניזונהכשהיא ,באצילות

המחולאומנותשלהדחופיםהצרכיםעלעונה

 .בישראל

בשנותכאשר ,ב"בארההחלהלמחולתרומתה

(ללאבלעדיתתמכהוהחמישיםהארבעים

יוצרתשלמחולבלהקתב) IIארהממשלתעזרת

שלבכספה .גרהאםמרתהבשםצעירה

הגדולהסיוראתגרהאםהאריכהרוטשילד

משרדשלתרבות(כנציגתהרחוקלמזרחשלה

בתחנה,בטהרןשהסתייםהאמריקני)החוץ

סיירה-1956בכברוכךתל-אביב.-נוספת

המחוללפסגתשנחשבההלהקהבישראל

ישראלמהיהקדובכך ,האמריקניהמודרני

 .המחולבעולםומפותחותגדולותמדינות

שנותשלשבישראלרוטשילדכשראתה

רקדניםהמכשירבית-ספראיןהחמישים

לנסועלישראליםמילגותמימנה ,מקצועיים

להםעזרהחזרווכשאלהב; IIבארהלהשתלמות

למחולמדורהיהלאמשלהם.תכניותבהפקת

אבל ,להםשיעזורוהתרבותהחינוךבמשרד

עץרצפותמימנהגםהיא .הברוניתהיתה

בארץרקדניםרקדושבהבשניםמחולבאולפני

הייאושתחושתאתכשראתה .מרצפותעל

משרדבכוונתשאיןומשנוכחההרקדניםבקרב

ייסדה ,מחוללהקתלהקיםוהתרבותהחינוך

הוציאההיא !'בת-שבע IIלהקתאת-1964ב

אתהחדשהללהקהלהעניקהבטחהמגרהאם

 IIבת-שבע IIלהקתהיתהוכךיצירותיה,מיטב

אתלרקודשזכתהבעולםהיחידההצעירה

ממנהולקבלהגדולההכוהנתשלעבודותיה

צמודה.הדרכה

להקתשלהראשונותשנותיהעלנכתבהרבה

כמורקדניהשלהבימתיהברקעל ,"בת-שבע"

נכתבהלהקהעלשלהם.המשמעתחוסרעל

פחותלאשהיאהאמריקניותבביקורות

המתחילים,הרקדנים .גרהאםמלהקתמרתקת

לאמץמיהרו ,מההצלחההסתחררשראשם

עלונאמרנכתבלאמה .כוכביםשלקפריזות

הברוניתניסתהשבאמצעותהאורדמןנאט'ג



שלהמרידהועלבלהקה,משמעתלהשליט
להקתלהקמתשהביאהגדולוהפיצוץהלהקה

אורדמו.שלבניהולה ,-1967בבת-דורואולפו

 ,בת-שבע"יימלהקתהתרחקהרוטשילד

 "ת-דורייבללהקתשבנתהבבנייוהתמקמה

 , 1977עדאךמאמציה.מירבאתהשקיעהושס
לאחררקהלהקות.בשתילתמוךהמשיכה

להקתתחתהלהקותשתיאתלמזגשביקשה

והתרבותהחינוךמשרדנרתסייבת-דור"

האלההשניסבכלבת-שבע.בלהקתלתמיכה

-דור"ייבתלהקתמצדדיביוהמחולעולסנקרע

צלקותהשאירהקרעייבת-שבע".להקתלביו

היוס.עדמהוותיקיסחלקבקרב

בעולסרוטשילדשלהמאסיביתהתמיכה

(ובאולפושנהמעשריסלמעלהבישראלהמחול

הצמיחהזה)היוסעצסעדבת-דורולהקת

המוריס,מרביתאת ,עקיףאוישירבאופו

היוס.שלהישראליסוהכוריאוגרפיסהרקדניס

רוטשיל,דשלמהחלטותיהחלקעללחלוקניתו

ציבורבכספימדוברשלאלשכוחאיואבל

לגבידעותחילוקיואיוהפרטיבכספהאלא

איעשייתה.שלוהאצילותהחזוותרומתה,

שלהאחרונהלבקשתהלהתייחסאפשר

עשייתהכלכירגילות,מידהבאמותרוטשילד

ומסחרייס.הגיונייסשיקוליסמתוךנעשתהלא

החינוךלמשרד ,בישראלהמחוללעולס

חובישהתרבות,צרכניקהלולכלוהתרבות

שבמשךבישראל,המחוללברונית.ענקמוסרי

לדעתגסייבח ,לקבלידעשנהמעשריסלמעלה

אחדבקנהתמידעולההדבראיואסגסלתת,

לגביאובייקטיביתמקצועיתחוות-דעתעס

גרהאסייבת-דורי.'להקתשלהנוכחיתרמתה

ידיעלכשהתבקשהלרוטשילדלסרביכלהלא

עבודותיהאתלהעניקלהקתהאתשמימנהמי

בישראלמתחיליסרקדניסשלללהקה

אומנותישיקולבהסכמתההיהלאהרחוקה.

אסמדועלרוטשילד.מוסריחובמלבדהגיוני,

ושוב ,בבת-דורלתמיכההבקשהנדחיתכך

לעולסתעבורשהברוניתממתיניסכמונדחית

להודיעיותרקליהיהאוליואזהאמת,

להסתכליצטרכוולאשליליתהיאשהתשובה

הגדולה?הבושהאתולחושבעיניה

בתקופהנמצאת "בת-דוריישלהקתספקאיו

הברוניתשלהכספייסהמשאביסקשה.

המחולסיגנוובעבר,מאשרויותרהתדלדלו,

שניתולמהבהשוואהמיושוניראההלהקהשל

 "הקיבוציתיי ,"בת-שבעייבלהקותכיוסלראות

כשמגיעאפילובשולייס.הפועלותוהקבוצות

יגייגיכמו ,מוכשרכוריאוגרף "בת-דורייללהקת

התוצאהנראיתעבודה,ומעמיד ,קאציוליאנו

משוחרריסשאינסהרקדניסעלמשהומאולצת

יהיוכ,ךאסאומניס.כרקדניסעצמסלהביע

ענייובהשאיובלהקהלתמוךלמהשישאלו,

בת-בלהקתלתמוךשישטוענתואניאומנותי.

עשרותמזהשקיימתבלהקהמדוברכידור,

המחולבעולסעמוקיסשורשיסולהבשניס

רקדניסיש ,פוטנציאלישללהקה ,בארץ

אולמותעסמרכזיבמקוסבית ,טוביס

טובספרבית ,למופעיסתיאטרוו ,לחזרות

שקלטוענתאנימעולה.ואדמיניסטרציה

שלאיצטלהתחתולכתובלדבר,להרוס,

קשהאבל ,ואובייקטיביתמרוחקתביקורת

בחייולשרוד.קשותתקופותלעבור ,לבנות

טובותתקופותישנו ,אדסבחייכמולהקה,

מופלאההיתהבת-שבע"יילהקת .וגרועות

ענייוללא ,-70הבשנותבשפל ,-60הבשנות

 .-90הבשנותמופלאהושוב-80הבשנותמיוחד
שנותשלע"ת-שבייבלהקתביודמיווכלאיו

אותהזו ,זאתובכל-90השנותשללזו-60ה

גסההיסטוריהרצףשמירתשללאלהקה

קיימתהיתהלאהשפל,שלהארוכותבשניס

מוצריהואתלשנותחייבותתעשיותכיוס.

ומשתנהיתחרותבעולסלשרודכדיותרבותו

ביותרהמאלפתהדוגמאמחול.להקותגסוכך

היתהזולהקתיירמברי'להקתהיאבעיני

בבריטניה.הראשונותהקלאסיהבלטמלהקות

שאיננה ,"רמבריימשנוכחה ,-60הבשנותאבל

ייהבאלטבלהקתלהתחרותמסוגלת

והפכההאומנותיהכיווואתשינתה ,המלכותי"

הצרכיסעלענתהבכךמודרני.מחולללהקת

לאהלהקהשניס.באותובבריטניההאמיתייס

להקההיאוכיוסשגשגה,אלאששרדהרק

ודווקאהבריטילמחולשתורמתחשובה

מענייוהפחותהואהבריטי "המלכותיהבאלטיי

כיוס.

זקוקבישראלהמחולשעולסטוענתאני

אתתימצאזואס ,"בת-דורייכמוללהקה

בסקירהוהתחדשות.לשינויהפנימייסהכוחות

בולטבארץכיוסהמחולעולסשלרחבה

יכולהמהואחתשכללהקות,שתישלחסרונו

החדשה?בת-דור"יילהיות

שתתמקדמודרניתלהקהבארץחסרה

המודרני.המחולשלהמופתיצירותבהעלאת

המודרניהמחולאחוזהמאהתחילתמאז

לטפחמבליומרידותחידושיסשלבאמוק

במבחושעמדושלוהמופתעבודותאתולשמור

שולחו"הכמולעבודותמתכוונתואני .הזמו

 "האינפנתהשלמותהיי ,יוסקורטשל "הירוק

דוריסשל " Shakers "ה ,למווחוסהשל

ודרךת-דור")ייבברפרטואר(שמצויהאמפרי

לייבוביץלארטיילור,פולשלנבחרותעבודות

הקלאסיהבאלטקאנינגהס.מרסואפילו

המחולמחידושיהרבהלהפניסהשכיל

ועלהמסורתעללשמורגסאךהמודרני,

הקלאסיהבאלטהיההיכוהמופת.עבודות

לעומת ?"הברבוריסייאגסאוייגייזל"ללאכיוס

המאהלחגיגותשמתקרבהמודרניהמחולזאת,

לאהצעירהדורהרגע.שלבאמוקאחוז ,שלו

שורשיסנטולהואהעתידולכוהעבר,אתמכיר

שלהבנהאיולהשוואה,בסיסאיוומבולבל.

מהנגדבסיסאיואופנתי;גימיקומהחשובמה

אישי.פירושלתתולמהלאמץמהלמרו,ד

קאמריקלאסיבאלטלהקתגסבארץחסרה

ידיעלמטופלשאיננוהתחוסאתשישליס

בטכניקתללהקהכוונתיהישראליי.'טייהבאל

שיעודדונועזעכשוויבסיגנווקלאסיבאלט

זהבתחוסישראלייסכוריאוגרפיסצמיחת

וההכשךההגודל .בשניסעשרותבמשךשהוזנח

מבריתעוליסמהסשרביסבת-דור,רקדנישל

באלטטכניקתעל(שגדלולשעברהמועצות

המודרני),למחולנחשפוולאחרונהקלאסי

כזותפניתאלה.אופציותלשתימתאימיס

שניס.לחמששלושביולהמשךיכולה

כשלושיסלפנימהחייס.קצרסיפורולסיוס,

אורהחברתיעסלתל-אביבמחיפהנסעתישנה

 "בת-דורייבלהקתחזרותמנהלת(כיוסדרור

כדימייסוו)קנת ,הלהקהמנהלשלואשתו

השיעוראת '.ית-שבעייבבלהקתשיעורלקחת

נתוישבהפסנתרלידדאדלי,וגיייהעבירה

 .החזרותמנהלתהיתהאורדמוינאטוגמישורי

אורדמואותיזימנההשיעורמשהסתייס

ושוב-דוף,בבחרחמיכrושrו riJובנדחיחכדם Nמדוע

ז Nומח, rNורעורםחעבוףשrובףוניחממחיניםכמונדחיח

N ווריrויrיiJ וודיעיוחףרrורrוחשובrוישrN ורשריריחN 

rוגדורrו?rובושrוח Nורחושבעיניrורrוםחכרינטףכו
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בשיעוראותישראתהאמרההיאלמשרדה.

חדשהבלהקהלרקודמתאימהלהנראיתואני

היא"בתדור".בשםלהקיםעומדתשברונית

השםאתקלטתיולארהוטהבאנגליתדיברה

אורדמןעליו.שתחזורוביקשתיהלהקהשל

 IIבת IIמיליםמשתימורכבשהשםליהסבירה

לצרכיותענהתשקףצעירהושהלהקה IIדור IIו

ברצינותלהצעתההתייחסתילאהדור.

להקתהוקמהשנהחצישכעבורוהופתעתי

אותולאחרשנהשלושיםכיום,"בת-דור".

להיוול,דשעומדהרךעלהתבשרתישבומיפגש

הלהקהשלזכותהעלנלחמתעצמימוצאתאני

לרוטשילדחביםאנוכיוזאת,ולחיות.להמשיך

למלאיכולהבת-דורולהקתאדירחוב

למצואעליההישראלי.במחולחשובהפונקציה

כמוולהיות,להתחדשותהפנימייםהכוחותאת

להקה IIשנה,שלושיםלפניאורדמןלישאמרה

יותרואוליהדור".צרכיאתומשקפתשעונה

הןאדםכבנילעצמנוזאתחייביםאנומכל,

לפילנטרופיםכמסרוהןלברוניתמוסריכחוב

המחול.לעולםמחוץוגםאחרים,

~ 

דם, Nנחייכמו ,וiJ rרrונחיי

וגףועוח.טונוחופוח iJחישנו

rויחrושנע"-יינחח iJרrו

 ,-r60ונשנוחrו Nמופר

 Nררו, O-וrנשנוחנשפר

-r80ונשנוחמיוחדענייו

 .-r90ונשנוחrו Nמופרושונ

N וניודמיווכריוrרiJ ח

-r60ושנוחשרשנע"-'יינח

ונכר-r90ושנוחשררזו

 Nשררrו iJרrווחrו Nזוח, Nז

גםrוrויםטוףיrוףנףשמיףח

rושפר,שרףוכוח rNונשנים

כיוםיימח riJויחrו Nר
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Menashe Dance Cen1Er 
Directo/': Ada Levitt 

החינוןמשרזבפיקוח

והאמנותהתרבות

למחולמבוא •
קלאטיבלט •

מוזרני.מחול
היצירהאמנות •

ג'אז •
אופיריקוז •

רפרטואר •

במחולמוטיקה •
המחולתולזות •
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פלזנקרווז •

לטיפולמחלקה •
ומחולבתנועה
העשרה.תוכנית

ותראפיטטיםלמורים

קיץקורט •

מופעיםטזנת •

המירים:ציית

הופמןזבורה •אשל.טליהאברהמי.פיטאברהםחפציבה
עזרבקה •לויט.עזהנהן.ליסהנהן.אוריתורובלמרים

שמיר.לילןרוטהולץ.אסנתקזם.סוזןקזםאמירה
זלטקובסקיסאשההפסנתר:עלמלווה

 \' i \,ו~ \iזבגן~ןהחינןנוהמוטךעםבשיתוףכמחולמלאהנגרןת

ומחו"ל.הארץמןמוריםמצטרפיםקיץ,לקורסיהעשרהלתוננית
גורזוןטלימנהלנית:איבקרקלרלמנהלה:עוזרתנסגיציפיהאולפן:מזכירת
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 06-6272419פקסי 06-6370B16סל.

תאורה

במה

קולמערכות

 ...שמאירמהבל

.. 
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ש"תיאסרליות"כרעל

בקרבאופנתיתשוב

כוריאוגרפים

הסכמהישאמריקאים

פירושמהארכללית,

"תיאסרליות"המלה

המחול?בתחום

ברקובדוידעבריתקופלנ,ור Iרוגמאת

המליסאתלחברמרביסאנן .........

זאתעןשיסאבל "ן"מחןלתיאטרלי"יי ..........
אנןריתד ,למשל .מחשבהןבלאדעתבקלןת

כןריאןגרפיסהסהיא/הןאייאןמריס

שלמןבהקתדןגמהזןיי ,אן ,"תיאטרלייס

חלקהסכאלהןמשפטיס ,'''מחןל'תיאטרןן

אך ,מחןלמבקרשלהמליסמאןצראינטגרלי

משמעיתחדהגדרהלתתמתבקשיסאנןכאשר

נןטיסןנאהמןשגיסשליןתרןמדןיקת

מהסןג ,מתחמקתתשןבהמאחןרילהסתתר

סטיןארטפןטרהעליןןהמשפטביתששןפט

) Potter Stewart ( מהיכשנשאלנתן

אנייי :היתההמפןרסמתתשןבתןפןרנןגרפיה.

ליאיןבהנתקלכשאניאבלרה,ילהגדכןלילא

הןאהישרהשכל,ןאכן ."לזהןתהקןשיכל

אבל .אלהמעיןבמקריסביןתרהטןבהמדריך

מהבמבטתזההאיך ,השאלהנשאלתעדיין

שאיןטעןסןקרטסלהגדירן.דיךיבעלהשלא

ןלא ,היטבנבחןשלאבמשפטלהשתמשטעס

להיעזרנןכלאןליאבל ,איתןאתןןכח

למןשגשיששןנןתהגדרןתביןבהשןןאה

שסןתרןתכאלהביןגס ,תיאטרלי"יימחןל

השנייה.אתהאחת

כאשר ,המקריסברןבמאלין:מהמןבןנתחיל

הכןןנהבמחןל "תיאטרליןתייעלמדבריס

שלרחבבמגןןןשימןששעןשהלכןריאןגרפיה

 ,תלבןשןת ,(תפאןרהתיאטרלייסיסצעאמ

תהליךהיאתיאטרליןת ,זהבהקשר .תאןרה)

הדעתעלעןליסמשהן.ןעןדתנןעהשל-מחבר

עבןרפןקיןמיכאילשהגההעקרןנןתחמשת

הפעןלהב"שיתןףששיאןשלן "החדשהבאלטיי

על ,ןאכן ."האןמנןיןתןשארהמחןלבין

עספעןלהשיתףשבהןהמפןרסמןתההפקןת

בחסןת ,אחריסידןעיסןאמניסמלחיניס

 ,"פטרןשקהיי ,"שחרזדהיי(רןסהבאלט

 ."תיאטרליןתיישהןלןמראפשרייקרנבל"),

מחןללהןאשפןקיןלרמןזסיןןינכאןאין

לשארמחןלביןפעןלהשיתןףשלהרעיןן

דומהליתתיאטרסינתזהשהרי ,האןמנןיות

מחוללהקותשלפעולתסביסןדהיתה

 ,-16ההמאהבתחילתכברמלכיסבחצרןת
 Ballet-ה ,ביןתרהעתיקהבאלטכגןן
~ 
 "תיאטרלימחולשלזרמווההחדשהספריתביירפהסמתוך

למברגציגרגוריומאת

"NEW AND CURIOUS SCHOOL OF THEATRICAL DANCING" 

, 

יייעללבאלטתלבןשתעיצוב

רפיזשלהאורפהעבןרמקה .ל.ס

S.L. 800UET, COSTUME FOR 8ALLET PARIS OPERA 

עומדותהמחולשל"תיאסרליות"תפיסות

לא-(או"פורמליססיות"לתפיסותבסתירה

שהמבקרמפתיעלאוזהשלו,הצגתיות)

העריךלאלווינסוןאנדרההגדולהפורמליסס

אריססושלה"תיאסרליות"אימוץאתבמיוחד

המחולבתחום

Comique de la Reine . מסןבכןתהפקןת

ןמחןלטקסט ,מןזיקהלבןישש ,אלהןמןרכבןת

שעןררההמחןדשמהענייןהןשפען ,מסןגנן

בעקבןת ,תקןפהבאןתההיןןניתהטרגדיה

ששתעלאריסטןשלחיבןרןשלמחדשגילןי

 ,הדיקציה ,הדמןיןת ,העלילה :הטרגדיהמרכיבי

לינקןלן .הראןןהןמפגןהמןזיקה ,בהיהחש

המחןלשלשהתיאןרטיקניסכןתבקירסטין

שמופעיס ,האמינוהרנסנסבתקופתוהדרמה

הס Ballet Comique de la Reineה-מסןג

עלהיבטרגדהמקהלהשלמדןיקייחיקןי

לןמר,אפשר ,כןאס ."העתיקהיןןןבימןת

תנןעהביןשילןבשלהאידיאל)(אןשהרעיןן

 ,עצמןכאריסטןעתיקהןאהאןמנןיןתלשאר

ליצןרהמאןחריסןהניסיןנןתהמאמציסןכל

האןמנןתצירתייי ,גמה(לדןכזאתסינתזה

 ) gesamtkunstwerk ,ןגנרשל "הטןטלית
אריסטןשלבטענהאחרתאןזןבדרךמקןרן

היןןנית.הטרגדיהעל

שןנההגדרהגסנזקפתאריסטןשללזכןתן

של 'אבפרק .במחןל "תיאטרלייילמןשג

היאהמחןלשמטרתטןען,הןאפואטיקה

I/ באמצעותוהפעולההרגש ,הדמותאתלחקות

במחןלרןאההןא ,כלןמר .קצביןת"תנןעןת

העןלסאת"להציג"החייבמימטי,אמצעי

 .הרקדןגןףשלהמיידיןתלמגבלןתשמעבר

בתפיסתביןתרמרכזיהןאחיקןי,אן ,מימזיס

הפןכהתפיסתןכלןמר,אריסטן,שלהאמנןת

אל .עצמהבפנימטרההיאשתנןעהלגישה

23 



-האריסטןטליןתההגדרןתאתשתןאםמחןל
אתרקןלא ,אנשיםשלםעטבאתמייצגיי

בכלישימןשבןנעשה(אם "ןמעשיהםסבלם

כאלמתייחסיםןאנלא),אםןאטרלייםיתעזר

 ."תיאטרלייימחןל

בן ) Jean George Noverl'e (נןברןרג''גז'אן

 "עלילתיבאלטיילפתחהציע-18ההמאה

) ballet d'action ( משנתןעללחלוטיןהמבןסס

הטבעאתלחקןתשכדיטעןהןאאריסטן.של

כלאתלסלקעלינןביןתרהמדןיקבאןפן

אתמסיחיםשרקטבעיים,הלאהאלמנטים

עםשמלןת ,פיאןת ,מסכןתכגןן ,הדעת

מכאן '.ןכדןלשמהאקרןבטיקהים,חישןק

תחכןםמחייבתלא "תיאטרליןת"שנןבע

טןעניםכשאנןלדןגמה,בהפקה.מיןחד

נןטההאירןפישהמחןלמאןד')(גסהבהכללה

אןמהאמריקאי "אקספרסיבייייןתרלהיןת

לןמייחסיםאנןלמעשה ,נרטיבייןתר

אנן ,כלןמרןתר.ירבה "תיאטרליןתיי

שןניםאירןפיםכוריאוגרפיםאלמתייחסים

 ,אשטוןפרדריקכמןמהשניהאחדלחלןטין

אןתםמאחדתכאילןבאןשנהיןפקיליאןיירי

לייתיאטרלי"במיןחדמפןתחתתחןשה

 "ןתייתיאטרלישתפיסןתמכאן,משתמעעןד

לתפיסותבסתירהעומדןתהמחןלשל

לאןזה ,שלולא-הצגתיןת)(אן "פורמליסטיותיי

אנדרההגדןלהפןרמליסטשהמבקרמפתיע

העריךלא ) Andre Levinson (לווינסןן

אריסטןשל "תיאטרליות"האימוץאתבמיןחד

התלןנןלפואטיקה,בהתייחסןהמחןל.בתחןם

מייחסהזההפטאליהטקסטייכיעללווינסןן

להיותחדלהמחול ...לושמחוצהמטרהלמחול

שמחולמכריזאריסטועצמן.לשםהקייםדבר

 ".החייםאתןמחקהמפרש

הכללילמושגאפשריתמשמעןתעןדישאך

כמעטלהשאיןמשמעןת ,"תיאטרלימחוליי

שלסטוטליותיהארהתפיסןתעםכלןםולא

ההבחנהאתלדןגמהניקחמימזיס.אןסינתזה

ןמחןלאחדמצדתיאטרלימחןלביןהמקןבלת

אנןכאשרשני.מצד ,עממיאןטקסי ,חברתי

שלהחןגהייכמןעממישמחןלאןמרים

 ,חברתימחןלהןא ) Virginia Reel (יניה"'ןירג

של "הלילהמסעייאןבלנשיןשלאגןן"ייןאילו

תיאטרלי,למחולדןגמאותהםגרהאםמרתה

לענגבעיקרנןעדשהראשןןלכךמתכןוניםאנו

הלאאתהשניואילו ,בוהמשתתפיםאת

הנחהאם ,הצןפיםקהלאתכלןמר ,בןפעילים

מסע"שאמרנוכאילו,עלינןמקובלתזו

פחותאןיןתר "תיאטרליייאינןהלילה"

עלילתימחולהואשהראשוןלמרות ,"אגון"מ

ויש ,סןפןקלסשלהמלךאדיפןסעלהמבוסס

'ינןגוצמאתותפאורהתלבושןתבו

) Noguchi (, חסרמחולהוא "אגןןייבעוד

אימוןבבגדיהמבןצעתפאורהוחסרעלילה

נןעדןשניהם ,למעשה .ולבןשחןרבצבעי

אללהתייחסישןככאלה "צופיםקהלייל

תיאטרלי.מחולכאלשניהם

מחזקת "תיאטרןןייהמלהשלהאטימןלןגיה

 .זןהגדרהשלתקפןתהאתמשמעןתיבאןפן

הןא "תיאטרןןייהיןןניתהמלהפירןש ,במקור

שלהיסטוריוניםלדעת ".צןפיםבןמקןםיי

שנועדהמקוםשלשמןהיהזההתיאטרןן

התיאטרוןהבמה.עלבמתרחשןצפייהלישיבה

האללכבודמטקסיםהעתיקהביווןהתפתח

אוהצופיםאתלחנךנועדן(שלאדיןניסיןס

האלרצןןאתלהשביעאלאאותםלענג

ןאיבדןחילונייםלאירועיםשהפכוןלפייסו),

המאגית.משמעןתםאתכךתןך

את ) Jane Harrison (הריסןןיין'גמתארתכך
שןםבמיןח,דקשהקיץהיהפעםייהתהליך:

ןהמקהלהשצריךכמןהתנהללאדבר

) chorus ( לרקןד? ,בעצם ,'למה ,בעצבשאלה.' 

הצדמןלצןפההפכהאןןנעלמההתרחקההיא

ןשרידיןנעלםלאהטקסאך ".המסןרתיבטקס

שלבמלןתיהכךצןפים.לקהללאירןעהפכן

עדבחשיבןתםגדלןהצןפיםמןשבייי :הריסןן

-שמםאתכןלןלמבנהןהעניקןלעיקרשהפכן
 ".תיאטרןן

מטקסמעברשלזהתיאןרראשןןברגע

מנןתקלהיראןתעשןיהעתיקהביןןןאטרןןילת

המחןלבעןלםהפרקעלהעןמדיםמהנןשאים

רבהבמידהמסבירהןאלמעשהאך ,העכשןןי

לןןינסןןאנדרהכמן "לבאלטמשןגעיםיימדןע

כאללבאלטמתייחסיםקירסטיןןלינקןלן

מחןלשלביןתרהמזןקקתההתגלמןת

 ,"צןפיםבןקןםיימהןאתיאטרןןאם .תיאטרלי

שיתאימןאלהיהיןתיאטרלייםמחןלןתאזכי

 .הצןפיםקהללדרישןתמרביתהתאמהעצמם

התנןעהמןשגשלמרכזיןתואתמסבירזה

 ,אן ,קלאסיבבאלט ) en dehors ( "חןץכלפייי

החןצההפנייהייסטןקס:אדריאןשלבמלןתין

צןרתהןאןהבאלט ...הבאלטשלמהןתןהיא

החוצההפנייה ...ביןתר 'מןחצנת'ההמחןל

קשרכלבלא ,הרקדניתאןשהרקדןפירןשה

ןתרישכמהמראהעצמן,המחןלשללתנןעןת

 ".הרףןבלאהצןפיםלקהלמעצמן

שכלליקירסטיןלינקןלןטןעןרןחבאןתה

ייבהירןת"שלההיגיןןידיעלמןכתביםהבאלט

אזכיצופים",בויימקוםהואתיאסרוןאם

עצמםשיתאימואלהיהיותיאסרלייםמחולות

זההצופים.קהללדרישותמרביתהתאמה

"כלפיהתבועהמושגשלמרכזיותואתמסביר

קלאסיבבאלס ) en dehors (חוץ"



כמובלנשיושלמודרניותמופתיצירותהאם

הטמפרמנטים","ארבעת"אפיזודות","אגון",

אותיאטרלייםביסודםהםברוקו""קונצ'רטו

אנטי-תיאטרליים?ביסודםהםהאם

חמשבאמצעןתהבאלטהןראתייתיאטרלית:

שלןשלפניכברשפןתחן ,האקדמיןת 'ה'עמידןת

אתקןבעןתהושרירןתית.אינהשנה,מאןת

חלקאתןמדגישןתהחזיתית, 'בהירןת'המידת

 .הבמהידיעלממןסגרתכצלליתהעליןוהגןף

בבתישיןעלןידיעהמתןךנןצרןבאלטיס

ןשלכחצי ,ןתאיסלתזמןרתדןטעסאןפרה,

כמסך-תיראהעצמההבמההצןפיסמקהל

 ,היחידההתיאטרליהמחןלצןרתאינהזןרקע.

 ."ביןתרהמרהיבההיאאך

עלקירסטיושאןמרלמהלבלשיסגסכדאי

הבאלטשלביתהאלףבספרןהפירןאט

) Ballet Alphabet (: היטבמבןצעפירןאטיי

 ,גמישןתןבמלןאהרקדוגןףאתמציג

 ,זהגביעלזהמןנחיסכאילןןהגבכשהחזית

קהלצילןס.שלכפןלהבחשיפהכמןכמעט

כו,לאשאסבמקןמן,קבןענשארהריהצןפיס

במהירןתהמןשביסאתלסןבבהיהניתואילן

יחזיתבמצבןגבחזהלראןתלצןפיסשתאפשר

צןרךהיהלאאןלי ,אחתןבעןנהבעת

 ."בפירןאט

ןההבחנןתההגדרןתיעילןתכמהנבדןקעתה

במיןחד)קל(לאמסןיסלמקרהביישןסהאלה

שלןהחשןפיסהפןרמליסטייסהבאלטיס-

קירסטיולינקןלוכמןמישהןעבןר .בלנשיו

המסקנההןאבלנשיושליצירןתיןמכלןל

המהןתיביטן ,הקלאסיתהמסןרתשלהלןגית

אתמגבירבלנשיואך .ןשרקכחלבלאשלה

החלקיסאתמסלקשהןאבכךהתנןעהחשיפת

(עלילה,הכרחייסהבלתי "תיאטרלייס"ה
תלבןשןתתפאןרה, ,מימטיןתמחןןת

הרקדושלהגןףקןןיאתןחןשףתקןפתיןת)

נחשףשהןאמכפייןתרןמלאהברןרהבצןרה

עבןדןתיןסייעןבההדרךעלחשבןכו.לפני

אתממש,,ןלכןןולחנךבלנשיושלהייחןדיןת

אדןןיוכגןוגדןליסמחןלמבקרישלעיניהס

 Arlene (קרןצ'הןארלו ) Edwin Denby (דנבי
Croce (. ןהס "יןתרלראןת"להסאיפשרהןא

לאתגר.נענן

צירןתיהאס-השאלהלהישאלחייבתכאו

 ,"וייאגןכמןבלנשיושלמןדרניןתמןפת

 ,"סיהטמפרמנטרבעתייא ,"אפיזןדןתיי

אןתיאטרלייסביסןדסהס "ברןקןרטן'קןנציי

התשןבהאנטי-תיאטרלייס?ביסןדסהסהאס

לתיאטרליןת.שלנןבהגדרה,כמןבו ,תלןיה

שדלןת-בלנשיושלאמןנתןעלמגוכשהןא

היה"לאשבלנשיו ,קירסטיוטןעוהיא-טןהר

 ,רקדניןאתלהלבישאיךבשאלהכךכלטרןד

כדיבאלגנטיןת,אןתסלהפשיטבאיךאלא

לראןתניתו .האפשרככלמןבויהיהשעירןמס

ןאכו ,ליתאנטי-תיאטרכמעטנטייהבכך

בכלהשתמששלאבכךאןתןהאשימן

ןשלכו ,התיאטרןולרשןתהעןמדיסהאמצעיס

לא ,זהעסיחדכך".כלדלןתנראןתיצירןתין

ממנןיןתרמןדעשהיהכןריאןגרףהיה

יןשביסבןמקןסלכלמעלהןאשתיאטרןו

צןפיס.

 ,המינןחבעיןתאתלפתןרנןכללאאסגס

המןשגעצסעמדןעצמנןאתלשאןלנןכלעדייו

אנשיס.היןסמטרידכךכלתיאטרליןת

קןדסשהזכרתיבמתחכנראהקשןרההתשןבה

ההתקפהאתלפןרמליזס.תיאטרליןתביו

בעןלס(ןהמינימליזס)הפןרמליזסנגדהנןכחית

מחידןשכתןצאהלפרשניתוהמחןל

בעלילההמחןדשהענייו .התיאטרליןת

מחןדשתמחןיבןתבצירוף ,רגשיתןבהתבטאןת

קןמפןזיטןריס ,כןריאןגרפיסשלפעןלהלשיתןף

תיאטרליןת"ההס-חזןתייסןיןצריס

האמניסרןבשאפןשנהעשריסלפניהחדשה".

 ,המדיןס "לייטןהרדןןקאלהגיעהניסיןנייס

לעשןתאמנןתכליכןלהמהןלקבןעלהגדיר

לה.ןהייחודיתביןתרהטןבהבצןרהלחןד

ביןתרהרבהההשפעהבעלקוהתיאורטי

גרינברגקלמנטכנראההיהתקןפהבאןתה

) Clement Greenberg (, :תחןסיישכתב

בדהתקיימןןייחןדהאןמנןתכלשלהפעולה

 ...המדיןסלאןפיייחןדישהיהמהכלעסבבד
טהרתן".עללשמןראןמנןתיתחןסכליכולןכך

מייקלהאןמנןתמבקרגרינברג,שלתלמידן

יןתרעןדלכתהרחיק ,) Michael Fl-ied (פריד

הסיכןיעצסאולי ,האומנןיןתהצלחתייןכתב:

ביכןלתוןיןתריןתרתלןיהלשרן,דשלהס

ראןפרידכמןמבקריס ."התיאטרןואתלהביס

העןסקתאקלקטיתאןמנןתבתיאטרוו

 .טהןרהפחןתאןמנןתכלןמרבסינתזה,

בציןריהסבפרספקטיבהשהשתמשוצייריס

בשתיהןאשמןשלישיממדשלאשליהליצןר

בהצגהא. :ביןתרחמןרןתשנחשבןהאשמןת

מעיקרן(שהןאשלהסהמדיןסאופישלמטעה

מדיןסשללתחןסבפלישה .ןבממדי)דן

כןריאוגרפיס .באמתממדיתלתשהןא ,הפיסןל

-שלהסהמדיןסמהןתאתלהדגישנדרשן
כלאוקישןטיסבלא ,בתנןעההאנןשיהגןף

נחשבההמןזיקהגסאחר.תיאטרליספח

 .זהבשןןההיתההשתיקה .מיןתרתברןבה

זןשבהבתקןפהביותרהבןלטהדןפויןצא

מרסכמובוהיההרווחתהעמדההיתה

שחברןתיבהזדמנןהןא,אפילןאבלקנינגהס,

 ) Rauschenberg (ראןשנברג ,) Cage ( 'לקייג
יצראחדכלאלא ,ממשאיתסיצרלאןאחריס

נןצרןןהתפאורההמחןלשהקןל,כךבתחןמן,

אןרגניתלשלמןתהתמזגןלאןהסבנפר,ד

אחת.
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ריינראיבוןקראה-1965במפורסמתבהצהרה

) Yvonne Rainer (, לאראווה,למחזות"לא
כשפיםלמעשילאלווירטואוזיות,

שאפילורדוקציוניזםהיהזה ," ...ותעתועים

אףמדי,כמגבילאותורואההיהבלנשין

שלהקדומהלדעתהשותףהיהשבעיקרון

(בלתידעיםאחדותהתיאטרליות.בגנותריינר

כךכלשוניםכוריאוגרפיםשני,ביןזוצפויה)

שאלותמספרמעלהכלל,בדרךמהשניהאחד

אתליחסאפשרלמהוסוציולוגיות:אסתטיות

רובבלבעמוקכהנטועהשהיתההעמדה,

יותר,זהשפחותהאמריקאים,הכוריאוגרפים

כלטוהרעלוששמירהגורעהמוסיףשכל

חשיבהזוהאםסינתזה?עלעדיפהמדיום

שםרקהאםלא,אם ,לאמריקהרקאופיינית

למה?כן,ואםוקדש"?,ראהייכזהבגדרהיא

הסוציולוגיתמהבחינה(גםרבותללמודניתן

מייצגותעבודותביןמהשוואההאסתטית)וגם

אסיאנייםמופעיםלביןבלנשיןושלריינרשל

המנחההקובאחרוניםידועים.אפריקנייםאו

וצירופןאומנותיותצורותשלשילובהוא

ניסיוןאוביניהןהפרדהולאלשנייההאחת

שתיניקחהאחרת.מסיגיאחתכללטהר

נאטיאםבבאראטלהמחשה:דוגמאות

) Bharat Natyam ( ,מצויהזההקוההינדי

המילוליפירושושכןהמדיום,שלבשמוכבר

,ותיאטרוןותיאטרוןמחולהואנאטיא" IIשל

כלאייםיצורמיןעודהואהיפאניהקאבוקי

אתבבירורמגלהשלוהאטימולוגיהשכזה.

מודרניתביפאניתשכן- IIטהורלא IIהאופיו

ייקא"סימנים:בשלושהקאבוקיכותבים

ו"קי"מחולהמציין IIבו II ,שירההמסמל

תיאטרוןשיצאלפנייכולת.אוכשרוןשפירושו

באמריקההופעותלמסע IIקאבוקיגראנד IIה

אתטיימסהניו-יורקציטט , 1982בשנת

התרבותלמעןהחברה IIשלהאומנותיהמנהל

האקלקטיותאתשהדגישבניו-יורק,היפאנית"

"קחוהקאבוקי:תיאטרוןשלהמובהקת

 ,) Utaemon (אוטאימוןכמושחקןלדוגמה
ולורנסברישניקובמיכאיללהיותמנסההוא

הואהזההצירוףאחת.ובעונהבעתאוליבייה

כך".כללמלהיבהקאבוקיאתשעושה

קיצוניות,כהבהשוואותצורךאיןלמעשה,א,ך

טבעהאתלהדגיםכדילמערב,מזרחבין

דיתיאטרלית,האנטיהנטייהשלהאמריקאי

קחולאירופי.אמריקאימחולביןבהשוואה

חסרהחלק,ההדוק,הקשראתלדוגמה

בבאלטים IIמחול IIו"משחק"ביןהתפרים,

"וריאציות,כמואשטוןפרדריקשלהגדולים

נדירכמהחשבוכךאחרלמשל.אניגמה",

כזו.סינתזהליצורניסיוןבאמריקהלמצוא

השונהההתייחסות-יותרעדכניתודוגמה

לאותהקיליאןויירירובינסג'רוםשללגמרי

אלבאןשללכינורהקונצ'רטומוסיקלית,יצירה

זויצירתושברקעהביוגרפיותהנסיבותברג.

עדמפורסמות)(וכהדרמטיותכההיוברגשל

בלתילאאםמאו,דקשהלהיותשצריךשנדמה

בצורהביצירהלהשתמשלכוריאוגרףאפשרי,

ממשמעויותמשוחררתטהורה,פורמלית

בהשפעתנכתבה(היצירהסיפוריותאותוכניות
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רייבראיבווקראה-1965במפורסמתבהצרה

> Yvonne Rainer (, לאראווה,למחזות"לא

 ," ...ותעתועיםכשפיםלמעשילאלווירטואוזיות,
רואההיהבלבשיושאפילורדוקציוביזםהיהזה

מדיכמגבילאותו

ונחשבתמאהלר,אלמהשלהצעירהבתהמות

זאתובכלנשמתה),וגאולתמותהעללאלגוריה

יותרהרבהלפורמליזםמתקרברובינס

ב"שירעצמה.יצירהבאותהבשימושמקיליאן

המחולתיאטרוןעבורשיצר ,) Lullaby) IIערש

לקוחיםבאמצעיםקיליאןמשתמשההולנדי,

האקספרסיוניסטי, ) Totentanz) IIהמוותמחול IIמ

והעלילהמלא,בגודלהמוותמלאךלרבות

מחוותבאמצעותמקודמתשלובכוריאוגרפיה

המחולשלהתנועותלאוצרשמחוץמימטיות

שיצרבמחוללעומתו,רובינס,ג'רוםהקלאסי.

 In Memory ( " ...לזכר IIבאלטסיטילניו-יורק
of ... (, המימטיותמהמחוותאחתאףמנצללא

(וכן,,המילולייםקיליאןשלוהאיפיונים

לאקספרסיביותמגיעהואתיאטרליים).

לווינסוןשאנדרה"טהור",מחולבמונחי

ומשבח.מהללבוודאיהיהובעצמובכבודו

עללהעירהתבקשכאשרוהאירופיהאמריקאי

רוס.והבאלטדיאגילבעבורשיצרעבודות

 Louis (בוטולואיעםמפורסםבריאיון
Botto ( הלהקהאתהצילש"[דיאגילב]טען

וראוולפיקאסוכמואנשיםכשהזמיןשלו

איןשלמעשההעובדהאתלהסוות

הצופים,קהלמביןאתה ...כוריאוגרפיה

לאאירופהבכלמחול.אוהבממשלאבצרפת

ראווה,מופעיאוהביםהםמחול.אוהביםממש

הגדול,בפיקאסולהתחכךתלבושות,תפאורות,

הםההוא.הגדולבאישהזה,הגדולבאיש

ולרוץהיותרלכלאחדריקודלראותמוכנים

כשיצרתימהמחול.ולשכוחב'מקסים'לאכול

 Le 'דיאגילבעבורשליהראשוןהבאלטאת
Chant du Rossignol ' שמאטיסליאמרהוא

משכתיהתלבושות.ואתהתפאורהאתיכין

עליו".שמעתילאמעולםמאטיס?-בכתפי

הממשיהביטויכנראההןשעבודותיובלנשין,

לווינסון,שלהפילוסופיהשלביותרוהמובהק

המחולביןההבדליםבנושאהתבטא

אוהביםלאשהאירופיםאומרבלנשיןכאשר

לאשהםלכךכמובן,מתכוון,הואמחול,

במאמרשלו.המחולסוגאתלאהובממהרים



להתרשםכדיהאינדיבידואלי.העכבריםרוץימ

שנותמסוףהמחולפניהשתנומהעדנכונה

המאוחרותביצירותיהןלהתבונןדיהשישים,

יוצרותהדרךבתחילתשהיוהיוצרותשל

 Lucinda (יילדס'צלוסינדה-מינימליסטיות
Childs ( בראוןוטרישה) Trisha Brown (. 
צ'יילדס ,) Dance) IIמחול II ,-1979מביצירה

גלאספיליפשלבמוזיקההשתמשהכבר

) Philip Glass ( גביעלמסובכתובהקרנה

ביצירה .) Sol Lewitt (לוויטסולמאתמסך

Set and Resetבראוןשל ll " מושמעת-1983מ
 Lauri (אנדרסוןלורימאתמוזיקה

Anderson ( תפאורהרקעעלמבוצעוהמחול

 Robert (ראושנברגרוברטשל
Rauschenberg (, התלבושות.אתיצרשגם

מוסר . IIלאומיתתרבותשלהמובהקביטויה

אלהלחלוטין:ברורהסוציולוגיההשכל

סיטיניו-יורקללהקתשחסרההחושבים

ודאיאנושיות","שלמסוימתמידהבאלט

ישוודאיניו-יורק.העירעלגםכךחושבים

להטייה ,ופרגמטיותאסתטיותנוספות,סיבות

כלשוניםכוריאוגרפיםשלתיאטרליתהאנטי

ולהתנגדותםובלנשיןכריינרמזהזהכך

מתקופתכוריאוגרפים .אומנותיפעולהלשיתוף

מוזיקלי,ליוויכלשפסלו ,) Judson (דסון'ג
שלולמילוליותלמוחשיותכנראההגיבו

ליצורהמודרניבמחולהרביםהניסיונות

II מוזיקליתהמחשהII אחדשלקשריצירת(תוך

עליהםאבדשבינתיים ,ותו)צעדכלביןלאחד

כערךהמוזיקליותבמעמדהפיחותכלח.

שלחדשזןשלצמיחהאיפשרהכוריאוגרפי

השכלתניים,הקונספטואליסטיםמחול:יוצרי

ונעדריהטבעיתהמוזיקליתהרגישותחסרי

 .המוזיקליתההכשרה

הברבור IIבשםהחמישיםשנותמאמצע

 ) A.P. Blackmur (בלקמורא.פ ,"בציריך
להבדליםשנחשבמהאתרבהבבהירותמסכם

האמריקאיהבאלטביןהמהותייםהסגנוניים

אתאלהמולאלהמעמידבלקמור .והאירופי

שלהמינימליסטיתוגישתוהקרירסיגנונו

החמיםהר,ךהסיגנוןואתאח,דמצדבלנשין,

הבאלטשלבגלויוהאקספרסיבייותר

נקראעדיין(שאזהאנגליהמלכותי

II :(Sadler's Wells אתאהבולאהאמריקאים

להםחסרה .וולססדלרסרקדניותשלהרכות

הרקדניותשלוהקשיחותהמוצקות

והניקיון ,הפניםהגוף,מוצקותהאמריקאיות,

עדחדשהכהשהיאהתנועהשלהמבהיק

 ...ביותרקשיחמחומרכעשויהנדמיתשהיא
וישהאמריקאית,לקשיחותרגיליםהיוהם

מכדיעדיניםלונדוןששוטרישחשבולהניח

מתגלהזוקשיחות .ביעילותתפקידםאתלבצע

הנובעתחיצוניתקשיחות-תפנהאשרבכל

השלדאתכללעיןחושפיםשאנומכך

הקשיחותתחושת ...שלנוהתרבותי

בתחושתעודחוזקההאמריקאית

כאילונדמההאמריקאית.האבסטרקטיות

רקדוקירסטיןלינקולןשלוהנערותהנערים

אחדותהיתהאם ...מאורגןאבסטרקטבפרצי

האמריקאיתהאחדותזוהיתהשלהם,ודבריק

העוניאחדותעודפים,והשלתמצמצוםהנובעת

 !החסך'או

ממלאתהכנסותעלמחשבהשגםלהניחסביר

אומנותיפעולהשיתוףבעדבשיקוליםתפקיד

הםובראוןראושנברג(אנדרסון,שכזהזוהר

 " Set and Resetllואכן ,ידועיםקהלמושכי
שללמוזיקההאקדמיהבקופתשיאיםשבר

אבל ,לראשונה)שםהועלהכאשרברוקלין

היההזהבמקרההאמנותיהפעולהשיתוף

העיקרוןשלציניניצולאיזהולא,וכןאמיתי

מאחד.טוביםמפורסמיםשמותששלושה

פעולהלשיתוףשההתנגדותאירוניכמה

דווקאפרחוהמדיוםלטוהרלהגיעוהמאמץ

חושביםשאנועשור ,השישיםשנותבשלהי

אידיאולוגיתהטייהשלתקופהכעלעליו

לטוהרזושאיפהאך .ושיתופיתקהילתית

שלהרדיקליותשלנוסףכפןעצמההציגה

(או "וש"קדלהיותנוספתודרךהשישים,שנות

העובדהיותרעודאירוניתמהאחר.יותרטהור)

מוזיקאים ,כוריאוגרפיםביןפעולהששיתוף

בשנותלאופנהחזרהחזותייםואומנים

היהבעיקראותושצייןשמהעשור ,השמונים

~ 
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כעלמיס?הסלאו

The Dancer's Destiny 
גיללשאלותראשוןבינלאומיכנססיכום

עםאחריםפעילותלתחומירקדניםשלהמעבר

 ,המחולבימתעלשלהםהפעילההקריירהגמר

 . 1995מאיבחודש(שוייץ)לוזאןבעירשנערך
 International Organization forבהוצאת

the Transition of Professional Dancers 
1004 , 6 IODP, Av. des Bergieres 

Lausanne, Switzerland 
גםלאורויצאה ,האנגליתבשפה ;ע' 76

צרפתיתמהדורה

כלשלבחייוכללבדרךשחל ,"המעברייגיל

מגיע ,-50ל 40שביןבגילאשהאוברנש

באמצעממשלפעמיםמקצועניםלרקדנים

שלהם.העשריםשנות

קצרההינהיהמקצוענהרקדןשלהקריירה

אתעוזבים-26-27המבנירביםביותר.

לבקשועליהםשנים,-10כרקדובההלהקה

לגמלאות.עדאותםשיביא ,שנימקצועלעצמם

רקדניזוכיםשבה ,דנמרקכגון ,מדינותיש

 . 40בגילכברשלמהלפנסיההמלכותיהבאלט

רקדנינחשביםבה ,טורקיהכגוןמדינות,יש

 ,המדינהכפקידיהממלכתיותהבאלטלהקות

הפנסיהגילעדבלהקהלהשארועליהם

הואהדברמשמעותשנה. 65הואהלא ,הרשמי

אומניםשלכניסתםומניעת ,המתנהשנות 20

ללהקה.כושרםבמיטבצעירים

מנהל-כגון ,למחול "סמוךייבמקצועלבחורהאם

שעסוקמיאויסט'מסגאוליאומורה ,חזרות

 ,אלכסנדראופלדנקרייזשלזוכגוןתנועה,בשיטות

בוישהמחולומיחבתהנסיוןשבהםמקצועות

לגמרי?שוניםלתחומיםפניהאותועלת,

המצפההטראומטי,המעבראתלהכיןאיך

 ,נורייבבמקרההואאיןאם-מחולאומןלכל

 ...שיינפלדרינהאופונטייןמרגוט

הצעות ,המשתתפיםהרצאותסיכוםבספר

המחולמתחומיחיים,נסיוןושפעלהחלטה

והצפוי.המרהקריירהלקץהנוגעבכלהשונים,

להםברורשלאורקדניתרקדןלכלחובהספר

מהיהיהלאכברהביצועכושרכאשריפנולאן

 . 20בגילשהיה

28 

שללדמותו

חשוביוצר

Glen Tetley 
Dancer Poet Pioneer 

 Harro Eiseleמאת
 Ulrich Steinerהוצאת

 1996 ,גרמניה

 'ע 32ואנגלית)(בגרמנית

שלאחרונה ,מהחשוביםאוגרףיכור ,טטליגלן

כגוןנפלאיםמחולותושיצרנשכח,כאילו

מאת(למוזיקה "הסהרוריפיירויי

(מוזיקה: "האגדייםהציידיםיי ,סטראווינסקי)

והיה ,בראשיתהבת-שבעעבורפרטוש)עדן

אחרישטוטגארטבאלטשלהאומנותילמנהל

אינםויחי ,קרנקוון'גשלעתבלאמותו

לרבים.מוכרים

 ,ארוכותאיתושוחחאייזלההגרמניהעיתונאי

בעיקרנשענת ,המעניינתאבל ,הדקהוהחוברת

טטלי.עםזהדיאלוגעל

 ,המודרניבמחולהראשוניםאחדהיהטטלי

שלובלהקתהבאלטבלהקתזמניתבושרקד

המודרניהמחולמחלוציהיההואגרהאם.

שנותבראשית NDTה-ייסודעםבהולנ,ד

 .מאודאנושיואומןמענייןאיש .-60ה

שלכלשהוניתוחזובחוברתשאיןחבל

בשלאבל .טטלישלהחשובותיצירותיו

חדשניכוריאוגרףאודותעלהחומרמיעוט

שווהכאןהמוצעהמועטגם ,זהומעולה

 .הקריאהאת

ןפ~,,~ר-""--

םי
התופעה-באושפיכה

Pina Bausch 
Wuppertaler Tanztheater oder Die 

Kunst, einen Goldfisch zu dressieren 
בהוצאת:

Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung 
ע' 319 ; 1996גרמניה

סופר ,) NOl'bert Servos (סרווסנורברט

אחריעקב ,בברליןכיוםשחי ,אוגרףיוכור

שביוצריהגדולה ,באושפינהשלהתפתחותה

במשך ,החדישהגרמניתיאטרון-המחול

עלהראשוןספרוזהאיןשנה.כעשרים

שבהם.והמהודרהמקיףזהואבל ,אודותיה

אףהקוראאלמדברהנהדריםהתצלומיםשפע

אחת ,יצירותיהשלהמעמיקיםמניתוחיויותר

ראיונותגםכוללגדול-המימדיםהספר .לאחת

םיותאריכצירותיהישלשלמהורשימהאיתה

שלה.בביוגראפיה

לאלףהאומנותיי-המשעשעתהמשנהכותרת

מערכהלהפחיתמתכוונתאינה "דג-זהב

שישגישתהעללהצביעאלא ,באוששלהעצום

המדהימההיכולתמןוגםהאבסורדמןבה

וכלחפצים ,אנשים ,חומריםלצרכיהלאלף

המכסיםמיםציפורן,פרחיאלפיהקיים.דבר

וכבולאורגניחומרשלהרים ,הבימהאת

שימשוכבראלהכל-הבימהכלאתהמכסה

 ,אמצעיםשלשפעעבודותיה.בעיבודאותה

דגייבמונח ,המחבר ,מניחאני ,התכווןהםישאל

המשנה.שבכותרת "הזהב

להבנה.קלהולאסבוכהסרווסשלכתיבתו

מאליהם.מתפענחיםהתצלומיםמאותאבל

קוראיםשאינםלאלה,גםמומלץהספרלכן

בתולדותחשובהתעודההואהספרגרמנית.

ספרגםזהו .-20ההמאהשלהמחולאומנות

בעיצובו.ומהודרביותריפה



האמריקאית"הבלטב"תיאטרוןראשיתרקדנית-הררהפלומה

 c a p e z i 0 "של"אריאל"דגםאצבענעל

הרגל.כףבכריתרוחביותרליצורמנתעלמיוחדעימוםעלניבנתהנ~ל

קלהאצבעותקופסתמודגשת,קשתצר,עקבבעלת Capezioשלאריאל""ה

אפרסק.בצבעמגיעההנעלרוחבית.לתמיכהוכנפיים

ישראדנס.ידיעלבישראלמשווק

• c a p e z .O@ 
Perforrnance M ade Pe rfect @ 

-04 ,טל, 121נשיאה 'שד ,חיפה -03טל, , 45רוליגבבוא ,אביבתל ; 8385193 69 02-6248 ,לט , 23הלל 'חרירושליס, ; 16466  ; 09-7430095 ,טלהמשביר,רחבת, 146חוזהא 'רחרעננה, ; 182

09 ,לט , 13רטמפש 'רח ,נתניה - 8 61 0 ,טל , 82הרצל ,שבעבאר ; 8764 7 - 6 23  ; 03-9661183טל, , 97רוטשילד 'רחצ,"ראשל ; 1488

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

בארץהמתרחשעלשוסף

המחולתחומיבכלובעולם

ומקצועימשובחבפורמט



לעשותכדיעצמיבטחוןהרבהצריך ..........
""'IIIIIIIIIII צריךבמונפלייה,השנהשעשומה
התרבותיתבשפהבזהות,ךאמיתיעצמיבטחון

להעניקמסוגללהיותכדישל,ךוהאומנותית

כסותוללבושהעצמיותעללוותרולקבל,

בניעםדיאלוגמתוךשבאהחדשהזהותית

כךלשםצריךאוליכל-כך.אחרתתרבות

ומלאנדיבמסיבסודליהנותצרפתי,להיות

 ,המקומיתהעירייהושלהממשלהשלגיבוי

מזיקים.לאוסקרנותהעזהכישרון,הרבהוגם

במונפלייה,-17ההבינלאומיהמחולפסטיבל

כיתה.עלהמונטאנארי,פולאן'זשלבניהולו

בין-תרבותייםשילוביםכללהאחרוןהפסטיבל

מרוחקות,לארצותנודעיםאומנותייםומסעות

לבורגנותלספקשנועדויוקרהמופעילצד

ולרכלערבבגדיללבושהזדמנותהמקומית

כרמן"ייהיוהאחרוניםאלהבין .בקוקטיילים

טווילהשלאירופית,בכורהגאדסאנטוניושל

אובישראל),ממופעהשבה(שבדיוקתארפ

בירגסוזןשלואיזוטריתאנינהאיטית,יצירה

 .יפאניתגאגאקומוזיקתלצליליהצרפתייה

התמצהשלאבכךהשנההפסטיבלשלייחודו

בקיץהשבועותשלושתשלהנקודתיתבחגיגה

החלאלא ,) 1997ביולי-5העדביוני 22 (אחד

ממושךתהליךלו,וקדםלכןקודםשניםכמה

בסימןעמדהפסטיבלמיוזעת.יצירהשל

אפריקהעםבעיקר ,הבין-תרבותיהדיאלוג

 ."השלישיהעולםייאצלםשקרוימהואסיה,

אסיהלארצותנסעוצרפתיםמחולאומני

עבודהלתקופותאליהםהזמינואוואפריקה,

ויצרו ,אלהמארצותאומניםמשמעותיות

לשפתביטוישנתנו ,חדשותיצירותבמשותף

כלהשונותהתרבויותשלהמשולבתהמחול

כך·

שלהמחולמרכזמנהלתמונייה,מאטילד

מאפריקה,מסמבדואיורעםעבדה ,מונפלייה

וברטנייהברןהמחולממרכזמונטהברנרדו

ואמינטההשנהבמחוףאדיאטואסידיעםעבד

למחולמהמרכזשופינורז'יןמסנגל.פאל

שללמחולהמכוןעםעבדהבפואטו-לה-רושל

מאריקאורי.היגוהיפאניתהרקדניתועםפקין

אלבארועםעבדההצרפתייהקליובאןפראנס

הצרפתיקלמוניסומישלמקולומביהדסטרפו

הוירטואוזהסולןמנטסואה,וינסנטעםעבד

 Moving into danceקבוצתשלהשחור
 .אפריקהמדרום

סיפרושבורב-שיחהתקייםהפסטיבלבמהלך

במרתון,והדגימו,עבודתםדרכיעלהאומנים

המרתקהחלקאולי, ,היהזהעבודה.קטעי

שני :הפסטיבלשבסיוםהדובדבןלצדביותר,

 ,"העולם"לילותשנקראומרתונייםלילות

עבודהשנותכשלוששלהפירותנקצרוובהם

בזכרונינרשמוהזההססגוניהשללמכלוניסוי.

תיאבוןשמעוררות ,דופןיוצאותעבודותארבע

היהשניתןמהעלהרהוריםומעלותלעוד

 .התרבותיהגלויותקיבוץמדינתאצלנו,לעשות

כפי ,) Les Petites Russes (הקטנותהרוסיות

היוהפסטיבל,בסימטאותאותןשכינו

שישה .אנתרופולוגיתכמעטאטרקציה

עבדוצרפתיםוכוריאוגרפיותכוריאוגרפים

האקדמיהיימןתלמידותקבוצתעםבמוסקבה

למחולחדשספרביתמוסקבה",שללמחול

מודרני.במחולומתמחה-1992בשנוסד
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וחדשות,מקוריותעבודותשש-התוצאה

וחלוםשאבדההילדותחלוםמתמזגיםשבהן

בנותהילדות,הבשילה.שטרםהבגרות-הנשית

מיטבי IIעפמופלאהטכניקהבעלותהן , 12-15

והמיפגשהרוסי,הקלאסיהבאלטשלהמסורת

האחרתהתרבותבעלותהבוגרותהיוצרותעם

ביותר.מסקרנתתוצאההניב

עבדבליוןלמחולהלאומימהמרכזכהןפיליפ

קמבודיהשלהמלכותיהבאלטעםבשיתוף

הקבוצות,שתי ."במחולשיחות IIויצרו

תוך ,בהדרגהמתמזגותוהקמבודית,הצרפתית

אחתכלשלהמיוחדיםוהכלליםהמחולששפת

ויוצריםלאלהאלהחודריםהתרבויותמשתי

מסורתלמשל,כךאפשריים.בלתישילובים

רקדןביןגופנימגעאוסרתהקמבודיהמחול

כיוונישלכלליםגםוישאשהלרקדניתגבר

הצדדיםמןרק(מותרהבמהמןויציאהכניסה

ממשלהיפ,ךאוומקדימה,הבמהמאחוריולא

משתיאחתכלרוקדתבתחילה ) ...זוכרתאינני

מכןולאחרשלה IIשפתה IIבקטעהקבוצות

רקדניתעםקמבודירקדןהמיזוגים:מתחילים

לריקודיצמדמריקודיולהיפ,ךצרפתייה

הקמבודיותהידייםתנועותכאשר ,קבוצה

מערביותרגלייםתנועותללוותמתחילות

קשרסוף-סוףמתקייםכאשרבסיום, .ולהיפך

לרקדנית,הקמבודיהרקדןביןרופףגופני

אינוהקהל ,רבותועקיפותהתלבטויותלאחר

שללהישגכפייםמלמחואלהתאפקיכול

אךהמוזרות,אתלתארקשרעצמה.התנועה

דיאלוגפהמתקייםשאכןהחוויהאתגם

מכנהלהןשישקבוצותשתיביןאמיתי

שפתן.הואהגוףמשותף:

והרקדןהכוריאוגרףהואמנטסואהוינסנט

 IIMoving into dancellהלהקהשלהראשי

בהנהלתההשחורה,הקבוצהאפריקה.מדרום

בעבודהגםמתמחהדווקא,לבנהאשהשל

האטרקציהאךמחול,באמצעותקהילתית

בקטעיעצמו,מנטסואההיאמעורערתהבלתי

הכריזמאטי ) Mantsoe (מנטסואה .שלוהסולו

מחקיםוקולוגופוהאפרטהיי,דאתרוקד

אנושהוא ,מהטבעחלקהואמוזרים,עופות

חיוניותמלאחייתי,הוא ,ומבוייתמושפל

עודורוצהממנושבעאיננווהקהלומקסים

ועוד.

צירפה ) IIנוודיםמחול II (פוראזאן-מארי

עצמהבמונפלייההעובדתהצרפתיתללהקתה

שלוקבוצהצועניםמוזיקאיםשלקבוצה

מקזחסטן.הודיםורקדניםמוזיקאים

בימיםהמתמחים ,הצרפתיםהרקדנים

הטמפרמנטאתוסופגיםז'גבריקודכתיקונם

לצלילירוקדיםפוראז,שלתיכוניהים

המשתלביםהצוענים,שלהקסטנייטות

ההודיים.והמיקצביםהכליםעםבהדרגה

מנצחיםוהאקזוטיקההמוזיקההאמת,למען

המחול :מתהפךהדבריםוסדרהמחולאת

ולמיקצבים.לצליליםלליוויהופך

~ 

ז"(ומרקומ<ם, 7צ<

T סS: MARC GIN סT סPH 
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כאינןינתגלהייאפרת"
קוינפוז"צ"השל

ו"רסואוז"תייכולת
הרקרנ"ם!"של

אשלרות

בוגרינהנה,ייערב

ייינח~לא,שרקובשל
 "!לעולם

'רוןאל'j:י'ם

נשוהתובות,.בהיכל 21:00כשעהו / 3שכתיום
דללסוזןבמוכז • 21:00כשעה 14/3שכתיום
דללסוזןבמוכז • 21:00כשעה 9/4הןיום
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לזמןורק ,חגחופשתהיאכאןשהותנויי ..........
שלהחייםנוסחתזוהי- "החגיגה ~

שלהמקורייםתושביההאבוריג'ינים,

אדמות.עליאוסטרליה

כברנמשכתהאבוריג'יניםשלההיסטוריה

מדעניםהערכתלפישנה.אלףארבעים

הפליאוליטיבעידןהמתחילהתקופה ,מסוימים

הראשון·

 ,החיים ,ינים'האבוריגאצלשרווחתאמונהלפי

 ,האדםחייכוללכיום,מכיריםשאנוכפי

 "עצוםמרחב"מחלקהינם ,והעוףהדגה ,החיה

יייחסיםשלמשתנהבלתימכלולשלאחד

לרוח"אותנומובילאחריושהמעקב ,"ויחסיות

הווהייזמן-החלום",שלהכבירה"הקדמונים

שהיוהקדמונים",ייהאבותשלרוחםאומר:

 "החלוםב"זמןקיימים

האחראיםהםהקדמוניםהאבות ,אמונתםלפי

החייםצורותלכלכןוכמוהבריאה,לתקופת

היום.מכירהאבוריג'ינישהאישכפי

אתליווה )" Dream Time "(החלוםזמן

לחיותוממשיךקיומםשחרמאזהאבוריג'ינים

עדאדמותעליבחייהם "חלום"כולהתקיים

הזה.היוםעצם

בתקופת )" The Events "(שקרו "אירועים"ה

ונישניםחוזריםהבריאהשלהעתיקהזמן

שילובתוךהיוםונרקדים ,וטכסיםבפולחנים

בו-זמניתאלה.בפולחניםפנטומימהקטעי

פיוטים.גםמושרים

 ,ושובשובומושמעיםחוזריםאלהמזמורים

כלי )" Didjeridoo "(ירי-דו"'ה"דיגבליווי

זהולבסון.הדומה-חלולמעץהעשוינגינה,

 2מלבדינים,'האבוריגשלהיחידהנגינהכלי

משתמשיםבהםס"מ,-20כבניקצריםמקלות

לקולותאו/ולזמרהנוסף ,קצבלסמןכדי

כלי- )" Boomerang "( ,"הבומרנגיישלהקצב

מתאריםהפייטניםמעץ.עשויסהרדמוינשק

 ,הקדומיםהזמניםשלהאירועיםסיפוריאת

לנסותזאתעםויחד ,הזמןמרחבעללגשרכדי

זמןשלהגדולהייהרוחכוחותאתולהביא

החייםעללהשפיעיוכלושבולמצבהחלום"

כיום.

שלהראשוניתההיסטוריההם "ייהחלומות

כפיאוסטרליה,ביבשתשחיוינים'האבוריג

מספרי"והבדאיים"ייידיעלשנאמר

".זוהי Story Tellel"s "ה- ,"הסיפורים

 .לדורמדורהנמסרת ,שבעל-פההיסטוריה

ואגדות,מיתולוגיהסיפורימסורתדרך

התהוותאתינית'האבוריגהאמונהמסבירה

שלהטופוגרפיהנוףאומר:הווההעולם,

עצמיםידיעלהמיוצגתובריאתוהאדמה

מןיוצאיםגיאוגרפייםומאפייניםבולטים

 " Ayers ( "איירשלה"סלעכדוגמתהכלל
" Rock (. 

עלומספרותחוזרותאלהואגדותמיתולוגיות

 "הקדומיםרוחיישלהאפייםמסעותיה

בראוהקדומיםהאבותאיךומתארות ,הגדולה

דהיינו, ,האדםואתהצמחיהאת ,החיותאת

העתיקהישובאתשהיווהאבוריג'ינים,את

כולו.העולםשלואולי ,אוסטרליהשלביותר

TJבטקס WJ PUKUMANJ גופםואתהםיגפתאםיפראמהמשתתפים. 

WJ PUKUMANJ CEREMONY, TH5I'ARTJCJPANTS PAJNT THEJR FACES חAT THE 

. AND THEJR 80DJES 

שrויויIב jjןאבוןיג'ישלי{ו jjןןאשוjןjןיםטוןיjןjןIבייjן1ולוסו{ו"

ו"סםפןיייjןבדאייIב"ידיל yאסן jשכפיאוםטןליjן,ביבש{ו

לדוןסדוןסםן{ו jjןל-פjן, Yשבjןיםטוןיjןזוjןיjןםיפוןי!ב".

רוחייבהוהדרךהאופןלעמספרותאלהאגדות

ינים'גיהאבורשבטיאתלימדה "הקדומים

להתייחסואיך ,הטבעעםבהרמוניהלחיות

 .לשניהאחד

 .דומהסיפורמוצאיםאנוהודיתיהבתרבות

 ,באלוהיםהשטןמרדהמקובליםמסורתלפי

שאירעעדבעולםושלט ,אותוהכניעואף

בעומקהשטןאתכלאואלוהים "מהפךיי

 .האדמה

שוניםאינםינים'האבוריגשלהבריאהסיפורי

מיתולוגייתשלהבריאהמסיפוריבהרבה

הבושמנים.שלאלהכגון ,אפריקאיםשבטים

אינהינים'האבוריגשלזותולוגיהימ ,ובגדול

ושלהבבליםשלהבריאהמסיפורישונה

 ,האלההסיפוריםבכל ".גלגמשעלילותיי

ימאגכוחמיוחסלהן-המיתולוגיותהדמויות

 ,האדםאתשבראו-מוותאוחייםלהעניק

הן ,בוםישקיוכלהיקוםואת ,והטבעהצמחיה

יששכמובן ,יכוליםכלענקיםכללבדרך

 ,ורעים ,לאדםהעוזרים ,יותרטוביםביניהם

נלחמיםהםשכ,ךהיותלהשמידו.הנוטים

מנצח.הטובוכמובןבשני,האחד

שהענקיםמספרת,האבוריג'יניםשלאמונתם

הסלעיםמתוךצמחוהקדמוניםהאבותאו

לשוטוהחלו ,אוסטרליהשלהענקיבמרחב

האדמהרעדהצעדיהם,ומכוחבשיוטם, .בארץ

ההרים ,הימות ,העמקיםנוצרווכך

מחייתם.מקומותשלהכוללתוהמורפולוגיה

פרומתאוסאגדתשלהאוסטרליתהגירסה

 ,האדםלבנימהאליםהאשמתתאתשהעביר

במקרההיווני.מהנוסחיותראףמעניינתאולי

האדם,לבנישניתנהלאשישירקשריש ,זה

ו"אםהירחהגדולים,המאורותשלוליצירתם
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האגדההשמש.- "השורפתהיקוס

שהלכו ,ואישתואישעלמספרתהאבוריג'ינית

באשורעלבשהחל ,בעץמכהברקוראוביער

אותוסויכהסופח,דחששמתוך .מוזרה

 .מייצרהאקליפטוסץעשגזע ,בשהיבקליפה

סביבהאשרוכלהקליפה ,תדהמתסלמרבה

ברחווהס ,רבהיהפחדסגדולה.באשהתלקחו

אתוסיפרוהשבט,שלהאליללרופאובאו

שהשרפההנעיסהחוסאתראהכשזה .סיפורס

 ,הביומייצרתזוששרפההאוראתוכומפיצה

שתנחילמנחת-אליס,מצאואלהשאנשיס

לאישהנתוהואלעולמיס.וחוסאורלשבט

נתחנתוולאיש ,הבוערתהקליפהשלגדולנתח

לאשהאשיכד ,לרקיעאותסושלח ,יותרקטו

לשמשהפכווהאשההבעל .לעולמיסתאבד

 ,השבטאנשיביוחילקהאשיתרתאתולירח.

 .יותרונעימיסקליסמעתהיהיושחייהסכדי

אצלהקייסהפרדוקסאתרואיסאנוזובאגדה

יותרמאוחראותושנראהכפייניס,'האבוריג

יוצרזהפרדוקסהס.ובציוריבריקודיהס

ובציורבריקודאו ,אחדבסיפורכאשרסתירה

אלמנטיסשנישללמציאותסעדיסאנואח,ד

יהמוחשינייהחקהיסוד :מזהזהמאדהשוניס

והמטאפיזי.הגשמיהמרכיב ;המופשטלעומת

זמניתבו ,ממשי ,שקייסמהשלמופלאשילוב

להתקייסיכולשאינו ,הגמורהיפוכועס

 .ומטאפיזימיתולוגישהוא ,במציאות

 ,הישרדותשלמאגיצורךמתוךהנראהכפי

הפילוסופיהאתלעצמסאימצוהאבוריג'יניס

ואת ,הפיזי-מטאפיזיריאלי,הריאלי-לאשל

למציאותהצמוד ,החקייניהיסודאומנות

מהבכל ,המופשטתותיהצורנלעומתוצורותיה

מוצאיסאנוזודיכוטומיהלתרבותס.שקשור

קליפתועלהחולבציורי ,המערותבציורי

זודיכוטומיתהתבטאותוצורתותנאמו .עציס

יניס'האבוריגובציורולוגייסתיהמסיבסיפור

בריקודיהס.גססיפוגשאנו

מטכסיאחדהואזומבחינהבמיוחדמענייו

שקייס ,באמונהשמקורס ,הרביסההישרדות

36 

סכנו I(גרובאהאוצמתאםיראתמה D 'סטכ

CEREMONIES RE-CREATING THE BEGININGS OF THE ABORIGINAL SOCIETY 

אבותיהסרוחותלביובינסאמצעיבלתיקשר

בעמקיס,בהריס,המשוטטותהקדמוניס

 .ובצמחיהבחיההמצוייס

מיוחדרוחניביחסהאמינויניס'האבוריג

כמו ,אחריסיצוריסלביובינסהקושר

טכסיסוהצמחיה.אחרותותיח ,היעו ,הקנגורו

פוריותאתלהבטיחכדיבקביעותנערכיס

בעלי-החייס.ופוריותהאדמה

הרקדוגוףבצביעתמתחיליסאלהטכסיס

 ,הגוףקישוטמלאכתמשנסתיימה .וקישוטו

ליטוףתוךברכיועלכורעהשבטמבניאחד

שאר ,זמניתבו .שקעשלתוכסוהצמחיסהעשב

אחריוהולכיס-הציידיס-השבטאנשי

יידעלהצמחיסליטוףושריס.מסויסבמרחק

והופךויאופאתמשנה,מתגברשכרעהאדס

הואכ,ךכדיתוך .ואכילתספירותלליקוט

גבעולבעליעשביסהאדמהמתוךלפתעמוציא

אט.אטומתרומס ,שפתיוביואותסשסארו,ך

החזהביתלכווומעלמתרוממותזרועותיו

ומפרקלפניסמושטותהאמות .לגוףונצמדות

 ,מטהנושרותהוואז ,מטהכלפיכפוףהידכף

 .הידכףמפרק ,בהרפיה

שלגופושתנוחת ,מגליסאנובמחולצפיהתוך

הקנגורואתמייצגת,תנועתומהותוכלהרקדו

מסתכלהראש .מדהימהבצורהאותוומחקה

 ,הקנגורושעושהכפיממש ,חדותבתנועותסביב

ומתקפלתלפיומעלהעולההרקדושלאחתיד

ושוב .) Brolgaכהיעו , IIברולגה IIהמקורבצורת

הפילוסופיהאתובתנועהבמחשבהרואיסאנו

הגוףצביעתאחרי .ברקעהזמוכלהקיימת

 .הצמחיהעסהתמזגותאותה ,האבסטרקטית

ציידריקודלהיותוהופךמשתנההריקוד

והברולגה.הקנגורויחדמשולביסבוחקייני

מתחילה ,הרחקלאשעמדההקבוצה ,זהברגע

הרקדובכיוווצפופהבשורהולנועלשיר

עלהיושבתנגניסקבוצתהחיות.אתהמייצג

ונותנתירי-דו'בדיגמנגנת ,מזמרתהאדמה

כף.ובמחיאותהקצריסבמקלותסימיקצב

צו'ןןמ{ווןiו('ןאiוכפי

iויש'ןדו{ו,שלמאגי

צמlב yלאימצוiואבו'ןיג'י(יlנ

iו'ןיאלי-שלiו!(ילוםו!(יiוא{ו

iו!(יזי-מטא!(יזי,'ןיאלי,לא

iוlוקיי(י,iויםודאמ(ו{ווא{ו

ובtו'ןו{ויiולמבtיאו{וiובtמוד

iומו!(שט{ו,iובtו'ן(יו{וומ{ו yל

ל{ו'ןכ.ו{וlב.שקשו'ןמiובכל

בםי!(ו'ןיlבזודיכוטומיiו

ובבtיו'ןiומי{וולוגייlנ

!(וגשיlבא(וiואבו'ןיג'י(יlב

כ.'ןיקודיiוlנגlנ

 ,קנגורושלצורהניכרתהקבוצהבתנועתגס

זמניתבו .לצדדיסהמסתכלהראשבתנועות

ענףבידיומחזיקהקבוצהבראששעומדהאיש

לכיווומתקדמתהקבוצהחנית.כעיו,ךארו

עלשובמסתובבשהואשעההכורעשיהא

 ,בקבוצהמביטהואבאדמה.מעייניווכלברכיו

וחשהבציידיסמביטהשחיהיכפ

סינעסיהציידקרוב.שסופהאינסטינקטיבית

מושטותחניתותעסשבמרכז,האדססביב

שס ,מתקדסהכורעהאישלהיזרק.ומוכנות

ידיוביורגליואתמכניסהאדמה,עלידיואת

בצעדיסביבוסובביסוהציידיס ,מתקדסוכך

הקשתותתנועתקצבלטרף.האורבצייד

המלהיבנדו,'קרשצבמעיו ,מתגברוהמקלות

יבצעדלנועליסימתחוהס ,הציידיסאת

במעגלממשהסוהפעס .ליסיקלרקיעה

 ,ברכיועלהכורע,לאדס-הקנגורומאדצמוד
 .בחניתותיהסאותולדקורומתחיליס

באדמההרגליסרקיעותכ,ךכדיתוך

עצמסאתמכיניסשובוהציידיס ,מתחזקות

ובמכת ,כולסשלבצעקהכ,ךאחרלדקירה.

שלגופותוךאלמהסאדסשלאחתחנית

והאדס-חיההציידנגמר ,"הקנגורואדס"ה

שמחתקריאתכדיתוך ,בדמומתבוסס ,נופל

הציידיס.שלהנצחוו

אתסיתוקעלעיתיסהציידיס ,זהבריקוד

הרקדושלהשחילביתמתחתאלהחנית

כאילווהחנית ,האדס-חיהאתהרוקד

כביכולהחיההרקדו.שלגופודרךחודרת

הארץעלשמתגלגלרחלא ,והרקדוניצודה

בידובשחיהחניתאתמצמידשהואתוך

שתישלובקפיצות ,רגליועלקס ,לחזהו

מנסה ,הקנגורוכמויח,דמחוברותרגלייס

במרדףיוצאיסהציידיסמהציידיס.לברוח

אחריו.

והובריקודיהסהו ,יניס'האבוריגאצל

שתוארההרב-מימדיותמתבטאת ,בציוריהס

קנגורו,וגסאדסבו-זמניתהואהאדסלעיל.

ציפורגסובו-זמניתמהצמחייהחלקהוא

הברולגה.



ההישרדותפולחןאתמייצגשבמרכזהאדס

מפרידיסהסאיןיניס.'האבוריגשלהפיזית

הסשבעצסוהאלמנטיסהדמויותכלבין

עוף/חיהלהיותהופךהאדסכיחקיינייס,

ביחדכלולהכל .אדמהלהיותהופךוהאדס

שהסברגערב-מימדית.אחתדמותבתוך

 , IIכולל_כל IIההאדם-החיהאתלצודהצליחו

ובקסמיסבכישוףלזכותהצליחוהס

פיזיתלפוריותהקדמוניסהאבותבהבטחת

בעזרת ,זוובצורההחיה,ושלהצמחייהשל

דואגיסהסהקדמוניס,האבותשלרוחס

התנועותשבצד ,להווכחמרתק . 0להישרדות

 .האבסטרקטאתמוצאיסאנוהחקייניות

האדסכאשרניתןזהלאבסטרקטביטוי

שסהעשבגבעולאתהאדמהבתוךהחופר

בעצמוהופךזוובצורהבשפתיו,אותו

מצליחיסהספרייה.אתהמצמיחהלאדמה

כךכלפשוטהותנועהמחשבהצורתידיעל

אדסהמשנההמטאמורפוזיסאתליצור

 ,עצמהלאדמהברולגהמציפורלקנגורו,

פרייה.אתהמצמיחה

ירי-דו'והדיגהשירה ,מוזיקליתמבחינת

 IIתמוזמותעל"מקונניסכאילו ,מלנכולייס

יוצריסהסכ,ךכדיותוךהבבלי)הפריון(אל

 .תחייתואתגס

שלשוניסבחלקיסהמתגורריסהאבוריג'יניס

ממקוסונדדושונותבאומנויותהתמחוהיבשת

שהתמחוישחליפין.סחרלצורךלמקוס

סלעיסבחציבתואחריס ,בומרנגיסבעשיית

אבןראשי ,קרדומיסכגוןנשק,כליויצירת

הבומרנגאבל '.וכוסכיניס ,חיציס ,לחניתות

ינית.'אבוריגהמצאההואככלי-נשק

גבריסשלמקבילותשורותנעותהסכיןבריקוד

נשק.ככליאותסהמשמשיס ,סכיניסשבידיהס

ליצירתגסמשתמשתבזהזההסכיניסהקשת

לכלבשירה.זהריקודמלווהכמובןמיקצב.

 ,וקצרותחדותהתנועותי,דבכלסכיןגבר

באמצעהנעצרתבאוויר,מכהשלסטקטו

כדיתוךשממול.לגברמגיעהואינההדרך

ביחסiואסי(ו'י(יםiואבוןיג

בי(םושן iPוסיוחדןוח(י

כסואחןים,יג!וןיםלביו

אחןו[וחיו[וו, iYויגJוןו, iPו

בסחולג!פיiו[ווןוiוג!סחיiו.

שלגופוש[ו(וח[וסגלים,א(ו

[וו, Y[ו(וסiוו[ווכלדו iPון

iו PוסחגJוןו iPוא[וסייג!ג[ו

סדiויסiו.בג!וןiואו[וו

לiויו[ווiוופןסש[ו(iווד iPוןי

בויי(י Pחג!יידוד Pןי

ו YוiויגJוןו iPויחדסשולבים

אחדסכיןשיסימקהרקדניס ,דקירהתנועות

שמנגד.הגברשלבסכינוולפעמיסבשניה

הופכתוהדריכהבמקוסדורכותהרגלייס

אינןיסיהרגלכאשרלרקיעות.בהדרגה

 ,לפניסאחתברגלעומדיסהרקדניסרוקעות,

לצעודהרקדןעומדכאילו ,לאחורהשניה

 ,בכיפוףואחורהקדימהנעההקדמיתוהרגל

 ,כלומרמהמקוס.זזותאינןהרגלייסכפותאבל

שלהקטןולחלללגוףביחסרקנעההרגל

 .הברךכפיפות

לסכיניסגסכוונתי ,סכיניסאומרשאנישעה

גוףטות.'מצשהסלסכיניסוגספגיוןדמויי

וכאילו ,המכהעסיחדלצ,דמצדזזהרקדניס

בו.להכותשבאה ,מהסכיןלהתחמקמנסיס

הארוכיסהצליליסאתממשיךירי-דו'הדיג

שנותניסהגבריסזמניתובושלווהעמוקיס

קבוע.בקצבלהקישממשיכיסבמקלותקצב

המיקצבכלאתהרקדניסמשניס ,לפתע

הופךוהכלהשירהמהירותאתמשניסוגס

כעיןהסכיןובהקשותרהיבשלסטקטו
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במקלותהמיקצבקביעתעלהממונההאיש

בוקצבבאותוחדיסקולותבגרונומשמיע

בקולומלהיבוהוא ,במקלותנוקשהוא

הקצבלפיהמכיסהרקדניסאתובמיקצביו

עלבידומכההרקדןלעיתיסבסכיניס.שלו

אתמחזיקיסשהרקדניסלצייןישהסכין.

הגוףתנועותכןוכמו ,שונהבצורההסכין

רקדןכל .בנפרדמהסאחדלכלאופייניות

רגע.באותוחששהואאתעושה

כוללת IIאומריביעלדורדור IIשלזולימודדרך

II האלילומרופא ,לבןמאב ,"פהשבעלתורה

הטכסייסבריקודיסמתבטאזהכולו.לשבט

וריקודיסחקייניתפנטומימהפולחניהכולליס

כןוכמו-פחותלאהמביעיססייחקיינשאינס

על-המתארוהציוריהאבסטרקטהציורדרך

עצמסהרקדניסגופותעל ,במערות ,סלעיסגבי

רי-דו.'יהדיגגביעלבעיקר ,הנגינהכליוקישוט

 ,ינית'גיהאבורהתרבותשלהדגסנוסדכך

 ,סיהמקרינבש .שנהאלףסיארבעששרדה

מתאריקויחידיעלגס ,בציורוגסודיקברגס

סימספר ,מופשטותבהתבטאויותוגס

שהסכפי ,העולסתולדותאתיניס'האבוריג

שלהס.הבריאהסיפוראתאותו,מביניס

דוגמאות:שתילהלן

אתסיינ'האבוריגמחקיסהברולגהבריקוד

בתנועותמתבטאזה .היעןשלניסיהמאפי

שבודקכמילצ,דמצדהחדותהראש

בכף iרחשלכלודרוךהסביבהאתומרגל

והיאלשניהאחתצמודותשאצבעותיההיד

בוכאשר ,היעןשלכמקורומטהכלפינוטה

כך ,זוויתיתכפופותוהאמההזרועזמנית

הצורההיען.שלצווארואתמייצגותשהן

המזכירההאדמה,עלהרגלכףהנחתשל

ומניחפוסעהיעןבההצורהאתמאד

שאיןעדמושלסהחיקוי .רגלוכףאת

לטעות.אפשרות

לשאחריסריקודיסבהכהר,היעןקודיר

כישוףכמתכונתנוצר ,הקדומיסהשבטיס

לרכושבזמןובואותוצודללעזורשמטרתו

 .היעןשלהמהירהודהירתוהרבכוחואת

מריקודיכחלקכיוסשנרקד ,זהריקוד

חיקויבריקודמסתייסאינו ,ההישרדות

גסאלא ,העוףחיקוירקאינוהוא .הברולגה

הידכף ,לעילשנאמרכפיהצייד.שלחיקוי

יוצריסהידבאמתהזוויתיוהשימושהאחת

שלהשניהידו .היעןשלומקורוצווארואת

לאכיאס ,סיימימסו(בשבטיסהרקדן

ישנלמיקצב ,לפתעבחנית.אוחזתבכולס)

 ,בחדותבשניאחדהמכיסהקצריסהמקלות

שלגופו ,ירי-דו'הדיגשלהמתמשךולצלילו

 ,היעןמאפייניפיעלבתחילהשרקד,הרקדן

בידוהמנופףהציי,דשלגופוגסלהיותהופך

הברולגהריקודהופךכך .לקרבוצאיכ ,בחנית

שמתחתהציי,דשלוהכישוףהקססלריקוד

וכליבועלרגדיהצימחכה ,היעןחיקויטהעלמ

בציפור.חניתואתץלנעו
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שבןריקןדשלמעניינתדיכןטןמיהזןהי

ןהניצןדה,ןהחיהיידצהזהבצדזהחיים"יי

 ,רביםאפריקאיםבשבטיםשנהןגכפיןלא

אתמהשבטחלקמחקהבריקןדיהםאשר

 .הציידאתאחרןחלקהחיה

במעגלהברןלגהריקןדאתרןקדיםכללבדרך

כדילרקדןרקדןביןרןןחיםןישסגןר,לא

החנית.נפנןףאתלאפשר

אןהמלחמהריקןד ,זהחקיינידריקןלעןמת

שלתנןעןתבןשישאףעל ,לקרבהיציאה

שמחקהריקןדאיננןנית,עקרן ,בחניתתקיפה

אןןירתאתהנןתןריקןדזהןהמלחמה.את

ללחןםשאמןריםמחנןת,שניןמציגהמלחמה,

בזה.זהלהתחרןתאן

ןצליליהמקלןתמיקצבילפיבנןיעצמןהריקןד

ריקןדזהןהברןלגהריקןדלעןמתירי-דן.'הדיג

החניתנפנןףתנןעןתבןןיש ,קצבימאד

שבאמתמבלי ,הנזרקתהחניתןתנןעת ,הנגדית

הזריקה.אתמסמלתרקהתנןעהתזרק.

שלהריקןדיםברןבהקייםמאפיין

גםבאדמה.הרקיעהצעדיהןאינים'האבןריג

דיכןטןמיה.משןםישזהבצעד

ברגלייםרןקעיםאפריקאיםשבטיםבריקןד

האבןריג'יניםאצללגןבה.הרבהןקןפצים

אתהגאןןה, ,הבטחןןאתמסמלןתרקיעןת

היכןלתןאתהקרקעעלהשליטהתחןשת

רגלןברקיעןתמבןטאזהכלמלחמה.להשיב

אתהמייצגתמעשיתעדןתזןהלןחם.של

ריקןדישלןשהעלזקסקןרטשלהתאןריה

קדןמים:יסןד

המחקההריקןד . 1

מןפשטהןאשביסןדןרעיןן,המביעהריקןד . 2

ןמעןןת

נישןאיןהגירה,עקבאלהשנייםשלתערןבת . 3

ןכן'

קיימןתהמלחמהריקןדשלכןריאןגרפיה""ב

השניה.מןלאחתהעןמדןתקבןצןתשתי
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 ,זמניתבןלמעלה.בחניתמנפנפתאחתקבןצה

כדיתןךהגןףאתמכןפפתשמנגדהקבןצה

היאגםמןרדתהחניתעםןהיד ,רקיעןת

כדי(תןךההימלטןתאתהמסמלדבר ,למטה

תפגעשלאכדי ,הנזרקתמהחניתיפה)פכ

הראש.מעלןתעבןר

צעדיםמספרמדימתחלפןתהקבןצןתשתי

אתזןרקתהשניהשהקבןצהשעה ,בתפקידיהם

מתכןפפת.ןהראשןנההחנית

אחרים,מלחמהבריקןדיכמןשלא

השני.עלהאחדמסתעריםאינםינים'האבןריג

הלךןמבטאמסמלהמלחמהריקןד ,זןמבחינה

 .מןפשטתןתחןשהרןח

I ריP תיחתהוזיW ייניםהאבוריגי

פתעפשיטןת ,ממשיןתלמלחמןתדןמיםאלה

ןמתנהלים ,האןייבמחנהעלאחדיןםבנןת

עתיקים.טכסכללילפי

מטר-100כשלבמרחקעןמדיםהמחנןתשני

חזיתיתבשןרהעןמדאחדמחנהמהשני.האחד

קןראתשהיאשעה ,בחניתןתהמנןפפת ,ארןכה

שיגיעמצפיםממנןלכיןןןקרבקריאןת

עלמיןצגהעציםמביןהמגיחהאןייבהאןייב.

 ,לןחמיםשלןשהאןשנייםבתקבןצהידי

מנפנפתזןקבןצהגםהשני.מאחןריהאחד

קרב.קריאןתכדיתןךבחניתןת

כדיןתןךהשניהמןלהאחתניצבןתהקבןצןת

זריקןתשלתנןעןתעןשןתהןקרבקריאןת

אחתקבןצןת:לשתינחלקהשבטבחנית.

בתמרןןכמן ,"אןייבבימןיייעןשההקבןצןת

צבאי.

 ,זאתןבכלאמיתי.קרבןלאפןלחןזהןלמעשה

הרןגיםלעיתיםיש ,זהטכסיפןלחןשלבסןפן

ןהנפתהקרבקריאןתכדיןתןך ,היןת ,ןפצןעים

 ,הרןחןתןמתלהמןתמתלהטןת ,החניתןת

נפגעים.ןאנשים ,נזרקןתהחניתןת

זן:בצןרהמתנהלתהלחימה

הלןחמים,נציגיןצאאחתקבןצהמתןך

צעדבתנןעתןנעצרקפיצןתכדיתןךמתקדם

בברכייםאחןרה,ןאחתקדימהאחתרגלעם

שלהעליןןןהחלקהכתףהעצירה,עם .כפןפןת

תןךרןעדים.באימפןלסיםלנןעמתחיליםהגןף

חיהכמןלצדדיםחדןתהראשנעכ,ךכדי

 ,מטהמעלהנעןתהכתפיים .בסכנהשחשה

קפיצהשביןבהפסקןתמהירןת,בתנןעןת

ןמתקדםלןחם,יןצאהשנימהצד .לקפיצה

אבל .קרבבקפיצןתיצאזהשאךהלןחםלעבר

שבטמסמלזהדברשןנה.שלןההתקדמןת

ללארחבים,בצעדיםמתקדםהןאשןנה.

 ,כפןפןתברכייםעםהיאההתקדמןתהפסקה.

הלןחמיםשנילהיזרק.מןכנהןהחנית

ןנעצריםזהמןלזהקרבבקריאןתמתקרבים

האחדמטרכעשרההמחנןת,שניביןבמרכז

מהשני.

כלנעצרגדןלים,בצעדיםשהתקדםהלןחם

מטה,מעלהכתףתנןעןתעןשה ,צעדים 4-5

התחתןןןהגבהאגן ,כלןמר ,בגבאימפןלס

הרקדניםהצלפה.שלתנןעהיןצריםןהעליןן

תנןעת .ןאחןרהקדימהאלהגןףחלקיזןרקים

כדיתןך .באגן-הגןףבבסיסתחילתהזה,שןט

כשהיאמטהבחניתשהחזיקההידמןרדתכ,ך

השניהןהיד 45°שלבזןיתאחןרניתנעהישרה,

כמןכנה ,החניתמקצהכמטר ,מלפניםמןחזקת

זהבמחנהשהחניתלציין,ישהחנית.אתלכןןן

ברכיןהיריב.המחנהשלמהחניתןדקהארןכה

חדןת,בתנןעןתמעלהמתרןממןתזהלןחםשל

הדרךבהמשךקדימה.פסיעתןכדיתןך

בריצתמתחלפתארןכיםבצעדיםפסיעתן

קלדילןגכתפיים,נפנןףעצירה,צעדים,מספר

 .צעדיםןשןב

הםכאשרלצע,דצעדביןהלןחמים,שני

בתנןעההאחןריתהרגלאתמרעידיםנעצרים,

הןןדאאנשישלריקןדיהםאתהמזכירה

(אינדןנזיה).בבאליהפןלחניםאתאןמאןגנדה

שללרעדהמתגנבתבריקןדההרמןניתהתנןעה

הבלתילריקןדשייךזהריקןדגןף·חלקי

שביססבחלןקהלהשתמשאםמעןןת,הרמןני,

בשעתן.זקסקןרט

משןלביםהאבןריג'יניםשלאחדיםבריקןדים

הרמןניה.נעדריגןףןעיןןתיהרמןנייםצעדים

סןגאתמייצגיםאלה ,לעילשנאמרןכפי

שלמהגירןתכתןצאהשנןצר ,השלישיהריקןד

ביןנישןאיםמלחמןת,בגללןעמיםשבטים

כגןןאקסטרןברטייםהםשמטבעםאנשים

הםשמטבעםאנשיםלביןןחקיינים,ציידים

מןפשטים.ריקןדיםהרןקדים ,אינטרןברטים

נעצרןת ,למרכזשהתקדמןהדמןיןתשתי

מגדפןתכאילןהןכאשרהשניהמןלהאחת

באיןםהחניתןתהנפתתןךזןאתזןןמעליבןת

שלבמימיקהשימןשתןך ,הרגלייםןהרעדת

אתןלהבהיללהפחידכדי ,ןבהעןןיןתהפנים

מלחימה).כחלקבפסיכןלןגיה(שימןשהיריב

 ,בהתגרןיןתממשיכןתהקבןצןתשתיזמניתבן

מנפנפיםהם ,עןמדםממקןם ,מרחןקאבל

תחןשהישקןלןת.בקןליןמגדפיםבחניתןת

לאייםאחדמצדבאיםןהגידןפיםשהצעקןת

הבטחןןאתלחזקגםבזמןןבןהשני,הצדעל

מזכירהמחנהלפניהנשלחהנציגענייןהעצמי.

לקרבהיןצאיםןגןלייתדןדסיפןראתקצת

המחנןת.שניכנציגי



ןגידןפיס,איןמיסשלדקןתמספרכעבןר

לקבןצןתיהס,מצטרפיסהמנהיגיסשניכאשר

הכיןןניס,משניהחניתןתזריקתמתחילה

היןסשלבסןפןלפגןע.מנתעלזריקהבחזקת

לאשאןליןהקטל,החלליס,בשדהנשאריס

קןרה.זאתבכללמעשהלקרןת,אמןרהיה

בקןלןתמקןננןתהנשיסהקרבלאחר

ןזהןקבןרה,אבלשלפןלחןשירימלנכןלייס

למיניהס.קינהלטכסיאןתנןמביא

b I כסיP יבה

לשבטמשבטשןניסהמתעלהאבלשירןת

המקןנניסשעןת.מספרכלל,בדרךןנמשכןת,

עללפניהס,המןנחתהמתגןפתלידיןשביס

במצבהזקןףגןפסהשיר,תחילתעס .האדמה

 .ארןכהקשתןיןצרמטה,כלפימתקפלישיבה

צערשל(מחןןההברךעלמןנחיסןהראשהיד

בןכאשרהאירןפי)האדסאצלגסשקייס

אתלןקחתאנשיס,שלאחרתקבןצהזמנית,

לשריפה.המתגןפת

שנישללמיקצבסהקינןתמןשרןתלעיתיס

המקלןת.כדןגמתבשניאחדהמכיסבןמרנגיס

חזקהאחתפעימןת,שתיבןהןאהקצב

בשיעןריכפייסשמןחאיסכפיחלשה,ןהשניה

שמיניןת.שלבקצבסןלפז

I ריP הדייגןד

גסקייסןהקנגןרןהברןלגהציפןרלציידנןסף

החניתןתענקיןת.ןלטאןתנחשיסצייד

לריקןדהפךבדייגהעיסןקלדייג.גסמשמשןת

חניתן.עסהדייג

ריקןדיסישלהסרביס,שבטיסאצלכמן

המעשיהדייגהןפךעבןדה,מתנןעןתהבנןייס

כשהדייגכפןפה,הליכההןאשביסןדןלריקן,ד

כדילכתףמעלמןכנהבחניתלדגהאןרב

הדייג,(ריקןדבדגןתנעץהמיסאלשתזרק

בסירןת).חתירהריקןדיגסלעיתיסכןלל

I ריP הרןדיP יעןת

בכללןתןהאבןריג'יניהריקןדאתשמאפייןמה

קדימה,התקדמןתתןךבאדמההרקיעןתהןא

המקלןתלמיקצבבמעגלאןבשןרןתאחןרה,

ןהדיג'ירי-דן.השירההקצריס,

באןמנןתדיכןטןמיהקיימתלעיל,שהןזכרכפי

החקייניהמרכיבביןהציןרןבאןמנןתהמחןל

גסשכךלהיאמרניתנתהאמתלמןפשט.

רןןייהארןכיסהצליליסביןהנעהבמןזיקה

מיקצבילביןדן-הדיג'ירישלההמיה

הדיןהןאהקצריס.המקלןתשלהסטקאטן

 .חןקיןתאןתהלפינעההיאבשירתס.

חזקןתבאדמהרקיעןתיהסרןקדיס,הסכאשר

ולהוךיעהקרקעאתלכבושאמורןתוכאילןמא,ד

פה!אנחנן-שליטשלןבעןזבגאןןהןעדהעסקבל

הסהשןניסבריקןדיסהרקיעןתכדיתןך

לנןשאהשייכיסמיןחדיסאביזריסמןסיפיס

הגןףשלעןןיתןתנןעןתמימיקהןכןהריקן,ד

המחןל.לנןשאבהתאס

ביןהמבדיליסהסאלה,ןאביזריסתנןעןת

,צמיחהפריןןריקודעצב,ריקןדשמחה,ריקוד

 .ציידאןחניתןתסכיניס,ריקןדין/אן

עןשיסהאבןריג'יניספריןן,לריקודיאשר

החתןנהבטקסברקיעןת.גסמענייןשימןש

אתרןאהאינןהחתןימיס,שבעהשאןרך

מתנהלזהריקןדפריןן.ריקןדרןקדהןאכלתן.

ןמןפשטת.חקייניתצןרןת:בשתי

גןמהברקיעןתיןיןצרהחתןהחקייני,בריקןד

גןמהלתןךתןקעהןאריקןדכדיןתןךבאדמה

לערןןתהמיןאברלחדירתסמל-חניתןאתזן

להפרןתה.כדיהאשה,

בכןחרןקעיסהרקדניסהמןפשט,בריקןד

אחתרקיעהןביןסינקןפי,במיקצבברגליהס

חדה,צריחהבצעקתעןנןתהנשיסלשניה,

ןצריחןתרקיעןתלמרחןק.נשמעיסשהדיה

תנןעןתאתמןפשטבאןפןמסמליסאלה

עצמן.המישגל

מאד.מןעטאלהריקןדיסביןהשןנייחסית,

כלשלמלכדתשפהמשמשיסהסאבל

הסהריקןדןבעזרתהיןתיח,דהשבטיס

אתגסהמיסטיןתבחןןיןתיהסמשתפיס

חייהסתןכןאתןמספריסהאחריסהשבטיס

"ארץשלהגיבןריסבריקןדייןמיהיןס

העתיקה. IIהחלןמןת

פניקבלתריקןדהןאאןפיינירקיעןתריקןד

אקליפטןסענפימחזיקיסהרקדניסהאביב.

זהבריקןדהענפיסמשמעןתןירןקיס.צעיריס

מילדןתהמעברבריקןדכמןצמיחה,שלאינה

רקיעןת,עלהבנןיזהבריקןדלבגרןת.

המקלןתידיעלהניתניסהמיקצביס

כקבןצההחניתןת,עלןבהקשההקצריס

הראשיהרקדןזמנית,בןהשבט.אתמייצגת

הקבןצהסביבמסתןבבהאליל,רןפאן/אן

רקיעה,בצעדימעגל)ריקןדמעיןיןצר(ןבכך

ןמגרשאןתה,כמברךןפרפןריס,גןףעיןןתי

בסביבה.להמצאהעלןלןתהרעןת,הרןחןתאת

תחןשתעלכללבדרךמעידהמעגלמןטיב

ככללהשבטעללגןנןהבאהעמןקה,אחדןת

שלאמןנתסלפיבפרט.מבניןאחדכלןעל

כןחקייסזןסגורהבצןרהרביס,שבטיס

ריקןדישלרבןתדןגמאןתקיימןתמאגי.

עמיסאצלשןנןתבנסיבןתהנרקדיסמעגל

האינדיאניסאצלכגןןשןנןת,בארצןתשןניס

באפריקה.שןניסשבטיסאצלןגסבמקסיקן

חןלהסביבבמעגלןשריסרןקדיסבמקסיקן

הרעה;הרוחאתמקרבולהוציאכדיאנןש,

נשיסבהספריןןריקןדירןקדיסןבאפריקה

כאשראןהפאלןססביבבמעגלרןקדןת

היןסעדבתןלה.סביבבמעגלרןקדיסגבריס

גסאלהדןגמאןתשלשרידיסלראןתניתן

צעירןתעלמןתבאביבכאשרבאירןפה,

 ) May pole) IIמאיעמןד IIסביבבמעגלרןקדןת
הפאלןס.אתזהבמקרהגסהמייצג

פריןןריקןדשרידיאלה-אחרןתבמיליס

קדמןן·

בימינןהמיןחסהמאגיהכןחאתמכיריסאנן

ספיריטןאליסטיבטקסבמעגלידייסלאחיזת

המתיס.עןלסעסןתקשןרתנשמןתהעלאתשל

התוכימחו:ואתרוקי'סיורקמכיףרקינ'ס

ORK PERFORM THE CUCKATOO DANCE ץDANCERS FROM CAPE 

iוקדומוlב,iושבטוlבשלאח"ןום"ןוקודוlבכiו"ןבiון, iYוו"ןוקוד

בזמןובואו(וולבtודזו"ן yלשמט"ן(ווכושוףכמ(וכו((ו(ובt"ן

iוזקוד"ןון. iYוולשiו"ןוiוiומ(וו"ןiוווד"ןבiווווא(וכוש"ןכול

שלגו!<ו .iובtיידשלוווקווגםאלאוף, iYוחוקוו"ןקאו(ו

לiווו(וiוו!<רן, iYוומא!<יי(ו ו<!ל yב(וחולiוש"ןקדiו"ןקדן,

לק"ןבכוובtאבח(ו(ו,בודוiומ(ו!<ףiובtייד,שלגו!<וגlב
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I ריP האשוז

ביןתרהמרשימיסהטכסייסהריקןדיסאחד

האש.ריקןדהןא

מאחןריאחתישרןת,בשןרןתניצביסרקדניס

נעיסהם .קבןע)אינןהשןרןת(מספרהשניה

לגביבידיהם.ןלפידיםבתהלןכה,כמןקדימה,

השמשאלןהןתאתהאשמייצגתהאבןריג'ינים

עלחןזריםכאילןהםזהבטקסהירח.אן

הקדמןניםהאבןתשהנחילןהגדןלייהנס"

שאחדןהחןם,האןרמתתאתלאבןריג'ינים:

הפכןןהםלשמייםשלחהמיתןלןגייםמהאבןת

ןללבנה.לשמש

שבחלקןהשבט,כלמשתתףזהמןפשטבריקןד

השניןבחלקןבידיהםןלפידיםבשןרןתעןמד

שרכפיים,המןחאמשןלהבצןפיםקהלמהןןה

שיתןףרעיןןעצמן.בריקןדחלקלןקחןגם

חדשלמשהןכביכןלנחשבבמןפעהקהל

האבןריג'יניםאבלהמערבית,בתרבןתןעכשןןי

 .שניםאלפילפניכברבןהשתמשן

הקדמןניםהשבטיםשאצלהןאבדברהיפה

זה,במקרהגםהשתתף.הקהלכלכללבדרך

הצןפים-צןפיםקהלשאיןבעלילרןאיםאנן

לראןתאפשרזהדברעצמם.הרקדניםגםהם

חמזרבצפןןשלמיםשבטיםאצללמשל,גם,

שלמיםכפריםשלהםבפסחאכאשרמקסיקן,
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אתבריקןדםהמייצגיםליישדיס",מתחפשים

הנצרןת.בהשפעתקריןת,אישיהןדה

הצןפיםקהלמתןךלאבןריג'ינים.נשןבהבה

שלדמןתיןצאת ,ברגליןןרןקעכפייםהמןחא

ברכייםבכיפןףהזירהלמרכזהקןפץרקדן,

ןמתקדםבשנייה")ייפלייה(מעיןבפיסןקרחב,

פנימהפןנןתהברכייםכאשרבקפיצןת,

שלבמיקצבמןרעדןתשהןתןךןהחןצה

הרקיעןתמיקצבכנגדשהןלך , 1/4אן 2/8

ברכייםשלקבןעמיקצבהקבןע.-המןנןטןני

מרעידןת.

מתקדםלצדדים,פרןשןתשידיןהרקדן,

גןפןפלגקדימה.ןבקפיצןתרגלייםבפיסןק

ןהמתנןעעןתהפרןשןתידיןידיעליןצר,העליןן

עתיק,ייקןנטרפןסטן"סיבןב,-1/8בלצדמצד

לצדדיםזזהעליןןןהגןףהיןתשלם,לאכיאם

רקההתקדמןת,בכיןןןלפניםהפןנהמהאגן,

שקןרהכפי , l /-4בןלאסיבןב-1/8ב

שלהיסןד(ממןשגיהמנייריסטיבקןנטרפןסטן

 .הרנסאנס)בסןףהאיטלקיתהאןמנןת

הבנןיהקש,חצאיתמעיןהיאהתלבןשת

שלרגליןאתרןאיםאנןשדרכה ,סיביםסיבים

לבניםבקןןיםלרןחבצבןעהחןםגןפןהרקדן.

קןןיםשלרןחבם .הסרעפתןעדהבטןמשיפןלי

אחד.כס"מביניהםןהרןןחס"מ,כשניאלה

ממרכזשנפרשקןיןצאןמעלההסרעפתמאזןר

צמרתהמצמיחעץכמןהכתפייס,לכיןןןהחזה

לאןרךנמשכיסאלןקןןיס .צדדייסענפיסןלה

הצןמחה"גזע"הידיים.כפןתןעדהזרןעןת

מקןשטצדדיןמשניהחזהעלמעלהכלפי

לכתפייםעדגןרןבחצימסןדרןתבנקןדןת

השחי.ןבתי

כשהקןןיםדןמהבדגםמקןשטןתהפניםגם

אתצןבעיםהאןזן,לידהאחתבלחימתחילים

השניה.לאןזןןמגיעיםהאף,

שלריקןדלהיןתהןפךהאשכריקןדזהריקןד

אנשיםקבןצתבהמשכן,לבגרןת.שהגיענער

במחןליןצאים ,הןתיקיםהלןחמיםגרים,מבן

ממןקדיםאךשןנים,קישןטיהםהנער.מןל

עלהקןןיםשןנים:הצבעיםזהים.גןףבאזןרי

-ןחןםצהןבאןקרבצבעהםןהחזההמצח
רקחיים.הםבןהמדבראדמתשלצבעה

לבנןת.הןהכןכביםאתהמייצגןתהנקןדןת

זקן.שלדמןתיןצאתהבןגריםקבןצתמתןך

גןפןבחצימתמקדןתהזקןשלתנןעןתין

הפנים.שלןבמימיקהבידייםהעליןן,

חקיינילריקןדעדיםאנןהזקןשלבריקןדן

כאילןחזקןת,אינןהרגליםרקיעןתבמהןתן.

פנים.הבעןתעםאךכןח,ללאבמקןם,צןעדןת

לצדמצדנעןתןהןסטקטן,קצרןת,התנןעןת

הראשתנןעןתכמןתנןעהכלאחריןנעצרןת

לצ,דמצדשנעןתהברןלגהאתהמחקןת

אןייב.מחפשןתןכאילן

אבלחדןת.ןאינןלצ,דמצדהןגםהגןףתנןעןת

הזקןהאדםכאילןנראההיטב,כשמתבןננים

מקשיבהןאכאילןעצמן.ןאלגןפן,עםמדבר

התנןעןתעןנה.ןהגןףאליןשמדבריםלקןלןת

יןתרנעשןתהזקןהרקדןגןףשלהחדןת

 ,הצעדיםלקצבכ,ךכדיתןךןנמרצןת.מהירןת

המצח,מעלברקןתיןןנןגעןתהידייםעןלןת

הברכהלתנןעתבדןמהבלבנןגעןתןמשם

אלהלבעלהידמברכים:הבדןןיםשאנשי

ברכתאתהמסיימתהתנןעהללאאבלהמצח

השמייםכלפימצביעהאינההידהערבים,

לקןלבמהירןת,לאחןר,מלפניםממשיכהאלא

הקצריס.המקלןתשלהמהיריםהמיקצבים

אפרכסתמעיןיןצרתהימניתהידכ,ךכדיתןך

מקשיב".ייאניבתנןחתלאןזן,סביב

הגןףכשפלגמתבצעתהאןזןלכןןןהידתנןעת

ןאילןימינה,מהמןתןאחתבבתמןטההעליןן

התנןעהקדימה.לצפןתממשיכההגןףחזית

מלאהבהאזנההגןףכאילןשןבלרגע,נעצרת

שלגןפןתןךאלהחןדריםהעליןנים,לקןלןת

חןזריםאינםהשבטאנשישארהרןקד.

יןצראחדכלאלאהזקן,תנןעןתעלבמדןייק

בריקןד .הנןשאעלשלןה"ןןריאציה"אתלעצמן

ביןבינםהקשרנמשךההקשבהןבתנןעןתזה

אתלהםשנתנןהמיתייםןהאבןתהחלןםזמן

באןתןריקןדיןאתיןצרשלםשבטהחיים.

הריקןדמפתיחתמאדשןנהזהחלקנןשא.

 .ןהלפידיםהישרןתשןרןתיןעלהטכסית

מןפיעהאחר,שבטהמייצגתאחרתקבןצה

למיקצבבמהירןתןמתקדמתהנגדימהכיןןן

עלשעןנהןבשירההקצריםהמקלןתשלמהיר

אתאןחזיםהםהידייםבשתיזה.מיקצב

ןרקיעןתלמטה,מןטהכשהיאהחנית

אחתרגלשלרקיעןתהןשלהםההתקדמןת

עןלהמהבר,ךכפןפההשניהןהרגלתןפפת



רופאזה,ממצבבדהרה.סוסשלכרגלוויורדת

לרקועמתחיל(הזקן)הראשיהרקדןאוהאליל
מאחוריוהרוקדיסשארכאשררגליובשתי

תנועותיו.עלחוזריס

הבסיסבתנועותמשתמשהואגסאחרשבט

צועדהמרכזיהרקדןכאשרהרקיעותשל

בצורהלצדמצדנעותוזרועותיוקדימה

הצבאחיילישלזרועותיהסאתמאדשמזכירה

התקדמותכדיתודיותר.חופשיותאדבמצע,ד

בכוחמטהמעלהלרקועומתחילהרקדןנעצר

יורדהואהרוקעתברגלייכאןאנייי-כאומר

עושהשנית,עולה ,באדמההנוגעתברכועל

הרקדניס.שארמאחוריונעלססיבוב

כאילוהחוצהבסיבובנעשותברובןהרקיעות

קנוןבצורתמתבצעותהן ." Turn Out "-ב

שלבמיקצביסרוקעיסמהרקדניסחלקכאשר

 . 1/4שלבמיקצביסואחריס 1/8

הגילאיס.כלמשתתפיסאלהבריקודיס

כדיותוד ,המבוגריסעסיחדרוקדיסהילדיס

הריקוד.מסורתאתלומדיסהסכ,ן

לעובדה,להפנותישמיוחדתלבתשומת

מחייחלקהסוהשירה,שהריקוד

במותסגסבחייהס,רקלאאבלהאבוריגייניס.

כקוריוזוהשירה.מהריקודנפרדיסאינסהס

האבורגייניותשהנערותלהוסיף,אפשר

הריקודיסאתלומדותהיוסשלמודרניות""ה

בריקודימסתפקותעודולא ,הגבריסשל

הנשיס.

I ריP התוותוד

מושמעותשיריס,מושריסהמוותאודותעל

הטכסיסריקודיס.ונרקדיסמנגינות

לטכסיבעוצמתסזהיסלמוותיסהמוקדש

לזכרריקודהואאלהמריקודיסאחדהחייס.

בעובדהכלקודסזאתרואיסאנוהמתיס.

צובעיסהרקדניסוגס "המקלותמקישיישגס

צהובבאוקרבצבעיהכרלבליעדגופסאת

נטמעיסכאילוהסכד .פניהסאתוגסבהיר

מהנוף.חלקוהופכיס ,האדמהבתוד

אתומספרלקישוט,רקאינוזהצביעהסוג

הצבעהחלוס.זמןשלהמיתולוגיהסיפורי

כיאסהרקדן.אוהזמרדמותאתלגמרימכסה

אצללמצואאפשרדומהרעיון ,שונההמטרה

וגופספניהסאתהמכסיסבאפריקה,שבטיס

מייזהולאהרעותשהרוחותכדיבמסכות,

לעולסאותוגסיקחוולאלמסכהמתחתחבוי

האמת.

ביןכאשראיטיות,מרקיעותבנויעצמוהריקוד

רגלעסושהייהעצירה,ישלרקיעהרקיעה

ישרה,בזוויתהכפופיסהמרפקיסבאוויר.אחת

שרוצהכמיכנפייס,כמווהחוצהפנימהנעיס

עלהעתיקבסיפור(כמויכולואינולעוף

עודלעוףיכלוולאנשמטושכנפיהסמלאכיס

לקולנרקדזהריקודקיס).העננוצרוושמהס

הרוקדיסכאשר,הזמרשלסיהמלנכוליצליליו

ענקייס.עליסבידיהסאוחזיס

 ,זקן ,מבוגראדסהואהמוותבריקודהמוביל

ירוקיס,אינסשכברעשביס,בידוהמחזיק

עליסהנשירה.בעתבסתיוכמוחומיס,אלא

החייס.סוףאתמסמליסאלהחומיס

עליסצעיררקדןבידיומחזיקזמנית,בו

בדיוקהמבוגרצעדיעלוחוזרענקייסירוקיס

לסוףאלהצעדיסידיעלשמובלכמי ,נפלא

בצורהלהימשדשחייבתבדרדוהולד ,החייס

מובילה"פרפטואוסיימעיןו.יקודמהלכובה

 .חייס-מוות-חייסשל

I ריP השדוד

-השדריקודהואומשמעותימאדקדוסריקוד
ולהבהיללהפחידהבאה "הרעההרוחיי

האנשיס.אתוהמבריחה

הגוףותנועותמימיקההרבהישזהבריקוד

בסיסעלבנויאינוזהריקודמעוותות.מאד

שימושעלאלאהריקודיס,כשאררקיעותשל

עיוות,שלשונותבצורותהגוףאברישלנרחב

אלכסוניתהגוףוכיפוףברדעלמכריעההחל

כאילוהגוףבהס ,במצביסוכלההאדמהכלפי

אחר.לכיווןנעאיברוכלאבריואתמפרק

לגובה.ענקיותקפיצותגסקיימותזהבריקוד

ונראה ,כפופותברכייסעסבפיסוקלפעמיס

הסלפעמיס .סימטריתזוקפיצהכאילו

שעהא-סימטרית,ענקיתבקפיצהוממיסמתר

שוניס.לכווניסמתנופפיסוהגוףשהרגלייס

היאזהלריקודהאופייניותהתנועותאחת

הברכייסכאשררגלייס,פישוקתודהתקדמות

כדיתודנעשיתההתקדמות .רועדיסהגוףוכל

שלבמצבודויגלוחסכמו ,קדימהכיפוף

יישמוריי

האחדגדוליסבמרחקיסעומדיסהמשתתפיס

כלעס ,בו-זמניתישרות.בשורותולאמהשני

והמצביסהגוףהרעדותהעיוות,תנועות

הפניסהבעתבולטתהאיבריס,שלהשוניס

כאשרענק,בדיסונאסמתרחשוהכלהמפחידה.

כלבנפרד.אד ,אחתובעונהבעתנעיסכולס

אתשלוובמימיקהגופובתנועותמביערקדן

החוצה.ומוציאובתוכוהקייסשד""ה

רעננותעלמצביעיסהרוקדיסשבידיהעליס

נוסף:מסרלעליס .צעיריסחייסומסמליס

מנסיסהס ,החוצהיוצאיס "שדיס"הכאשר

מתיסוכאשרהמוות,אחריחייסשישלומר,

שסהחייס ,"החלומותלייארץומגיעיס

בווהמפחידהיפההדברמחדש.מתחיליס

גדולבאצבועשנפתחתהי,דכףהואזמנית

משהו.לתפוסשרוצהידכמוקדימהוכיפוף

-כזוידבכלהנראה ,הצהובהאוקרצבע
ש,דשלידזוכאילוונראהבמיוח,דמפחיד

נפשד.אתלקחתוהבאההאדמהמתודהעולה

ילדותבעיקרהנשיס,מצטרפותזהלריקוד

הברולגהריקודאתרוקדותהןכאשרצעירות,

ביןהיוצאתוהכרבולתהכפופההידעסהיען-

שלתחושהקיימתאלהבריקודיסלמצח.האף

אצלכמוכמעטהרקדניס,ביןהתחרות

אחדכלכאשר ,וקיהקוזצבריקודהקוזקיס

מחברו.ליותרמסוגלשהואלהראותמנסה

העתיק.הגליארדריקודהיאנוספתדוגמא

והשבט,הקבוצהבניהסשהרוקדיסלמרות

כוונהיש ,אולס .אחידהאיננהריקודסצורת

רקלאהדבר.אותואתלהביערקדןכלאצל

יותר.מרשימהבצורהגסאלא ,שלובדרכו

אבל ,מודעתתחרותאינהשזו ,יתכןמאד
שלהסבדרדליצורמנסיסשהסהעובדהבעצס

מןבהישביצועוצורתואתהריקודאת

אתמפתחתזוריקודדרדספקבליהתחרות.

היצירה.ואתהיוצר

השבטיס,שלריקודסאיננהזוריקודצורת

לעצמסויצרומאחר ,כשבטלרקודשהפסיקו

אינסוהרקדניסבמקרהמקצועייס.רקדניס

השבטמסורתזאתשלמרותוכדי ,מקצועניס

לבד ,במדוייקלרקודהרקדניסחייביס ,תשרוד

 ,פרטיהעלמסורתיתותנועהתנועהכלוביח,ד

הקססלקלקוללהביאעשוישינויכלכי

הפרטולאובדןהישרדותלאיולגרוסוהכישוף

כולו.והשבט

מהשבטרקדןכלשונה.המצבהשד"ייבריקוד

 ,לנושאוהפירושאחרות.וריאציותרוקד

התחושהכמושונה, ,ה"שד"הואזהשבמקרה

והרקדניסשונה.אדסכלשבקרבשהשד

הסבכדבקרבס.שחשוהשדאתמבטאיס

כדיתוד ,תנועותשלחדשהמסורתיצרו

שקיבלו ,הישנההמסורתעלשמירה

כלשלוכשרונויכולתולפי ,וכמובןמאבותיהס.

שנוצריסהחידושיסגסכדמהס.אחד

שורדיסרקלאובכדהמסורת.אתממשיכיס

 ,מתחדשיסהסאלאהאבוריגייניס,ריקודי

כמו ,עצמסהחייסכמונעוריהסאתומחדשיס

זמןשלהרנסאנסכמו ,המוותשלאחרחייס

מאמיניסלמעשהכיהחלוס,וארץהחלוס

לחגיגתרקאדמותעליפהשהסהאבוריגייניס

 .נמשכתזוחגיגהודעכלורק ,החייס

צורותיהסעליניסיהאבוריגריקודימקור

ומחקרמסעפריהסזהבמאמרהמובאיס

שבטיביןאוסטרליהמערבצפוןבמרכז

רקדניסמקבוצתלמידהפריוכןהאבוריגייניס

באופרהעבדתיועימסשניהלתיאבוריגייניס

 ,האבוריגייניסייחהואשנושאהשביימתי,

והןדיגיירי-דו,ונגנירקדניסבשיתוף

עבורמריקודיהסשיצרתיבכוריאוגרפיות

להקתי.

בתערוכהאוסטרליהאתייצגההלהקה

בשנתיפאן, ,באוסקה "' 70אקספוייהעולמית

בימתיכמופעאלהריקודיסהעמדת . 1970

תנועותיהסאתלשנותמבליידיעלנעשה

במקור.כמוונרקדושנשארו

~ 
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גוךפךךךך

DaVid Gulpilil 
קדםמשiומא[ו

שגןפןרקדן ,גןלפילילדייןידהאיש, ..........

ביןמןצקגשרריקןדכדיתןךמשמש ..........
יצןריתרבןתלבין-אנחנן-המערןת"יישןכני

חזההקדמןןשהאדםהדמיןנייםהחזיןנןת

לתפןסריקן,דכדיתןךבנסןתן,ןיצרבאמןנתן

האלים.-השמייםשןכניביןמקןם

משחקןשיכןלתשחקן,הןאגןלפילילדייןיד

אתהמדהימןתפנימיןתבטןתחןשןתעלבנןיה

שלהמימיקהדרךהחיצןניתבהןפעתןהצןפה

לכלהמצייתגןפןתנןחןתןדרךפנין,תןןי

הןאבטנן.חדריאתהמרגשמןחי"ייאירןע

נפעםעימןשנפגשמיןכלההבעה,ןאןמ

מכלןכןפנין,מהבעןתמתנןעןתין,ממראהן,

זיקיתכמןהמשתנההקלאדיןסקןפית,מהןתן

כמןמאדחייםצבעיםןמחליפהנןשא,כלעם

הישרדןתה.למעןנטמעתהיאבןעצמן,הטבע

היהגןלפילילדייןידעםשליהראשןןהמפגש

עצמיעלקיבלתיכאשר , 1970שנתבתחילת

למןפע,אבןריגייניתרקדניםקבןצתלהכין

התערןכה "' 70ב"אקספןאןסטרליהאתשייצג

באןסקהשנהבאןתהשהתקיימההעןלמית

שביפאן·

אבןריגייניםעםנפגשתילכןקןדםכבר

עלמפגשיםהיןאלהאןלםסידני,ברחןבןת

כדיבהםהיהשלאמפגשיםדיןמא,ענייני

עצמיאניבנוסף,דבר.תרבותםעלללמד

ןעדייןכן,לפניקצרזמןרקלאןסטרליההגעתי

שלהם.הריקןדחייאתלחקןרהתחלתילא

ןרקדניםגןלפילילדייןידעםהמפגש

זאת,איפשררקלאאחרים,אבןריגיינים

הריקןדעםאןתיהפגישרקלאכלןמר

מלכתחילה),לחקןר(שהתכןןנתיהאבןריגייני

לתןכןמאדרחבהדלתלפניפתחאףאלא

התרבןתיתלהישרדןתם ,השבטיםשלחייהם

כן,כמןןהפיסןל.הציןרהמחןל,אןמנןתדרך

להשקיףלישאיפשרחלןןאלהמפגשיםפתחן

הבנןייהאמןנתם,ןעלשלהםהדתחייעל

 ,בפיןטןמןבעתמיתןלןגייםבריאהמסיפןרי

בפיסןלחןל,בציןריבמחןל,ןכן ,ןסיפןרתשירה

האבןריגייניםעםזהמפגשמערןת.ןבציןרי

אתהלהיב ,בפרטגןלפילילדייןידןעםבכלל,

בנןשאלחקןררצןניגחליאתןהפךדמיןני

לאלמימדיםשהתלקחהלמדןרההאבןריגייני

צנןעים.

הדמןתשהיה,הזמרשל "חןיירןלתפקיד

הדיגיירי-מנגןאתןכןהראשית.האבןריגיינית

בצליליםריקןדןאתשילןןה ) Didjeridoo (דן,

המןזיקליתבפרטיטןרהכיאםאותנטיים,

זה,דבריירי-דן.הדיגמנגןנכלללאהמקןרית

הןסיפןכפרןלןגןהמנגןהרקדןהכנסתכלןמר,

הכללית.לאןירהןכןעצמןלסיפןראןתנטיןת

סרטיםבהקרנןתגםהשתמשתיבנןסף,

האןפרה,עבןרבמיןחדשצןלמן ,צבעןניים

הגיבןריםעםגןלפילילאתלהפגישכדיןזאת,

האןפרה.מספןרכחלקהלבניםהראשיים

בןיימההפרןדןקציהאחרןת,במילים

זהןבאןסטרליה, ,-1972באזכמןלטימדיה.

רקלאאבלגדןל.תיאטרליחידןשהיה

הרבהאזהשתמשןןלאהיןתבאןסטרליה,

בעןלם.אחריםבמקןמןתגםבמןלטימדיה

זןפרןדןקציההעלתההאינטימית"ייהאןפרה

שללהןלדתה-75החגיגןתשלמיןחדכחלק

האןסטרליתהקןמפןזיטןרית-סתרלנדמרגרט

לאןפרהמקןרית,מןזיקהשיצרההראשןנה,

ןהדתהתרבןתלעןלםןקשןרמקןרישנןשאה

בכלל,אןסטרליהשלהלבניםתןשביהשל

בפרט.יניתיהאבןריגןהאמןנההחייםןעןלם

 John (סינקלרגיןןכתבזןאןפרהעל
The Melbourne Herald" (Sinclair " 

ןהמרשיםהאחרןןהיהייזה : 1972בנןבמבר

שנערכןהמןזיקלייםהאירןעיםבסדרתביןתר

הקןמפןזיטןריתי.'להןלדת-75החגיגןתלכבןד

כןתב:הןאןהכןריאןגרפיההבימןיעל

בהשפעתהמרשימההראשןנהייהסצינה

ןיבשהחמהאדמהשלנןףתמןנת-ןמבריקה

רקעמשמשתצבעןני)סרטבעזרת(מןקרנת

מנגןעליןדן-דיגיירילצלילירקדניםשללמןפע

קרשישלהנקישןתןלקןלןתבנדילילדיק

מרשיםגןלפיליל,דייןידהראשי,הרקדןהקשה.

בחיןתמדהימהכןלההסצינהנהדר.-מאד

ממשי:ךןהןאאןתנטית".ןהיאשבה

דמיןןשןפעת ,מןרכבתקדםמשהשלייההפקה

לגנןבשלאבנסיןנןמאמץעשההןאמצןיינת.-

הצליחןהןאלעשןתה,אלאההצגה,את

שנית.הלילהתןצג ...האןפרהזן.במשימה

אןתהי.'להחמיץאסןר

באןקטןברנכתב " The Advertiser "בעתןן

הרקדןגןלפילילהןפעתעםבהקשר , 1972

 :דן-בדיגייריהמנגן ) B undilil (בנדילילן
האןפרהאתשהפיקהישראליייהבמאי

מאמץכלשייעשהאמר,הצעירהייהסבתא

בצןרההאבןריגייניםהצעיריםאתלהציג

אןתנטית".

 ,-1970בןקבןצתןגןלפילילדייןידעםהמפגש

 ,-1972ב "הצעירהייהסבתאהאןפרהביןםןכן

במשךנמשכה,ששלימחקרלעבןדתמאיץהיןן

שהיתישםמקןםבאןסטרליה,היןתיזמןכל

צפןןמרכז,במערב,מסעןתערכתי .שנה-22כ

האבןריגייניםשבטיביןאןסטרליהןדרןם

ןאמןנתםאןמנןתםעללהתחקןתכדיהשןנים,

הפלסטית.ןהאןמנןתהמחןלבשטחיןיישןמם

w 

הןאבחסד,ןשחקןעילאירקדןגןלפיליל,

הראשןן,אףןאןליהיחידיםיניםימהאבןריג

התרבןתלעןלםתרבןתןביןהסגראתששבר

שהןפקןבסרטיםגםשיחק(הןאבכללהמערבי

התרבןתןמערךןבארה"ב)באנגליה

בפרט.באןסטרליה

היהאישיתליאנפין,שבזעירלןמר,אפשר

רקשלאבזאת,גןלפילילשלבהצלחתןחלק

הןצגןןקבןצתןהןאבןהמןפעאתיצרתי

היה(הןא-1970בלאןסטרליהמחןץלראשןנה

שעשההראשןןהייתיגםאלא ) 16בןרק

נןסףשלן,ןהמימיקההמשחקבכישןרישימןש

קברלי"יייאנגבאןפרהכרקדןליכןלתן

) Young Kabbarly (, הצעירה"ייהסבתא

זהאןפראיבמןפעהאבןריגיינית.בשפה

ידיעלשלןהמשחקיכןלתגםהןבלטה

השארכןלה.אןסטרליהלעיניהתקשןרת

כללבדרךאלהשדבריםכפיהתגלגל

מתגלגלים.

ידיעלנכתבהלאןפרההמןזיקה

סתרלנדמרגרטהאןסטרליתהקןמפןזיטןרית

) Margaret Sutherland (, מיישללליברטן
פטריקשלבניצןחן ) Maie Casey (קייסי

ןבבימןי ) Patrick Thomas (תןמאס

האןפרהאלה.שןרןתמחברשלןכןריאןגרפיה

דרןםשלהאינטימית"ןפרהייהאידיעלהןפקה

 Intimate Opera of South "אןסטרליה,
Australia ." 

דייזישלבחייהתקןפהעלמבןססהליברטן

שחייתהאנגליה,אישה ) Daisy Bates (בייטס,
 .להםןעזרההאבןריגייניםביןהמאהבתחילת

הםזןבאןפרההראשייםהגיבןרים

שדאג,מיסיןנרןכןמרהקברלי,האבןריגיינים,

האלילים"ייעןבדיאתלהכניסבעזרתה,

 ,בקיצןר .הנצרןתכנפיתחתהאבןריגיינים

גישןתאתלהציגנסיןןהיההאןפרהנןשא

עברימשניהחיים ,הדמןיןתשלהשןנןתהחיים

ןהפןליטי.הדתי ,החברתי ,התרבןתיהמתרס

 ,לרקדניםמקןםהןקצהלאשבליברטןלמרןת

גןלפילילהרקדןאתהכנסתיןבמאיכןריאןגרף
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ךלסטאלגמאת

מגדןליהןאפןרסייתןןיליאם ..........
אחדןלדעתי ,בימינןהכןריאןגרפים .........

חידשהןאהמחןל,שלבהיסטןריההחשןבים

חדשים,סטנדרטיםקבעןאףרביםבתחןמים

 ,היןםמןביליםיןצריםאצלניכרחןתמן

לאחרןנההןפיעןשלהקןתיהםכאלהביניהם

בארץ,

שלהאחרןןבמןפעהקנדי,לןקאדןארד ,למשל

בשפתיםרניכ ,"סטפסיןמןלהלהלה" ,להקתן

מהדןאטיםןבחלקהנשיםשלבעיקרהתנןעה

ןכן ,ניאן-קלאסימחןלשלברןריםקןןים

הקןאתשמאפיינןתןתןקפנןתחדןת ,מהירןת

פןרסיית,שלןהמןקצןהמתןח

בת-להקתשליאג"ייהמחןלאחרת:דןגמה

אנרגיההתפרצןיןתביןנהרין,אןהדמאת ,שבע

שלרגעמגיעכאןטיןת,מקריןת,שנראןת

מתאחדיםןהרקדניםבהירה,קלאסיתמןזיקה

-פןרט-דה-ברא)(טנדיפשןטןתבאלטבתנןעןת
לפןרסיית,משער,אנימןדעת,מחןןה

בשפההןניכרתפןרסייתשלהשפעתן

התכניםאלהמנןכרתבגישהןהוהתנןעתית

כמהלפניאיתןשערכתיבראיןוהבימתיים,

רגשןתעבןריייקבע:הןא ) 6 'מס(גליןןשנים

ברגשלעסןקכליםליאיו ..פרטי,ענייוהם

הניכןר "סיפןרלספרענייןליאין ..במחןל,

שלבדןאטיםבןלטיביטןלידישבא ,האלים

כןריאןגרפיםהמניעהחןמרהןא ,פןרסיית

עסקןזהעיקריןבתןכו ,בימינןמאןדרבים

 ,האחרןושראליבפסטיבלשבןצעןןדןתבע

ןאנדקייבןס,ןיםהבלגישלעבןדןתיןןבראשם

בתחןםהיאפןרסייתשלהחשןבההתרןמה

התיחכןםהקבןצתית,יהצהקןמפןזי

באך)שלבפןגןת(כמןשלהןהמןרכבןת

קשההצפייהןאחרי ,חדשסטנדרטמציבים

שיש ,ןאחידהמטריתיסקבןצההנעתלבלק

כמןןידןעיםטןביםכןריאןגרפיםאצלאפילן

באר,רמיאןאר'בזמןריס

הןלנדבפסטיבלהתקיימההאחרןןבקיץ

 ,להקתןבהשתתפןתלפןרסיית,בהירטרןספקט

בעבןדןתחןזרתצפייהלאחרפרנקפןרט,באלט

ייאדןסהחדשהביצירהבמיןחד ,השןנןת

שכןריאןגרףלינראה ,) Eidos : Telos ( "טלןס

היתההתןצאה ,דרכןאתבדיאזהגדןל

נןבעהחשש ,מדאיגהןאףמעציבהמעצבנת,

 ,המחןלבעןלםתיפןרסישלהמיןחדממעמדן

עבןדןתהרבהעןדלראןתניאלץשבעתידןמכך

המןשפעיםאחריםיןצריםןשלשלן ,כאלה

ממנן,

עלמןןתרפןרסייתאיךלראןתמעציבהיה

 ,המחןלחלקיברןבהקבןצתיתהקןמפןזיציה

שממנה ,שפהביצירת ,בתנןעהרקןמתמקד

 ,מרתקתעבןדהעשןחלקם ,הרקדניםלתרןיא

משמעןתית,לתמןנההתגבשלאהמכלןלךא

לראןתהיהניתןזןעבןדהשלעיצהאמבפרק

להניעפןרסייתשלהמדהימההיכןלתאת

ןאלסבתנןעןתנעההקבןצה ,בחללקבןצה

מחזןריתהתהןןתשיצרן ,יחסיתפשןטןת

הןא(כךהזההמןןת"ייןאלסאך ,מןרכבת

תןספת-במתכןןופתטיבמןנןלןגלןןה ,נקרא)

התנןעה,אתשגימדה ,טעםןחסרתןתרתימ
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שלעבןדןתבהרבהשמןפיעההקריינןת

במיןח,דדןמיננטיתזהבמקרההיתהפןרסיית

רביס.בחלקיסמשמעןתחסר ,פטפטנילהגמין

הקריינןתשלהמרכזיהמקןסספק,אין

הסןפית:ןהתןצאהןהטריד.העיקזןבעבןדה

 ,הדיבןרשלהמיןתרהעןמסתחתשקןרסמחןל

ביחדהמאלתריסרקדניסעשרןתשלבלגאן

ןתלבןשןת ,קןהרנטילמבנהמתארגניסןלא

דקדנטי,חזןתיעןשרשיןצריסןאביזריס

סתןס.היצירהמרכיבילשארשלןשהקשר

ןאחריסשפןרסייתהכיןןןאתלסכסניתן

רקעעלבמערבהעכשןןיהמחולעבורמתוויס

הפקותהעשריס:המאהבסיוסבמחולהמגמות

הטכנןלוגיהבמיטבהמשתמשותגדןלות

ביטןילצד ,מקסימלייסחזותייסובאמצעיס

קשורותאלהמגמותשתימינימלי.ואישירגשי

המימדןלהמעטתניכןרליצירתןפןעלןתבזו,זו

 ,להמסכוןנתןכאלהיצירןתבמחןל.האנושי

הרגשיבמימדאישיתואמירהולהפתיע,לסחוף

 ,מחוליצירותשאלהלמרות .בהןקיימתאינה

נןבעיסשאינסבאמצעיסרבשימושבהןנעשה

משחקקריינןת, ,סרטיסכמומריקו,ד

ןיזואלייס.וגימיקיס

מצליחיסהאישי,המימדהשטחתעס

נעיסהסכאשררקנוכחותלקבועהרקדניס

מפתיעיס.כיוןןובשינוייעצומותבמהירויות

לאאתההפרסומת,כמאמרשס,לאאתהואס

רקדני-עלהספורסייתשלהרקדניסקייס.

מחןלאבלוהטכנית.הגופניתהיכולתמבחינת

בשלותמאוד.צעיריסלאנשיסרקמתאיסכזה

עלנשענתשאינהונוכחןתרגשי,ועומק

ערכיסאינסאלהכל ,מדהימיסביצועיס

זה.מסןגבמחולהמןכריס

כךעלבהתלהבןתפןרסייתמדבראיתןבראיןן

כדיתןךבמיןחד ,מבצעיסשרקדניןשהתנןעה

תהיהשהתודעהמכדימדימהירה ,אילתןר

רפלקסיבי,רגעשלהעדרן ,אןלסבה.מעןרבת

בןבמחןלנןכחכאדסעצמןממקסהרקדןבן

האנןשי.ערכןביטוללמעשההןא ,משתתףהןא

ממשאהמשןחררתהפעןלהאחריהנהייה

במהגסמצויהזה)בכלל(ןהמןסרהתודעה

הפאשיזס.של "הפעןלהתורתיישנקרא

אדןס"בהראשוןלפרקיש ,העיצובמבחינת

שלהמטאפיזיבסגנוןלציוריסדמיון "טלןס

שלהסוריאליסטיתבשממה ,ושובדה-קיריקו.

בהסשאיןרחןבות ,כיכרות(נןפיס,דה-קיריקן

עמיתיושלבציוריסגסכמואדס),לדמןתזכר

מהמסורתלהשתחררניסיוןיש ,הפןטוריסטיס

אומניסההומניסטי.ואףהנוצריהמוסרשל

הפאשיזסשלןתןמכיןממבשריןהיואלה

האיטלקי·

בניהחשוביסמהיוצריסשמישהוחושבאיני

פאשיסט.הוא ,פןרסייתלאןבןןדאי ,זמננן

האנןשיבהתקןפה,שלתןצריסהסאןלס

,ךכוופוליטייס.כלכלייסכוחןתנןכחמתגמד

בהשישלעשייהנגרריסהס ,תחילהכוןנהבלי

שלהמבשרתשהיתהלאןמנןתדמיןןקןןי

קיןמןאתששללוןפןליטיןת,רעיןניןתתנועות

העצמאי.הפרטשל

שלבאימפרוביזציהפורסייתשלהשימוש

שלביטןילכאורההןאהבמהעלהרקדניס

האישיתההבעה ,בפועלאךאישיותס.

שוניסביטןייסשלכליסמהןויסוהסמוקטנת,

להחליףניתןהמחולית.השפהשלאייסאקרו

 ,מהסאחדכלעללוותראושלב,בכלביניהס

 ,כאןישהיצירה.עלכללישפיעלאןהדבר
חשיבןתוןלכןייהתפקיד",מןשגביטןלאיפןא,

פורסייתשלבעבודותהיחידהרקדןשל

 .ןפןחתתהןלכתןממשיכין

ימשיךהעתידמחןלאס ,היאהשאלה

 ,אמצעיסעתירימופעיסשללכיןןןלהתפתח

 ,דומיננטיפחןתהריקודשלהמרכיבשבהס

אףולעיתיסמשניתהיאהיחידשלןהנוכחות

ביצןעיסמייצרשאינובמקרה ,מתבטלת

זו.למגמהגבולשישלינראהמרשימיס.

שלהגירויסףנעשהולהדהיסלהרשיסבמירוץ

דברשלשבסופועדןיותר,יותרגבוההקהל

שימושישלהשילובגסלחדש.מהעודאין

בעייתי.הואהבימתיהמחולעסשוניסמדיה

יהיה ,שבשילובהחידושעצסשייעלסברגע

שאינסשילןביסכלפייןתרביקןרתיהקהל

אמיתית.אורגניתאחדותיוצריס

לראותאמיתיצורךלפחות)(ליישלכ,ךמעבר

להיותיכוליסשאנו,כאלהאנןשכבנירקדניס

הולכיספשןטהסכאשרגס ,מהסמרןתקיס

המןפלאהטריולמשל,בזה.זהמביטיסאו

דומהנהרין.אוהדשל "רסהב"טבןלה

 ,"יייאגבת-שבע,עבןרשלןהאחרןנהשהעבןדה

מצומצסמחול-זהלכיווןלחזורניסיוןהיא

ישאחדלכלשבן ,הרקדניסןבמספרבאמצעיס

משמעות.בעלתאחדכלשלונוכחותותפקיד

-Jד= 
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המרכז IIאיסטנבןל,שלהאןפרהבית ~

בןאטאטןרק",ש IIעןאןמנןתלמןזיקה .........
ניצבהטןרקי,הממלכתיהבאלטלהקתעןבדת

טקסים.-ככרהשםאתהנןשאתהענקית,בככר

צהןבןתבמןניןתמילאההיאכיגמןר,ןבצדק

מספןר.רבןת

(שמספרהענקיתהעירבשמיחגיםשחפים

בלילהכןלה).ישראלשלמזהכפלייםתןשביה

ןאזהמןארת,לכיכרמעלהציפןריםמתעןפפןת

עלזןהרןתאגדיןת,אש-ציפןריכמןנראןתהן

כחןלה-קטיפההמזכיריםהלילהשמירקע

ביןפין.ןמקסיםפיןטימראהכהה.

באלטלהקןתשתיכיוםפןעלןתבטןרקיה

הראשיןת,העריםבשתיממלכתיןת,קלאסי

במעברהשןכנתןאיסטנבןלהבירהאנקרה

הבןספןרןס.לאסיה,אירןפהשביןהצרהימי

רשמית,בירהביןהחלןקהתרבןתיתמבחינה

הראשיתןהעיר ,אנקרההממשלה,מןשב

שלקןנסטנטינןפןלהיאאיסטנבןל,הסןאנת,

תל- .בארץהמצבאתמזכירהביזנטיןן,ימי

הכנסת,מןשבןירןשליםהתרבןתמרכזאביב

ןנין-יןרק.ןןשינגטןן-ב IIבארהגםהמןכרמצב

לאלמעשההשניה,העןלםמלחמתגמרעד

אחתמקצןעניתמחןללהקתןלןהיתה

ןאלןאהדהנינטהןזמנה 1946בשנתבטןרקיה.

הבאלטשלהאןמנןתיתןהמנהלתהמייסדת-

 .המצבאתלבדןקלבןא-המלכןתיהבריטי

לבאלט,פרטיןתסטןדיןתמספרקיימןתהין

נןסדןאלןאהדהשלבהמלצתה , 1947ןבשנת

שתפקידןלבאלט,בית-ספרבאיסטנבןל

הןעבר 1950בשנתמקצןענים.רקדניםלהכשיר

לאנקרה.זהמןסד

השלםהקלאסיהבאלטהןפק 1963בשנתרק

לצ'ייקןבסקי-הנמה""היפיפיההראשןן,

גילמהאןרןרההנסיכהתפקידאתפטיפה.

 .) Meric Sumen (סימןמריץ'הרקדנית

בית-שלבקפיטריהסימן 'מריץעםישבתי

חייעלליסיפרהןהיאבאיסטנבןל,האןפרה

רןקדת,אינהכברהיאכיןםשם.הבאלט

ןמדריכהכמןרהמשמשתןהיאכמןבן,

אשההיאהלהקה.שלהצעירןתלרקדניןת

שיערבעלתמגילה,בהרבהצעירההנראית

היאאמא,כלכמןערניןת.ןעינייםשחןר

 ,ןסיפרהנאה,נערשלתצלןםמתיקההןציאה

בבית-הספר ,בשטןטגארטבאלטלןמדשבנה

שם.קרנקןג'ןןש IIע

זן ,בטןרקיההבאלטלהקןתמשתיאחתכל

 100עד 80להיששבאיסטנבןל,ןזןשבאנקרה
איסטנבןלבאלטןטכני.ניהןליןצןןתרקדנים

גםהלהקה .לשבןעאחתבערךבעירמןפיע

מדיכמעטמסתיימתןהעןנה ,סיןריםעןרכת

כלהמןכרת ,באנטאליהמןפעיםבסידרתשנה

שםהמתקיימיםמןפעיםלישראלים.כך

עתיק.יןןניבאמפיתיאטרןן

הרישמיןת,הלהקןתלשתימאןדשמיןחדמה

כאח,דכןלםהעןבדים,ןיתרשהרקדניםהןא

משכןרתאןמנםמבטיחזההמדינה.עןבדי

כי ,קטנהלאצרהגםזןאבל ,ןפנסיהקבןעה

יכןלטןרקיאזרחרקהטןרקי,החןקלפי

למעשהשאיןהסיבהןזןממשלתי.פקידלהיןת

בלהקןתבלהקןת.אחרןתמארצןתרקדנים

ןרקדניןתרקדניםמצןייםרבןתאירןפיןת

אבל ,שםבתי-הספרבןגרימטןרקיה,שמןצאם

שללדעתהגןרם,ןזה"זרים".איןבמןלדתם

חדשניןתהשפעןת,להעדרסימן 'מריץ

ןמעןררןת.

נאה.דברזה ,פנסיהלהםשמןבטחתרקדנים

בעןבדה,מכירהאינהטןרקיהממשלתאבל

אינםרקדןשלהמלאיםהעבןדהשחיי

הפנסיהחןקלפי , 65בגילמסתיימים

למשל . 40+בגילכבראלא ,הממלכתית

בגילממלכתי,הןאהבאלטשםשגםבדנמרק,

ןלזכןתלגמלאןתלצאתהרקדןיכןלכברזה

אחרישניה,קריירהלעצמןשיבנהכדיבמענק

מסןגלאחדכלןלא .מהבימהיןרדשהןא

אן ,חזרןתמנהלאןמןרהןלהיןתלעבןר

בתפקידיםצעירןתרקדניןתשלמדריכן

סימן· 'מריץשעןשהכפי ,הקלאסיים

 IIבראןן IIלקריאןתבעמידהכפייםןמחיאןת

השנתיהפסטיבלבמסגרתממןשכןת)

שלהקתשעההמתקייםפסטיבל ,לאןמנןיןת

לא ,השנתיתהקיץלחןפשתיןצאתהבאלט

הממלכתיהבאלטשלבמןפעיםלחזןתזכיתי

עליהם.לדןןחיכןלאיניןלכןהטןרקי,

אנקרהשלהבאלטשלפעןלתןבראשיתכבר

מקןרייםבאלטיםליצןרנסיןנןתןשםפהנעשן

יצרה 1965בשנת ,למשלטןרקיים.נןשאיםעל

 "המענייןליד IIאתןאלןאהדהנינט

)" Cesmebasi "(, בצעדילהשתמשניסתהבן

שללמןזיקהמסןרתי,עממיטןרקימחןל

 ) Ferit Tuzun (טיזיןפריטבשםטןרקימלחין
בעיןתיןצרבעבריתטןרקייםשמןת(תעתיק

זן,בשפהחדיםצליליםבשל ,פשןטןתלא

ןיש ,גרמני Umlautכ-נשמע Uכללמשל

בעברית).מקבילהלהםשאיןרביםצלילים

קלאסיהינןאיסטנבןלשלהלהקהרפרטןאר

 IIהברבןריםאגם IIכגןןיצירןתןכןלל ,בעיקרן

 IIספרטקןס IIןהבריטי)דיןדרק(שהעמיד

המנהלכיןם ,ןאמןשיןרישל(בכןריאןגרפיה

גרמניה). ,דיסלדןרףשלהבאלטשלהאןמנןתי

ארבעשלבערבהלהקההןפיעהשעברהבעןנה

הלהקה.מאנשיצעירים,יןצריםשלעבןדןת

להןפיעהרקדניםחייביםשלהמןפעיהמלבד

 ,לןמסןנפיםשהםבית-האןפרהבהפקןתגם

 ,שניםעשרןתלפניבאירןפהרגילשהיהמצב

בהפקןת.הבאלטקטעיאתןלבצע

שהרכבהאנקרה,שלהלהקהמנהל

שלמזןת,ימהןת ,שןנהאינןשלהןהרפרטןאר

 Beyhan (מןרפיבייהאןהןא ,איסטנבןל
Murphy (, ןאתII איסטנבןלבאלטII מנהלת

 ,נמרצתאשההיאקארהיקטהקארה.יקטה

אתהחיצןניתבהןפעתהבמקצתהמזכירה

היןת ."ןהיפיםהאמיצים IIמספקטרהסאלי

המחןללהקת IIבחברתלאיסטנבןלןהגעתי

מסחררת(בהצלחהשהןפיעה "הקיבןצית

גייןןאןגםהחשןביםהמקןמייםריםצהיןבין

כןריאןגרפית ,) Geyvan McMillan (מקמילן

בכתיבהבעיקרעןסקתהיאכיןםשפגשתי.

השפעתאתלטןרקיהשהביאהןהיאןניהןל,

-70הבשנןתכי ,האמריקניהמןדרניהמחןל
מרתהשלבבית-ספרהבאמריקה,השתלמה

קאנינגהם.מרסעםןעבדהאהםרג

מןדרניתלהקהניהלההיאהשניםבמשך

שלקטנןתקבןצןתכמהישכיןםמשלה.

שהיאכפיאבל,העכשןןי.בסגנןןרקדנים

שלתמיכהללאלהתקייםקשה"לי,אמרה

להקןתשתילמסגרת(מחןץןהמןפעיםממש,

 ."ספןראדייםהםהממלכתיןת)הבאלט

הקןדמתבמאהשהתחילהמזרח,תחןשתאת

נמצאשאתהשעהלחןשיכןלאתה ,כאןממש

לשפתהמרכזית,הרכבתלתחנתסמןך

הסןפיתהתחנההיתהכאןהריהבןספןרןס.

מקןם ,האגדיהאןריינט-אקספרסשל

רבןת.בלשיןתרצחעלילןתשלהתרחשןתן
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הקןדמתבמאהאירןפהבנילגביהתחילכאן

 ...הקסןם ,האקזןטיהמזרח

הבאלטאןמנןתתןלדןתעלהפרטיםרןבאת

מצבהאתלחןשיכןלממששאתהזן,בארץ

האחדבצידןאירןפהבין ,הייחןדיהגיאןגרפי

השניה,שבגדהלאסיההבןספןרןסמיצרשל

דליאןןאק'זההיסטןריןןשלמספרןלמדתי

) Jak Deleon (. עלשגאה ,יהןדיהןאדליאןן

בישראל.ביקרןכבר ,הספרדימןצאן

ןתמידמשןמשיםספריםשלחנןיןתחןבבאני

לפעמיםכיהמאןבקים,בדפיםלנבןרמןכן

בלתיבמקןמןתאפילןלגלןתמצליחאתה

ספרלמצןארציתילמיניהם.אןצרןתצפןיים

באחד .בטןרקיההמחןלאןמנןתתןלדןתעל

שלהראןןהבחלןןראיתיהרחןבןת

 Danceשלישנןתחןברןתאנטיקןןאריאט
Magazine ספרןביקשתינכנסתי .האמריקני

קצתחשבההמןכרתבטןרקיה.באלטעל

שלהבאלטשלההיסטןריהעלספריאהןהב

כמןבןזה ...בטןרקית ,כמןבןאבל,-טןרקיה

גםזהספרשישאמרההיאהרבה.ליעזרלא

עןתקלמצןאהצליחהלאאבלאנגלי,בתרגןם

המשכתילחטט,אןהבןאניהיןתכלשהן.

ספריםערימתבראשןממשבחנןת,להסתןבב

שבןידעתי,לאמבןקשי.אתמצאתיישנה,

אתגםאפגןשייהקיבןצית",במןפעבערב,

עצמן.המחבר

~ 
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Iת Iךש nתם Iךש nתם Iךש
DANCE MAGAZINE V' 

שנה 70חוגג

להופעתו

למחןל,המןקדשיסבכתבי-העתהןןתיק

 Danceה-בחןדשן,חןדשלהןפיעהממשיך
Magazine ביןניחגגבנין-יןרק,אןרהרןאה

אתהחלהירחןן .-70ההןלדתןיןסאתהשנה

 Theהכןתרתתחת , 1927בשנתבהןליןןדדרכן
. American Dancer 

 1942ןבשנתלנין-יןרק,עברהןא 1933בשנת
רכשהןאאןרטןןיין.רןדןלףהמן"לאןתןקנה

יצאאלהןמשנייס , Danceכתב-העתאתגס

 , Dance Magazineה-העןלסלאןיר

הירחןןהיןסעדהןאהתפןצהשמבחינת

לןישבעןלס:המחןלאןמנןתבתחןסהמןביל

ןקןניס.מנןייסאלף-60כ

עןרכיןןבין ,ןמעןדכןרציניכתב-עתהיהזה

הןןתיקהברזל,אןכגןןאישיסהיןןכתבין

הרינגןדןריסבארה"בהמחןלשבמבקרי

בשנתאןרראתהשלההראשןנהשהכתבה

בשנתלמערכתהצטרפהג'ןאללידיה . 1945

 1952-בשניסהראשיתלעןרכתןהיתה 1947
בפעספעסמדילכתןבהןסיפההיא . 1970

 . 1922בשנתמןתהעדהעיתןןעבןר

אזעדשהיהמיקןמן,ןיליאסהתמנה-1970ב

ראשי.לעןרךבירחןן,ןהמכירןתהפרסןסאיש

התיחסןתןכיהירחןן,כיןןןאתשינההןא

ןפןפןליסטית.מסחריתהיתההמחןללאןמנןת

מלבדאבלהתפןצה,גדלה 1988בשנתמןתןעד

ןכמהבארנסקלייבשלהקבןעיסמאמרין

רמתבמערכת,שנןתרןהןתיקיס,מהכןתביס

ירדה.הכתיבה

ממןסחרלכתב-עתהיה Dance Magazineה-

ןתלמידילמןריסבעיקרשנןעדןשיטחי,

מןתן,אחריהחליף,קןמןןיליאסאתסטןדיןת.

העיתןןרמת . Richard Philpסגנן,שהיהמי

מכןןןהןאכיןסגסאבלבמקצת,עלתה

ןלמןריס,למחןללסטןדיןתיןתרלמעשה

תפןצתןאבלעצמס.האןמנןתלאנשימאשר

בינלאןמית.חשיבןתלןמעניקההגדןלה

באמריקהבנעשהברןבןמתרכזןתהכתבןת

אסגדןלןת'!"ההלהקןתבתחןסןבעיקרבלב,ד

שלמאמריסבןמתפרסמיסכיןסגסכי

רצינייס.מבקריס

שלהישראליתהכתבתארןכןתשניסבמשך

סאןדן.דןרההיאהמגזין

V' שנה 50לכבוד

ושראללמדונת

מןזמניסןלהקןתיהישראלשרקדנישעה

מדינתלייסןדהשניסיןבללכבןדלהןפיע

המחןלירחןןהחליטהעןלס,רחביבכלישראל

בןינה,היןצאאןסטריה,של

Tanz affiche , מגליןןכמחציתלהקדיש
הישראלי.למחןלשלן ' 97נןבמבר

הקיבןציתהמחןללהקתשלתצלןסבשער

אנדריאהבישראל.מחןל(בעברית)ןכןתרת

נעןריהבימיקראןסגרטרןדעלכןתבתאמןרט

במןסףהמאמרשלתרגןמן(ראהבןןינה

למחןלייהרבעןןשלזהבגליןןקראןסגרטרןד

 Alfred (אןברצאןכראלפרדבישראל"),
" Obel"Zauchel (, הציבןריחסיןאישהיסטןריןן

ביןמקשראןסטריהשלהממשלתילבאלט

-20השנןתשלמחןל-ההבעהןמבצעייןצרי
סןקרמנןרגיןראבישראל.דרכסןביןבןןינה

גביבארץ;העכשןןיהמחןלשלמצבןאת

חץעמןסנהרין;אןהדעסמשןחחתאלדןר

מעיןישהגליןןןבסןףעבןדתןעלמתראיין

מנןר.גיןראמאתמןנןלןג

V' צמחבנומוו

1901 1997 

הדמןיןתאחתצמח,בנימיןנפטרהשנהבקיץ

ןהמחןלהעבריהתיאטרןןשלהמרתקןת

היהנחןסשאחין-צמחבנימיןהמןדרני.

במןסקבהייהבימה"תיאטרןןשלמייסדן

לאמריקה,הבכןראחיןעסעבר- 1918בשנת

התפלגבעןלססיןריסשנןתמקץכאשר

מהשחקניסןחלקייהבימה"שלהקןלקטיב

 ,הקבןצהשלןהמנהיגהמייסדןבראשס

כחבריהס.ארצהלעלותלאהחליטן

בנימיןהיה-30השנןתראשיתשלבאמריקה

בעלהמחןלבתנןעתןככןריאןגרףכרקדןפעיל

בייסכאשרבנין-יןרק.הפןליטיתהמןדעןת

אתבנין-יןרקריינהרדטהגדןלהגרמניהבמאי

 The Eternal Roadשלן,התנ"כיהאפןס
צמחבנימיןאתהזמיןהןאהניצחית"),(ייהדרך

למעןהענקי.המןפעשלהכןריאןגרףלהיןת

לימדחי,בהמהןליןן,דצמחחזרזןעבןדה

צמחיצרבלןס-אנג'לסלנין-יןרק"ןהןפיע,

בימתעלהמןנימןפע 1935בשנת

מעין , Hollywood Bowlהאמפיתיאטרןן

הניצחןן",יינשףהשסאתשנשאהיימסכת"

נלהבןת.בביקןרןתאןתןשזיכתה

פןליטי,במחןללצמחשהיההענייןלמרןת

אתזנחלאמעןלסייהשמאלני",הפרןלטארי,

מעבןדןתיןניכרחלקהיהןדית.המסןרת

כרקדןשלןהסןלןןהןפעןתהכןריאןגרפיןת

יהןדייס.נןשאיסעלהתבססן

האןמניסשרןבשעה ,-70מיןתרשלבגיל

ארצה,סןף,סןףעלה,לגמלאןת,פןרשיס

לדרמה,בבתי-ספרלימדבירןשליס,התישב

ןהיהבישראלהמחןלבתחןסבנעשההתעניין

הצעיריס.תלמידיןידיעלנערצתלדמןת

פעסרקשמןפיעמהזןאןמןמןפלא,איש

הבימה.עלשניסבעשרןת
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V' צעירמחול

בשטוטגארט

(שהיהנובר"ע"שייהחברהעורכתשנהמדי

כמאתייםלפניבשטוטגארטהבאלטמנהל

שלאצעירים,יוצריםשלפומבימופעשנה)

השניםבמשךהפכומהםמעטים

ג'וןקיליאן,ייריידועי-שם.לכוריאוגרפים

ורנאטושולץאווהפורסיית,בילי ,מאיירנוי

הנעוריםעבודותאתיצרוכולםזאנלה,

נרקדוואלהבשטוטגארט,שלהםהראשונות

החברהמופעיבמסגרתהציבורבפנילראשונה

נובר.ע"ש

שכזה,מופע-חלון-ראווהשובנערך ' 97ביוני

הבאלטרקדניהםיוצריושרוב

 .איהשטוטגארט

הופיעשכברהישראלי,לב,ליאורגםאלהבין

שלווהעבודהשעברה,בשנהכיוצרזובמסגרת

התחרותבמסגרתדלל,סוזןבמרכזבוצעהגם

 '. 76שנתבסתיושםשנערכההבינלאומית,

ייניגון"שנקראלשלושה,מחוליצרהואהפעם

ארנסטלצליליהגרמנית),בתכניהגם(בעברית

ובאך.מושהלסאיגנץבלוך

 aStuttgב 1er "העיתוןשלהמחולמבקרלדברי
Zeitung ", לב,ליאורמוכיחקראוזה,ברנד

לאשלוייתקווה"במחולשנהלפנייישהצלחתו

לשלושתמניחהואקלושבאורמקרית.היתה

ממנה,מנוסשאיןבדידותם,אתלהביערקדניו

מצליחים.אינםממנהחלץלהמאמציהםוכל

מהבדידותלהפיקמסוגלהכוריאוגרףאבל

זורמתשלוהתנועהלכאורה.חיובימשהו

קיליאןאתקצתמזכירוזההבימה,עלבנחת

עבודהזומדכאת.ממשוהעבודהבצעירותו,

בשלה."

דואטהואישראלתוצרתלפסימיזםגמורניגוד

קאנטרלפנלופההצעירההספרדיהמאת

) Penelope Cantrell (, יום."ישמחרייגם

המפורסמתהשורהעלאולי,הנשענת,כותרת

כותבהרוח".עםייחלףהסרטאתהמסיימת

שלהואהערבשבקטעיייהטובקרואזה:ברנד

שלההמינימליסטיהדואט ....קאנטרלפנלופה

רקדן.להיותהאושרעלמכריזהשמששטוף

בתנופותנעיםמגידובדימיטריוליברמאריקה

יצירהמתוךפרקלצלילימושלמתבהרמוניה

העומדהרחבהחללאתמנצליםפרגולזי,מאת

החשקנגמרטרםלהם,ומתעופפיםלרשותם

מחרגםכיהיורד.הערבאלבהם,להתבונן

מחול."תוךממנויהנווהםיום,יהיה

היאהצעירהוהיוצרתיתכןהמבקר,לדעת

אתשהחלוהגדולים,היוצריםלשורתשתצטרף

זו.במסגרתדרכם

V' ותראפיהזבנג

מלהקתולשעברמעין-החורש-ורדימוןיסמין

חברה(עםבלונדוןנמצאת-הקיבוציתהמחול

הםושםבר-אמוץ),גיאהוידאואישלחיים,

הישראליהשםאתהנושאתלהקהמקיימים

אם- " Zbang Dance Company "מאוד
ידוע.לאזבנג,מהומביניםהאנגלים

שלביצירהמופיעההזבנגלהקתמקום,מכל

 ," Therapist "השםאתהנושאתיסמין,
כותבתבית-חולים.בתוךבחייםהעוסקת

זהותךשםמקום ,רגילחוליםייבית-היוצרת:

גופנילמאבקהופכיםוחייךלמחלה,הופכת

קרובוכלבפוטנציהחולההואאחדכלבתוכ,ך

אהוב."קרובבתוכוישלביקורהמגיעמשפחה

~ 
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V' בקורסישראלים

למחולבינלאומי

בספרד

התקייםשבספרד ) Santander (סאנטנדרבעיר

בחסותראשוןקיץקורס ' 97יוליבחודש

בקורסהספרדי.והתרבותהחינוךמשרד

ספרדרחבימכלמקצועניםרקדניםהשתתפו

באירופה.נוספותומארצות

משהבו:ללמדמוריםשניהוזמנומישראל

מחולהאחדשלימדוליפשיץ,ואלכסנדרקדם

מחולאתקלאסי.באלטוהשנימודרני,

אסמרלדהמרצ'הלימדההפלמנקו

) Merche Esmeralda (, המורותאחת

זה.מיוחדבסגנוןביותרהידועות

 ~שבועיים.נמשךהקורס

V' בחלב""אורז
אדלמןרובישלעבודה

ברוטרדם

אצלשלמדצעיר,ישראלייוצראדלמן,רובי

לפנינסעבגעתון,המחולובסדנתמרגוליןירון

העירשללמחולבאקדמיהלהשתלםשנתיים

הולנד.רוטרדם,

 An'OZ con "חדש,מופעאדלמןיצרלאחרונה
leche " ,השםלמרותבחלב."ייאורזמשמעשמו
שמהעלכךשנקראמתוק,מאכלשלהתמים

לדבריזהו,רקע,לושמשמשתמוזיקהשל

אינהוזוהעוסק,מחולוהיוצר,המבקרים

שלנפשיותובעיותבקשייםבימינו,הפתעה

אכזרימחולזהוהמבקריםלדבריהצעיר.הדור

מבקרתמחשיפה.נרתעושאינוחושפנילמדי,

מכתירהבאמסטרדםהגדוליםהעיתוניםאחד

אפשראילרגעייאףשלה:הביקורתאת

היתהברוטרדםואילוהנושא"אתלהפנים

בקיצור,מחוספס."מאצ'ויימחולהכותרת:

אדלמן.רובישללעבודתואדישנותרלאאיש

 Theaterתיאטרוןבמסגרתבוצעההיצירה
LantarenNenster .חמשתביןברוטרדם

קבוצתבתהישראלית,גםהמבצעיםהרקדנים

תל-חזרותומנהלתארקינ,דמיכלכינרת,

שופר.פנינהאביבית,

V' והילדהמחול

הבינלאומיהאירגוןשלהישראליהסניף

השמיניהשנתיכינוסוקייםוהילד"ייהמחול

ב-בתל-אביבשבבית-אריאלהלמחולבספריה

 '. 97באפריל 20

מחקרעלדיוןהתקייםמשתתפים.-40כנכחו

ביניהןהרצאות,התקיימווכןבארץ,המחול

יוסףד"רהארכיאולוגשלהמרתקיםדבריו

ד"רפרהיסטוריים",ייריקודיםעלגרפילנקל

הערביבמחולמחקריםעלדיברחדדמונעם

מסורתעלדיברהאקלובמרגרטבישראל,

מסרהבהט-רצוןונעמיהבוכאריהמחול

 ~בארץ.המחולמחקרעלסקירה
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V מהודוהחזרה

השתלמןתמשנתארצהשברבלאזמןלפני

למשפחתבןצעיר,בחןרמסילקר,רפיבהןדן

ןרהשלמתלמידיהשהיהמהןדן,עןלים

הןדן,ממשלתמטעםלמילגהזכההןאגןלדמן.

באקדמיההמנייןמןלסטןדנטןהיה

שבעירלאןמנןת ) Kuchipudi ("קןצ'יפןדי"

ההןדית.היבשתחציבדרןםמדרס,

ארבעההןדיםהצעיריםשןהיםכללבדרך

מידןת,רחבבבניןשןכנתזןבאקדמיה.שנים

ראשןפנימיה.מגןריםחדריגםהכןלל

יןגיסיתנדראהןאהגןרן,האקדמיה,

) Sithandl'a Yogi (, דבר.יישקפיןןעל

II ןשם-המבטהןלךלשםהןלכת,שהידלאן

המסןרתיןתהאמיתןתאחתהיא- IIהיןפינןצר

 ,במזרחכמןבמזרח .הדגןלהמןרהשל

לנסןתרקאלאלדבר,מרביםלאבשיעןרים

ידיעלהמןכתבןתהתנןעןתאתןלבצע

העיקריהמשמעתיהאמצעיןהגןרן.המסןרת

 ,ןתי"אהכיתה.כללאןזניפןגעת,הערההןא

כןלם.לעיניככההשפילןלאל, IIמחןשבאכמי

גגעלקטנהדירהלישהיקצןלכ,ךזכיתיןגם

 .סטןדנטיםעןדעםלגןרנאלצתיןלאהבניין,

שםהיןאבללןהט,פחהיההביתןגגאןמנם

 ."פרטיים'מערביים',ןשירןתיםמקלחתלפחןת

 , 13:00ןעדבבןקרמתשעהןהלימןדשעןת
הצהרייםאחרשעןתהערב.עד-18:00מןשןב

העתיקה,סאנסקריטשפתללימןדמןקדשןת

עתיקהיצירהה"ןדה",אתלקרןאמאפשרןזה

חלקשהןאבמחןל,העןסקתןמקןדשת,

הדתית.ןהאמןנהמהמסןרת

II בבניןמתגןררןתהןגםתלמידןת.גםיש

אינןהנערןתלבנים,בניגןדאבל ,האקדמיה

צמןדה",בהשגחהאלא ,לעירלצאתיכןלןת

רפי.מספר

בתהיתה .היחידהזרהתלמידהיהלאהןא

אחרןת.ןארצןתמהןלנדןתלמידןתמבןלגריה

לתלמידןתמאשריןתררבחןפשהיהלהן

ה"מקןמיןת".

האם .הודיממשנראההריאתהאבל-

משלהם?כאחדאליךהתיחסוובשוקברחוב

הכלידעןמיד ,בהןדיתדברתיאם"אפילן

מחירממניביקשןבשןק,למשלזר'.'שאני

בעליבעיניהנראיםלתייריםשנןעד ,גבןה

לשאלהאגב, ...'מאמריקה''עשירים',הדןכנים

 ...אמריקהבקצהלי,ענןתמידישראל,איפה
אןתם".לבלבלהצליחלאשליהמראה

כלןיש ,ממןפעיםבעיקרמתקיימתהאקדמיה

ןבאיזןריםבאירןפהבעןלם,רביםסיןריםשנה

נןספים.

הביתיןתןלבעיןתהביתה,מסילקרחזרעכשין

שלתלמידיהעםלהןפיעימשיךהןאהרגילןת.

בסטןדיןללמדגםמתחילהןאןבנןסף ,גןלדמן

שלה.

V נשייחילופי

למחולבספריה

אתטןלידאנןגילהמנהלת-80השנןתמראשית

בבית-השןכנתלמחןל,הישראליתהספריה

בקרןבלפרןשאמןרהגילהבתל-אביב.אריאלה

טליהבקרןבאןתהתחליףלגימלאןת.

לאחיפןשיםלאחרןזאתפרלשטיין-כדןרי,

אתגםהכןללכזה,מןסדניהןלשכןפשןטים,

רביםכישןריםדןרש ,הישראליהמחןלארכיןן

ןמגןןנים.

עלכאחראיבתפקידןימשיךקלאפרראדן

שבבית-ניתהעירןהספריהשלהמחןלמדןר

אריאלה.

מתןכםאיש. 3250בספריהביקרן 1996בשנת

ספריתשמארגנתלהרצאןתאיש 707האזינן

 116ןידיאן,בקלטןתצפן 736בית-אריאלה,
ןהדרכה.יעןץקיבלןסטןדנטים

תיקים 941מצןייםשבספריההמחןלבארכיןן

אתניןמחןלאירןעיםןאןמנים,להקןתשל

עלהמחןלאתהמתעדהארכיןןמלבדבישראל,

בעןלם.צןרןתיןכל

V קופיאייריש

ברגליים

 " Riverdance "אירי,בטעםבתנןעהמחזמר
ןאמריקה.אירןפהבימןתאתכןבש ,שמן

ןהילןבילהמלחיןידיעלחןברהזההלהיט

) Bjll Whelan (, אתזהלצןרךששדד ,-43הבן

שלהקלטייםןהמחןלןתהמנגינןתאןצר

 7בןבקטעהיההמןפעשלראשיתןאירלנד.

האירןןיזיןן.תחרןתעבןרשנןצרדקןת

להעניקמצליחיםנגנים-28ןרקדנים 75

בטעןת,אןבצדקשנחשב,מהכלשלזהלאןסף

משהןלהעניקןמצליחיםאיריתלמסןרת

צןפיםמיליןן-2.5מיןתרשכברמלהיב,למןפע

האטלנטי.האןקיאנןסעברימשניאןתןראן
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""'IIIIIIIIIII זהיצאוכאילורקדניות,שבעלבמה
בשר"בריקודביזנטיות.איקונותמתוךעתה

מציגותאנדרסון/'יההכוריאוגרפיתשל "ודס

ותנועותידייסמחוות ,תנוחותהרקדניות

נוצריתדתיתמאיקונוגרפיההשאולותעינייס

 . 0מעוניוקדושיסחבלהמלאכיקדושיס,של

מורכבותמשמעויותישזאתאומנותיתלשפה

הסמליס ,הדמויותהדימוייס,בבחירתוכוונות

משתמשתאנדרסוןאולס,האלו.והסימניס

כנקודתרקאלהחזקיסחזותייסבדימוייס

הרקדניותממשיכותמכאןלריקוד.מוצא

בעולמןמרוכזותכשהןהרצפה,עללהתנועע

חלק.לוקחאינובאולסהצופהשבוהפרטי,

שלהתנועותמילוןהוגבלשקודסכשס

שלהן.התנועהמרחבעתהמוגבלכךהרקדניות,

מרתקת.התנועהשפת ,המגבלהלמרותאולס

תנועהסגנון "ודסבשר IIליוצרתאנדרסון

מפותלותתנועותהמשלבמאו,דועשירמקורי

עסהזההצרוף .מדויקותמאודתנועותעס

נותןהפנימיבעולמןהרקדניותהתרכזות

מילוןלריקוד.ומסתוריתחושניתאיכות

הייחודיאתמדגישאנדרסוןשלהתנועות

להציעניסיוןכאןישהנשיס.בתנועתוהשונה

יכולהאשהשגוףתנועתיתושפהאיכויות

משתמשתאנדרסוןמיוחד.מאמץללאלבצע

המבוצעתהתנועהעלמרובותבחזרות

 Steve (בלייקסטיבהמלחיןשללמוזיקה
Blake (. החזרות ,שלסערבשלבריקוד

הרתמייסהיסודותעסהתנועהשלהמרובות

לירידהמהזמןאחרימביאהמוזיקה,של

יתר.אריכותשלולתחושהבריכוז

II עודיצרהאנדרסוןשריקודהוא " 0ודבשר

במסגרתהשנהבמרץוהועלה 1989בשנת

בלונדון. Placeב- Spring Loadedפסטיבל

בנושאימתעניינתשהיאמסבירהאנדרסון

רבהחשיבותלהסומיחסתומיניותנדר'ג

התוכןביןמתחליצורמנסההיאבעבודותיה.

שהיאבריקודיסהמבצעיסשלהג'נדרלבין

הפוטנציאלאתהיוצרהואזהמתחיוצרת.

לעבודותיה.העוצמהאתונותןהפוליטי

הכוריאוגרפיתמגבילה ," 0ודבשר IIבריקוד

עסויחדהרקדניס,תנועותאתבכוונה

מצביוצרתהיאהפנימיבעולמסההתרכזות

מנותקמשלהס,בעולסמצוייסהרקדניסשבו

מתנועעותבריקודהרקדניותהצופה.מהעולס

יחדזהוכלאחידהובתנועהבקבוצותתמיד

ותנועותפניסידייס,במחוותהתמקדותןעס

לאווירהמוסיפההתנועותעלהחזרההעינייס.

נראותבריקודוהנשיסהריקו,דשלהמסתורית

אינהאנדרסוןסולידריות.בעלתכקהילה
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שלהסטריאןטיפיןתהפיזיןתבאיכןיןתבןחרת

עםלהזדהןתיןכלשהקהלמנתעלרקדן,

שלההרקדניםעלאבלהבמה.עלהמבצעים

יבחיןשהקהלכדיגבןההמיןמנןתבעלילהיןת

צריךאיךעלשלןהצרבדימןיטעהשהןאבכך

להראןת.רקדן

שלעבןדןתיהשלהחזןתיתןלעןצמהלהשפעה

היאזאתןאתמרכזית,חשיבןתישאנדרסןן

האביזרים,התלבןשןת,באמצעןתיןצרת

באהדברהתנןעה.לצדןהתפאןרההתאןרה

ןלאןרךההדןקהפעןלהבשיתןףביטןילידי

בלייקסטיבהמלחיןעםיןצרתשהיאשנים

) Steve Blake (, קןרדרסיימןןהתאןרהמעצב

) Simon Corder ( סנדרההתלבןשןתןמעצבת

היאןדםייבייבשר .) Sandra Powel (פאןןל

המסתןבבןתארןכןתזהבשמלןתעיצבה

הרקדניןת.גןףסביבברכןתןמתערבלןת

נןחןתשהןןנראהנקי,קןהארןכןתלשמלןת

ברכןתנןפלהכבדהבדבהן.להתנןעעמאןד

מתנןעעןתהרקדניןתכאשרמטהכלפיןכבדןת

עלמתפתלןתהןכאשראןלםבעמידה,

לצדמיםשלןליתכמןהבדנקןןההרצפה,

איכןתפאןןליןצרתבכךהרקדניןת.מןתני

מימדהתןרםהבדתנןעתשלמיןחדתמאןד

משתנההריקןדבמהלךהנשים.לתנןעתנןסף

התאןרהפנסיבאמצעןתהשמלןתגןןן

המןזיקהקןרדר.משתמשבהםהצבעןניים

בעלתהיאלריקןדבלייקשכתבהמקןרית

עלהבמהעלןנןגנהברןרים,ריתמייםיסןדןת

המןןתיי.ייקןרבנןתלהקתנגנישלןשתידי

שסיימהלפני .באלטאנדרסןןלמדהבילדןתה

 ,בלןנדןןלתנןעהלאבאןבמרכזלימןדיהאת

לאןמנןת,ספרבביתללמןדהספיקההיא

היאהרןק.לעןלםקצרהגיחהגםלהןהיתה

מןצאכנקןדתבבאלטשלהברקעמשתמשת

מילןןמתןךמשלבתןגםיןצרתשהיאלעבןדןת

עבןדתהבתחילתבעבןדןתיה.הבאלטתנןעןת

עלשיצרהבכןריאןגרפיןתאנדרסןןהתמקדה

אפשרלכךןדןגמאפנים,ןהבעןתידייםמחןןת

במהלך . 1987משנת Marinaבריקןדלראןת

לנןעשלההמקןריהסיגנןןהחלהשמןניםשנןת

ןהטלןןיזיה,התיאטרןןאלמהפרינזילאט

מלא,באןרךעבןדןתליצןרהחלהכאשר

המקשררעיןןעםחלקיםמספרהכןללןת

ביניהם.

(מבטאים The Cholmondeleysלהקתאת

ייסדהלמה),לשאןללאןנא-ייציןמליזיי

שוההפרדהצם 1Jב

שים Jהת jJוהביןדרסון Jא

 1Jוהציסיון Jישוהגברים.

שים Jשואחרתהצגה

ביטויוידיגםשבאד.בריקו

יסטי Jהפמייכוחוב

המחוו.וום 1Jבהו Jהמת

שובריקודשים Jה

קווןאתמבטאותדרסון Jא

יוויות 1Jמשמכוו 1Jהייחודי

י" J"השכמיןמשמשותווא

בריקוד"האחר"

בלבד.נשיםכלהקת , 1984בשנתאנדרסןן

מפןרטרטשאןלהלהקהשלהמיןחדשמה

 The Cholmondeleys ,עשרההשבעמהמאה
Sisters , שהןצגזהןת,אחיןתשתיהמתאר

הןפיעההלהקהבלןנדןן.טייטבגלריית

מחןללמןפעימקןבליםלאבמקןמןתבתחילה

גלריןת,פתיחןתקברטים,כמןאןמנןתי,

ןלפתחלהרחיבמנתעלןפאבים.מןעדןנים

רקשיצרהלעבןדןתמעבראלצירתהיאת

אחלהקתאנדרסןןייסדה ,נשיםעבןר

 Theבלבד,גבריםמרקדניםהמןרכבת
Featherstonehaughs פאנשןז)(מבטאים. 

 ,יחידפרןייקטלצןרךאמנםייסדההלהקהאת
ההצלחהאןלם ,) Clump (1988הריקןד

הקבןצה.פעילןתלהמשךהןבילה

הנשיםלהקתמהלהקןת,אחתשכללמרןת

עלןשןמרתבנפרדמןפיעההגברים,ןלהקת

שתיאתלפעםמפעםאנדרסןןמצרפתזהןתה,

כגןןיןתר,ןמגןןנתגדןלהלהפקהיחדהלהקןת

 . 1988בשנתלראשןנהשהןעלה Flagהריקןד
האחת ,להקןתשתישלהנפרדהקיןםבעצם

הדגשהיש ,גבריםשלןהשניהנשיםשל

מבליגברית/נשית,הזהןתהבדליעלןהסכמה
ביןהביןלןגייםלהבדליםדןןקאלהתייחס

המינים.ביןהקיימיםןגבריםנשים

הנשיםלהקתביןאנדרסןןשלההפרדהבעצם

שלאחרתהצגהלהציענסיןןיש ,ןהגברים

בןיכןחביטןילידיגםשבא ,בריקןדנשים

הנשיםהמחןל.בעןלםהמתנהלהפמיניסטי

קןלןאתמבטאןתאנדרסןןשלבריקןד

כמיןמשמשןתןלאמשמעןיןתיןכלעלהייחןדי

בריקןד.ייייהאחרייהשנייי

 ) Perfect Moment (1992הןידאן-דאנס
אנדרסןןשיצרהכןריאןגרפיהבסיסעלנעשה

רצףללאמקטעיםןמןרכבלכן,קןדםעןד

בריקןדהתמןנןתביןהמקשרהחןט .יעלילת

מאןפייניםשבהחברתיתהתנהגןתהןאזה

אפשרבחברה.ןנשיםגבריםביןההבדלים

רחצהכמןיןמיןמיים,בטכסיםזאתלראןת

סטריאןטיפיםבטכסיםאן ,ןהתלבשןת

לחימהטכסכמןהמינים,אחדשללהתנהגןת

בריקןדיאן ,סקןטיןתבחצאיןתגבריםשל

מןגדרתפקידמהמיניםאחדלכלשבהם ,חברה

השני,מהמיןאןתןהמאפיינתןתלבןשת

כהןתןחליפןתלנשיםצבעןניןתנשףשמלןת

לגברים.
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 I,קאטה Iהיגטאט1וומיאמד

הבוטו:אבותמשניאחד

II גוויההיאבוטוI 

 • IIיאושמדובהעומדת

להקתהדהימהשנהכעשריםלפני וו.........

ג'ןקן""סאנקאיהיפאניבןטןהמחןל ..........
גםןלמעשה-בארץהריקןדשןחריציבןראת

שלהמןפלאיםארבעתןבאמריקה.באירןפה

מתמןנהמדהימהבאיטיןתשנעןאמאגאטסן,

פחןתלאאסטתית ,לשניהאחתןחידתיתיפה

במקןריןתם.ןהקסימןכמןה,ןעלןמה

הרקדןהבימה,עללןהמטיילהחיהטןןס

רקדןגבן,עלןנןחתכרןתכעץארצההנןפל

הגןפןתזןהר,כחןלרקעעלברגליןהתלןיאחר

לבנהאבקההמשןכיםכמעט,מיםהעירן

חידןש,היןאלהכלהמגןלחים,ןהראשים

זכראיןב"קרירןתן".דןןקאןמחשמלמגרה

במןבןלאמקןם,מכללמסר.אןלכןןנהלתןכן,

המןדרני.במחןלהמקןבלהמערבי

יןתרבמשךהשתלשלןשהרקדניםשעה

היכלמגגהתלןייםמחבליםהשעהממחצית

באמפיתיאטרןןאןבתל-אביבהתרבןת

אתהכלעצרן-הצןפיםהרעלהאןניברסיטה

שלהרקדניםאחדנהרגןכאשרנשימתם.

II ביצןעבשעתשנתייםכעבןרג'ןקן"סאנקאי

בכאבהכלחשןארה"ב,בסיאטל,זהמןפע

הרקדניםלנןנראןקרןביםכךכלאבל.ןברגשי

הללן. IIמשןנים IIההיפאנים

"אריאדןנה",להקתלישראלהגיעהאחריהם

עיקביתפחןתלאהיתההיאנשים.שכןלה

 .ןמןזרה

היההבןטןשלןהאסתטיהדרמטיהשיאאבל
סקרנןתמרןב IIשנקראןקן",'גסאנקאי IIמןפע

בשפיים.ןשבןצעחןדיהן",עלנעמדןהביצים

ענקיןתןביציםןחןל,מיםשימשןשבןמןפע,

תנןעהשלבהקיץחלןםלעןדמבפנים,מןארןת

נראהשלאבימתי,יןפישלןתענןגןתאיטית

אז.עדכמןהן

הגיעהללן,המרשימיםהמןפעיםכלככלןת

מחןלשלהרןחנייםהאבןתמשניאחדלארץ

קשיש,גבראזכברשהיהאןנן,קאזןאןהבןטן,

מלאשלןניעכלאבלזז,שבקןשיכמקל,רזה

מיןחדתאישיתןפיןטיןתפנימיתרגישןת

במינה.

המחןלחןבבשהצןפהלןמר,שאפשרכך

השןנים.ןענפיןלבןטןהיטבמיןדעהישראלי

בישראלג'ןקן"סאנקאי IIשלהאחרןןהמןפע

מןפעישלחדשהמהדןרההיהכשנהלפני

היןעשןרים.שנימלפניאמאגאטסןשלהלהקה

בןתבליטשלנהדרתתפאןרהקסם,רגעיבן

ניכרןלאככללאבלהרקדנים,גןפןתמןטבעים

כלשהם.הישגיםאןחידןשיםהחדשהבעבןדה

שללגםפעם.שהיהכשםחידה,נשארהבןטן

הסירן,לאבעןלםבנןשאאןרשראןהספרים

המעןררתמהתןפעהאח,דממשיטפחןלן

מענה.להןשאיןשאלןת

להגיעטרחןישראליםמעטלאהשנים,במשך

בפריזקבעהיןשבלאמאגאטסן,אןליפאן

לנסןתמנתעלהברית,בארצןתגםןעןבד

החדשההיפאניתהאןמנןתיסןדןתאתןלרכןש

שניידיעל-60הבשנןתשנןצרההזאת,

טאטסןמיןהג'יקאטהאןנןקאזןאןאןמנים,

) Hajikata Tatsumi (. 

הקיסריתהאימפריהימיכשהסתיימןיפאן,

השניה.העןלםבמלחמתמןחלטתבתבןסהשלה

להביעהתכןןנןלאהבןטןמחןליןצרישניאבל

ששררהבמבןכהעצמםאתלחפשאלאמחאה,

המערביןתלהשפעןתביחסבארצם,אז

להיצמדןהרצןןבעבןדתםשניכרןהחזקןת

הןאשאףמסןרתי, ,ייחןדייפאנימשהןלאןתן

הבןטןהיההיפאנים,בעינילהישחק.החל

ןתיאטרןןמחןללאאםלטעמם.מדימערבי

אןמנןיןתהעדיפןהםמשלהם,מסןרתי

מחןלאןהקלאסיהבאלטכגןןממש,מיןבאןת

האמריקני.המןדרניהסגנןןעלהמבןססמןדרני

במסעכרקדןהשתתףאףבןרשטייןאריה

סאנקאי IIמייסדאמאגאטסן,שלמןפעים

האחרןנןתןבשניםב. IIבארהשלמדשעה ,"ג'ןקן

אןנן,קאזןאןשלבביתןממןשכתמשהייהשב

 .רןיןרי

ארצההגיערןיןרישלןבעזרתןביןזמתן

פןמיאקינאקמןרההפרןפסןר ' 97יןליבחןדש

) Nakamura Fumiaki (. הרצאןתנערכן

אןהדי-בןטןהשתתפןשבהםןמפגשים,

רבים.ישראלים

מערבית,במןזיקהדןןקאבחרןהבןטןאןמני

נקןדתלמןפעיהם.המלחינים,ממיטבתמידלא

מחןל-יןצרישלמזןרחןקהלאהיתההמןצא

 :-20ההמאהראשיתשלהאירןפיההבעה

ביטןיבבןטןשהןאאישי,עצמי,ביטןי

ככלינתפשהרקדן IIהרקדן.גןףשלאןטןנןמי

עדאןתןחןקרעצמןשהרקדן ,אןבייקטיבי

באןפןמגיע,הןא ,זאתבעשןתןגבןלןתין.

ההבחנןת,בטלןתשבןעןלםאלמיסטי,כמעט

שלה"היסןדלחלקיקימתפרקתהתנןעה

מיפאן,האןרחעםמפגשעלההןדעה(מדברי

לאןמנןתטיקןטיןבמןזיאןןשהתקיימה

בחיפה).יפאנית

ןניסיתירן,יןריןעםמיפאןהאןרחעםנפגשתי

הבןטןאי.הקסםמסןדמקצתבעזרתםלהבין

אפלה.אןצל ,כידןעפירןשן,בןטן,השם

 ,החדשהמחןלכךכןנה ,האןרחשללדברין

בתקןפהשנןצרמשןם ,-60הבשנןתשנןצר

שיפאןשעההשניה,העןלםמלחמתשאחרי

היא ,ןהצלאמריקני.כיבןשמשטרתחתהיתה

העןלה,השמשארץעלשירדהאפלהאןתה

שנקראגיוקויי,ייסאנקאימופעהיההבוטושליוהאסתטהדרמטיהשיא

שבומופע,בשפייס,ושבוצעחודיהןיי,עלנעמדוהביציססקרנותיימרוב

שלבהקיץחלוסלעודמבפניס,מוארותענקיותוביציסוחול,מיסשימשו

אזעדנמוהונראהשלאבימתי,יופישלותענוגותאיטיתתנועה



המפגשיסבמסגרתרןיןרישנתןבשיעןרנכחתי

מיביןלי.דללסןזןבמרכזהתקיימןש

 ,בתנןעהבעצמןלהתנסןתשרצהמהמשתתפיס

הןראןת,להסמלתתנמנעיןרילבימה.עלה
הןאמןדרני.אןקלאסיבשיעןרהמקןבלבמןבן

 ,התנןעהלגילןימעדנןתהמשתתפיסאתהןליך

להס.מכתיבשגןפס

בצןרהלנןעהאנשיסהחלןכ,ךעלשידברמבלי

איטיןבקצבאןרגאנית,מאןד ,"חיתייצימ

 ,המהירןתמרכיבעלשדןברמבלישןבמאן,ד

סגנןנימרכיבשהיא ,האיטיןתיןתרנכןןאן

המשתתפיסשעשןמהבבןטן.כךכלחשןב

מהושמשןסלאילתןר-מגעדןמהבעצס,היה,

 ,) contact-improvizationאצלנןמכןנהעדיין
עצמן.בפנינעאחדכלכיהמגע,ללאאבל

להקןתמןפעיבכלמצןיההפרטשלזןבדידןת

ביןמגעכמעטאין .בהןלחזןתלישיצאהבןטן

בסיסימרכיבשהןא ,דןאטאיןלאדס.אדס

בגדרהןארקדןכל .המערביהמחןלשלביןתר

בןנההכןריאןגרףאסאפילןעצמן,בפניעןלס

שלאןטןנןמיה ,זןבדידןתכןללת.תמןנה

 ,המנןכרתהמערביתבחברהניתפייאן ,הפרט

ןהניכןרהבדידןתרגשיאתגסהןלמתןכנראה

ההצלחהןמכאןהתעשייתית.היפאניתבחברה

פןפןלאריןתןןאי-במערבהבןטןשלהרבה

בארצן.

שיעןרבעצס, ,היההשיעןרשלהשניחלקן

 .פלדנקרייזלשיטתקרןב ,בהרפיה

עלעמדהןאפןמיאקינאקמןרהעסבשיחתי

אןבןטןסגנןןכזהדבראיןשלמעשהכ,ך

טכניקהזןאין ,לדעתןבןטן.מחןלשיטת

ןריגשית.מחשבתיתגישהאלא ,המערביבמןבן

מנןגדתפנימי,עצמיחיפןששלכזן,דרך

 ,יפאןשלהמסןרתיןתההןראהלדרכיקןטבית

הדבריסןשינןן "המאסטרייחיקןיבעיקרשהן

לחדשמתבקשאינןהיןצרמןשלס.לביצןעעד

זןןאןלי .אישילאןבןדאימקןרי,להיןתאן

אןמנישלהנחרצתלהתנגדןתהעמןקההסיבה

התגלמןתהןאהבןטן .לבןטןביפאןבימה

הרחןקהמזרחשאןמנןתשעההסןבייקטיבי

מןלןנמדדתאןביקטיבית,להיןתמשתדלת

הבאלטלחןקיבדןמה ,מכברשנקבעהאידיאל

הקלאסי.

באלטרקדנילהצלחתהסיבהגסזןאןלי

 .הקלאסיהבאלטבתחןסהרחןקמהמזרח

הטכניקהאתמאןדמפתחתלשלמןתהשאיפה

בןאבל ,אסיהמזרחרקדניאצלהבאלטשל

מכאני,ןלהראןתמנןכרלהיןתלןגןרמתבזמן

רןבןטיס.שלמחןל

היג'יקאטה,טאטסןמיהבןטן,ממציאחילן

בשנתמןתן,לאחר . 70בןהשנההיההןא

ןלעבןדתן,לןהמןקדשארכיןןנןסד , 1986

שסמקןס ,"האסבסטב"סטןדיןהממןקס

לפני ,הבןטןאןמניעבדןןבןמןפעיסהתקיימן

לאירןפה.ןנדדןארצסאתעזבןמהסשרביס

עסנמנה ,נאקמןרה ,מיפאןשלנןהאןרחגס

ןהתערןכההכנסאתהמארגנתהןעדה

למעןבארכיןן.הקרןבהבשנהשתתקייס

הכתןבתהנההללןבאירןעיסהמעןנייניס

לאינפורמציה:

60 

Hajikata Tatsumi 98' 
Management Office 

Asbestos Studio, 1-6-17 N akamachi 
Meguro-ku 

Tokyo 
JAPAN 153 

 0081-3-3793-3164 :'טל
 3-3711-6214פקס:

המחןלעלהשפעתןנכבד.עברהבןטןלמחןל

כבראןליהןאבמןלדתןאבל .ניכרתבעןלס

שעהבשיאן,גסשהסתיימה.תקןפהבגדר

שןנןת,בןטןקבןצןת-60מיןתרביפאןשפעלן

חסידין.בקרבאלאפןפןלארי,היהלאהןא

ןגישתסשלן,האינדבידןאליסטיהאןפיבשל

נןצרהלאיןצרין,שלהפילןסןפית-אסתטית

יצירןתלשמרשבכןחהממש,שלמסןרת

 ,ןבספריסבסרטיסאלאבןטן,שלחשןבןת

ישהאסאחריס.המחשבהןבאמצעיבצילןמיס

-עליהלענןתנןטהשאנישאלהזןהיעתיד?לן
שניסבעןדרקאבלבשלילה.-רבבצער

שלתןפעהרקהיההבןטןהאסיתברר,אחדןת

יןצריןשלבחייהסמעטןת,שניסעשרןת

ןמבצעין.

~ 

התכנסןנבןןאןריתרויןרישלביןזמתס ........

רקדניס )!וכעשריסספטמברחןדשבסןף ........

בנןשאלדיןןאןרית,שלבביתהבןטןןאןהבי

כן,ןאסכזאת?חיהישהאסישראלי,בןטןיי

 ."?ןזחיהמיןאיזן

מנןסיס,רקדניסצעיריס,סטןדנטיסשסהין

המןכריסהאןמניסבין .ןמבצעיסיןצריס

נמרןדיןנגמן,יוסיפלןצקי,נטעהיןשנכחן

הראשןןהכנס,יןזמיןכןבןררתמרפרי,ד

אצלנן.מסןגן

ןלעיתיסרגןעהיהכשעתייס,שנמשך ,הדיןן

החןןיןתעלדיברןשהאנשיסשעהאישי,

מחןלשלזהלסןגאןתסמןשךןמהשלהס

דןןקא.יפאנימןדרני,

להסכמהיגיעןשהכללצפןת,היהאפשראי

הבןטו,שלהייחןדית "ןתןיייפאנילגבי

לאבארץ.בןהעןסקיסאלהשלןישראליןתס

לנסחמהמשתתפיס,אישמצדכןןנההיתה

תיאןרטי.מניפסטאיזה

להצעתהסכימןהמשתתפיסרןבאבל

הבןטןאנשישלמשןתףלמןפעלהגיעהיןזמיס,

הוחלטראשןןבשלבהקרןב.בעתידשלנן,

אתאישאישיציגןבונןסף,מפגשלארגן

להןןכח,יהיהאפשרכךאחרןרקעבודןתין.

בפניןלןמןפע,להפקתחןמרמספיקישהאס

הבןטן.חןבבישלמןזמןקהל

הבןטןבמחןלמתענייןאןשיןצרמיכל

 , 29הגלגלרח'נבן,לאןריתלהתקשרמתבקש
לקבלת , 03-6194388טל/פקס: . 52392רמת-גן

נןסף.מידע



אונוואו Iקא

ה-ס!:ובן

בגךמניהמופיע
שמידטויונוומאת

כזהאירועמכנההיהקאנינגהםמרס ..........

המורכבסלטכדרכו. ," event "פשוט ..........
בןאונוקאזואואצלאבלשונים.דבריםמסוגי

(בעירבגרמניהלהופיעשהוזמןהתשעים,

שארךהתנועה,,רצףבאושפינהלידרמשייד)

 " Tendo Chido "השםאתנושא ,דקות-70כ
אתגםכללהמופעלשמיים."הדרך IIמשמע:-

 , 1994בשנתשנוצר , IIלאדמההדרך IIהדואט
כברהוא,שגםבנועםיחדאונורקדושאותו

שנה.חמישיםמבןיותר

בעירהמופעאתההולםהשםבאמתאבל

אואונו"קאזואולהיותאמורהיהרמשייד

 ".קדושהמפלצת-בימהשלהמופע

שקראקווואל,דפטרהבסנגןניצבהבימהעל

יושיאושהבןשעה ,"אביב!"פעמיים-שלוש

הואכאילוהבימה,עלמדודבצעדעלהאונו

כחולסרט ,ההתרחשותהזירתשטחאתממפה

שלמראהלוומשווההקרח,לראשוקשורגדול

-פסחא.-שלשפן

חיכההבימה,תחוםאתתחםהבןאונועודכל

מלךכמין ,האבאונוכשהגיעורק ,בשקטהנגן

היהאונולנגן.החלהואהסערה,בלילליר

 ,חשופהכתפואתשהותירהגלימה,במיןלבוש

 ,ישושלזר-הקוציםשליפאנינוסחלראשו
אורז.מקשמטאטאובידוארו,ךהדלילשיערו

יותרלאאונו,שלהחסכוניותתגובותיו

קרובותהיומעידות,כאילומהוססים,מצעדים

 , IIהנו IIמתיאטרוןמכשפותאותןשללדמויות

הואלעיתיםהמתים.רוחותאתהמגלמות

עלסירת-המתיםאתשמשיטכמיהיהנראה

האמת.לעולםאותןהמוליך ,המתיםנהר'

מבחינתרקלא ,היתהאונושלהשניההופעתו

קרבהואפחות.ומאופקתצבעוניתבגדו,צבע

לתופעההנמשך ,סקרןילדכאותוהבס,לנגן

שלוהתנועותלמשחקלו.מוכרתבלתי

שהקנתהשלו,מיוחדתמוזרותאותהנתלוותה

-70הבשנותבאירופהותהילהכבודלו
למיתוס.אותושהפכהמיוחדות,המאוחרות.

להכנסהבןמקדיםהמופעשלהשניבחלקוגם

 ,הראשיבתפקידהואהפעםאביו.לפנילבימה

שנע ,בימיםבאשליטשלטכסמעיןנוצר

ברכייםעםרכות,בתנועותדקות-20כבמשך

כךבשללאבדמבליכושלות,כאילוכפופות,

 .מלכותומהוד

הואבהיר,בצבעמזרחיתנזיריםבגלימתלבוש

פרוספרוכמוהשמיים,ברוחותשולטכאילו

כמושהאב,,שעהשקספירשל IIהרהסע IIב

אפלולי,ומראהומזוקן ,כורע ,קאליבןהמשרת

הבימה.בירכתי ,תנועהללא

מערביתמוזיקהחיבבוומעולםמאזהבוטו

הואומלואו.עולםמחבקהוא-המונית

שמציף ,לקהלמתחנחן ,הקטןבכובעומתגנדר

רגלמריםולבסוףםיפרחבזריהבימהאת

עלהשמירהשנתיכיליצן .לאוירשובבה

 ...קפצושלוהאסתטיות

אונוקאזואוהופךהמופעשלישיהשלבחלקו

לראשו ,שחורהבשימלהמושלמת.לאישה

אתחוצההואאדום,פרחעםשחורכובע

לקידמתההימאחוראלכסוני,בקו ,הבימה

מספרותויפנוהבעותידיותנועותבאיטיות.

שאינם ,קויהישיריןיכמ ,זעיריםסיפורים

 .ומיליםלמחשבותממששללתירגוםניתנים

הםהם ,הרצינייםהמחולותולא ,אלההדרנים

כמחווהמקבלשהקהל ,הערבשלטעמועיקר

נפרדכךביותר.המעולהמהסוגבימתית

כשםממשמהבימה,התשעיםבןאונוקאזואו

שלטעםבהשאירוהבימה,עלתמידשהיה

למהדאגהללא ,מעצוריםחסרתדקדנטיות

הרחוקההפסנתרנגינתשמסתיימתשעה

צועדגביהשעל ,דקותכחמשכעבורשברקע

 ".טובטעם IIשמכונהשלו.המופעגםמסתייםשטיח,כעלאונו

ם
כלאונומראהשבהם ,הדרניםשני,כמובן,ויש

שנילצליליההן.בשניםתהילהלושהקנהמה

רקדניהרי-פרסליאלביסשלשמאלץשירי

בחוברתהופיעהזוכתבה
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'ודע?אתה 07צ 7ש"ייק:הטוב 7חיי 7החוקר

בטח'ש"ייק:

 ? 07צ 7 7'כואתה , 7מש 7רכבת,ותחנתהחוקר:
צר'ךא 7וזזא 7 . 7ק'ותרהרבהזהכו,ש"ייק:

,בבקשה'!!ח"ך 7 !!הג'ד 7

שןןייק"הטןב'ייהחיילמתןז

האשקןאצלבהצ'כיהסןפרמאת

מנורגיוראמאת

רקדניסלצלםנמשכיםרביםצלמים ~

הואליבםאתשצדמהורקדניות. ..........
והצורותהאנושי,הגוףשבתנועתהיופי

הרגישהעינובחלל.הכוריאוגרפיהשמציירת

וכאוהקינטי,היופיבמרקםשבויההצלםשל

שלהפילוסופית,תרצהאםהבסיסית,הבעיה

המחול.צילום

אפשרוהברתו

למחול:הצילוםביומהותיתסתירהקיימת

כהרף-החולפתהתנועהאומנותהואהריקוד

 .הזכרון,מלבדדברממנהנותר,ולאעין
להקפיאנסיוןהואזאת,לעומת ,הצילום

באזיקיהמשתנהאתלכלוא ,הרגעאתולקבע

הקבועה. ,העומדתהתמונה

............ 
אסו?'(עגת ,'כור,מסךהרמתמתוךדגו(גד'ש?צ'?וס

• PHOTO 8Y GADJ DAGON AT CURTAJN UP JN $UZZANE DELLAL 

CHOR. : ANAT A$ULJN 

יצירהלתארלנסיוןדומההמחולצילום

אחדאקורדהשמעתידיעלמוזיקלית

אח,דבצלילשלמהיצירהלבטאמהיצירה.

הדימויאתלמצואאחרות,במיליםבודד.

המעטהמשמעות,אתבתוכוהמחזיק ,הסימלי

המשוררבפיוט.גובלוזההמכלול.אתהמכיל

אורעיונותלמצותחס,דשלברגעמסוגל,

במילה.אומילים,בשלושמורכביםמצבים

משורר.בעצם,להיות,המחולצלםחייבלכו

 , 97'שרא?כפסט'ב? 'ברקוב'ץמשהש?צ'?וס

1997 PHOTO 8Y MO$HE 8ERKOVJCH. J$RAEL FE$TJVAL 

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

המצלמה,המצאתראשיתמאזרבים,צלמים

העדשה.בעזרתמחולשלשירמעיולכתובניסו

שלהבסיסיתהמכשלהעללהתגברניסווהם

עודכלשונים.באמצעיםתנוחה,מולתנועה

כלורגישים,מהיריםסרטיםבנמצאהיולא

 ,ייפוזרת"היולתארצלמיםאותםשהצליחומה

בהולהחזיקמסוגליםהיושהרקדניםתנוחות

לאור.רגישכדכלהלאהסרטלמעןניע,ללא

המאהמראשיתהמחולתצלומיכללכו

אוהרקדניתדמותאתרקלמעשהלנומוסרים

להשמעתדומההדברתנועתו.ללאהרקדן,

המוזיקה.צלילישביוהשקט

בסרטיםלהשתמשהיהאפשרבוברגע

הםלצלמי-עיתונות.מחולצלמיהפכומהירים,

לתתהחשובה,השניהאתלתפוסביקשו

אתהטוב,במקרהאולי,וגםאינפורמציה,

הויתורידיעלדווקאולפעמיםהיצירה.אוירת

התצלום,טיבכביכולעלחדות,עלהמודע

שלהעובדתית,ייהעיתונאית",האמתלטובת

זהכדהיה.זהכדהאובייקטיבית:האמת

נראה.



כזאתדןקןמנטריתגישהדןןקאלעיתיסאבל

שעלשעהאןירה,מלאיתצלןמיסליצירתגרמה
דימןינןצרהמאןזנת,ןהתאןרההחדןתחשבןו

היןטכנית, "ס"גרןעיכביכןלתצלןמיסדןבב.

מהןתאתלמסןרמנתעלביןתרהטןביס

שלבסןפןשהיא,התנןעה,איכןתןאתהמחןל

העיקר.דבר,

מצלמיאחדאגןר,יעקבשלשיטתןהיתהזן

שהלךישראל,שלהגדןליסןהתיאטרןוהמחןל

מעולסאגורעקרונית,כשנתייס.לפנילעולמו

ממשהבימה,עלהמצויבאוראלאהשתמשלא

האירועיסאתמאיראינושצלם-עיתונותכשס

מבקשהיהלאגסאגור . 0מצלשהוא

צלס-כמושוב,למענו.לעמודמהרקדניס

כאירועצילומיולנושאהתיחסהואהעיתונות,

שהתמונהעדעליולחזוראפשרשאיחד-פעמי,

מושלמת.תהיה

דמויותרובפיעלזו,טכניתאי-שלמותודווקא

שהעורכיסאטוס,שחור,רקעעלזוהרות

שהקנתההיא ,שונאיסבמערכתהגרפייס

אמתותחושתפיוטשלוהמחוללצילומי

 .בתנועה

זולגישההקוטביהניגודשלהמצטייוהנציג

 ,חדותמחולתמונותיוצרהוא .דגווגדיהוא

אתלהזמיונוהגשהואשעההיטב,מעוצבות

בהיר,רקעלפנילהעמידסלסטודיו,האומניס

חלקהשתהיהכךהתאורה,אתלתאס

סטטייס.אבלנהדריס,הצילומיסומלטפת.

 .שלהסהמחוללאאבלורקדניות,רקדניסאלה

 , 6x6המרובע,הפורמטאתמעדיףדגווגדי

מפורמטלחלוטיוהשונהאבל ,לגרפיקאיהנוח

אתגסונוגדמלבני,כלל,בדרךשהוא,הבמה,

וגבוהה.צרהשהיאהאדס,דמות

נוסף,ישראלימעולהמחולצלסשלגישתן

מזומאודשונהגסאבל ,ומה,דבוזגלויורס

סטודיו,צילומימעדיףהואגסדגוו.גדישל

מירביתחדות ,מדוקדקתתאורה

בעיקרמשתמשהואגסברורה.וקומפוזיציה

אתלהשאירנוטהוהוא ,-6X6הבפורמט

וזוהתמונה.סביבהמחוספסתהמסגרת

שלומשמעותימענייוחיתוךלומאפשרת

הדמות.

זוהמלטיתשאלה-לחתוך'לאאולחתוך

אולדיוקובניגודכימחול.צלסכלרודפת

האינפורמציהעיקרבהסעצמיס,לצילוס

 ,התמונהבמרכזרוב,פיעל ,היאהחזותית

דווקאעליונהחשיבותנודעתבמחול

יפיסמחולתצלומיכמהלשולייס.לפריפריה,

שלרגלהשכףמשוסלפסול,העורךנאלץ

עשתהשהמצלמהמשוסנקצצה,הרקדנית

הרקדו!שלידולכףברית-מילה

במקרה-מושפעתהצלסשלהאסתטיתגישתו

לתפושמבקששהואהמחולמסוגגס-הטוב

שלו.באובייקטיב

השלמותבו ,קלאסיבבאלטמדובראס

האידיאל,היאהגוףאבריכלשלניתהרמןה

רובפיעלצורנית,שלמותלהיותחייבת

הדיוקולגבינכוווזהבצילוס.גס ,סימטרית

כיכולל.בימהתצלוסולגביהבודדהאומושל

 ,השקולותהצורותהקוויס,הקלאסיבבאלט

היופי.מהותהסהמאוזנות,

המודרני,המחולבתחוסלגמרישונההמצב

שללהקתסצילומילמשל,האקספרסיבי.

כהנאורדישלבעיקרבו-גל,ונירדרורליאת

שהמסגרת ,חלונותכמוהסלבדוושל

גופותאתחותכתשלהסהאובייקטיבית

שרירותית,כמעטבצורהרןבפיעלהמבצעיס,

האכזריתהגישהאתתואסוזהאכזרית.אפילו

הגופותכהנאאצלהכוריאוגרפיה.שלהיאאף

הצילוס,שטחכלאתכמעטממלאיס

חיצוני,עולסשישהמש,ךשישברורומהחיתוך

התמונה.למסגרתשמעבר

במבנהלהבחיוהיהשאפשרכךהבימה,של

דובביסבפרטיסאוהכוריאוגרפיה,שלהצורני

בחרלפעמיסתנועתי.שיארגעישלבודדיס,

כתמי-כאלרקלרקדניסלהתיחסרוביויורס

ערפלתנועתסמהירותבשלהיוצריסצבע,
בדמותבולהבחיואפשרושספהשרקצבעוני,

יותראוירהצילומיאלהאנושי.באבראו

תיעוד.מאשר

טוביס,ישראלייסמחולצלמיכמובו ,ויש

אורביוהניגודאתמוצלחתבצורהשמנצליס

הבימהתאורתבשלנוצרשהואכפילחןש,ך

להקתאתלצלסשהרבהנבו,אוריכגוועצמה,

באר,שרמיכשסהקיבוצית.המחול

כךחדות,אורבאלומותמשתמשהכוריאוגרף,

רובפיעל IIצפות IIנבואורישלבתצלומיו

הבימה.בחללהמוארותהדמויות

כלמעטיס,לאטוביסמחולצלמיבישראליש

המצליחיסמאלהאחדהצילומית.וגישתואחד

להגיעזאתובכלהתנועהאתלקבעלא

לאשהושפעברוו,אלדדהואברורהלצורניות

השימושאבלאגמוו.יעקבשלמגישתומעט

גסאולירבו.משלשוניסובאורבצבעשלו

פועלתמחול,ולמדמוזיקאישהואהעובדה,

לטובתו.

שתערוכתברקוביץ',משהשלמיקומוהיכו

 IIגבריאלבית IIבמתקיימתשלוהמחולתצלומי

בנובמבר-11בשתפתחהכנרת,לחוףשבצמח,

בארץ?המחולצלמיביו ,' 97 ,ניכררוביויורסנוסף,ותיקמחולצלס

הרבההואלנושא.בהתאסגיווובעבודתו

אפרתי,משהשללהקתואתלצלס

II קולדממהII , כלליותרובפיעלהיווהתמונות

לפיהמצולמתליצירהתספורתעושהאינוהוא

עצמואתלהתאיסמשתדל,אלאשלומידותיו



ברביםמדןבר.בהליצירהראייתןזןיתןאת

לפעמיםהיצירה,שלנכןנהאןירהישמתצלומיו

הןאלפעמיםהפרטים.אןהחדותחשבןןעל

 ,) double exposure (כפולהבחשיפהמשתמש
כמעט.מיסטיתתחןשההיןצרת

אבלעבודתן,אתמעשירהזןאקלקטיןתעצמן·

אישיצילןמיכתב-ידהןןצרןת ,בעצםמןנעת,

התמןנןתעלעצמןאתכןפהאינןהואמובהק.

בעקיפין.אלאשלן,

הןאהתצלןםקלאסי,באלטמצלםהןאכאשר

במרחקיםמצןיותהדמןיות ,סימטריממןרכז,

שלעבןדןתיהבצילןמי . frameה-מקצהשןןים

לתמןנהמכניסהןאהקיבוצית,המחןללהקת

רמישאצל ,הזרקןריםאןראלומותאתגם

בזכןתמןבהקצןרניתפקידממלאןתבאר

(כשמן " am a camera 1 "לאלגביןנכןןאןלי

ששימשאישרון,ךכריסטןפרשלידועמחזהשל

 ,דןןקאאלאייקברט"),למחזמרבסיס

אני".זהייהמצלמה

בשנתלארץעלהברןמניה,נןלד 'ביץברקןמשה

בןלקיבןץהגיעהןא . 9בןרקבהיןתן 1950

(שנקראהניר-דןדומשפחתה,אחןתןחיה

חברהוא . 1953בשנתתל-עמל),ההםבימים

הזה.היןםעצםעדהקיבוץ

אןתןהביאחזןתיתבאומנותשלןהענייו

לןזימן-1979בןבציןר.בעץבגילוףלעסןק

המפעלהצילןם.לעןלםמקפצההמקרה

לאןרלהןציאהתכןןוניר-דןדשלהתעשייתי

הצלם ,ברקוביץ'משהמןצרין.שלקטלןג

-זןפשןטהלאמשימהעצמןעלקיבלהחןבב,
למדכךאחררקלמשוער.מעלבהןהצליח

ןאיילכהןיןסי ,לצילןםידןעיםמןריםאצל

סדנאות.במסגרת,אןן

צניחה.קןרסןעברשקדבסיירתשירתל"בצה

שהןאשלן,נןסףצילןמיעיסןקשןרשזהןאןלי

אןןיר.צילןמיפרנסתו:גם

ןליןןה ,באקןרדיןןלנגן,החלנערבהיןתו

היןם.עדאןהבהןאאןתםעם,מחןלותכמןבן

בפסטיבלשנהכלאןתןלפגןשאפשרלכן

 1988בשנתהתקיימהשםמקןםכרמיאל,
שלן.הראשןנההמחןלתצלןמיתערןכת

בתחרןתהראשןןבמקוםזכה 1982בשנת

יצירהבמילגתזכה-1990בבבת-ים.שנערכה

בשנההארצי.הקיבןץשלחבצלת"ייקרןמטעם

-המחולבתחןםלא-צילומיוהןצגושעברה
בתל-חי.בגן-התעשייהלצילוםבמןזיאןן

בינלאומיתבתחרןתהשנהזכהברקוביץ'משה

השלישי.בפרסייניקןן"חברתשעןרכת

ם
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מחוללעניינירגעוו

עונוןלןשיתןלמחולהובעון

באוץהמתוחשעלשוטף,

המחולתחומיבנלובעולם

ומקצועימשובחבפוןמט
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מק-דונלדסכמואמריקאית

יוניבחודשהופיעהתארפטוויילהשללהקתה

 ," Tharp "הלקוניתהכותרתתחתבקיסריה
הכוריאוגרפיתשלבמקצתהמוזרכשמה

אינטלקטואליתיוצרתמאו,דהאמריקאית

אתמכניסהאינההשסשברוךמאו,ד

תנועהשכולסלריקודיה,שלההפילוסופיה

צבעונית ,משעשעת ,תוססת ,נמרצת

ואקרובטית.

קטנהכילדהשגדלהלספר,אוהבתבאושפינה

אביה.שלבפונדקהבירהמזיגתלדלפקתמתח

שלה)(באוטוביוגרפיהמספרתתארפטוויילה

מה ,השמייסכיפתתחתקולנועהיהשלהוריה

 ,כסדרניתשסעבדהכנערהדרייב-אין.שמכונה

באיןצפתהובעיקר-וגלידהפופקורןמוכרת

 ,וזה .אחדבכלרבותפעמיס ,סרטיסספור

עלביותרהחשובהההשפעהאתהיווהלדעתה,

 .המחוליסיגנונה

יצרהאףשלהבקריירהיחסיתמאוחרבשלב

אולסרטקישוטהיושלאלקולנועמחולות

כגון ,ממנוונכבדאינטגרליחלקאלאוספת,ת

או IIשיער IIבפורמןמילושעסעבודתה

ב"אמדיאוס".

כמעט ,היוסועדהמוקדמותיצירותיהמאז

אסאו ,יסודותבכוריאוגרפיהניכריסתמיד

אוטנגוחברתי.ריקודאיזהשרידיתרצה,

 ,אמריקאיתדרכיסמסבאתשלבאוירהואלס,

קרובות.לעיתיסאותהשימשו

גלאס,פיליפמאתלמוזיקה IIגיבוריס IIיצירתה

בהרכביסהמבוצעיסשוניס,מקטעיסמורכבת

לה!ישמעוליסרקדני-תארפואילו .משתניס

נותרלאכברכמובןהמוקדמותמלהקותיה

למדוהללוהצעיריסגסאבלהבימה.עלאיש

להסחסריסולא ,טוויילהשלהטריקיסאת

וחיוניות.ברק

II דתיתמוזיקהלצלילי ,מתוקיס"שדות

מזכיר ,השייקריסכתשלכגוןאמריקאית,

אלויןשלהמצטיינותעבודותיואתבמקצת
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הגונב ,מהמסכושירקדןישכאןגסאיילי.

הכרזתיאינוהסיגנוןאבל ,ההצגהאתבקלות

ידייסוכפותסימטרייסמבניסעלובנוי

 .אייליאצלכמובהתלהבותמושטות

למוזיקה ,שמו " 66 "המסייס,והמחול
הקינוח.הוא ,ובידורייסקליסושיריס

 /טראגי "זקןאיש IIדמותמופיעהזהבריקוד

כמומשתנההמבצעיסהרכב ,קומי

 .בקליידוסקופ

מימיששרדוהבודדותאחת ,מעולהלהקה

האמריקאיהחדשהמחולשלהגדולההפריחה

אוגרהאס(כמומוזיאוןשאינה ,-70השנותשל

שלהצורנימהמופשטמושפעתואינה ,איילי)

מחולשלמהנהערבהיהזה .קאנינגהסמרס

מרשיס.

לברוניתמחווה

נכבדיסאנשיסמדוע ,תוההאניומעולסמאז

פוניסבה ,כארצנובארץודווקא ,ודמוקרטייס

התקשורתובכליבפומביאפילו-הכלאלהכל

נהניס ,בשמות-חיבהואפילופרטייסבשמות-

נולדוהכל ,בסדראצולה.בתוארילהשתמש

שוויסישאורוול, 'דג'ורגאליבאאבל,שוויס,

ב-עראתלהנחותמרוןחנהשעלתהשעה .יותר

לבת-ערכהבת-שורשלהקת ,המהודרהמחווה

היא ,האומנויותבמשכןרוטשילדדהשבע

אתשיבשה(אפילו IIהברונית IIעלברהיודחזרה

נחיתותרגשיאלההאס .) ...באנגליתהתואר

שלבנוצותיולהתהדרלנושגורמיס ,יהודייס

מבני-ברית?אצילאיזה

מאוד.רבותזכויותרוטשילדדהלבת-שבע

במרתהתמיכתה ,שבהןהפחותהולאביניהן,

ביןשקרבהתמיכה ,-50הבשנותגרהאס

שיתוףאתלמעשהאיפשרהובכך ,השתייס

בת-להקתלהקמתשהביאהמיוחדהפעולה

שבע.

ומן ,האדסבנימיתרהעשיראתמבודדהכסף

בת-שללרשותהשעמדוהמשאביסהאמת.

להכשרתהבסיסהיורוטשיל,דדהשבע

רינהאפרתי,משהכגוןישראליסרקדניס

בת-להקתמייסדיבדורועמיתיהסשיינפלד

הפקות,למימון ,בארה"בוהשתלמותסשבע

שגסהלהקה,שללהקמתה ,הכותרתוכגולת

המודרניהמחולשלהדגלספינתהיאכיוס

בישראל.

עומדאינוכבר(שכנראהזהגדולכסףאבל

לדהאיפשראז)שהיהבהיקףלרשותה

בת-את ,השניהלהקתהאתלהקיסרוטשילד

פרטיאדסהיותהשלה.הספרבתיואת ,דור

להלכהלפחות ,הכפוףממשלתיגוףולא

סבירותשלולמידהלחוקיסעין,ולמראית

 ,הבכירהבבתהלהלחסלהגרמוציבורית,

להקמתההעמוקהוהסיבה ,הצעירהלטובת

עסהמיוחדיסיחסיההסהלא ,בת-דורשל

 .אורדמןז'נט

מרוןוחנה ,דיסקרטימאודבאופןהוזכרהנט'ז

דהשבת-שבעלכ,ךמודעתאינהכנראה

כלפיכלשהיחיבהחשהאינהרוטשילד

שמה.אתהנושאתהלהקה

היהבכסףלרכוששניתןמהכלההוקרהבערב

ההפקה ,האכסניההתוכניה,גבוהה.רמהעל

מתגלההז;כצנ~טשלהמגבלהאבלמעולות.היו
אומנותית-וביכולתבכשרוןשמדוברשעה

מקרית,היתההמופעתכניתכייצירתית.

ולמרבהבינונייס,החדשיסהריקודיס

הטובהקטעשלביותרהטובהביצועהאירוניה

 ,טיילורפולשלמיצירתואחדחלק-ביותר
II שגדלורקדניסידיעל ,"המשוסעתהממלכה

עודאינומהסאישכיוסאבל ,בבת-דור

 ...בארץרוקדאינווגס ,בלהקה

II אניגמהII עודהיאפלר-דוקטשאיווןמאת

 ,גמישיסחבליסעלהתלוייסברקדניסמשחק

ליוצריגרוסהזההמשומששהאמצעימבלי

ואילומשמעותי.אומקורימשהולהמציא

מאת, " Mal'e nostrum " ,התיכון""היס
בידוראלאהיהלאקניטויאנו'לוצהאיטלקי

גבולעלבולונייזה.הפסטהבטעסקלילאיזורי

 .העתידכסמלחמודבלונדיילדעסהקיטש,

דהבת-שבעכלפילישישהביקורתכלסע

עמגי ,כלפיהחמורהביקורתליוישרוטשיל,ד

לא ,כדרכהזו.סתמיתממחווהיותרהרבהלה

המופעלעריכתקונקרטיתסיבהכלצויינה

פרישהלא , IIעגול IIהולדתיוסלאכעת.החגיגי

כנראהלהקתה.ומניהולהמעשיתמהזירה

כלאתלספריהיהשאפשרעד ,שניסעודעברוי

בתחומיהרבותוזכויותיהפועלהעלהאמת

תוארמפריעעדייןאחריס.ותחומיסהאומנות

להסתירוהנסיון,האנכרוניסטיהאצולה

 .להקותיהושלשלהבביוגרפיהחלקיס

ודמעותתנועות

מעניינות,בכורותבשתיבת-שבעאנסמבל

והכוריאוגרפיתפרלז'וקאז'אנז'ליןמאת

הסשרקדניושוב,הוכיחגודרולינדההקנדית

הצעיריס.ישראלשברקדנימהמצוייניס

שלהסתמיהמחולשובהועלהמדוע ,מובןלא

החיובישהצד ,שנתייסמלפניבארסקלארה

עבודהשס .בחשמלהחסכוןבעיקרהואשבו

באמתוזו- IIלשוואמזמור IIזומבולבלת

ברג,יוסישלהסולוגסלצערינכונה.הגדרה

בעינייישמרתק.ממשאינו ,"ארכיטקט"

מאתהמוזיקהביןמובןלאניגוד(באוזניי)

מעיןלהיותהמתאמצתלתנועה 'שוסטקוביץ

האופנה.צולפידה-קונסטרוקציה

 IIלבנותדמעות II 'וקאז'פרלזשלעבודתואבל

וחצאיותבמכנסייסלבושיסהרקדניסנהדרת.

אחדשרוולשרק ,לבנותוכותנותשחורות

"תווי-אתתחילהמציגיסבתחרה,מצועצע

שלעתיקהמוזיקהלפיהבודדיס, IIהתנועה

הכלזמןמדייותראחריס.ומלחיניסבאך

בביסמתערהסוףשלקראתעדורוגע,סימטרי

ולצירופיסלקאנוןשבאקספוזיציההיסודות

יוצרשליפהעבודהממש.שלכרומאטייס

 .חדשגילגולעברהשלוהתנועהששפת ,גדול

פיוטי-גווןבעלתנועהתיאטרוןעודלא

אתהמזכירהצורניותאלא ,דראמטי-אבסורדי

II גרמנייסמחולותששהII קיליאן.מאת

התחילהגודרולינדההקנדיתהכוריאוגרפית

בצורה IIתנועותמאה IIשלההעבודהאת



הלךמהרקדניםאחדכלסקרנות.מעוררת

אוראלומתשלובליבה ,הבימהלמרכזבתורו

מבריקרעיוןאבלגופו.מאבריאברחשףלבנה

להמשיךלוניתןולאכתף,בטן,בזרוע,נעצרזה

 .חבלוזה ,"יםייבנאליפחותגוףלחלקי

היטב,בנויההמשךהיהזופתיחהאחרי

ספקבליעניין.ועורראוירההשרההמחול

שעודמקווהואניטובה,יוצרתהיאגודרו

שלה.נוספותעבודותנראה

דווקאלחסוךבת-שבעהנהלתמתעקשתמדוע

בושאין ,קרטוןדףזהוהפעםבתוכניה?

לשבחמהמבקרשנבצרכך ,הרקדניםתצלומי

זה.רקדןאוזורקדניתואישיתשמית

שםהבלטתלעומתהמבצעיםשלזואנונימיות

האנסמבלרקדני .צודקתבלתילינראיתהיוצר

מניח,אניבאלמוניותם.להשארשלאראויים

מכ,ןאלארע,מרצוןלאנובעתזושהזנחה

מובנתהמבצעיםזהותנראיתהלהקהשלאנשי

נקלה.עללתקנושניתןפגםזהומאליה.

לכרמיאלבאהעולםכל
לרקוד

הרבות,והעדתיותהעממיותהלהקותבצד

שלבכורותלכרמיאללהביאמאמץנעשה

האומנותי.המחוללהקותשלחדשותיצירות
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~ ('\ 

'? ~ G 
ptZ-

 rPכ

שביתה ,הקיבוציתהמחוללהקתרקלמעשה

כך ,מכרמיאלמעטיםקילומטריםרקמרוחק

עלשמרה ,"מקומית"להקהבגדרכמעטשהיא

בת-טריה.בבכורהשנהמדילהופיעהמסורת

והיתר,זו,קיץבעונתבחו"לרובפיעלשבע

הישראלי,והבאלטקולדממהבת-דור,

בנוכחות.ביניהןמתחלפות

בעבודההקיבוצית(רק)שובהופיעההשנה

השםאתהנושאתיצירה ,באררמישלחדשה

הואשאף ,הישראליוהבאלטיימסע-סוד."

 ,אחרוןברגעהתחרטבכורה,להביאהיהאמור

ריקוד-חיילים,איזההיהבשימחהוחלקו

המאהסוףשלהונגאריתלאופרטההמתאים

ימפולסקי,ברטהשליייצירה"עודהקודמת,

כמושנראתההססגוני,הפתיחהערבבאמצע

כללא(מקרהבמקרהלכרמיאלשהזדמןמשהו

 .) ...מוצלחכך

שלשפעהיה ,השנההפסטיבלאתשצייןמה

מסקרניםרובםתבל,קצווימכלמופעים

ומעניינים.

שהונג-אחריאחדיםשימים ,בטוחהייתילא

באמת(הסינית),המולדתלחיקשבהקונג

 City Contemporary Danceה-רקדנייגיעו
Company בקיצורCCDC . הגיעו,הםאבל

שלמעולהתערובתבסערתהצופיםאתוכבשו

האופייניתהתנועה-סיניתיאטרוןמסורת

o 
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מחולתרבותעםפקינגשלהמסורתיתלאופרה
אמריקני.מודרני

למחולברבעוןדווחכברזולהקהאודותעל

 Willi (טסאוויליהכוריאוגרףבראשה .) 5(מס'
Tsao (, אישאביו,ידיעלבנעוריושנשלח

בניו-וביזנסכלכלהללמודהאמי,דהכספים

לימודיוחוקאתשסייםאחרימשםושב ,יורק

המחולגדוליושארגרהאםמרתהאצל

רב-קומותבבניןממוקמתהלהקההמודרני.

הואגםלתקציבהוהבסיסלמשפחתו,השייך

להקהזוהישירש. ,וילישלכספיםלמעשה

וחיוניות.מרץמלאת

חגיגותלכבודעבודה,כללהבכרמיאלתכניתה

שללזהבריטיקולוניאלימשלטוןהמעבר

תערובתיי ,) Helen Lai (לייהלןמאתבייג'ינג,

צבעונית, ,) Millenium Mix (המאה",סוףשל
ושארכנחשיםמתעופפיםסרטיםהכוללת

סינית.חגיגהסממני

המנהלשלהחשובהיצירתוגםלמעשה

 China "(סינית"אש-סיניתרוחייהאומנותי,
Wind - China Fire "( מולבמסורתיעוסקת

הבימתיתוהתנועההבימהבתרבותחדשני

במיניתחילהלבושיםהרקדניםהסינית.

הלבוששזהולי,התברריותרשמאוחר ,שמלות

בייג'ינגשלהאופרהזמרי-רקדניאתהמשמש

התלבושותשללאתשמיםשעליותחתון,כבד

CCOC , כשמואלאיור, , 1997כרמיאלפסטיכלY 

CITY CONTEMPORARY DANCE COMPANY, 

1997 KARMIEL FESTIVAL. ILL: SHMUEL KATZ 
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פלמנקולהקת , f1קומפאס"

 "לוהטמחוליימתוך ,נתומוכלשל

-----------------

ארוכיסשרווליסעס ,והמעוטרותהכבדות

והמשךכהדגשההתנועהאתהמשמשיסמאו,ד

מחולתמונותאחריהאנושית.התנועה

אתהרקדניספושטיסוצבעוניותמרתקות

אתללבושוחוזריסהבימהעלבגדיהס

שבוצעהמצויינת,עבודההלבנות.הגלימות

ריגשיתוהזדהותטכניקהשלגבוההברמה

כאחת.

שכדאיאוסטרליה, ,רחוקהמארץלהקהעוד

היא ,אצלנומופעיסלהלארגןהיה

Expl"essions . צעירהמחוללהקת

היאבבריסביין.בעירשמושבהוקומפאקטית,

האומנותיתהמנהלתידיעל 1985בשנתנוסדה

 ) Maggi Sietsma (סייטסמהמאגישלה,
 Abel (וואלסאבלהואהמוזיקליומנהלה

Valls (. 

אתהתחילואקספרשנס"יישלהרקדניסששת

הכוריאוגרפיתמאתמריקודשלהסהמופע

עלהקצרותהתמונותאתשביססה ,ויירנטלי

הצלמיסמביןביותרהמעניינתשלתצלומיה

 Lois Greenfieldבזמננו,במחולהעוסקיס
בתוך "עפיסייהרקדניסאצלההאמריקנית.

מתגליסהצילומיס,שלמרובעותמסגרות

אולבושיסאפשרייס",ייבלתיבמצביס

תאורהעסבשחור/לבן,מחולזהומעורטליס.

והרקדניותהרקדניותמחליפיסבו ,חדשנית

וביןריקודכדיתוךומקטורניסמכנסייס

לתמונה.תמונה

מובהק.חברתיאופיבעלהואהשניהמחול

שלשקופיסחציקירותהמוקפתדירהבתוך

 ,התאורהבעזרתהמשתניסונציאנייס,תריסיס

קצתואישייס,חברתייסמאבקיסמתנהליס
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 ,"ומשהושלושיסייכגוןטלויזיהבסדרותכמו

 Alone "הריקודשסשלנו. "הפוךיי ,תרצוואס
Together ", אומר-וזה "ביחדלבד"משמע

הכל.כמעט

שלהלאומיהבאלטהגיעממרחקיסעוד

הבאלטאתלוקחיסהרחוקבמזרחקוריאה.

כלכימדי,יותרשמאברצינות.מאודהקלאסי

באמתוהיא ,מעולהטכניקהעלהואהדגש

בעיניריסכלאפילו,אברכלמאוד.מעולה

רוחרק .הנכונהבזויתנמצא ,הרקדניות

והרקדניותהרקדניס ...איננההבאלט

הנדושהקלאסיהמבחראתביצעוהקוריאנייס

שודדיי ,"בוריסהברמ"אגסשניהמערכהשל

לשנילמחוללשנייסממחולהפעסשהפך "היס

מבריקיסהיוהבחוריס ,אגבורקדנית.גבריס

הקטעיסואפילומדהימות.שלהסוהקפיצות

הנדוש. "קיחוטהדון"מהוירטואוזיקהמלאי

משעמס. ,מושלס ,מכניהיהזה

שלמעורבתלהקההופיעהומדרוס-אפריקה

 ,קאמריתלהקההיא Pact .ולבניסשחוריס

מחולותבתרבותגסלהשתמשהמנסה

 .מודרנימחולבהולשלבאותנטיתאפריקנית

אתלערבשלאמוטבובמחולבכדורסלאבל

עלנמחקיספשוט "לבניס"רקדניסכי ,הגזעיס

שלהסשהתנועה ,שחומי-העורידיעלהבימה

הבידור.לכיווןהולכתזושלהקהחבלנפלאה.

הקיץבאמצעלוהס""מחול

כשרוןיש ,"דללסוזןמרכזיימנהלורדי,ליאיר

למופעיסמסקרניסשמותלהמצאתמיוחד

בחודשיס ,הקיץבאמצעמופעיס.שלוסדרות

שלשורהבמרכזמתקיימתאוגוסט,יולי

 ".לוהטיימחולהכותרת-הגגתחת ,מופעיס

מעטורקבכורות,בגדראינסהמופעיסרוב

מתחברובורוטטותלוהטותבאמתעבודות

 ,מוכריסליוצריסקיסשמעניטובאבלפנימי.

בת-שבעלהקת ,דניאליענת ,שיינפלדרינהכגון

ואחריסגתעמנואל ,ורטיגו ,שלהוהאנסמבל

קהל.עסלהפגשנוספתהזדמנות

ביצועמלבד ,ורקדניותיהשיינפלדרינה

באבלילה"ו "חמיהייהמוכרותהעבודות

מרגשותאומרתקותיותרנעשושלאהמלאך",

רקדושלהן,הבכורותמאזשחלףהזמןעס

ונבלענכלסבוד,דאח,ד(ובחורהבנות

סתמייסלישנראודואטיס,חמישהבחבורה)

שלעבודתספרישהס ,נכתבבתוכניהלמדי.

גיליתילאשיינפלד.רינהבהדרכת ,המבצעיס

לארעיונותאוחדשכיווןזומשותפתביצירה

נהרישלהשפעתהכנראהכלשהס.סישיינפלדי

אוחזרהרקמעלהוהאילתורמאו,דחזקה

עצמה.שלההתנועהסיגנוןעלוריאציות

כךכללאכבר(בעצס,הצעיריסהיוצריסבין

ולייסדמעשהלעשותשהחליטו ,) ...צעיריס

היאדניאלי.ענתבולטת ,משלהסלהקה

הנושאתתנועה,רקדניהעבורליצורהשכילה

שהיא ,פלאזהואיןהאישי.חותמהאת

שלה.העבודותבביצועובולטתמצטיינת

לידרעברימאתלמוזיקה ,שלה "אוקטובריי

השניהלעבודההמוזיקהאתבריח(שגס

של ,אוירהשלמחולהוא ,)"פופינסיי ,בתכנית

יפהמופנס,ריקודנמו,ךוולטאז'עלדינאמיקה

טוביס,ריקודיסשלכדרכסהיטב.בנוימאו,ד



הקרינולינותתלבושתמדי,ארוךקצתהוא

תואמתאבסורדיתהכאילובכור)גלית(עיצוב:

והמבנההרביסהסיבוביסאת ,התנועהאת

 ,שלוהמאופק

המטפלתעלהשירסביבהבנויפופינס","

המתרחשתמשעשעת,רביעיההוא ,המעופפת

כמו ,סירהמסתובבתשבראשו ,פיגוסמיןדיל

 ,מעולהאבל ,קטנהלהקהראיתימאזשבשבת,

עכשיושהואהביצוע,השתבחלאחרונהזו

 ,נמירובסקיגליתעצמה,ענת ,מלוטשממש

לפנישנראה ,ח l1תשרותסובייחודתמירקובי

שללרקדןבינתייסוהפךמתחילכנערשנה

 ,ממש

להקתגסהופיעה l1הלוהטהמחול l1במסגרת

וכשמונהנגניסזמר,נתן,מיכלשלהפלצמקו

ספרדייסמחולותשלבשורההופיעורקדניות

מיכל,ידיעלמעובדיס ,מסורתייס

בכמהמצטייןהמסורתיהספרדיהמחול

מאודביטויהואכלקודסתכונות,

 ,לוהטמחולבאמתזהו ,רגשועזאינדיבידואלי

אצלאבל ,דללסוזןשלהסידרהאתההולס

הרבה,זהמכלנותרלאנתןמיכל

ביצוע-שהאוניסונו ,למדהלאהיאכלקודס

הוא-המבצעיסכלידיעלבו-זמניתתנועה

אורגעישיאאלאלשמשכולישאינותבלין

ללאכמעטנעוהבנות ,ריקודיהבכלחזק,סיוס

שלכזוהכפלהאחידה,בצורההכללמןיוצא

מתוכנה,הכוריאוגרפיהאתמרוקנתתנועה

בתפקידימלבד ,הבימהעלגבריסשלהעדרס

 ,הארוטיבמתחהיאאףפגמה ,מוזיקאיס

השסעצסהלאפלמנקו,מחולשלההכרחי

flamenco אש"במילהמקורו", l1 להבהl1 , 

 ,עבודתואתיודע ,גרנדהפרמין ,הזמר ,אגב

עלהשהאישאלאהסיגנון,אתהלמהושירתו

טבעות ,זרועועלזהבשרשרתענודלבימה

עלנהוגשאינודבר,אצבעותיועלנוצצות

ומושכיסלצופהמפריעיסהנצנוציסכי ,הבימה

 ,שולייסלפרטיסלבותשומתאת

לרמההגיעשלאבידורי,מופעהיהזה

 ,פרדסבגדרהואיהספרדהמחול ,מקצוענית

ארבעהכמוממש ,מסתכןלתוכושנכנסשמי

ץבקיצוהדר,ךבאובדן ,שבאגדהליס"החז

מכך,גרועותבתוצאותואףהנטיעות

 ,הסימפאטיתהירושלמית l1ורטיגו l1חבורת

חגגה ,שעלועדייסיורטהנועהשבראשה

הולדתהיוסאת l1לוהטמחול l1במסגרת

עולההילד ,חמותברכותכלקודסאזהחמישי,

בחינותאתעברמזמןהואכיאס !'אלכיתה

הבגרות,

ברבמעיןמתרחששכולו ,"בורדומינו"מופע

(סטיבולהעמאבלקטנהחיהתזמורתעס

שלשעההואקובלסקי),וג'פריהורנשטיין
 ,מצוייןומחולרוחקורת,ענייו

אפרתימשה

לעברלשובמנסה

אנטי-"החדשהליצירתוקוראאפרתימשה

המוזרההישראליתההמצאהשסעל ,"מחיקוו

ככתוב ,-60השנות(לא-70השנותשלביותר

מכשיריארצהלהביאשהחלושעה ,בתוכניה)

שהחלה,השידוררשותאבלצבעונית,טלויזיה

מלחמתאחרי ,-60השנותבסוףשידוריהאת

בשחו;ןלשדרהתעקשהעוד ,שבעת-הימיס

שוויוניות,שאיפותשלההס,בימיסלבן,

לבעלייתרוןלהעניקשלאהשלטונותביקשו

מקלטיסלייבאהשיגהשידס ,האמצעיס

סרטיסלשדרהיהאפשריאטכניתצבעונייס,

יגיעושהגווניסמבלי ,בצבעשצולמול l1מחו

לכ,ךגרס "המחיקון"מכשיר ,הביתילמקלט

לאמה ,בביתאצלךכביכוליימחקשהצבע

אנטי-ממציאיסהיהודייס?הגאוניסעושיס

קניתשאס ,נוסףאלקטרונימכשיר ,מחיקון

הצבעוניותשבהלמקלט,ךוחיברתאותו

לתמונה,

(כפילארכיוןלשובמבקשתאפרתישליצירתו

ושל-הלהקהשלבתוכניה)מכונהשהדבר

יש ,מהעברבפסי-קולחוזרשימושנעשהעצמו,

פעסשהיו ,חרשיסתנועתשלמוטיבאפילו
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מויאל,יוסףבעבודתו.ומעולהחשובבימרכ

מופיע ,בלהקההלא-שומעיסהרקדניסאחרון

ליצןמעיןשלבתפקידבידו,אדוספרח ,בשחור

מרסןלמרסלןתנואמקשרזה .עצובמנחהאו

אונולקאזואותרצה,אסאושלו. IBipול"
אחרוןמויאל, ...פיוטיפרחעס,הנעהקשיש

תפקידואתמבצעאחרת,תקופהשלהצדיקיס

 ,למחולצורניתמסגרתמקנהודמותומצויין,

יתרה.עיקביותללאהזמןקולאורךשנע

 ,-70הלשנותשייכתהיאאףהתנועה
עלמעידותמלייקרהבגד-הגוףןתלבושות

הישן·מהסיגנוןמוצאן

 16ובהלהקהלקייסאפרתישליכולתועצס
שבח.לכלראויהאלה,משברבימירקדניס

מודרניממששלוהתאורהתכנוןרקבעצס

מאוד.ויפה

הכנסתידיעלהחומראתלעדכןהנסיון

-רביןיצחקשלדמותוובוסרטון-וידאו
יחלקשניבין-נוצצתאומניסבמסיבת

נתקנוצרשכן ,מצליחממשאינו ,היצירה

להקרנה.הבימהעלהנעשהביןכמעטמוחלט

מצוייניסרגעיםישאפרתי,אצלכרגיל

ממשאבלהבימה,פניעלהזורמת ,בתנועה

יפיםרעיונותעודףלויש ,מדברשהואכשם

שקשהעדבערבוביהמוגשים ,כשלעצמם

נאמרו.למהלהבין

פעולהלשתףמסרבהנסיך

העולםעם

למופעממופע-כיוצר-מתפתחקולבןאמיר

בעיבודבחרהואהפעםקומבינה"."להקתושל

הסופרשלהשיקספירימהמקורמאודהרחוק

מכונת IIובמילרהיינר ,מכברלאשנפטרהגרמני

 . 1977בשנתשנכתב ,שלו IIהמלט

תריסרבהש ,עבודתואתמכנהקולבן

שהנסכשם ,כוריאוגרפיתיאטרון ,משתתפים

 ,שלנואמירכמוממשהוא,שגם ,קרסניק

 .חייםאנובההחברהאתולזעזעלצעוקמבקש

הזוועותאל ,כללבדרךהול,ךשקרסניקשעה

קולבןשומר ,הצופהאתלהגעילומנסה

ושלהמחולשלאסתטייסערכיםעלבקפדנות

 .הבימה

תרצהאסמיליטריסטית,צעדה ,הפתיחהרק

כוחנימצעד ,כולםהמשתתפיםשל ,פאשיסטית

לעולםשייך,פגיוןכמוהבימהאתהחותך

 .הנדושיםמדי,המובניםהסמלים

שחורותפרייטשדט)אורי(שעיצבהתלבושות

כנשים,גבריםהכל,וכמעטזהב,עםומבריקות,

מחווה ,סקסייםקצרצרים,במכנסייםלבושים

הצעיר.הדורשללאופנה

בימרכמהווה ,יהודאישיצבישע ,התאורה

מסגרות ,התפאורהגםמרשימהבמופע.נכבד

אותלוייםשהרקדניםשבכהפניהןועלעץ

בגליליהשימושיפהבייחוד .עליהםימטפס

מעלפיוטיתבצורההנקרעים ,עיתוןנייר

ישהסובלהנסיךדמותמלבדהללו.המסגרות

אבל, .ומלכיםומלכותאופליותוכמהכמה
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לפנישטיפלהלינקהלסוזנהשקרהכשסממש

רבלאזמןאחרי ,החומריסבאןתםשנה

כבר ,אחראוזהתפקידמגלםכרגעמיהחידה

 .משמעןתיתאינה

קולבןאמיר .היטבבנויה ,חזקהעצמההתנועה

פחותלאוזה .מצויין IIליכ IIלעצמויצרכמדריך

תמידשאצלו ,המיזנסצינהממבנהחשוב

מעניינת.

הואעודוכל ,טקסטיםמשמיעיונאקליאור

רהוטהבצורהאותםשימגהוא ,עבריתמדבר

שנכתבטקסטלדקלםמדועאבלואמינה.

 ,לאימצברי?בניבלאנגלית,בתרגוםבגרמנית

אבלניחא, ,עצמוהשיקספיראתעויהשמאילו

אבסורד.קצתזהבריטי?בלבושמילראת

שלמרות ,זובעבודההחשובשהפן ,בטוחלא

רובהמרתקתשבההמכווןהריגשיהריחוק

והמציאותלעשותמה .שלההמסרהוא ,ככולה

ממהיותרמזוויעההראשוןביבישלבממלכתו

 ...דנמרקכתלבממשרקוב

שלוובצגבמקלדתשבוידני

הילדיםמוזר:מצבהמחולבתחוםאצלנוקיים

מתברר,ושובשוב .הוריהםאתמפרנסים

הלהקותשלצעיריםלקהליםשהמופעים

רקלאהקטנות)יותר(ועודהממוסדות

אוהדקהלומכשיריםהיריעהאתמרחיבים

המוצהרתמטרתםוזו-הבאותלשניםוסהנומ

 .ממששלפרנסהמקורגםהס-והנתמכת

 ,שעלועדיורטהייםנועה ,"ורטיגו"ימנהלגם

II גילוII לעשותוהחליטוהזה,הגלויהסודאת

הילדים.שללעולםלחדורמנתעלמעשה

II דאנסהפאוורII שהגה ,שלהםחדשמופעהוא

בן-חמוטלכתבההטקסטאת ,שעלעדיוביים

ורטהייםנועהיצרהאוגרפיהיהכוראת ,זאב

הורנשטיין.סטיבהמוזיקהואת

(האקספוזיציהבמקצתכבדההתחלהאחרי

שבויילדאודותעלהמופעממריא ,ההכרחית)

פריקמחייתמונותלרצףשלוהמחשבבעולס

אמיתי.בימתידמיוןשללעולם ,דני ,המקלדת

מתחבריםשאליה ,מוצאנקודתמשמשכדורסל

פתאוםגדלהכדוראבל ,בנקלהילדים

הפאוור-דמויותעםפגישה ,ענקייםלמימדים

באולם,לילדיםחיבורריקמתעוד ,רס'ריינג

יוצאותהמוכרותשהדמויןתשעה ,מדהימה

בסיגנוןממש .המחשבשלהענקימהצגלפתע

 .כית'הצ IIמאגיקהלטרנה IIה

קצתהמודרניוהמחולהבאלטלעולםהמעבר

 , IIלכלוכית IIעםדווקאמתחבראבלמאולץ,

בימתיתלמציאותלעינינוההופךהסרטשוב

בגרבייםורקהקרח(הנסיךתלת-מימדית

נכריתשפיאהפגםזהאבל ,מפריעקצתלבנות

 .בנקל)לתקןםיכוליונעלי-באלט

כמיןהרובץ ,המחשבהיאהמרכזיתהדמות

ברקע.מנופח,פלסטיקעשויהואכיר,ךלוויתן

כאילוכשהוא ,קריסתומרגעמאודונהניתי

האוויר.ממנושיצאבלוןומזכירברךכורע

כלעם ,בידע,עשוימצוייןילדיםמןפעזהו
למשחקי-ויש .ומחוליבימתיידעוהרבההלב

נהנים,הילדיםרקלא :יתרוןעודאלהמחשב

מרותקיםהמלוויסוהסביסההןריסגס

 .וצוחקים

שובמנסהחיפה

ובמחול ,בכללבמחולמשופעתעיראינהפהיח

העמותה IIמנסהשנתייםוזהבפרט.מודרני

הקהללפניאילהב IIהמודרניהמחוללקידום

המופע .פאיםיחרובם ,וצריםישלעבודות

בית-הגפן.בתיאטרוןהתקייםהשלישי

אלאאח,דמעורלא ,קצריםקטעיםששה

במגווןריקודים,שלמקריכמעטאוסף

שלזוהיתהביותרהטובההעבודה .סיגנונות

במסגרתרקדקצרזמןלפנישעד ,איבגיאורי

לשלושטריושהיא ,קיבוציתהמחוללהקת

 .יציבומיהדורףיפעתשק,דאפרת ,בנות

שלושביןענייןומעוררמוזרניגודיש

הנעות ,באלטשלבכאילו-טוטוהרקדניות

האלגית,היצירה IIמול IIעליזהבתנועה

אלבינוני.מאתכךכלהמוכריו"'"האדג

חןזהבשעשועוישבהגיוןבנויההכוריאוגרפיה

אחריםקטעיםשללזההיההביצועגםרב.

 .בתכנית

אשההיא ,היטבהמוכרתבן-ברוךמירי

 IIאבודזמן IIשלהוהסולובהופעתה,מרשימה

כוחבוהיה ,פרטארוושלהמוזיקהלצלילי

הואבמהלהגדירקשהאבל ,בימתיתונוכחות

עוסק.באמת

האיזוריתבאולפנהשלמדה-מורקוסרבעא

ר"'פאגאל"מעולה.רקדניתהיא-בגעתון

סולו ,פארוקעומרמאתלמוזיקה(השחר)

בעצםשהואראי,איפור,שולחן .פסיכולוגי

אהי .אישידמיוניריאליזםלומשוויםשקוף,
להקהלעצמהמוצאתשאינהשחבל ,רקדנית

 .ועודעודלהתפתחיכלהשבמסגרתה ,טובה

 "הגפןבית"שכותרתהערבי,המרכיבגםהיא

טועה,איניאםזה.דו-לאומילמופעמעניקה

(רנדההפלמנקורקדניותמשתיאחתגם

חבלפלסטינאית.רקדניתהיאשוקייר)

קינוחכמעיןשהוגשהזה,הספרדישהמחול

עלבנויכולוהיהכי ,לסיגנונוחטא ,לסיום

 ,המבצעותלשתיאחידהסימטרית,תנועה

הפלמנקובעולםמקוםלושאין

 .אליסטיבידוהאינדי

אתגםקילקלווהאוניסונוהסימטריה

שלבשקיםנערותלשתימחולהתפשטות","

אומרתקהיהשלאהשלום,עליוניקולאיס,

-אורניעדהמאת IIלנועהריקוד IIוכןמיוח,ד
-בחיפהמודרנילמחולהעמותהאתהמרכזת
לרמההגיעולא ,ביצירתיותתרגילכמושנראה

 .הנדרשת

וזה,שריכז ,המופעשלחסרונותיוכלעם

 ,בית-הגפןבתיאטרוןאיש 200כמעט ,משמח

חיובי.אירועהוא
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בהשתתפות:

(ישראל)אבניצבי

(ארה"ב)ברגריונתן

(ישראל)ארליךאבל

(אנגליה)גהראלכסנדר

(ישראל)קופיטמןמרק

(צ'כיה)קוצורהוצ'סלב

(קוריאה)קנגסוקי

(פולין)קראוזהזיגמונד

(ארה"ב)זקסיו~ל

(גרמניה)שטמרהנריך

(רוסיה)סוקולובאלכסנדר

(ישראל)טליוסף

(גרמניה)צימרמןולטר
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וסגנונות[כיכיםשכמיחזור-חדשים.חתגרים

חדשנותמוכמסורת-כימודים.תוכנית

השתלמותגמולמקנהבסימפוזיוןההשתתפות
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1924-1921 
באקדמיהמןדרנימחןלכךןאחרבפסנתרנגינהלמדה

בןינה.הממלכתית

1926 
הגדןלהקןנצרטיםבאןלםשלההסןלןמחןלןתשלראשןןרסיטל

 .בןינה

1928 
 .רןפהיאבמרכזשןנןתןבעריםבןינהקבןצתהעםהןפיעה

193"0 
 .מינכןבעיררקדניםשלבינלאןמיבכינןסרבהבהצלחהמןפיעה

 .בארץראשןןסןלןמןפעיסיןם

193"2 
בארץ.שניסיןר

193"5 
עםלהןפיעןמתחילהמשלהסטןדיהןפןתחתארצהעןלה

 .קבןצתה

193"8 
 ."הארץ-ישראליתהתזמןרתייעםקבןצתהמןפעי

1945-193"8 
שלהבאלטכלהקתלהקתהמשמשת

 ."העממיתהאןפרהיי

1962 
שללמחןלבמחלקהפרןפסןרמתמנה

 .מירןשליםרןביןע"שהאקדמיה

1963" 
 ."ישראלפרס"בזןכה

ללמד ,רילציממשיכה-1977במןתהעד

המחןלאןמנישלנלהבתתןמכתןהיתה

 .שבהםהצעיריםבעיקר ,בישראל

באקדמיהמתקיימת ,הזההיןםעצםעד

תחרןתבירןשליםןלמחןללמןזיקה

גרטרןדשלשמהשללכןריאןגרפיה

 .קראןס
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ןהמןרההכןריאןגרפית ,הרקדנית .........

 ,) Rosalia Chladek (חלאדקרןזליה ~
האקספרסיןניסטיהמןדרניהמחןלראש

בתןהיאמזמןלאלעןלמהשהלכה ,הןינאי

ביקןרתי,מאדאדסהיתה ,שנהמתשעיסיןתר

בןדאי .רחבהןבידבנקלמחמאןתחילקשלא

קראןסגרטרןדהמחןל.אןמנילעמיתיהלא

תמיד.שיבחהשחלאדק ,היחידההיתה

אינןכללבדרךשרקדניןתיןדעיסכןלנן

רןזליה .הידהמעליתרזןאתזןמעריכןת

עסןהקפידהבמיןח,דקפדניתהיתהחלאדק

מגרטרןדאבלןתג.תגכלעלהעןלסןעסעצמה

הסתייגןת.ללאכמעטהתפעלההיאקראןס

II עללבצעמסןגלתהיתהזןקטנהשאשהמה

זןכרתןאני- IIמשמעןתבעלתמידהיה ,הבימה

דבריה.נימתאתהיטב

-16ב , 1924שנתשלהאביבבראשיתזההיה
עללראשןנההןפיעהקראןסכשגרטרןד ,במרץ

יפה,היתהלאהיא .הןינאיהקהלבפניהבימה

התלהבןתןמלאתןפראית,מחןספסתאלא

למאמרזכתהלאאלהתכןנןתבשל .מהציןנןת

מחןלעליןנק,ןיקטןרשלבספרןגדןל

 ,ןינה . 1930בשנתלאןרשיצאבאןסטריה,

הראשןנההעןלסמלחמתגמרעסשהפכה

מכלןמקןצצתקטנהמדינהשללבירתה

התקןטטה ,ההבסבןרגיתהאימפריהמחלפןת

מבעיןתןסבלההקיסריעברהןעסעצמהעס

 .קשןתכלכליןת

גרטהפןתחתבפברןאר-6ב . 1924אביב

 .השמיניברןבעשלההספרביתאתןיזנטאל

תלמידןתיה 25עסןיגמןמרירןקדת-13.2ב

שלה. IIמחןליתדרמהמתןךתמןנןת IIאת

(שהיתהבןדנןיזרגרטרןדמןפיעה-20.2ב

הממלכתית)באקדמיהקראןסשלמןרתה

לןינהמגיע-2.3בןאלט.ארנסטהרקדןעס

עללהרצןתמנתעל ,קנדינסקיןאסילי

II היהניתןעבןדןתיןאת ."מןפשטתאןמנןת

ליצירןתיןסמןך !'החדשהגלריה IIבלראןת

מןנק.אדןארדשלתמןנןתיןתלןיןתהין

פליקסהציירפןתחכךאחרימיסןשבןע

אתלציירשעתיד ,) Felix Harta (הארטה
תערןכתןאתכ,ךכלרבןתפעמיסקראןס



מופע-אחריאחדיום ./ומנים/בית-האב

באולםקראוסגרטרודשלהבכורה

טורדיס,אלינורמופיעה ,/ Konzerthausה/
סטודנטיתבהיותההתפרנסהשגרטרוד

27בבפסנתר.שיעוריהמלווי למרץ-28וב-

הבלרינהקארסאבינה,תמרהמופיעה

רוקדתבאפריל-1בבוינה.הגדולההרוסית

בה ,שלהפארודיה ) Maria Ley (ליימריה

 ./המודרניותהרקדניות 1Iעלצוחקתהיא

 "קצפת"הבאלטשלהבכורהואחרי

) 1ISchlagobers1l ( שטראוסריכארדמאת

גרטרודהרוקדתקולרהיינריךוהכוריאוגרף

 ,העתיקהארמוןבאולםבאריסון

הבכורההתקיימהשם , Hofburgה-

קראוס.שלהראשונה

והסוגיםהגווניםמכל ,מחולמלאההיתהוינה

רקדניות,ומלאה ,והחדשנייםהמסורתיים

גרטרודואישי.חדשביטוילעצמןשחיפשו

למדה ,המאהבראשיתשנולדה ,קראוס

בפסנתרנגינהתחילה ,הממלכתיתבאקדמיה

 1920בשנתשכבר ,מדהיםמחול.כךואחר
אבלמודרני.מחולזהמכובדבמוסדדוימל

רקדהואףלמדהבהן ,ומחצהשנהמקץ

קראוסגרטרודנעשית ,בונדויזרשלבלהקתה

וכבר ,משלהאולפנהפותחתהיאעצמאית.

 Die1lבירחוןשלהתצלוםמופיע 1926בשנת

1I) "Buhne 1הבמהI (. מחנהאתמתארהמאמר

ורטרזהאגםלידגרטרודשפתחה ,למחולהקיץ

) Worthersee ( .מופיעותבתצלוםהנאה

עציםבצלמחוללותכשהןותלמידותיההמורה

 .האגםלחופי

רקדניותבחברתמופיעההיאכךאחרקצרזמן

תזמורתאותןמלווה .ביצירותיה ,שלה

גםבתכניתסלאבין.סשהשלהבללייקות

 ,) Salmhofel " :.(מהעייף"המוות 1Iשלההסולו
1I 1החיהI )מ.: ,(1המוזרהאורח"רחמנינובI מ).: 

סרסאטה).

אינוששמומבקרשלתיבות(ראשי " H .ז"

 ,/החברתיתהרקדנית 1Iאודותעלכותבדוע)י

לדעתו, .חברתיותלבעיותביטויהםשמופעיה

תאווהאיזושלהבמחולוישמרגשתקראוס

קראוסמשמשת 1929יוניבחודשאפלה.

בבימוילאבאןפוןלרודולףאסיסטנטית

ברחובותיההמקצועייםהאיגודיםתהלוכת

מארגנתכךאחרשנהוינה.שלהראשיים

אולם 1Iבמופעעצמהבכוחותגרטרוד

מוזיקלית-בידוריתתכנית ,/הגדולהקונצרטים

מחוללהקותחלקנוטליםבהת,יסאטיר

הכותרתתחת ,התעמלותוקבוצות

1I למחרמאמשVon gestern bis 1l ,1I 
morgen /. 

להקתההופעתעלזוכההיאבינלאומילפרסום

יוסףמאתלמוזיקה 1Iהגטושירי 1Iבמחרוזת

 ,במינכןהבינלאומיהרקדניםבקונגרס ,אחרון

 . 1930בשנת

שלל 1Iוהמוהעורךכתבכןלפנימעטותשנים

קרל ,) 1Iהמחול 1I) 1IDer Tanz "העתכתב

לקראוס:הללשיר ) Carl Ivanitsch (איבניץ'
1I נשמתהאתמשליכההיאהרגשותבסערת

אלמחולותיהבדמותוהסוערתהמיוסרת

פותחתהיאלוהטותשאיפותמלאתהבימה.

אומנותהכשרונותיה.שעריאתלרווחה

רחוקהסובלת,נפשהתגלמות ,פוצעתמצליפה,

משליכההיאהרגשות"במערת

והמוערתהמיומרתנשמתהאת

הבימה,אלמחולותיהבדמות

היאלוהטותשאיפותמלאת

שעריאתלרווחהפותחת

מ('ליפה,אומנותהכשרונותיה,

מובלת,נפשהתגלמותפו('עת,

מוכרת,כהזאתובכלרחוקה

בי('ירתהמ('יגהשהיאמה

"האורחבמולואו ""הרחוב

שימה,נעו('רותי('ירותהמוזר",

אומנותיי('ירהמעשההיה

ה('ורניהעי('ובכושרמופתי,

וחד-ברורות('ורותמניבשלה

גםהואונחרןברורמשמעיות,

 ", ..שלההאומנותכוח

מציגהשהיאמהמוכרת.כהזאתובכל

 ,/המוזרהאורח 1Iבסולואו 11הרחוב 1Iביצירתה

יצירהמעשההיהנשימה,רותעוציצירות

שלההצורניהעיצובכושרמופתי.אומנותי
ונחרץברורמשמעיות.-וחדברורותצורותמניב

 ". ...שלההאומנותכוחגםהוא

 ,מחולתחרותבווינהמתקיימת 1934בשנת

באוסףמודרני.מחולוהןבאלטהןהכוללת

במחלקה ,האוסטריתהלאומיתהספריה

 .השופטיםחברשלתצלוםמצוי ,לתיאטרון

הצילוםאתראיתי 1979בשנתלראשונה

המחלקהמנהלתעםויחד ,הזהההיסטורי

חבריהיומילפענח,ניסינו ,ויזנבקירמילה

בהכנתאזעסוקותהיינוהשיפוט.ועדתאותה

 ./-20הבמאההמחול-וינה 1Iגדולהתערוכה
אחדנושאכמובןהיתהקראוסגרטרוד

בתצוגה.החשוביםהפרקים

ויזנטאל, ,כולהזוהרתיושבת,התצלוםבמרכז

 ,פעמוןהשולחןגביעללפניה .מגבעתולראשה
לימינההשיפוט.ועדתר 1Iכיואותההמציין

ועוד ,זעומהבעיןהמביטה ,חלאדקרוזליה

ששיערה,פיכלרגוסטיבאלרינההפרימהלידה

לפי ,חלקיםבתלתליםבקפידהמסודרהבלונדי

מרגרטהשםיושבתועודההם.הימיםאופנת

דמותולידהלמיצחה.עטוישסרט ,ואלמן

זומשולבותידיה ,קדימהנוטהגופה ,קטנה

 ,במרכזוושבילארוךהכההראשהשיער ,בזו

אחדקראוס.גרטרוד ,מתגרהמבטה

זכהברג)פרד(לימיםברגרפריץמתלמידיה,

שלוסולועלתחרותבאותהשניבפרס

1I 1הדיקטטורI . 

ביוני.-5לבמאי-28הביןהתקיימההתחרות

כבראבלבוינה.עדייןהיתהקראוסגרטרוד

אוסטריהאתלעזובעליהשיהיה ,להברורהיה

ברצונהאםלשלטון,הנאציםעלייתבשל

עולההיאכךאחרקצרזמןוליצור.לחיות

היטבהכירהכברשהיאארץ ,לארץ-ישראל

לשם.שלההמופעיםסיוריבשני

מקצתוינהראתהשוב-80הבשנותרק

ידיעלובוצע ,שנעשהבשיחזורמיצירותיה,

רוציםהיווינהאנשיהקיבוצית.המחוללהקת

 rrשלה.נוספותיצירותלראות
'z ~ilt .':!:f 
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 1934שגתבמאי-יוגיבויגהשגערכההמחולהביגלאומיתבתחרותהשופטיםחבר

ביותרהחשובכתב-העתשלועורכומייסדולויתן,יוסףהוא 1מס'לימין)(משמאלהעומדיםביותקופה.אותהשלהמרכזייםהמחולאנשירובמופיעיםבתצלום

לידו,קראוס;קארלהחשובהווינאיהעיתונאיהוא 4מס'כץ);אלכסנדרהיה:האמיתי(שמוליאונסייבסשההואבשורההשלישי ;" Der Tanz " ,-30הבשנות

אותםשלביותרהחשובהתיאסרוןוהמחולתולדותחוקרהוא 13ומס'שלו)במוזיקהאחתלאהשתמשהקראוס(שגרסרודזאלמהופרפראנץהמלחין , 6מס'

גרגור.יוסףימים,

האחרונותלשניםעדשניהלהקראוס,גרסרודשלחשובהורקדניתתלמידההולגר,הילדההיאהראשונהלימין)(משמאלהשולחןלידהיושבותהנשיםבשורת

בזאלצבורג;המחוללתולדותמרכזיארכיוןמותהעדשניהלהרקדנית,דה-מורודה,דרההיא 3מס'גרס;גיזהוהרקדניתהמורהולידהבלונדון,משלהבית-ספר

מיוצרותויזנסאל,גרסההיא 7מס'וואלמן;מארגסההחשובההכוריאוגרפית ) 6(מס'לידהקראוס;גרסרודהיא 5מס'פונדמאייר;הדיהרקדניתהיא 4מס'

רוניהרקדניתהיא 10מס'כשנה.לפנימותהעדבוינההמחולשלהראשונההגברתחלאדק,רוזליההיא 8מס' ;-20ההמאהבראשיתבוינההחדישהמחול

יוהאנסון·

קראוס.גרסרודשלהראשוןהסולוריקודימופעהתקייםבוהמקוםהואוינה,שלהגדול"הקונצרסיםב"אולםנעשההתצלום

האוססרי".התיאסרון"מוזיאוןאוסףבאדיבותהתצלום
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רבותש[ים ,ר"[גליוןאודףכלעללרשום[הגהשגרטרודדמויותשלהרישומיםאלפימתור

Some of the many dance drawings by Gertrud Kraus 

Members of the Jury of the International Dance Competition, Vienna, May 28-June 5, 1934 

The photo shows many of the central personalities of the modern dance world of those days. The first gentlemen sitting in the second row (from 
left to right) is Joseph Lewittan, the publisher of the most important dance publication of the 1930s, "Der Tanz." The third person is Sasha 
Leontjev (really: Alexander Katz) , the fourth is the most influential editor of those days, Karl Kraus, the sixth is the composer, Salmhofer, (whose 
music Gertrud Kraus used several times for her dances) and the thirteenth is the eminent theatre and dance historian, Joseph Gregor. 
In the first row of ladies who are sitting (from left to right) the first is Hilde Holger, a former student and dancer of Gertrud Kraus and who until 
recent years, ran a dance school in London ; next to her sits the dancer, Gisa Geert; and third is Derra de Moroda who, until her death , 
organized an internationally important dance archive in Salzburg; the fifth is Gertrud Kraus and next to her (the sixth person) is 
choreographer Margarethe Wallmann. The seventh person is Grete Wiesenthal, one of the pioneers of modern dance at the beginning of the 
20th century. Nr. 8 is Rosalia Chladek, the doyenne of dance in Austria until her death a year ago. 
The photo was taken at the "Great Concert Hall" where Gertrud Kraus' first solo performance took place. The photo is courtesy of the 
"Austrian Theatre Museum" in Vienna. 
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פתאוםמה
וחי Hכ Hהנ

שבספריההישראליהמחולארכיוןבתיקי

אחריושהותירבמסמכיםבתל-אביב,למחול
גביעלידו,בכתבמאמרנמצאחבצלת,זאב
אוהשנהציוןללאעתיק,ידמשריומןדפי

להקתשלמופעהמשווהמאמרהתאריך,

שללהקתהשללזהניקובהרינהשלהבאלט

 .קראוסגרטרוד

ריקודי-כוריאוגרףרקהיהלאחבצלתזאב

וה-ה-ס~בשנותגדוליםמופעיםובמאיעם
 .קראוסגרטרודשלתלמידהגםאלא , 50

שלבעיקרקלה,בעריכה-המאמרהנה

שמקשהאז,נהוגשהיהיכפהחסר,ביהכת

אה:יהקרעלכיום

שעודנכון .נקובהנהירשלהבאלטאתיראית

ובמקומות ,בימינוגםכזהבאלטלראותאפשר

אתמחדשאפילוהקלאסיהבאלטרבים

מגמתיהואהמודרנישהבאלטמפני .נעוריו

לעתיםהיאשבוהסאטירהויוחושפנמדי

יסולקשהואטבעיאך ,תית-חברתיקורתיב

 .הממלכתייםמבתי-האופרותבעדינות

רקבימינוהכותב ,טורילקומפוזדומהברדה

כמובן .רמברנדטכמומצייראובאך(כמו)

עלסולחיםנויהילרמתם,מגיעהיהשאילו

לרוחהתאמהאיעללדברהיהומצחיקהכל

לנו-התקופהלרוחאחריםמוייתא .התקופה

הואהמצבשלדאבוננואלא .חדשבאךנולד

ולמקום.לזמןמחוץנולדלאבאךשום .שונה

 ,המועצותלבריתפרט ,הקלאסיהבאלטוגם

כזהוביחודלשמה,ראויהרמהעלעומדאינו

רועדהוא .ירודהשלוהטכניקהלוישאפ,שלנו

 .תפלוטעמוהאצבעותקצהעל

אותיות-תנועהעלמבוססהקלאסיהבאלט

 ,קצרבמסלולהנעותוקבועותמסוימות

על ,בובתיתיותראופחותבפוזההמסתיים

סוףאיןנותןהואביסודו .מחדשלהתחילמנת

ההרמוניה(כמוגבולותיובתחוםאפשרויותשל

 .הקלאסיים)הציורוחוקי

יכולהואוכוריאוגרפיתטכניתגבוההברמה

מוזיאונית.מבחינהמשעמםיובלתיפהלהיות

בטהובןכמוהואלעומתוהמודרניהבאלט

אחריבזמננומאחרהמחולבאך.לעומת

הקלאסיותוהפוזותהתנועות .אימו-המוזיקה

כדימספיקותאינןואם .נצחיותיבלתהן

והקצבהמוזיקהעלהמודרניהאדםאתלבטא

 .הביטויאפשרויותאתלהרחיבשישיהר ,שלו
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שבהחדשהשפהלמצואיש

 .וכנותחופש ,חריפותביתרהדבריםאמרוי

חליפותיהםעלהמודרנייםהחייםללא

על ,שבהםהמתיחותשפעעל ,המהירות

וכחהדמיוןעושרמכחינת

שלהגאוניאינטרפטציהה

להשוותוישקראוס,גרטרוד

קורטשללכאלטרקאולי

גרהאםומרתהכאנגליהיוס

הכריתכארצות

 THEGERTRUDKRAUSCDMPANYוסאקרדרטרוגשלההקתל

1 
תחושההיא

תדהנולמיתיפנ

נאמוהבטויאם

ולמהותלחריפות

 ·ךייח

\ח

? 

אומרהמודרניואין

 ,וניווןחושיםשיכרון
מביניםשרביםכשם

היאהזאתהסכנהאותו.

שהאומנות,דורכלסכנת

נהישאבלשוןתדבר _

אומנותואין .לומובנת

שלהעליוןשהמוסרגדולה

לרגליה.נראינוהדור

". 

:4\ ?' 

0( '1 

jג
'\iI ישניקובהרינהשללבאלטר

 .בארץוהיסטוריהטוברצון

מספיקהדבראיןאך

הוא .לאומיבאלטבשביל

בביתמודפסספר)(כאילו

אינואשרפרובינציאלידפוס

אתףילהחלמעוניין

 .המכונות

 >-- Jי"זינ
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~ 
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.... 

רקדניתהיאנדברחלאמנם

יאעודשםוקיימים ,טובה

רחלאפילואבלכשרונות.אלה

עוסקתהיאעודכל ,נדב

אנחנוי,מזרחאותימניבריקוד ,בשלה

הקלאסיהבאלטבההנקודהעדלהמאמינים

 .(שלה)והטבעיהעממיהחןאתלקלקלמצליח

),t-V? 

מבחינתמודרניהואהמזרחיהריתמוס

הבאלטהאירופית.המוזיקההתפתחות

יותאצאריולולעולםיסתגללאהקלאסי

 .המזרחשלהמשתניםולמקצביםתמיותיהר

משעמםגמגוםאוהכזהזיווגשלהתוצאה

יצאואשר,ך"התניבריקוד .וצבעמעוףחסר

י,הסמלגבולואלהעממיתהפשטותמתחום

מזהשייצא ,הקהללתקוותלהגיעיכלולא

 .לכשלוןמראשנדונהא)י(וה ,משהו

באלטבארץקייםכאשר ,זהכללנוולמה

התפתחותבתהליךמשלודרכיםהסולל

אשר ,קראוסגרטרודשלהבאלט .האומנות

בביטויהגוףשלהאפשרויותצוליננתימבח

עםהזהה ,החופשיתהמימיקה,הדרמטי

 .(קיים)הגופניוהמבעמיתיהפנההרגשה

עצמיותנותנת(שלה)החדשההיהכוריאוגרפ

 ,והקונטרפונקטההרמוניהשלהשוניםלקולות

לא ,הבמהאתומנצלתהמתחאתלהימגד

ביצירתה)(כגוןבחלל,גםאלא ,בלבדבשטח

 .גרשווין)של(למוזיקה "בתכלתהרפסודיהיי

האינטרפטציהוכחהדמיוןעושרמבחינת

אולילהשוותויש ,קראוס)גרטרוד(שלהגאוני

ומרתהבאנגליהיוסקורטשללבאלטרק

 .הבריתבארצותגרהאם

~ 
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מןרתיעלזכרןנןתמעטלהעלןתברצןני ..........

ןהנערצת,הצנןעהןהאישיןתהדגןלה ..........
קראןס.גרטרןד

להכירהעירה,נשלחתיצעירהנערהבהיןתי

המרתףבדירתקראןס.גרטרןדאצלןללמןד

היההחדרגדןל.כנףפסנתרהיהלימדהבה

ןבפינןת.הקירןתעלציןרים,ןמלאצפןף

אפלהיהתמידמקןם.בכלעמדןפסלים

ןמלאמסתןרימשהןכמןבמרתף,ןחשןך

עמידתיאתלייצבשכדיזןכרת,אני .סןדןת

כסאגרטרןדנתנההאצבעןת,קצןתעל

בזרןעןתיאןתןנןשאתכשאניבידי.ברזל

שעהןבןשה,נבןכהכןליעןמדתמעלה,

שלאבמןזיקליןת ,בפסנתרפןרטתשהיא

עליההאהןב ,ברטןקאתרןבפיעל ,תתןאר

ןבצליליןשלןבריתמןסלהןהדןמה

שאלהשיעןרכלאחריהטראגיים-מיסטיים.

אתהבןבלה,יינןשלה:העילגתבעבריתאןתי

 ...מאןשר"?

עינייילהןקראתילה.היןכחןלןתעינייםשתי

כשהיתההרגישה.הבינה,ידעה,הכלרנטגן".

לפניה.חשןפהשאתהרגשתעלי,ךמסתכלת

צןעקתןהיתהביצירהכנןתדרשההיא
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עם-ענקית!היתהואז ,להחרהכילפעמים,

 .מאדהקטןגופהכל

 ,אימהותכדיעד ,דותילתלמהאישיתהדאגה

כיצדזוכרתאני .מביכהואףמרגשתהיתה

כל .הביתהלחזורכסףליישאם ,אותישאלה

בעיותואף ,לפניהנגליתהיתהאישיתבעיה

שתיתפלההיתה .לפניהשוטחתהייתימהבית

העולם 11 :ילאמרהתמידוחכמה.רהיבהחיים

כך ."להחליטלדעתרקצריך ,אפשרויותמלא

האישות.בחייוכךבאומנות

היכל 11לבנסיעותהנעוריםשנותחלפועברו

 ,קראוסגרטרודשלהקטןלמרתפה ,"הקודש

המשיכהגרטרוד .שבתל-אביב 24פרוגברחוב

לקטול ,לפסול ,ולייעץלעזור-אתנולעבוד

אטיודים"עבודותקנאה.שלשמץבליולעודה

ב 11ימחזוריסיומיואףבקיבוץחגים , 11במחול

החינוך.במוסדות

שלההסטודיוהענקים.אחדהיתהגרטרוד

היאהיכל!-לרגלאליולעלותמקוםהיה

 ,הנשימהכלותעדבמסירות,מדריכההיתה

ואנו ,הבין-קיבוציהמחולמוריקורסאת

ובעיותמשאלות ,בקשותלפניהשוטחות

התכולותוהעינייםמביטהוהיאבבית.שנוצרו

היתההיאמוזיקלי.ייעוץושוב ...יודעותשלה,

בתפישהמתפשרתובלתיידעמלאת

תתחשביאל 11 :אמרהשלה.האומנותית

 .-רעיון.לךישאםבקהל!
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הקהלכיהסוף,עדותניפשרותללאאתולכי

חושבת".משאתיותרמריקודמצפה

ואחרילפני ,ברחובאותהבלוותיתמיה

צליל ,צבע,ציורעלמשוחחותינויה ,השיעורים

פילוסופיה,יכדעדרחבהבצורה-וריקוד

פתיחותומתוךמהמציאותבהתרחקות

 .מרגשת

צעירההיתההיא .גילהיהלאלגרטרוד

 ,אלקטרוניתמוזיקהאהבה ,מכולנו

קשיםבחומריםועבדהפיסלה

בדיעלומזוטזפתויצקה ,וחדישים

 iורעבת-סקרניתהיתה .שלההציור

-ז., !להדהיםכדיעדחיים
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בהןתקופותהיורעב:אגב

אך ,בקושיהתפרנסה
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ניירגליונות

פחםועפרונות
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 ,הענקיםאחדהיתהגרטרוד

מקוםהיהשלההסטודיו

היאהיכל!-לרגלאליולעלות

עדבמסירות,מדריכההיתה

מוריקורסאתהנשימה,כלות

תהיהאיה ,הבין-קיבוב-יהמחול

מתפשרתובלתיידעמלאת

 ,שלההאומנותיתבתפישה

בקהל!תתחשבי"אלאמרה:

אתולכי-רעיוןלךישאם

הסוף,עדותניפשרותללא

מריקודמב-פההקהלכי

חושבת"משאתיותר

-~. 

:<'1 ..... ,.... 
. " ", 

' . ( 
r .·' 

1. ' g 
i 
~נ
fiI ., 

:-#-:-

, 
1. .'1 "'-... 

.(.:' \" . ' 
.. 

\,, 
....... 1}. 

ג
JIi-:f!' 

.. "'~.~. 

.... 

. " 



שלשאלהרקזן ,אפשרהכלבאןמנןתיי :אמרה

כשרןנןת,לגלןתןצריךאפשרתמידיי ,"טעם

אמרה,ןעןדהסבר".לןןאיןצץגאןןאבל

שיריירןקד:גןפנןאתשנרגישכשרצתה

לאאםייןעןד:השרירים."

שאנימהאכתןב

יכתבןאחרים ,אןמרת

מכלעןשיםכיןםיי ,"זאת

 ,ןדןקטןרטתיאןריהשיטה

אחתשיטהשאיןבזמן

 ,"אחתאןמנןתצןרתןאין

הקפהייאן "רגשישקןלכל"ן

 ".שליך"התנהםןהסיגריןת

באימרןתןלהזכרלצטטןאפשר

סןף.יבלעדשלה

P~~ 
G~~ ) 

,?;?? 
-----

שבהןהשפות,לכלהתיחסהגרטרוד

-ואנגליתגרמניתעברית,-השתמשה
 ."רטרודית"גאחת,שפההיוכאילו

אחריארנוןליהודיתשהשאירהפתקהנה

 , 1967בשנתשלהעבודהשראתה

 ."המערביהגליללהקת"בכנראה

וא:ההטקסטתעתיק

ר'קוד!!!-'ורוד'ת

 !!!'פו'

'ופ'ש'מחור(?)

-ורצלחורווררבור

לרןץהחלן,החדשןסגנןנן(האמריקני)

שאצלם ,מאמריקהשבאןחדשיםלמורים

העדיפןיןת.סןלםבראשהטכניקהעמדה

---::;G ~ 
== '(>"-..:;./ 
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------~~ '--
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 !!!'פו'ו

באורבור

קראוסגרטרוד

אלמןניתהיתהבהן ,שניםלההיו

הלהקהעםעןדעבדהןלא ,כמעט

בשניםשהתקיימה(להקהשלה

ב"באןפרהןגם ,) 1940-1936

העולםמלחמת(שנןת "העממית

 ,בנןסףלעבןד.הפסיקההשניה)

כישלה,בסטןדיןהתלמידןתהתמעטן

המןדרניהמחולהתפתחןתתחילתבשל

A note from Gertrud Kraus 
to Yehudit Arnon from 

1967, congratulating her 
on a performance 

probably of regional 
dance group she was 
running at that time. 

היתההקשה,בדידןתה ,בשלןדןןקאלמרות,

לתארקשה .ןלוחמתאמיצהאישיןתגרטרןד

ללאבטראגיןת!גובלןתהן ,בדידןתהשנןתאת

מרחוק!שניצבן-מעריציםהמןןןעםמשפחה

גאה.היתהכילהלעזןרהיהקשה
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שיצרן ,חגאןהןפעההיתהלא ,זאתכלועם

בןעןזרתהיתהשלא ,תלמידותיהוהכינן

ןבצלילןתגינןניםבלי ,ביןשרןמיעצת

 .נדירהחשבתיתמ

עדלה.שנייהתהיהלאכןלם.מעלהיתההיא

 ,בירןשליםבאקדמיהלימדההאחרןןיומה

 ,הקיבןציםשלהמחןלקןרסאנשי ,ןאןתנן

 .שהחמירההגופניתחולשתהלמרןת

ןלאהרןחניתמאמנןמיותמיםנשארנןכעת

לגרטרןדלייאןלימפןס",לרגללעלןתעןדנןכל

ימשיכןןהשקפןתיהרעיןנותיהאבלקראןס.

 .לתמיד-עינינואתלהאיר
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הנהלתמטעםזה"בלנקו"מכתב

משנתתיהארץ-ישראלהתזמורת

אחתאתלשחרר,נועד 1942

לאומי"מ"שירותהרקדניות

ימים,באותםנהוגשהיהבמשקים,

השניה.העולםמלחמתימי
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 Dההןושי
ן

I 

ומשעמםיבשדברלךאיולכאורה ..........

למעשהאבלישנות.מחשבוניות ..........

מופעישלישניםמדינים-וחשבונותדווקא

שלחייהםעליותרללמודאפשרמחול

מאמריהםמשאר ,ההובשניםהאומנים

ורגשותיהםהיסטוריוניםשלהמלומדים

זכרונות.כותבישל

םיפרטמלאי ,כביכוליבשיםהמספריםכי

כרטיסשלמחירוהיהמהדובבים.

הרקדניותהופיעוהאםלמופע?כניסה

מאוכלסיםאומלאים ,ריקיםאולמותלפני

מונמכרוכרטיסיםכמהלמחצה?רק

שילמוהאםם?יהזולמווכמהקריםיה

אלהכלוכמה?המבצעיםלאומנים

מאודבפרטיםהתמונהאתממלאים

 .ריאליסטיים

הישבספרשראלייההמחולארכיוןבתיקי

ספרימצוייםשבבית-אריאלהלמחול

גרטרודשלמזכירתהשניהלה ,החשבונות

 .-40הבשנות ,רבקה ,קראוס



מחיריאתלהשןןתכיצדפשןטה,לאהיבעיש

שהיתה ,המנדטןריתהלירהשלימיסאןתס

הבריטית,שטרלינגללירהבערכהשןןה

מצאן,ןחישבןהכלכלניסבימינן.להןצאןת

אמןרה-30השנןתשלמנדטןריתלירהשכל

אבל .בערךח l/ש-7.50לשןןהלהיןת

 ,שןניסכההיןהתנאיס

הכפלתןאיןשכמעט

 7.50שלבמקדססכןמיסאןתס
אןמנישלהכלכלהחייעלדברלנןמגלה

אז.שלהמחןל

היאכזןלהשןןאהיןתרתיןמןחשטןבהדרך

היתהמהכגןןסכןמיס,בחשבןןלקחת

כמה ,אזממןצעתחןדשיתמשכןרת

בהשןןאה ,ןכדןמהצהרייס,ארןחתעלתה

נן.ילימ

שלמןפעיסעלחןת l/דןשניכדןגמהבחרנן

בתל-שהתקייסהאחדקראןס,גרטרןדלהקת

אתאז(ששימש l/מןגרבי I/באןלסכנראהב,אבי

לפני l/הבימה I/תיאטרןןןאתתיהעממהאןפרה

 , 1940שנתבאןקטןברהנןכחי)למשכנןשעבר
 . 1942משנתןהשני

 441למכירהצעןןה 1940משנתבמןפע
 . 97בקןפהןנןתרן 344נמכרןמהסכרטיסיס.

מיל 99 (ביןתרהיקריסמהכרטיסיס 2רק

אןתס-גרןשיס 10כמעטאןמרתזאתהאח,ד

 .נמכרןבמרכזס)החןרעסמטבעןת

העןלס,בכלהתקףכתןבבלתיכללישנן

מחירןמחןלשלמןפעאןלתיאטרןןשכרטיס

צהרייסארןחתשללמחירההמקריסןברבזהה

 ,פשןטהארןחהכמןממשהזןליסהכרטיסיס-

 .יןקרתיתבמסעדהשמשלמיסכמןסיןהיקר

במהפשןטהארןחה ,שניסבאןתן ,ןבאמת

ההסתדרןתשל l/הפןעליסמסעדת I/אזשנקרא

בשריתמנהמרק, ,ראשןנהמנההכןללת

מחירןבדיןקןזהן .גרןשיס-5בנמכרהןקינןח

קראןס,שללמןפעביןתרהזןלהכרטיסלש

שנמכרןהכרטיסיסמרבית ,ןבאמת .מיל 49

מןניכראחןזהיןןןאלההזןל,מהסןגהין

לעןמתלירןת 19כמעטשל ,הכןללתההכנסה

איפןאנשארןלירןת.-12כשלהןצאןת

כשכרןשןןההיהןזה-לירןת 6לגרטרןד

פשןט.פןעלשלהחןדשי

-בימינןכמןממש-ביןתרהגדןלהההןצאה
גסהיןןהעיריהמיסי .האןלסשכרהיא

לשלטןנןתתשלןסןכמןבןנכב,דסכןסהס

עיתןנןת, .מטעמס l/רשיןן I/חשבןןעל

כיןסמכניסשאנןבמההכרןךןכלמןדעןת

מקןסאזכברתןפסיסןיחסי-ציבןרשיןןק

בתקציב.נכבד

 20רק-המתלמדןתהצעירןתכנראה-ןשמןנה
 150כימעכשין,שןנהשאינןמצבהאחת.גרןש
אחד.לערבהרקדןכשכרמקןבלח l/ש 300עד

-80בזכתהרבקהתישהאדמינסטרטןרכמןבן
שהכןןנהמניחאני , l/עןזרת l/הןאילןגרןש,

רק ,מלבישהאןגרטרןדשללאסיסטנטית

 .זהמסכןסמחצית

ששימשהקסטן,הילדה ,בימינןכמןןממש

 ,גרןש 75רקקיבלהלגרטרן,דכאסיסטנטית

יפהמזכירה-האדמינסטרטןריתןאילן

להסתפקנאלץהקןפאירק ...ממנהשלןשה

 .עלןביסגרןש-20ב "

התזמןרתעסהלהקהלמןפעמתייחסהחשבןן

שכר-אןלסבןאיןלכןהארץ-ישראלית.

הדפסתןמןדעןת,פירסןסעלןהןצאןת

עלמניח,אני ,כןסןאלהשכן ,ןכן'כרטיסיס

כמהיןדעיס,אנןןאין .התזמןרתהנהלתידי

ללהקה.התזמןרתשילמה

מהןןיסשכיןס ,סעיפיסבהעדרסבןלטיס

 , l/מיץ l/בהרקדניןתאתשהישקןלציין,ישאבלתאןרהבתחשיב:ביןתררצינינתח

גזןזכןס :השןןאה(לשסגרןשיס 35שעלה

סןדהכןסבתןספת-גלידהמנתאן

.ז l1",:'fן V ,~--י~

g 

~ 
ןאילן .גרןש)חציעלתה-חינס

כימניח,אני ,(אחןרימסךהשכרת

 , l/אןהל-שס I/באןלס

מסךהיה ,כרגילהתזמןרתניגנהשס

מחצית ,מעטלאעלתהקבןע)קידמי

 .הלירה

קיבלהלירןת 13.30בסךההןצאןתמכלל

בכלאבלהרבה,לאי. l/ל 4.30היןצרת

 .משהןזאת

ם

מהסיבהןזאת .ןהגברה

המןזיקהכלל,הגברההיתהשלאהפשןטה,

אחריס,בכליסנגןאןפסנתרןידיעלנןגנה

 ...בפטיפןןפשןטלעירןמחןץ

התאןרהןמנגנןן

רקשכלל ,הבימתי

שןרןתמשמערמפןת,

נןרןתשלשןרןת

בשלןשה ,פשןטןת

עסצבעןנייסמעגליס

שייךהיהראןסטטיס,

 .בשכרןןכלןללאןלס

התזמור Iבי-יברים Iזכרו
הארץ-ישראליתתרא i7גרסרו,ולהקת

עבורלתשלומיםביחסוסו
התזמורת.עםהלהקהמופעי  ._האררת Iמהiד-ןז

RA זORCHE5 שראייתץ
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ררלכב

רס xר Pרסרייג~גבר~
-נ ..

ככל ,היהזהקןנצרט

שלרסיטלהנראה,

 ,קראןסגרטרןד

לבדהלהןפיעשנהגה

הסןלןבמחןלןת

המןפעןאילןשלה.

אף , 1942משנת

 ,בתל-אביבהןא

שלכנראההיה

ח l/בדןכילהקתה,

שלשכרןמןפיע

 .הרקדניןת

היתההלהקה

 20 :למדיגדןלה
מהן 12רקדניןת.

חציכמעטקיבלן

אחת,כללירה

 .......תר,ת.,-אבי;ב

...... 448I ז-. 
• • 8. 4. 1 

4047 " 0. .• , IL-AVIV ז
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לכביכ'וסהתנהלרמיסו'תנריתתדמרות,
תנ;זלתב'ו;זרכ'כז;ז, Dלמחרלנסף
לתתכינ'נרסכסה'ת Pר~הבבירת Dכר~הסתתס'ףסהב

~ת.לה.בירת~ P ~~רבתל-_ביבלתחס~כרהסכסלירי
בברייסהו'ירסל,ס.תתכב'תברכו ' Dnל~בותלסלס

כהיהסרככיםי~נחככתווכר,רוtרם .לנס _כר
הסתתםרתת יכ~~לף~'~ Kל ) 5 (חמסרוס~: K ~ ) 3 (סל~
 .כרטף(כסףהלה!'ההסתתטרת ~~סמ' 4סס Kהרפיט)

מסתת_ 10ערחת Kלבללכסף Kססיברת Oכר
התל_~הרבירת Kכת;כל K , 50ב~ ~;~ת~להסתת&רתבר

 .טכרס.מםרדסלי_' ) 9 (תסעעל,הכלסיחוכרכרש
ד Kתסהתלברסתה~בסעתתסירבל K •כהתזסרותל.סרת

• I תעטרד ..חיררר

רבבכב,י

ר~זםרד~הבהלת
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DEATH AND THE MA1DEN", FROM A BALLET BY GERTRUD KRAUS; VERA " 

GALDMAN AS "DEATH" AND H1LDE KESTEN AS "THE MA1DEN" 
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, I 
ןן H ~ J~ןןן

שלבלהקתה,שרקדהקסטןהילדה .........

 ,-40וה-30הבשנותקראוסגרטרוד ..........
דמותהוכלוגמישה,קטנהתמידהיתה

טבעיאך ,חיוניותומלאתליצניתהבימתית

הליצןתפקידאתשגילמהזושהיאהדבר,

אתסטראבינסקי,שלהמוזיקהלפי IIקרנבל IIב

קראוסשלבמחולותהמשעשעהאקרובט

סמטנהמאת IIהמכורההכלה IIלאופרה

המתאהבתהנערהואתהעממית",אופרה IIב

המוזיקהלפימשורר",שלחלומו IIבבמוות,

שוברט,פרנץמאת

זמןלפנישלה,מהחיוניותאיבדהלאהיוסגס

בערבהקאמרי,בתיאטרוןאותהפגשתימה

 ,'גורביץמיכאלבנה,שבייסמחזה,שלהבכורה

II מחול?מופעילראותהולכתאתII -שאלתי

מהתשובהקצתנדהמתיפעס,"אףלא, II .אותה

הביטההילדה ,שאלתי ,"?המל"החד-משמעית,

ואמרהלשניההיססה ,אלכסוניבמבטבי

משמע- " ...בהןמקנאהאניכי II :בשקט

בעיני,חןמצאהתגובתההצעירות.ברקדניות

 ,הבימהאורותלהחסריסשעדייןבגללגס

הצעירלדורעודשייכתאינהשהיאלה,וחבל

שהיאמהאתלומריכולתהבשלוגס .היוסשל

 .מזויפתבושהללאחשה,

גרטרודאתלראשונהפגשתוהיכומתי

קראוס!

II 1938שנתבמאיבאחדישראללארץהגעתי , 
לי,ונאמרחבר,היהאחישבולקיבוץ,ישר

גרטרודושמה ,רקדניתאיזותרקודשבערב

הלכתיגורלי,היהזה .ברמת-גןבאולסקראוס

אותילקחהלמחרת .מרשיסהיהוזהלמופע

בריקו,דשעסקההקיבוץ,חברתירדנה,

בתל-אביב, 24פרוגלרחובלסטודיו,

פתחה,קראוס)(גרטרודהיא .בדלתצלצלתי

ילדהשהייתימאזשרקדתילהואמרתי

רוצהושאנישלה,המופעאתשראיתיקטנה,

לאהקיבוץ ...כסףליאיןאבלאצלה,לרקוד

היהלאהריכינסיעה,דמיאפילולינתן

אותילקחהפשוטוהיאלאכול,מהלהס

השיעוראחרי .שלההקבוצהשללשיעור

(את .. , Du kannst bleibenלי:אמרהפשוט

להשאר).יכולה

אבללה,לשלסכסףלישאיןשוב,להאמרתי

אחרלישאמרהכפי ,בעיניהחשובהיהלאזה

 ,בקבוצההרקדניותאחתאוורבו,ךזהבהכך

סיבוביסעשינו .גרטרודעלרושסעשיתי

-גורליהיהזה ,חזקההייתי,ובזהבאלכסון
הייתי,ואנינפגשנוארצהלבואיהראשוןביוס



כשכבר ,מותהלפניאותהשראיתיהאחרונה

היהזהוגרטרו,דהילדהבהכרה.היתהלא
גורלי.מפגש

להופיעשלההקבוצההחלהכךאחרקצרזמן

הראשונהההפקההעממית''האופרהבמסגרת

 ,הלוימאת'היהודיה'היתההשתתפתיבה

שלבהשפעתושס.לרקודאותילקחהוהיא

הקבוצההתחילהוהמנצח)(המלחיןלברימרק

הארץ-התזמורתעסבקונצרטיסלהופיע

בלעדיו ,אותהשדחףזההיהלבריישראלית.

היתהזאת ...שעשתהמהעושההיתהלאהיא

 ." ...יפהמאודיפה,מאודתקופה

לנסותאיךאבל-מעולותיצירותיפה,תקופה

ואתהאומנותיותהחוויותאתולהעביר

לאוהביקראוסגרטרודשלהבימתיתאישיותה

מאוד.קשהשאלהזובימינו?המחולאומנות

עלשניסמספרלפניזהבשטחשנעשוהנסיונות

ביותרהבולטותאחתאלסקובסקי,נעמיידי

בת-רקדניעסגרטרו,דשלרקדניותיהמבין

הצליחולאוהקיבוצית,קולדממהשבע,

 ,המשורר"ב"חלוסשהיההיופיאתלהעביר

ו"קרנבל" "ברברואלגרויי

אווירתאתלשחזרכללאפשראיובאמתיתכן

שלשבמחולותהייחודאתאגדית,להקהאותה

קסטןהילדהבעיני ,מקוסמכלקראוס.גרטרוד

 .המקורעלפארודיהבגדרכמעטהיהנסיוןאותו

שהרקדניסמכ,ךנבעההביצועדלות ,לדעתי

למידתמורגליסאינסימינושלהצעיריס

 ,הנרקדתהדמותעסהתפקי,דעסההזדהות

מחול-שלההס,בימיסהדברשהיהכפי

היוצר-המבצעביןכשההזדהות ,ההבעה

מכלוחשובה ,מוחלטתהיתהלתפקידיו

שנעדרומהוירטואוזית.יכולתאוטכניקה

נקודהבדיוק,לדעתי ,היתהמהשיחזוריס,

לכשעצמההתנועהשבלעדיהזו,מכרעת

מעניינת.ולאדלהנראתה

 ,בטלויזיההשחזוריסאתייכשראיתי

 ...גרטרודבשבילאלאבשבילי,לאהתביישתי.
אתלשחזרשנעשהלמאמץשותפההייתילא

נעמיביקשהמסויימותבנקודותרקהדבריס.

והתאמתהמלווההמוזיקהבתחוסעזרתיאת

אליה.התנועה

היהזהשבשעתויחשבושאנשיסהלב.ליכאב

 ." ...ככה

יותר.מעורבתהייתהשלא ,מצטערתהילדה

הבימתיהטמפרמנטבזכותשאולימניח,אני

הנדרשת.לרמההביצועאתמעלההיתה ,שלה

כיאסשנשפ,ךחלבעללבכותטעסמהאבל

ישובשמישהולהניחאיןכי ,מאודיקרחלבזה

 !"ברברואלגרויילמשלשיחזור.עודוינסה

אפריקנייסתופיסעסכזהפראישקטעייברור,

גרטרודשלבלהקתהרקדניס-גבריס.מצריך

אתלתת'נאלצה'והיארקדניות.ורקאךהיו

עמדוהשיחזורבעתלנשיס.המתופפיסתפקידי

בת-שבע.רקדניאלסקובסקינעמישללרשותה

שהריקודשעה ,נדהמתימהמשוסאבל

פראותנעדרהיהשהביצוע ,בוצעהמשוחזר

ויצאה ,נהדריסבחוריסהיו .חיוורוהיה ,כנדרש

אתרקדנו ,כבחורות ,אנחנו ...לבנהגבינהמזה

 ."הלבליכאבכךעלחזק.יותרהרבהזה

שלביצירתההמיןחד,היהלדעתךמה,
גרטרןד?

תמידתפסההיאאבלהטכניקה.שלאכמובןיי

מכמהעזרהלהוהיתההדרמטי.המרכיבאת

לאפעסאףכמעטלמשל,לי,מהרקדניות.

רקהיאלעשות.תנועותאיזהבדיוקאמרה

סצינההיתהבקרקסלמשללעשות.מהאמרה

שעמדהבבאלרינהמתאהב(הילדה)הליצןבה

ייתירילה:אמרהגרטרודמוגבהת.בימהעל

עשינו.זהואת )" Schiess ihn todt "(בו!"
זהלפייצרנוואנחנולעשות,מהקבעההיא

היתהטוב,היהלאזהאסהתנועה.את

היאאצליוכו.'לאטיותראומהריותראומרת

היתההיאשהצעתי.מהקיבלהכללבדרך

כשעשינולמשל,מאוד.יצירתיתודמיוןבעלת

הארץ-התזמורתעסההונגרית''הרפסודיהאת

 6או 5עסהגנראליתלחזרההגענו ,ישראלית
 ". ...המחולשלשוניסנוסחיס

זהימים,מאןתםבעיתןנןתשקראתימהלפי

אתזהאחרבזהשביצעתםגדןל,רןשםעשה

הצןפים.לעינינןסחיםבשניהיצירהאןתה

ייבאותהדברי.אתהילדהמאשרת-יינכון"

המשורר''חלוסברברו','אלגרועודהיותכנית

משהו".ועוד

מציע.אנילברי,שללמןזיקהייהעמק"אןלי

ולימוצלח.לאדעתילפיהיהזהאבלנכון.יי

שבאה ,ילדהשלנעיס.לאתפקידהיהאישית

מהידעתילאחתונה.(תהלוכת)לקראת

 ."יפההורהשסהיתהאבלהבמה.עללעשות

אתכשראיתי

בטלויזיה,השחזורים

בשבילי,לאהתביישתי.

 ...גרטרודבשבילאלא

שותפההייתילא

לשחזרשנעשהלמאמז

ליכאבהדברים,את

יחשבושאנשיםהלב.

היהזהשבשעתו

 " ...ככה
85 
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זמןלפניההיא.התקופהאתזוכריםלאכיום
בתכניתהכוריאוגרפיותאחתאמרהמה

קבוצתהיתהבת-שבעשכמובןטלויזיה,

להגידמעזיםאיך ..בארץ,הראשונההמחול

וכל-30השנות(סוףבזמננוהריכזה,דבר

 ..ברחוב,אותנועוצריםהיואנשים )-40השנות
עםסנטר,בדיזנגוףהייתימזמןלאאבל

ליוקראמבוגר,אישמוליבאביד,חבילות

בסדר,לאאצלישמשהוחשבתיגברת!'.'גברת,

גברת,לי'תגידיואמר:אלי,התכופףהואאבל

כמוהיהזהאותך?שזוכריםאנשיםעודיש

 ..ויטמינים,מנותשתי

שהכללקופאית,ואמרתיבסופרמרקט,הייתי

חיכהאיש,שםעמדביוקר,כךכלבימינו

בגרמנית, ,ליואמראליניגשלשלם,שאגמור

טוביםזמניםהיורקדת,עודשאתבזמניםן'כ

אזאותי,זוכרשאתהיפהלו,אמרתייותר!',

בסתרמעריציםכמהיודעת,'אינךאמרהוא

 ," ..עדיין',לךיש

גרטרוד!עםאישיתבידידותהייתןהאם

עםפעםנסעתי,אפילוייכןצוחקת,הילדה

 ,ללונדוןאותיהזמינו ...לאיטליהגרטרוד
שלה,לקרוביםלבלגיהלנסוערצתהוגרטרוד

בכליחדוטיילנובאיטליה,להפגשנדברנואז

גרטרודובוונציה.בפירנצההעתיקותהערים

הכבידקצתוזהמאוד,מסודראדםהיתהלא

 ..עלי,

עלהרבהליסיפרהוהיאיום,כלנפגשותהיינו

עללאאבלדיברה,עצמהעלוגםאחיה,

 .אינטימיים"דברים

מתגוררתגרטרודהיתהשנה 30כמעטבמשך

הןאיפהשארף.אלזההקרובה,ידידתהעם

נפגשו!

לעלותגרטרודכשעמדהבווינה,עודהכירוןייה

מילתאתלתתחייבתאלזההיתהארצה,

כילבדה.גרטרודאתתעזובשלאשלה,הכבוד

בצוותוהמאורגןהמעשיהאישהיתהאלזה

הזה",

שיסדההישראלי",הבאלט"תיאטרוןבמסגרת

הוזמן , 1950-51בשניםקראוסגרטרודוניהלה

נושאביאטי,טאליהאמריקניהכוריאוגרףארצה

בלהקהערבים,ידיעלשהותקףקיבוץהמחול:

רינהפז,נירהביניהםהבא,הדוררקדניהופיעו

"תיאטרוןואחרים,כלבאריהכרמון,יונתןשחם,

תקופה,שלסיומהאתסימלהישראלי"הבאלט

האמריקני,המודרנילסיגנוןומעבר

In 1950-51 Gertrud Kraus founded and 
directed "The Israel Ballet Theatre" , her last 

attempt at running a company. "Fire in the 
Hills" by American choreographer Talley 

Beatty, depicted a kibbutz attacked by Arab 
fighters . Among the dancers were most of 

the next generation. It symbolozed the 
transition between Gertrud's students and 

artists and the American modern dance 
students of the next age group. 



אתזוכריםלאכיום

זמולפניההיא.התקופה

אחתאמרהמה

שכת-הכוריאוגרפיות

קכו(תהיתהשכע

הראשונההמחול

מעזיםאיך ...כארז

כזהדכרלהגיד
גרטרודאודותעלספריאתשכתבתישעה

 ,"קראוסגרטרודשלהמחול(ייחייקראוס

לדבררצתהלאהיא ,) 1978המאוח,דהקיבוץ

לא ,זהבמקרהובאמת, ,הפרטייםחייהעל

 ,האינטימיהאישיעולמהאתלתארנחוץהיה

שלבנושאילמעשהנגעולאמעולםריקודיהכי

רתיעהלההיתהמשפחתיים,ויחסיםמיןחיי

חוששתשהיא ,וחשתיהפרט,לתחוםמהחדירה

היתהלאכבראלזה ,בספרבכדשלימעיסוק

 ,שליהעבודהסיוםלקראתאבל ,החייםביןאז

תשכחאלגיורא,ייגרטרוד:פעםליאמרה

החשובהאדםהיתההיא ,אלזהאתלהזכיר

להתעלםבדעתיהיהשלאכמובןבחיי",ביותר

מדמותה,

גרטרודנסעהישראלמדינתקוםריחא

שלקיץבמחנהלהדרידעליההיהב,"לארה

 ,ברנדייסאוניברסיטת

היאלגמרי,מקולקלתמאמריקהחזרהייהיא

אותהבילבלוזה ,גרהאםמרתהאתראתה

גרטרודשלהמוותהיהזהלגמרי,

רקדההיאשלההחייםכלככוריאוגרפית,

 ,כוריאוגרפיהעםאבלטכניקהבלי ,מבפנים

המוזיקאיעםבאלטלעשותלשובניסינו

ברין,"",הרברט

תיאטרוןייבמסגרת , 1950-1בשנתזההיה

גרטרודשלהאחרוןנסיונה ,"הישראליהבאלט

 ,זההיהלאכברזהאבלמשלה,להקהלהקים

היתהגרטרודיי ,זאתמבטאתשהילדהכפי

המודרניהמחולעםמפגישתה ,"מבולבלת

בתכניתו ,משוכללתלטכניקהשסגדהאמריקני,

הכין "הישראליהבאלטייתיאטרוןשלהשניה

רקדניעם ,ביאטיטאלי ,מעולהאמריקנייוצר

מודרנימחול- "בהריםאשייאתהלהקה

 ,ישראלייישובשנושאו ,אמריקאיבסיגנון

ערבים,ידיעלהמותקף

היאמיכאל,בנה,עםבהריוןאזהיתההילדה

צריכההייתייילגרטרוד,זהאתלספרהעזהלא

לעצמיוהמצאתיהריצפה,עלהזמןכלליפול

ורקהידייםעלתחילהליפולטכניקה,איזה

לחושכשהתחלתיאבלהבטן,עלכדאחר

סיפרתי,משלוחייםלוישבבטןשהילד

לרקודהפסקתיהפרמיירהואחרי ,לגרטרוד

פז",נירהקיבלהשליהתפקידואתמה,לזמן

המודרניהמחולשלהאולימפיהלפידעברוכד

 ,הבאלדור
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קמרה
אובסקורה

·פהח

לאמנותהספרברת
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 04-8626060טל:חיפה,אי, 26הנביאיסאובסקורה,קמרה

שניס 4-מלאהלרמוזרםמעונת
 ,ראשוןלתוארמקבילהבוגר,לתעוזת

 , 98/9הלימוזיסלשנתההרשמההחלה

 , 11/98-לימוזיסתחילת

לימוזשנות 2-חלקרתלרמוזרםמעונת
 ,מקצועלתעוזת

 ,בשבועימיס 3הערבבשעותהלימוזיס

 , 3/98-לימוזיסתחילת

ולהסס
Iו.חiופ

הפנאי,בשעותוסזנאותקורסיסמבחר

 ,והעשרהתחביביסללימוזיס,והכנהמבואות

-----...זגח~קן~
~ I לDI 

קולנוע /ויזאו

 ~ I ~(ן IJא Iחשנ~ Iן(ן(~ןן(ן~



Ingber, Judith Brin, "The Gamin Speaks -

intet"view with G.K. in Dance Magazine, Mat"ch 

1976, New York 

Manor Giora, "The Life and Dance of G.K.", 
Tel-Aviv, 1978 
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Besides choreographing for her gl'OUp, she often 

staged large pageants, as she had done in 

Vienna, when she was an assistant to Rudolf von 

Laban who staged the annual dance pl'ocession 

of the trade unions. 

In 1950-51, after the establishment of the State 

of 1Sl'ael, she made an attempt to found a 
professional modern dance company, the "1srael 

Ballet Theatre" which lasted for just 18 months, 

and disbanded for lack of funds. Kraus then 

stopped dancing and became the first professor 

to head the Dance Dept. of the Jerusalem Rubin 

Academy. She also taught in hel' studio in Tel
Aviv until 1973, becoming the mentol' for thl'ee 

generations of 1sraeli dancel's and 

chol·eographers. 

1n 1963 she was awarded the prestigious 1Sl'ael 

Pl'ize fOI' hel' life achievelnent. 
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Municl1. A year' latel', she toul'ed 1srael (then 
Palestine) and retuI'ned in 1933 for another tOUI' 

of hel' solos. 

1n 1933 she staged a large-scale dance drama at 
the open-ail' stage in the par'k next to the 
Burgtheater, "Eine Stadt wal·tet" ("A City 

Waits"), based on a short stol'y by M. GOI'ki with 
original music by Marcel Rubin. The pl'emiere 

was on the very day Hitler was elected 

Chancellor of Gerlnany. 

When the situation of Jews and left-wingel's in 

Centl'al Europe detel'iorated and Nazi influence 
grew, she decided to emigrate. In 1935 she 

settled in Tel-Aviv, opened a studio and founded 

1937-the Gel'u'ud Kraus Dance GI'OUp which, in 

1940, als.o perforn1ed with the Palestine 

Orchestra (founded by Huberman and Toscanini 

1 1937). The G.K. Group also became the וi

I'esident dance company of the Folk Opel'a in 

Tel-Aviv during WOI'ld Wal' 11. Among the 

, leading dancel's of her gl'oup wel'e Paula Padani 

Naomi Aleskovsky, Hilde Kesten and Vera 

Goldmann. There wel'e no male dancers in her 

group, so the tallel' gil'ls had sometimes to 

.'~ dance 'en travesti 
.. " .. ... . . . " 
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Gertrud Krous 
Dancel', choreographer, teacher 
b. 1903 in Vienna, Austl'ia 
d. Novembel' 1977 in Tel-Aviv, 1SI'ael 

Gertl'ud KI'aus studied piano at the State ...וווווווווווI
Academy of Music in Vienna. To ear'n a "'""יייייי

living, she used to accompany 

model'n dance classes taught by 
-,,. Elinol' Tordis. Teacher and 

....... -_. 

students wel'e astounded when, 

at an improvisation class, she got 

up from the piano stool, kicked 

off hel' shoes al1d danced a 

bl'illiant solo she had pl·epared. 
Aftel' I'eceiving her diploma in the 

Piano Department, she again 

enl'olled at the State Academy, but 

this time in the Modem Dance 

coul'se of Gertrud Bodenwiesel', who 

latel' brought Inodern dance to 

Austl·alia. Kraus later joined hel' 

dance company for a few months, but 

being a very cl'eative and il1dependel1t 

Spil'it, she found it impossible to be just 
a disciplined dancer in a group. 

Kraus then rehearsed a wl10le solo 

PI'ogl'aln of her OWl1 works, the solo being 

the main fOI'm of modern expressionistic 
dance in those times. She hired one of the 

lar'ge concel·t halls in Vienna and in 1925 

gave her fil'St pel'formance, becoming an 

acclailned al·tist ovel·nigI1t. 

She opened hel' own studio and I'an hel' 

company, which performed all ovel' EUI·ope. 

Her gl'oup consisted mainly of hel' own 

students, among them wel'e some who became 

well-known al·tists, such as the ballel'inas Mia 

Slavenska, Manon Chaufoul' and Fred Berk 

who was insu'un1ental in the 1940s in modern 

dance and ISI'aeli folk dance in the USA. 

The climax of hel' activities in Europe calne in 
1930 when she and her group perfol'med hel' 
cycle "Songs of the Ghetto" (music by Joseph 
Acru'on) at the International Dance Congress at 
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lapes from past perfonnances, but involves a 
mime, clad in black, with a red flower in his 
hand, using sign-I<\nguage - a last remnant of 
what was once Koldemama's 'specialite de la 

maison', namely deaf dancers. The role is 
perfonned by Ihe last of Ihe dancers wilh 

g sti11 in lhc company, Joseph וiln paired hearil 
Moyal, who is very touching and honesl in Ihis 

role combining, so 10 speak, Marcel Marceau's 
. Bip" with Kazuo Ohno's touching flower-solos " 

But the InOVernent ilse1f, and even Ihe lycra 

. body-stockings, reek of the 1970s 

On the one hand, Efrali's abilily to run a large 

cornpany of 16 dancers in these hard tilne is 
he .וdable, but on the other, and as llsua וel וcOlnn 

. allempts 10 convey 100 many Ihoughts and ideas 
The sole really up-Io-date aspeCI of the new 

ting, which is very modern וpiece is Efrati 's ligl 
. and beautiful 

His effon 10 inject something contemporary into 

Ihe well-wrought choreography is Ihe projection 

1 fa i1 10 see Ihe message of וof a video fi lm. Bu 
y , in which חprojected pictures of a cockt,\il pa 

d וInany Israe li Sl,\ge personalilies parlic ipale fll 
e Ininister appears in the ןוeven the late pril 

10 manage זconlext of Efrati 's piece. It does no 

. s of Ihe evening חconnecl Ihe Iwo pa 

As is often the case with Efrati , there are several 
good moments. But just as hi s conversation is 

full of oflen brilli ant ideas mixed in a jumble 
akes Ihem h,lrdly understandable, hi s וthat n 

. d confusing ןfused al 1ן,ltest dance is cOI 

~ 

movemenl vocabu!ary is vigorous and the 
invention. Kolben himself חstag ing is rich i 

, appears only InoInentaril y in the first scene 
accomplished חwhich is a pity as he is still a 

. cer חda 

The imaginative costumes, main ly shiny plastic 
sexy חblack and golden vests and very sho 

shorts (des igned by Uri Freisladt) and the rich 

expressive lighling (by Shai Yehuda'i) make rhe 

. show visually express ive 

young dסKolben's "Kombina" is another go 

. independent group 

MOSHE EFRATI LOOKS 
BACK 

Moshc Efrati 's new work, premiered at the 
Suzanne Centre in Septembcr, has a curious 

ti -Mechikon" - which in Hebrew חname - "A 

means "Anti-Eraser." This was the name of a 

peculiar Israe li invention of the 1970s when our 
, itc ווTV was still broadcasting in black and w 

 yeו people of means who ilnported TV sets fronר
abro,ld , had access 10 coloul' signals. In Ihose 

· ental patemalistic policies ot .רdays of govemn 
electronic רechnicians used al ו, equality 

ted the colours to וcontraption which prevel 
home. As Ihere is no limit וappear on the tu bes "I 

to the Jewish genius, other engineers invented 
. the "Anli-Eraser" to overcomc il 

e pl'ogram, he wishes ווi also states in t וAs Efra 
". pany's "archives 10ר delve inlo his and his con 

only uses וSo the ti tle is appropriatc as he no 

From Soulh Africa thcre camc a chamber size 
company called "PACT." The white and black 

dancers try to make a meJange of lraditional 
em dance. As dסindigenous African dance and m 

is the case in basketball , in dancc, too, il is 

black וe dancers agains וdangerous 10 pit whi 
erge from such רones. The white ones always en 

, a competition of talents as the losers. 11'S a pily 

rhi s talented company tends towards 

aining instead of looking for rcal וenter 

. choreography 

THE PRINCE FIGHTS 
THE ROT 

", Amir Kolbcn and his group, "Combina 

the "The חסpreJniered their new show bascd 
e Gennan ווHamlet Machinc," a play by t 

ayw ri ght, Heiner Mi.iller. ltself an adaptation וp 
hc Shakespeari an tragedy, Kolben uses some ןof 

actor) and חof the texts (mainly spoken by a 

builds the choreography as his free 
. of the subjccr חinrcrprcratio 

, ore than one dancer רct (danced by n ןHis H,lm 
somewhat like Suzanne Linke's "Hamlet") is, of 

course, a rebel of sorts. The show slarls wit.h 
, urderer, Yigal Amir חI וYitzhak Rabin's fou 

shown on a TV screen, so that cven the most 
stupid spectator should rea li ze Kolben wishes to 

deal with Israe li reality, nol a mythical medieval 
. mark ןDel 

But he doesn't get caugh t in the trap of reality 

g is real dancing, hi s וopical ity. The danci l ןand 
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Another interesting company from a distant 

country was the Australian ensemble called 
"Expressions." This compact, young company 
from Brisbane was founded by Maggi Sictsma 

in 1985. 

Expressions" started their program with a " 

fascinating work by Natalie Weir based on the 

dance photos ot· Lois Greenfeld, the American 

photographer who charges her dal1ce pictures 

, with unusual movement, defying gravity 

 making the camera move with the dancers. As iח

cers "f1y" in a set חher photos, the Aust ralian da 

d put on garments in a חframe, take off a 

. whirlwind of movement 

Their other piece is of a quite different kind; in a 

al with translucent walls the וtsrylized realistic 

people "Iive" and move. It reminded me ofthe 

. TV-series dealing with the 20-plus generation 

. Also vel'y enjoyable 

Another guest company from a far country was 

the National Ballet of Korea. I.n South-East Asia 

people tend to take classical ballet very 

serious ly indeed, perhaps a bit to too seriously. 

Technique is the supreme goal; the spirit of 

ballet is neglected. 

The Korean dancers are - technically - superb. 

Every limb, each eyelash is perfectly placed. 

They presented the traditional program of 

virtuosic tidbits from "Swan Lake," "Le corsair" 

(adding to the ballerina and the premier danseur 

another male dancer), the ubiquitous pas de 

deux from "Don Q".lt all was mechanical , 

perfect and boring. 

· lt seemed improbable that just a few days aftel 
<l the ךg to Chil חthe handing over of Hong KO 

City Contcmporary Dance Company would 
qucrcd ךive. But they came and cOI ןךactually a 

ce with their special blending of ךthe audiel 

Western" modem dance and indigenous " 

. Chinese thealrical traditions 

(The excell ent CCDC of Hong Kong was 

already di scussed in detail in issue nr. 5 of the 

Israel Dance Quarterly.) 

The ir program in Karmiel included a work 

prepared specially for the take-over 

festivities that took place in Hong Kong one 

week before they arrived in Israe l, Helen Lai's 

Millenium Mix", a colourful celebration with " 

al1 the ingrediel1ts of a Chinese feast , such 

cing with long ribbons, was a joy to חas da 

. watch 

Wi11y Tsau - the artistic director of CCDC - was 

represented by his "China Wind-Chin.\ Fire," 

which a1so dealt with Chinese theatrical 

trad itions in juxtapos ition to modern dance 

e lements. In the beginning the dancers wore off

white kaftans (what in our part of the world is 

called "gallabieh") which, as I later discovered. 

is the traditional undergarInent the singer

dancers of Beijing Opera don, usually concealed 

beneath their elaborale costumes. The very long 

sleeves were used as an axtension of Ihe arms. 

Latel' the dancers shed the Inodern costumes 

they wore and returned 10 the off-white 

"nightshirts." An excelIenl work , it was danced 

wi th cOl1vict ion and vigour by the well-trained 

dancers. 

1960's, but that doesn't detract from Sha'al's 
clever use of thi s technique. 

The text was writtcn by Halnutal Ben-Ze'ev, 

choreography is by Noa Wertheim. 11 is an 

altogether enjoyab1e show. 

ALL THE WORLD 
COMES TO KARMIEL 

Aparl from lhe many folk dance groups, the 

festiva] management tries to persuade as many 

Israeli artistic dance cOlnpanies as possible to 

. bring new works to be premiered at Kanniel 

ce חBut on1y the Kibbutz Contemporary Da 

Company, whose base is situated just a few 

eters from the 10wn. so il is on home tUI·f ךkilon 

at Karmiel, and upheld Ihe tradition of 

Jul y, Batsheva is חן. ere וpresenting new work tl 

d the resl - Bat-Dor, the חalmost always abroad a 

Israel Ballet and Koldemama take annual tums 

. a1 coming 10 the festi va l 

ly participated חLast Summer, Ihe Israel Ballet o 

in the gl·andiose opening perfonnance. AI 1he 

10 last moment, Ihey reneged on thir promise 

. sky ןprepare a who1e new work by Berta Yampo 

-ce a quasi חWhat they did do was to da 

Hungarian operetta-1ike trite military ballet 

scene - another Yampolsky "cl·eation", which 

looked strange and disconnected 10 the rest of 
. the evening 

What made thi s year's festivallively and 

in1eres1ing were the many good foreign 

companies participating il1 it . 

, D". CHOR.: RAMI BE'ER, KCDC סMAS$A-S " 

1997 KARMIEL FESTIVAL 
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inventing original titles. In July, he instigated 

another series of dance perfonnances by 
(mainly) up-and-coming choreographers, which 
he called "Hot Oance." 

der וrst lady of the o וfRina Schenfeld, the 

generation of dancers. is always busy doing new 
-things. Apart from presenting her already 

known works such as "Hemia" and the dreamy 

An Angel Comes at Night ," her dancers " 
premiered a work, "Bang on a Can," that 

consists of fi ve duels created by the dancers 
themselves under her supervision 10 music by 

several composers. Her influence on them is 
apparently so slrong that Ihe duets looked like 

. vari ations or remakes of her own works 

Anat Oanieli and her company presented her 
d poeti c "October," a work onc ןbcautiful , slow al 

can watch more than once. Her "Poppins" is an 
entertaining rendition of the famous ail'bome 

. nanny and her umbrel.la 

Michal Natan is inleresLed in Spanish dance and 
isn't1he only onc attracted to flamenco. But her 

pol1<tnt ךcompany of female dancers misses an in 
aspect of thi s ve ry demanding style and she has 

O free herself from the deadening unisono ווye 
10 she employs, which is diametrically opposed 

the individualistic, even egocentric aesthelics of 

. tlamenco dancing 

The "Vertigo" group from Jerusalem celebrated 

its fifth birthday as an independent group. 11 again 
takes וa dance piece tha ",ס showed its "Bordonlill 

place in a night-c lub, which is a metaphor for the 

of atffiosphere ווis an excellent work, fu ון. world 

(\ and brilliant dancing. (On page 14 thel'e is 
portrait of "Vertigo" and i1S choreographers, Adi 

) Sha'al and Noa Wenheim, in Hebrew 

A PRISONER 
OFTHE MOUSE 

Usually one assumes Ihat parents should nourish 
: e וthei.r infants. In Israeli dance, it is the opposi 

peIfonnances for young audiences finance (al 
least partially) the companies' adult 

 appearances. Batslן eva has its Ensemble for thaו

purpose, Ihe Kibbutz Company has its "Young 
Company;" the olher groups, Jarge and smaJI , all 

. do moming shows in schools 

Vertigo' decided it was time for them to increase ' 

thei.r income by creating a speciaJ show for 

children. The result is very good indeed. "Power 
idea by Adi Sha'al, who also מaOance" based on 

di.rected, is a piece about a lO-year old computer 

freak. The slage set consists of a huge cOlnputer 
made of inflatable plastic, which literaJ ly 

. co llapses a1 Ihc point where the power is cul off 
Ils mouse is a centra1 character and Oanni, a 

, computer freak, the kid gets involved in dancc 
cven ballel and , of course, with the four Power 
Rangers who emcrgc live from Ihe computer 
screen. (Fusing screen and live actors was the 

invention of the Czech Latema Magica in the 

program, there was hard1y any menlion of it. 
Probably because a few years after its founding 
and great initial successcs, de Rothschild 
severed her ties with Batsheva and founded (in 

1967) her "second company," Bal-00r, to 
provide her prolege, Jeannelle Ordman, with a 
company she could run and dance with. 

Al1 these wel1-documented facts and events are 

, unmentionable in Ihe Bat-Oor context. Hence 

the only new true fact that emerged at the gala 
sheva de Rothschild was bom "in וBa וwas tha 

,. London, the year World War 1 began," i.e 

. 19 14, which was, until now, a well-kept secret 

, Batsheva de Rothschi1d is a remarkable woman 
a true pioneer in the tradition of her family, who 

only in the field of modern וo תwas instrumental 
dance in Israel and in United States and of 
he1ping Israeli dancers to study, but also in 
fos tering sc ientific research and encouraging 

. folk-arts 

What a pity this Oiaghilev-like power behind 
the scenes was honoured by a rather weak 

program of dances, an event full of half-Iruths, a 
faux-pas if there ever was one. 

MOVEMENTS AND TEARS 

Batsheva Ensemble - one of the liveliest dance 
groups in Israe l - premiered works by Angelin 

Preljokaj , the Canadian choreographer Lynda 
Goudreau , Barak MarshalJ and Lara Barsacq. I 

fail to see any reason for re-staging Barsacq's 
rst performed two וf," rather obscure "Vain Ode 

seasons ago, except as a means of saving 

. e lectric ity, as one could hardly see the dancers 

But Preljokaj 's "Larmes B1anches" (White 

Tears) is wonderful . At first, the dancers, clad in 

white, "rornantic" shi rts and black pants, presen t 
ements that constitutc the ןthe movement e 

movement-vocabulary of Ihe piece to music by 
sition (which was a סpBach. The symmetrical eX 

bit 100 long for my taste) is, in the end, resolved 

uclure of rare rוin a cannon-like chromalic s 
beauty. Preljokaj's usual theatrical style has 

usical, somewhat 1ח al and nהbecome tO 

". inding one of Ky1ian's "Six Gennan Oances חrel 

100 " Lynda Gauderau's world premiere of 

Movements" began by each dancer in turn 

taking the centre of the stage and revealing one 
limb of his or her body. Tl1is was whetting our 

, appetite, but stopped short of real revelalion 
, rnakjng do with such "banal" body parts as ann 

belly or shoulder. This is a well-constructed 

piece and Gaudreau is a ta.lented choreographer 
. g watched וworthy of beil 

SIZZLING HOT SUMMER 
DANCE 

Yair Vardi , the head of thc Suzanne Oellal 
Dance Center in Tel-Aviv, has a penchant for 

A DANCE 
CRITIC'S 

BY GIORA MANOR 
"THARP!" - AS AMERICAN 

AS MACDONALD'S 

Twyla was here and, for once, we watched an 

American dance company thal dances. 

Pina Bausch always te lls how she grew up under 
the tin table at Ihe bar of her parents' pub. Twyla 

Tharp grew up in her parents' drive-in cinema. 
Perhaps this explains S01ne of her movemenl 
quality, which is "show-bussinessy" in a 

pJeasant user-friendly way. Her show, succinctl y 

and aptly entit.led "THARP! " was a pleasure 

to see. 

Her dancers flitted over the huge open-air stage 

, was fresh but זat Caesarea - and really moved. I 
al the same time, traditional and conservative 

compared to the non-dancing works of lalter-day 

, choreographers who try [0 be polilically cOlTect 
, cl eוזbut often are choreographically very inco 

g old and תindeed. (Am 1 simply becomi 
)? conservative, I wonder 

HOMAGE TO THE 
BARONNESS 

For no apparent reason, the Bat-Oor company 
arranged a festive pen onnance at the Mishkan 

10 Omanuiot Habamah in Tel-Aviv in homage 
Batsheva de ROlhschild, its founder and 

benefactor. Undoubtedly, de Rothschild is a very 
important figure in the annals of modern dance 

in lsrael and she surcly deserves being 
oured. But the glitLering gathering at the תhO 

l had something Orwellian i.n its וopera ha 

atmosphere. The glossy program and Ihe texts 
the actress Hanna Maron had to speak as 

-mistress of ceremonies were full of "double 
speak." UndoubtedJy, the baroness' rnost 
important contribution to the art of dance in 
Israel is the founding in 1964 of Batsheva, the 
dance company Ihat still bears her name. In the 
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Jewish topics and in world literature, for 

example, hi s "Camina-y-(oma" ( 1990) dealing 

with the fate of the Jews in Spain in thc 15th 
) 1995 ( " CCI1tury and his "The Ballad of Gregor 

oach ז. ck סFranz Kafka's man-into-c חסbased 

stOI·Y. 111 more recent years, Efrali became 
ecialite de כ/ disinterested in whal used 10 be his s 

. l: the deaf dancers in his company וla ma;SO 

dancers of impaired hearing סתToday. there are 

. ama ךךdcl ןi.n Ko 

cnl TוThe mosl positive developmen t in the CU 

Israel are several small מdance scene i 
companies, some of which have a.lready becomc 

establi shed. The best- known of these is that of 

Ihe husband-and-wife team Liat Dror and Nir 

7-8 their company of abo ul מwho ru י,Oa ך-BCI 
. d ab road ךdancers and perfonn in Israel aI 

Another duo of choreogr,lphers, Noa Wertheim 

and Adi Sha'al, have just celebrated the fifth 

". igo 1וamed "Ve ןhday of their company I 1ו. bi 

ber varies ןThey and the ir dancers (whose nun 

from piece 10 piece) also perfonn at home and 

", e ir latest works were "Bordomino וabroad. TI 

which t<\kes place in a bal· or nightc lub, with li ve 

, music by the ir constant musical col1,lbol'ator 

and a dance-theatre piece for ,ןSteve liornsteiI 

. g audiences abOUl a computer freak kid ךYOUI 

. Both have been very we11 received 

-Ido Tadmor, a fonner bri11iant soloist of Bat 

, Oor, Lal' Lubowitch's company and Batsheva 

now runs hi s own company and is about to 

, premiere his third work for his group. There are 

a1so, other gifted choreographers who had the 

O become independenl, such as Anat ןcourage 

. aeli ןieJa Mic1 חie li , Noa Dar or Da חDa 

ange of attitude of the nex l generalion of !וThis c 

do-your-own-thing' choreogr<lphers made the ' 

Israeli dance scene exciting. Desp ite the fact 

pared 101995 , the 1996 season showed ךחIhat cO 

a decrease of 23 per cen! of paying dance 

audiences and diminishing public funds 

s, 1he s ituation is not without 1וavailable for the a 

. good prospects 

C01npared to the dismaJ politica1 situation of 

incre<\sing unemp1oyment, stalled peace process 

and the general dysfunction of the lsrae1i 

govemment, dance" is doing very weJl , thank you. 

~ 

e live in a violent world. New Israeli choreography often ש

contains elements of violence, but not of the dehumanizing 

variety of the Canadian "La-La-La Human Steps" company 
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, liant ballet students ןlt is sadly ironic that bri 

graduates of rhe classes of former Bolshoi prima 

bal1erina (and excellent teacher) Nina 

Timofeyeva have to seek employment in distant 

countries because, as ballet dancers, they have 

.. chance to make it a1 home סn 

by Robbins in the ו1סIn the above-mentioned rep 

ear!y 1950s, he recommended the then fledgJing 

nba1 Dance Theatre, founded in 1949 by Sara ! 

' Lcv i-T,lnai, as the most origina1 and ' lsrae1i 

dance company, deserving atlention and 

After decades of ups and .זt financi al supp0 

downs, Inbal found itself in the do1drums in 

1992 when its aging, bU1 still brilliant res ident 

ographer, Sara Levi-Tanai, was brutal ly eזcho 

. ousted and put out 10 pos1urc 

This seemed 10 be the end of that illustrous 

t1y- in 1996-7, it became חY, but just rece חcompa 

ter" under the חthe "Inba.1 Multicultural Arts Ce 

y-appointed genera1 ןJeadership of Ihe new 

anager, Chaim Shiran. Finally, o ld ןn 

masterp ieces of Sara Levi-Tanai were 

e of the ךstructed successful1y by son חrcco 

Ow ח( a Cohen חdancers 1ed by 11a חvetera 

istic director) so that 1וappointed temporary a 

. the re is a glimmer of hope for Inbal חagai 

Y חThe Kibbutz Contemporary Dance Compa 

has a new art istic director, Ram i Be'er. The 

KCDC is very succsessful on an intemationa1 

d most of the 1997-98 season חlevel and wi ll spe 

abroad. However, Be'er has 10 face grave 

ovement ךs: the kibbulZ n ןlwO leve סחprob1ems 

existentia.1 c ris is causing חis in the grip 01· a 

g dancers ro leave their respective חYOU 

ishes the ir חich, thus, dimi ךןkibbutzim w 

tage on the company roster, a trend חperce 

time, may have grave חot treated i חwhich, if 

. Y's future חces for the kibbutz compa חseque חcO 

Batsheva under its charismatic 1eade r, Ohad 

Naharin, is doing well, but will have to find 

tial works by other חways 10 have more substa 

important choreographers in its repertory. This 

solved by such i.llustrious names חmay have bcc 

as lhose of Angelin Preljokaj , William Forsythe 

and Ji.ri Kylian who were invited to work with 

, now ןY, but who have, unti חthe compa 

. ight-weight dances ןlributed only חcO 

d , at the same time, very חAfter the great a 

" popular works of Naharin, such as "Anaphase 

t 'חor "Mabul", people wondered whether he had 

gOI himself into a sty1istic impasse. But his most 

recent work, "Yag," took his company in a 

, timate חcomp1ete1y new direction. "Yag" is i 

cers and no noisy וchamber-size, with jusr 6 da1 

ist 1וthe individual a חסg חrock music, re lyi 

. a tumulluous crowd סחrather then 

its usual mixture of חg i חBat-Dor is continui 

aining 1וd ente חce a חstream modem da חmai 

. pieces of little substance 

-Moshe Efrati's "Koldemama" is a one 

terested in ח. Y. Efrati is i חchoreographer compa 



New conditions were 

created by the founding of 

the Suzanne Dellal Center 

for Dance and Theatre in 

Tel-Aviv and by a marked 

increase of government 

funding made available for 

dance when the Labour 

administration took over 

 inו 992 .

The one component of the art of dance that has 
not developed sufficiently for more than three 

decades is that of classical ballet, When Jerome 

Robbins wrote his report on the dance situation 

in Israel in 1953-4, he came to the conclusion 

that young Israelis were talented dancers, but 
neither their bodies nor their mental attitude 
suited ballet, He found them too ind.ividualistic, 

not disciplined enough, somewhat like modem 

noble savages, energetic, dedicated and 

ilnpolite; their stage presence fascinating but 

uncouth, 

Since the 1920s, when the Russian ballerina 

Rina Nikova arrived in Israel (then Palestine and 

mandatory ru le), there were וunder Bl'itisl 

attempts to teach ballet and form companies 

devoted to dallse d'ec'ole, The most serious one 

was that of Hillel Markman and Bertha 
Yampolsky, who founded their "Israel Ballet" on 

a shoestring budget and lots of dedication, and 

which, still, is the only active professional ballet 

, company in Israel today 

It began well and gained stature in the 1970s 

by performing works by Balanchine, Heinz 
d other choreogl'aphers as well as נaוSpoerli 

perennials such as "La Fille mal gardee" an 

reduced vel'sions of classics such as 

Gisel le," "Nutcrackel'," or the white acts " 
-froln "Swan Lake" , But since the mid 

J 980s, most of its repertory consists of 

works by its artistic director and house 

chol'eographel', Bertha Yampolsky, a 

petent arranger of steps but hardly a וcon 

gifted chol'eographer, The company consists 

mostly of fo reign young dancers - not 

because there are no talented classical dance 
e וtl וstudents graduating fron 

Bat-Dor Schools in Tel-Aviv 
and Be'ersheva or the Rubin 

Academy in Jel'usalem - but 

because Yampolsky 
discourages native Israeli 

g mזdancers, prefe1 
, imported talent 

ff~ 

soldier in the occupied territories and "Real 

Time," which deals with his childhood in the 

kibbutz, His style is evident in the way he treats 

space; his choreography is three-dimensional, 

spatial, with dancers often moving on several 

planes on I'ostl'ums and scaffolding, But there is 
no discernible Be'er-step or tum, The often 
fierce, emotional content is expressed in very 

beautiful and original duets, The structure of his 

works is formal , loosely connected to the 

programatic premise he chooses, without 

becoming didactic, 

Naharin's recent works, which became popular 

hits attracting an audience well beyond the usual 
dance public, al'e also 80-90 minutes long, But 

what makes them so fascinating is not any 

"message" or dramatic development, He mixes 

quite violent movement with moments of 
nostalgia, humor with rock music (which he 

often, himself, composes and even perfol'ms), 

One has a feeling of total freedom; he is simply 

doing whatevel' comes to his mind, It is a lack of 

restraint one associates with Picasso or Dali , 

The Baush influence was evident in the early 
works of Dror and Ben-Gal, such as their "Two 

Room Apartlnent," where the main artistic tool 

they used was repetition, drab clothes, an 

, obsession with sweat and hard physical labour 

Their small group recently premiered 

Interrogation" dealing with the love!hate " 

ambivalence of suspect and inquisitor, Of 

course, this had to do with the PalestinianjJsraeli 

conflict - but without recourse to obvious 

, da symbols וpropagal 

We live in a violent world, New Israeli 

choreography often contains elements of 

violence, but not of the dehumanizing va1'iety of 

, Y וthe Canadian "La-La-La Human Steps" compal 

Since the founding of Batsheva in 1964 

(followed by Bat-Dor in 1967, the lsrael Ballet a 

year later and the Kibbutz Company in 1970) 

and until quite recently, young choreographers 
seldom took the initiative to form their own 

permanent groups, Mostly they were just 

waiting on the sidelines to be noticed and 

commissioned by one of the established 

companies, 

AII this changed in the 1990s, perhaps probably 

due to the new conditions cl'eated by the 

founding of the Suzanne Dellal Center for 

Dance and Theatre in Tel-Aviv and by a mal'ked 

increase of govemment funding made available 
for dance when the Labour administration took 

over in 1992, The Suzanne Dellal Center not 

only offered individual dancers and 

choreographers affordable performance space 

but also several annual showcase series, which 

provided exposure to young artists, 

By Dutch or German standards, the public 
subsidies for dance in Israel are still very 

modest indeed, but one should be grateful f01' 
small favours , 
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How Isroeli is Isroeli modern 

donce? The moderotor of 0 

progrom osked this vזrecent 

impossible question to eoch 

of the ortists porticipoting in 

 the tolk-show. Theו,ו 011

ot 0 loss os to ו,ו,pleoded guilt 

 whot to s0ו,ו ••• Obviousl,ו,ו

there is no "Isroeli" modern 

donce, just os there is no 

Dutch, French or Hungorion 

le ו,וmodern donce st 
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established companies, al l may be included in 

the symbolist category of choreography . But 

works apparently מtheir symboli sm, even i 
dealing with topical , political issues, is free of 

is the ס,explicit, realistic "meaning." This. als 

legacy of the 'Theatre of the Absurd'. If 

al dramaturgy was arithmctical, telling תtraditio 

c "slory" through certain characters and וfa speci 

types, the new absurdist Qnc is algebraic; the 

chorcographer offers a formula into which any 

.) may be inserted (by the observer וdigits that fi 

How Israeli is Israeli modern dance? The 

moderator of a recent TV program asked this 

impossiblc question each of the artists 

participating in Ihe talk-show. They all pleaded 

, wha[ [0 say ... Obvious ly םןa 1055 as זy, a ןgui l 

as there זern dance, jus dסthere is no "Israeli" m 

is no Dutch, French or Hungarian modem dance 

style. There are just choreographers and their 

dancers in each country, each of whom has 

personal idiosyncrasies, discemible traits and 

choreographic 'habits' which distinguishes them 

from their colleagues. However, there are 

, certain traits wh ich Inay be typical and, as such 

. point towards a national or local trend 

A colleague of mine, Gabi Eldor, recently wrote 

in the weekly "Ha'ir": "There was something in 

the faces of the dancers of the Kibbutz 

Contemporary Dance Company that attracted 

my attention. Something hard and locked in , 

seemi.ngly indifferent, perhaps angry. There is a 

lot of anger in the way Israeli dancers move. In 

how he is looking inside himse lf, in his loose 

connection with hi s environment. Not just his 

face, but also his black, heavy boots, hi s palms 

that are curved towards his own body, which 

kicks and is being kicked. (His anger is to be 
seen) in his markedly inelegant uncouthness, as 

if he couldn'l care less whether he is admired or 

nOI.," 

Some of my colleagues find a marked inf1uence 

the חסof Pina Bausch and her Tanztheater 

leading choreographers of Israel, namely Liat 

Dror and Ni.r Ben-Gal , Ohad Naharin and Rami 

their own חGal rU ח-Be'er. (Dror and Be 

company; since 1990 Naharin is artistic di.rector 

and chief choreographer of Batsheva Dance 

Company and Be'er is the house-choreographer 

and also the al1istic director of the Kibbutz 

). 1997 Company since 

t, bUll fail to see the וPerhaps it is my fau 

them, apart from that חסinf1uence of Baush 

all חסexerted by Gennan Tanztheater 

, contemporary dance creation. Be'er's works 

, which typically last aboul 70 to 80 minutes 

often deals with topics such as memories and 

private dreams, as for example, his "Aid 

memoire" is connected with Ihe Holocausl and 

he momenls זWhen Most We Wink" deals with " 

. between s leep and awakening 

Be'er is aware of poJiticaJ and social problems. 

In my opinion, hi s best works were "A 

Reservist's Diary" about his experience as a 

950, modem dance i.n ls rael was ןtil חU 

dominated by centra1 European 

Ausdurcks tanz." This was followed by the " 

yle זAmerican mainstream modem dancc s 

mai.nly that of Graham and he r ( 

contemporaries). Then, since the 1980s with the 

ou ri shing of European "Tanzthea1er חsurprising 

dance theatre) ," the "old" con1inent again ( 

uence on חbecame the most importanl in 

. domestic Israeli choreography 

1 do not know why, but it was fortunate that 

American post-modern dance in its heyday was 

hard1y in evidencc in thc work of young 

independent choreographers in Israe1. 

, Pina Bausch and the German "Tanztheater" are 

uence that חundoubLedly, the mosl important i.n 

is evident in Israeli contemporary dance. The 

proliferation of dance theatre in Westem חsudde 

1980s was, 1 believe, the חEurope which began i 
uence of Samue1 Becket חradical yet belated in 

.' and his 'theatre ofthe absurd 

Becket 's "Waiting for Godot" which premiered 

in Paris in 1953 was, pcrllaps, the real 

masterpiece of 20th century Lheatre; it was not 

on1y a watershed in p1aywriting, but i.n the basic 

. altogether חattitude to stage presentatio 

, Suddenly, the basic premises of p10t 

ow חpsychological portryal of character and the 

of time from past to present to future - the basic 

principles of European thcatre for more Ihan 

-housand years - became irrelevant. Non -ןtwo 

ot, as Becket's two tramps ןaction became the p 

ive. Just as in ba11et חot to a dסwait in vain for G 

, where. due 10 the absence of spoken dialogue 

Ihere is no past and no fUlure tense, the 

absurdists' p1ays take place in a continuous 

. presenl tense 

Once Ihe necessity of char,lcterization, the 

psychological "exp1anation" of the motives of 

the dramati s personae, Ihe Aristole1ian sequence 

of exposition, climax and the resolving 

resolution of the plol were removed, the 

ger a poor relation of ןOI ןchoreographer was no 

the dramatist, who had 10 do with pantomime 

gestures as a substitute for dialogue. New dance 

theatre works st iJI had a beginning. midd1e and 

or ofthe זend - but as Martin Ess li n, the inven 

term, "Theatre of the Absurd," stated - not 

... necessarily in that order 

This newfound freedom caused the fast 

nent of modem dance in Europe - and ןdevelop 

in Israel - in thc 1980s and 1990s. The first 

choreographers here i.n Israel to take advantage 

of this liberty were Rina Schenfeld , Oshra 

. Elkayam and Ruth Ziv-Eyal 

The trend continues today. The most important 

, Israeli choreographers of today, Ohad Naharin 

Rami Be'er, Liat Dror and Nir Ben-Gal as welI 

i, Adi Sha'al and Noa ןas Noa Dar, Anat Danie 

Wertheim and Amir Kolben who recently 

ed Lheir own small companies instead of וmfO 

waiting on the side1ines for a commission from 



One of the few posilive aspecls of 

ce lebraling ajubilee or a cenlenary - in ~ 
d meaningless way of רI 1ן themselves an arbitral'y 

10 , measuring lime - is urging us 10 lake stock 

der account, 10 ani.llyze the siluation. Israel is רrel 

ce lebrating a double evenl: 100 years of 

. Zionism and 50 years of Ihe statehood of Israe l 

Aftel' a.ll , the term "jubilee" is a Hebl'ew word 

appearing in Ihe Bible and which denotes the 

ale 10 its זuming real es זfree ing of slaves, re 

. fortner owners and Ihe paY1nent of debls 

In <Incient times (until the destruction oF the 

Second Temple in 70 C.E.) Ihe jubilee was 

celebraled by blowing Ihe shofar-hom, so we 

can say, loud and c lear, Ihat dance in all il s 

ing in Israe l today. The !ןifestations is flouris ןal ןרI 

fact Ihat there are seven professional dance 

10 companies, that large aud iences are flocki ng 

arin's ןwatch such popular successes as Ohad Nal 

, Anaphase" or "Mabu!" perfonned by Batsheva " 

, thallhere are several young, innovalive 

-independent slna ll companies run by up-and 

ing choreographers, thal Israeli cOlnpanies ךcon 

are perfonning all over Europe and in far-off 

. placcs as well - is hardly a reason 10 complain 

Even relalive ly small and young groups, such as 

Noa Werlheim and Adi Sha'al's "Vel·tigo" or the 

c01npany of Liat Dror and Nir Ben-Gal , are 
invited 10 perfonn all over Ihe world. Israeli 

g Ihem Naharin, Rami ןchoreographers, amo1 

ough ןtl ין,Be'er or ltzik Galili , are well-know 

. ma inly in Europe 

sraeli Dan 
Feeling Today? 

by Giora Manor 
Drawings by Haim Levy 
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