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-למחולהספרביתמייסדתת Iב
לוי-אגרוןחסיהפרופ'
ודיקאןלמחולהספרביתראש

למחולהפקולטהספךה
גלוקרינההגב'

למחול
למחולהפקולטה

התיכוןביה"סשלהמחולמגמת

בקונסרבטוריוןהמחולכתות

למחולהפקולטה
הוראהותעודת B. DANCEבמחולבוגרתוארמעניקהלמחולהפקולטה

משניבאחדלימודשנותארבעשסייםלסטודנטהחינו,ךמשרדשל
תנועה.וכתבלתנועהוהחוגלמחולהחוגהחוגים:

כהןבתיההגב'החוג:מרכזת-למחולהחוג

ובבלטמודרניבמחולהתנסותתוךלמחול,ומוריםרקדניםמכשירהחוג
הסטודנטיםמתמחיםללימודיהםוהרביעיתהשלישיתבשנהקלאסי.
מודרני.מחולאוקלאסיבלטבהוראת

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

חץעמוספרופ'החוג:ראש-תנועהוכתבלתנועההחוג

וידערחבהתנועתיתהתנסותתוךלתנועהומוריםרקדניםמכשירהחוג
מהכתב,וביצועקריאהכוללים:הלימודיםאשכול-וכמן.תנועהבכתב
הדימיוןהרחבתוביצועם,ריקודיםחיבורתנועה,תהליכיושימוררישום

כתבישלההיסטוריהשלו,התנועהואפשרויותהרוקדשלהתנועתי
שלשונותבשיטותהתנועהעקרונותהכרתבנש,כתבלבן,כתבתנועה,

ואחרים)כהןבמברידג',ב.אידוקינזיס,(פלדנקרייז,היכולת""שיכלול
 . 20ה-המאהשלריקודבסגנונותויישומם

המחול,תולדותכאנטומיה,אקדמייםמקצועותנלמדיםהחוגיםבשני
ושימושיצירותהערכתהעשרים,במאהמחולוהאזנה,המוסיקהיסודות

נקישה.בכלי

הכללייםמהלימודיםכחלקניתניםלהוראהוהכשרהעיונייםקורסים
למחול.בפקולטה

הוקמההאקדמיה,שלידקפיצה""קרשנבחרת,מחולקבוצת
ומתלמידיההאקדמיהמבוגרימוכשריםרקדניםלעודדבמטרה 1991ב-

הופיעההקבוצהירושלמית.ייחודיתמקצועיתלהקהבמסגרתלהופיע
ובחו"ל.בארץ

לוי-אגרון.חסיהפרופ'הלהקה:שלהאמנותיתהמנהלת

האקדמיהשלידהתיכוןביה"סשלחול'למהמגמה
פרלשטייןטליההגב'המגמה:מרכזת

להגישאישורשקיבלבארץ,הראשוןהיההאקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
במקצוע.בגרותלבחינותלמחולבמגמההתלמידיםאת

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

ובחו"לבארץאמנותייםבאירועיםמופיעיםהמגמהתלמידיועו.ד
לאחרלימודיהם,אתממשיכיםביה"סמבוגרירביםרבה.בהצלחה
מהםוחלקהגבוההבאקדמיהלמחולבפקולטההצבאי,שירותם

ובחו"ל.בארץמחולללהקותמתקבלים

 •-1992בהוקמההתיכוןביה"סלשהקלאסיהלבטסדנת

לשבלרינהפרימהלשעברטימופייבה,נינההגב'ע"ימנוהלתהסדנא
לה.ומחוצהבאקדמיהומופיעהלבטהבולשוי

שילוח.בינההגב'מרכזת:לוי-אגרוןחסיהפרופ'אמנותי:ניהול

ריקודי-אמנותיחינוךלתתהיאבקונסרבטוריוןהמחוללימודימטרת
מראש,מוגדרתלימודיםתכניתעפ"יואיל,ךחמשמגיללתלמידים
האקדמיה.שלידהתיכוןביה"סשלהמחולבמגמתללימודיםולהכשיר

אתעברואשרתלמידים,באקדמיהלמחוללפקולטהמתקבליםשנהמדי
התיכון.וביה"סהקונסרבטוריוןמסלול

קיץקורסי

לוי-אגרוןחסיהפרופ'שלמיסודה

פרלשטייןטליההגב'מרכזת:גלוקרינההגב'אמנותית:מנהלת

הציבוריתהמועצהבשיתוףהאקדמיה,מקיימתלראשונה,השנה,
במקביל:קורסיםשניולאמנות,לתרבות

לסגנונותיומחולשעוריוכולל 1959משנתהמתקייםלמחול,קורס
וסדנאות.

גראהם,מרתההדגולההאמניתשללהדרכתהזכההראשוןהקיץקורס
קנינגהם,מקסהיל,מרתההיומאזבושהדריכוהשםבעליהאמניםובין
ועו.דניקסוולטרקלפובסקה,נטשהדדלי,ג'ייןסוקולוב,אנה

אשכול-וכמן.תנועהוכתבלתנועהקורסיתקייםכן,כמו

לרקדניםומיועדיםבינלאומילמוניטיןזכובאקדמיההקיץקורסי
מתקדמים.ולתלמידים

שלושה.עדשבועייםבמשךיוליבחודשמתקיימיםהקורסים

~ 

שלידהמחולקבוצת 1993קפיצה""קרש
רוביו.ע"שבירושליםולמחוללמוסיקההאקדמיה
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עםלריקודיהמדור

לפניפעולותיו,החלולחינוןלתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור

הראשוניםהמחולליוצריביתשהיהזההואשנה.מארבעיםלמעלה

.בעזרתם,והפיץמדריכים,שלשלםדורלחנןדאגהעממי,בתחום

ריקודישלברזלצאולנכסיהשנים,במרוצתשהפכו,העםריקודיאת

שלנו.העם

ופרטייםציבורייםגופיםעםפעולה,עם,לריקודיהמדורמשתףכיום

והפצתםהעםריקודיולטיפוחלשימורדואגלה,ומחוצהבארץ

הרחב.בציבור

מקצועית,מדיניותנקבעתוועדותמתנדביםשלעניפהבפעילות

וללהקות.ליחידיםואמנותייםמקצועייםוסיועהכוונהניתנים

וההשתלמות.הלמידהבתחומינעשיתעיקריתפעילות

עםלריקודימדריכיםלהכשרתאולפנים
 ,לעתידהמדריכיםלומדיםשבמסגרתםשנתייםדואולפנים

עדותתרבותוסגנון,תנועהמוסיקה,הדרכה,עם,ריקודי

תולדותהשונים,לגילאיםלטקס,לבמה,עםריקודיישראל,

בהדרכה.מעשיתהתנסותוכמובןבארץהמחול

בת"א,מתקיימים:והםמוסמךמדריךתעודתמקניםהאולפנים
גבעתובמכללתוינגייטבמכללתבבאר-שבע,בירושלים,בחיפה,

 ·וושינגטון

שותףולאמנותלתרבותהאגףוהתרבות,החינוךמשרד

 .ואישוריםתעודותובמתןהנלמדהחומרעלבפיקוחלאולפנים

השתלמויות
 .העםריקודיולליטושלהקנייהארציותהשתלמויותא.

בנושאיםאולפניםלבוגריואזוריותארציותהשתלמויותב.
משלימים.

עם.לריקודיהלהקותלמדריכיהשתלמויותג.

בכירים.הדרכהלצוותיעיוןוימיסדנאותד.

הספר"ביתכגון:ציבורייםגורמיםעםפעולהשיתוףה.
כלליים.למוריםהשתלמויותבארגוןהרוקד"

השוכות.המחולבמגמותלתלמידיםמקצועיתהכוונהו.

אירועים

ואזוריים.מרכזייםאירועיםעריכתא.

ובחו"ל.בארץמחולבפסטיבליפעולהשיתוףב.

פרסומים

עם.לריקודיוקלטותחוברותשללאורהוצאהא.

וכןהכלמדיםבכושאיםהקשוריםםפריםשללאורהוצאהב.
 .כתוב,רלבנטיחומרבהפצתסיוע

להקות
ובחו"לבארץלפסטיבליםלהקות-,וויסותייעוץהכוונה,א.

ויסות.וועדת-בינמשרדיתוועדהבמסגרת

מחו"ל.להקותואירוחלהקותחילופיב.

ולאמנותלתרבות Iלקך nמ Iר
רומך/רום
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אתניותואמנויותעדותלריקודיהמפעל

לתרבותולמרכזוהתרבותהחינוךלמשרדמשותףארצי,גוף

הכללית.ההסתדרותשלולחינוך

המפעל;מוסדות

הנהלה
ציבוריתמועצה

מייעצתמקצועיתוועדה

לחו"ל.אתנימחוללהקותנסיעתלאישורועדה

פעילות:תחומי
ותיעוד.איסוףבישראל,עדותמורשתבנושאיטיפול •

אתני.מחוללהקותקידום •

הדדיתוהכרותחשיפהלשםאמנותייםאירועיםוארגוןייזום •

והשתלמויותעיוןימיעריכת •

וארציים.איזורייםכנסיםעריכת •

ולתלמידים.למוריםייעוץמתן •

 .וקישורהכווכהמידע,מרכזהואהמפעל

אתני.מף./לללהקותתמיכהמעכקימקציבההמפעלהכהלת

מאירריגה

עדותלריקודיהמפעלומכהלתעםלריקודיהמדורמכהלת
 03-6921897/798טלפון:

אטנלוניצחקד"ר
עדותרכז

 6921493 :טלפון



I 

ןלהערןתרבןתחיןביןתלתגןבןתזכינן

שלהראשןןהגליןןעלילןתעןמןןרתיןתקבי

להגיעהחלןי'בישראללמחןלייהרבעןן
לקבלם.שמחיםשאנןמכתבי-קןראים,למערכת
שניתן.מהןלתקןממכתביכםללמןדנשתדל

מבקשתבןזה,בגליןןהמתפרסםלמכתב ,למשל
ןקןרסיםפסטיבליםעלאינפןרמציההכןתבת

 .החדשןתבמדןרמעשיתתשןבהכבריש ,ןלםעב

מתקיימיםהבינלאןמייםהמפגשיםןרןבהיןת

שלהאביבבגליןןיבןאהמידעעיקר ,ץבקי

 .הבאההנהש

הנןכחי:הגליןןשלבמרכזןנןשאיםמספר

תןפעה ,מפגריםשלמחןל- "כבדקןדיריי

גםמסתבר,לה,שישמבןרכתישראלית
אחרןת.בארצןתדןגמאןת

תיעןד .ןמתפשטהןלךבמחןלאןדבןיהשימןש

 ,בימתיןתיצירןתןקיבןעצילןםמדעי,
הןהמצלמהעבןרדתחןימהיאןגראפיןכןר

מתפרסמןתעליהןרשימןתשמספר ,ןתעתןפ

 ·כאן

הפעםהדגשהעןלם,מארצןתהדיןןחבתחןם

 .גרמניהעלהןא

היןצריםאחדשללמןתןשנה 30במלאת

לןמןקדשןתחבצלת,זאב ,ביןתרהמקןריים

 .רשימןתשתי

ןאןשריאןש ,התלהבןת ,כעסדמעןת, ,חןתנא

 .המחןלאתשחימיכלשלחלקןמנתהם

 .ככןריאןגראףאןכהןרה ,כמןרה ,כרקדן

 "בישראללמחןלרבעןן"בלכלןלבדעתנןיש
שלהפסיכןלןגייםבהבטיםשיעסןק ,מדןר

הסכיםזיידריןסיר"הד .המחןלןאמנןתהרקדן

יהיהשהחןמרמנתעל .זהמדןרלכתןב

מןרים ,יןצריםמזמיניםאנן ,ןמציאןתיאקטןאלי

אןתםהמעסיקןתהבעיןתאתלהציעיםעןמבצ
שלזהןתןאתלחשןףמבליגם ,לדיןן

 ."קטיאןבי"ה

גם .אצלנןןמהנעשהמהעןלם ,חדשןתישןכמןבן

ןמןריםיןצרים ,להקןתמזמיניםןנאזהבתחןם

עלתצלןמים)(כןללחןמרןנאלילשלןח

שה"רבעןןמנתעל ,ןתכניןתיהםמעשיהם
ןאקטןאלי.אמיןיהיה "בישראלחןלמל

החלקבהגהתעזרתןעלשחרלנחןםתןדתנן

 .הרבעןןשלהאנגלי

העןרך

איםקור
דיםרוק

רוקדים
כותבים

השער:צילום
הפתיחהטכס

פסטיבלשל
להקת;ישראל

 ;ןינהראןהד :כןריאןגראפיה ;בת-שבע
 ,ןיסמןחנה :רקדניםלןי;רקפתתלבןשןת:

דגןןגדי :צלם ;יןינג::ימןיןסי

מנןרגיןראעןרך:

 19236העמקמשמרהעןרך:כתןבת
 04-896888 :פקס 04-893493 :טל

הפקותזוםמו"ל:
ןיינטראןבליאןרל:"מנכ
 34679חיפה , 39שןהםרחי
 04-344051 , 254990טל:

 04-344051פקס:
 04-344051מנןיים:מחלקת
 04-344990מןדעןת:מחלקת
הפקןת ~ :גראפיתעריכה
פלנרתמר :גרפיעיצןב
רפאלידליהמןדעןת:עיצןב

 :הגליןןמשתתפי
גל ,מנןרגיןרא ,דיאנשגדעןןןיינגרטן,איציק
 ,קדםמשה ,אפרתייעל ,רןטנברגהניה ,אלסטר
 ,אשלרןת ,קלאפרראדןריי,ךצחיעירןני,נפתלי
פרידהברצביספיבק,רעיה

 ISSN- 0334-230ו
 .ש"ח 15הגליןן:מחיר

שמחתי-במקצןערבןתםישנ-חןלמלכמןרה

במתכןנתןבישראל"למחןלרבעןן"בלפגןש

לי.חסרהמענייןאןתןןמצאתי ,החדשה

הנערכיםשןניםקןרסיםעלאינפןרמציה

שןנים.מחןלןפסטיבליבעןלםשןניםבמקןמןת

קיןמםלפניזןאינפןרמציהגילהשתןכלןאןלי

כאלה.עיםןארשל

להקןתעלכתבןתלפרסםתמשיכןאם ,אשמח
מחןלעלןכתבהבעןלם,שןניםןיןצריםשןנןת

בפרט.הבןטן

להןצאתישירןתקשןרשאינןרעיןןןעןד

למןריםמסןדרקןרסבארץחסר-החןברת

ישהאם .המחןלשלההסטןריהבתחןם

ן!ניבעלפעןלבאפשרןתכם

בברכה,

פרייסליאןרה
יןדפתמןשב

ענייןלמחןל"רבעןן"שהלקראשמחנן ,כמןבן
 , 2מסיבחןברתלהןןכחשתןכליכפי .אןתך
לקראתעדכניתאינפןרמציהלספקנשתדל
 .בעןלםלמחןלןפסטיבליםתחרןיןת ,קןרסים

אבל .בארץהמחןללתןלדןתתןדעהחסרה ,נכןן

באירגןןלעסןקיכןלאינןטבעןמעצםרבעןן

הןאלעשןת,יכןלשכתב-עתמהכל .קןרסים

המןסדןתאתןלעןדדהצןרךעללהצביע

לפעןל.ההןלמים

מכתבךעלתןדה

העןרך

עזרתםעלחממיןלגליתארנןןליהןדיתתןדה

הקריןת",הד"בשהתפרסמהלכתבהבצילןמים

בתןדה,

ןיינטראןבליאןר

/' 
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הרדיןהמצאתשללאהסבורים,היסטוריוניםישהנאצי:השלטוןתחתהמודרניהמחול

השניההעולםמלחמתשלהנוראההתהוםאלהעולםאתלהוליךהיהיכוללאהיטלראדולףוהמיקרופוו,

שללביתם III1iהצורמני.וקולוההיסטורייםבנאומיואירופהאתהיפנטהואהרדיושידוריבעזרתןהשןאה,

-השכנותהמדינותועלמביתהפןליטייםמתנגדיועללאיומיופלצות,אחוזיהאזינו,הם ,האזרחיםכל

נחש-הבריח,מולארנבת,כאותה 1H ilווiמשותקים-פוליוצ'כיה,אוסטריה,

המדיוםאתלנצלשידעהראשוו,המןדרניהדיקטאטוררקהיהלאהיטלר

רבהבהצלחהשרתםמיגםאלאלמטרותיו,-הרדיושידורי-החדש

מפקדיםענקיות,עצרותהדורסנית,למרכבתוהאמנןתאת

וסמלים, ....Dוויםבמדים,וס,א,ס,ס,אנשיאלפישל

למסהיוובידיהם,העתיקהרומאלגיונותשלאלהכמו

שורותהעומדיםההמונים,ומעלהעולה,לכוחומוחשי

בידיהםבועריםלפידים ,.' 1שלבגושיםשורות

אלומות-אור,שלכנסיה,כשלענקית,כיפהובשמיים

שנוצרהכיפהכביכול,האלים,ברכתכמיו

לגילויכללבדרךהמשמשיםענקיים,זרקאוריםבעזרת

בשמיים,אוייבמטוסי

י

I 

י

 1938 ,"הקריאהייהסולוכמחולויגמןמרי
" Mary W igman in her 5010 "The Crv 

1938 

מנורגיוראמאת



אלהתיאטראלייםהמונייםמפגניםשלהבמאי
האדריכלהיהבתאורהחדשסגנוןויוצר

עתידשהיהמישפהר,אלברטהצעיר
בשלביםהיטלרשלהחמוש-שרלהתמנות
השניה.העולםמלחמתשלהאחרונים

החגיגהומבצעימעצביבין

ראשיהיוהענקיתהכוריאוגראפית

המודרניהמחול

הנסיוןואולי ,הנאציםשלווהאהרימפגניאש

בעצם, ,שהםלעולםלהוכיחשלהםהאחרון
 ,אמנותשוחרישלעם ,תרבותיעםשלמנהיגיו

היההריקו,דואמנימלחיניםמוסיקאים,של
 ,האולימפייםהמשחקיםשלהפתיחהמופע

יותר . 1936שנתץבקיבברליןשהתקיימו

אלפי ,וקדיםרונעריםנערותיםימאלפ
מתנועעיםאדם-בגושידגליםנושאי ,םימתעמל

במיוחדשהוקם ,האצטדיוןדשאאתלאוימ
 .זוהלמטר

הכוריאוגראפיתהחגיגהומבצעימעצביבין

כגוןהמודרני,המחולראשיויהתיהענק

פאלוקה,גרט ,ויגמןמרי ,לאבאןפוןרודולף

 .נוספיםוטוביםםיורבקרויצברגהאראלד
העולמיהמחולפניאתשחידשואמניםכולם
 ,ביצירתםאמיתייםמהפכניםהמאה,תיבראש

חופשאתהעצמי,הביטויאתדיגלםלעשחרתו

 .אמיתילהומניזםהשאיפהאת ,היצירה

יוזףר"הד ,הנאציהתעמולה-שרהצליחאיך
הגדוליםהאמניםאתלמטרותיולגייס ,גבלס
תוךהגרמניהמודרניהמחולנבלעכיצדהללו?
ויוצריוהנאצי,התעמולהבמנגנוןמעטותשנים

ביקורתכלשאסרהחדש,לשילטוןהסתגלו
 ,מלמעלההאמנותיהסגנוןאתלהכתיבוביקש

והוראותוצוויםידילע

בניןבאלהבימיםהמתקיימת ,גדולהרוכהעת
(המערביתברליןשל "ותיונלאמהאקדמיהיי

שעד ,זולשאלהתשובהלתתמנסהלשעבר)
 .אליההתיחסומעטיםרקכה

להוכיחהנאציםשלהאחרוןהנסיון
עםשלמנהיגיובעצם,שהם,לעולם

שלאמנות,שוחרישלעםתרבותי,
הריקו,דואמנימלחיניםמוסיקאים,

המשחקיםשלהפתיחהמופעהיה
האולימפיים

 :שתייםהןמאודהמיוחדתהתערוכהמעצבי

המתמחההיסטוריוניתמילר,הדוויגהד"ר

ופטריסיההאקספרסיוניסטיהמחולבתולדות
בההדרךמחול.ומבקרתעיתונאית ,שטקלמאן

לברליןבואילפניייחוד.בהישהשתייםבחרו

ענקיותלהגדלותציפיתיהתערוכה,לפתיחת
אתשתציג ,חדישהאפיקהוגרצלומיםשל

פיעלללכתלאהחליטוהןאבלהתופעה.
מקורייםבתצלומיםרקולהשתמש ,השגרה
מוצגיםכןעלוהשלושים.העשריםמשנות

מאטיםבפור ,זעיריםרובםתצלומים,מאות

עללהתקרבועליךההןא,בזמןנהוגיםשהיו

בכלהרוקדות.ובדמויותבפרטיםלהבחיןמנת
ועליהםטלויזיה,-מרקעימשוקעיםוקירקיר

מחולותשלאותנטייםסרטיםקטעימוצגים

ביןמיוחדתסינתזהנוצרתוכךההוא.הזמן

יצירותשלתנועתיותיאורמהימןתיעוד

 .התקופה

 225בןהקטלוגעצמהמהתערןכהחשןבןאולי

~ I ~:~~~~~ תעודההמהווה ,ךיש~;~~~כ~~ו

 1937ברליו,לעירסישנ 700לכבודמופעמתוךתמונה- "החדשהגרמניהיי
- "New Germany ",ן 937 0 scene fram the pageant "Seven Centuries of Berlin " 

המחולהואהמודרניהמחול
הגרמני

הנאציזםהשתלטןתתהליךאתלהביןמנתעל
טלריהשלעלייתועםהמחןלאמנןתעל

המחןלשלמצבןאתלתארנחןץ ,לשלטןן

 .אירןפהבמרכז-20הבשנןתהמןדרני

 ,במחןלהמןדרניזםשלהראשונותהסנןניןת

במוסכמןתמרדואשרהחדשנים,ןהרקדנים

מאמריקהלאירופההגיעןהקלאסיהבאלט
אלההין .-20ההמאהשלהראשוןבעשןר

מעלשהשליכההרקדנית ,דןנקאןאיזאדןרה

לואי ·הצריםנעלי-הבהןנותאתהיחפןתרגליה
 ,התאןרהשלהראשןנההאשפיתפןללר,

שהציבההזרקןריםבעזרתשהפכההחשמלית,
-ברצפתהאפילןאלא ,לבימהמעלרקלא-

לתצןגה ,למחצהשקופיםגדןלים,בדים

מןד ;םימשתנןצבעיםתנןעהשלמרהיבה

מחולבשלסקנדאליםלהרבהשגרמה ,אללן
כמעטהופיעהבן ,שלההתנכ"י "יישלןמית
המחןלבשןרתאתשהביאוהן-עירןמה

 ,בלןנדןןלהצלחהזכןכןלןלאירופה.המןדרני

לאכמעטאיששבמןלדתןשעה ,ןברליןפריז
אליהן.לבושם

 ,בציורהמןדרניזםלוכבשבאירןפהכי

המחולמקומו.אתמכברובספרותבמוסיקה

האימפרסיוניזםיישוםבגדרהיההמודרני

נוסף.אמנותיבתחוםוהאקספרסיוניזם

הבאלטתפסלאמעולםבגרמניהדווקא

הבאלטלהקותרקדני .מרכזימקוםהקלאסי
ניצביםלמעיןנחשבוהרביםהאופרה-בתישל

חרתהמודרניהמחולואילולא.ותוהכרחיים

-הרוקד"האנייי-האישיהביטויאתדגלועל
הכל.כחזות

ראשונישלמאליההמובנתהשייכןתמכאן

נקראשאגב ,המודרניהמחולשלהיוצרים

לחוגים ,"הגרמניייהמחולעדייןההםבימים
במןבןרקלארובפיעלהמתקדמים,

השייכןתמבחינתגםאלא ,הצורני-אמנןתי
החברתית.ןהתודעההפןליטית

שהפך,מהנדסלאבאןפוןרודןלף ,למשל
שלהבמאיגםהיה ,ןכןריאןגראףלרקדן

המקצןעייםהאיגןדיםשלהשנתיןתהתהלוכןת
קראןסגרטרוד ,אגב .אוסטריהבירתבןינה,

במפגן-כוחשלןאסיסטנטיתאחתלאשימשה

שנותבסוףפעיל,חלקלהקתהנטלהבן ,זה
20ה -. 

בין-לכאורהניגןדיםביןהמזיגה

אחדמצדאקספרסיןניסטיאינדיבידןאליזם
חברתיכאמצעיחדשניתבאמנןתושימןש

פוןשלבעבןדתןניכרת ,שנימצדופוליטי

לאבאן·

ליצןרשביקשןהראשןניםאחדהיההוא

ניתןחלמעשההמהןןה ,מדעיכתב-תנועה

זהתנןעה-כתבבעזרתהמחןל.שלאןביקטיבי

אמנןתיים.המוניםמחןלותליצןרניסהשלן

 ,משתתפיםמאןתבןמחוליצירתהיהחלומו
ברמהביטןיבצןרןת ,מיןמניםבלתי ,חןבבים

שלחהןאגבןהה.אמנותית-כןריאןגראפית

איגודיבסניפיהרקדניםקבןצןתלמנהלי
תפקידיהםאתהשונותבעריםשפעלןהספןרט
אתלאחדבנסיןנןןהצליחצע,דצעדכתןבים

אחתכלליתחזרהבמשךהשונןתהקבןצות

 .מרשיםמחולילמפגן

יישוםבגדרהיההמודרניהמחול
והאקספרסיוניזםהאימפרסיוניזם

נוסףאמנותיבתחום

השפעתאחרילעקובהיהניתןבארץ-ישראל
בהתישבןתהחג-מסכתןתביצירתגישתו

 .-40הבשנןתהעובדת

עמדןויגמאןמריהגדןלהןתלמידתןלאבאןפון
בעיר 1928בשנתשאירגנןאלה,בראשגם

בההשנה ,-1930בכ,ךאחרןשנתייםמגדבורג

בבחירןתבנצחןנןתהנאציםלראשונהזכן

כנסים ,הרייכסטאג"ייהואלבית-הנבחרים,
חלקנטלןבהם ,המחןלאנשיכלשלגדןלים
 ,ימיםאןתםשלהחשוביםהאמניםכלכמעט

מחןל.שלאןלימפיאדותמעיןשהיןכנסים

לא .במינהמיוחדתופעההיןהללוהכנסים

לאבאןפןןאחרת.ארץבשןםכמותםהתקיימן

גדןלהרקדניתשהיתה ,תלמידתןויגמן,ןמרי

שלמקצןעית"ייהסתדרותלאירגןןפעלןמאן,ד
דרך .הריקודבאמנןתהעוסקיםכל

ברגעהנאצים,שמןזהאיגןדעלההשתלטןת

אמנןתעלהכבדהידםאת ,לשלטוןשהגיען

שדגלןאלהאתןאילצן ,המןדרניהמחןל

לשמשתלויהובלתיחןפשיתאישית,בהבעה



החןמה·הדיקטאטןרהמטרןתאת

האישיםאחדשלגןרלןזהלמהפךאןפייני
לגרמניההמןדרניהמחןלבתחןםהמרכזיים

20השנןתשל  " DERהירחןןשלןעןרכןמיסדן ,-
" ANZ ,ןהמבקרהעיתןנאיייהמחןל",משמעז

פעילשןתףהיהלןיתן .לןיתןיןסףהיהןדי

מרכזיתןאישיןתשהןזכרןהגדןליםבכנסים

הראשןנההתחרןתכגןןבינלאןמיים,במפעלים

 1933שנתבקיץשנערכהמןדרני,למחןל
מכלאמנים 125חלקנטלןבהבןןארשה,

למחןלב"רבעןןמאמרי(ראהאירןפה

 .) 1מס'בישראל"

הרקדניתקיבלהבןןארשההראשןןהפרסאת
רןתברלין,שלהאןפרהבאלטשלהראשית

המרה,האירןניהלמרבהסןרל-אברמןביץ'

השגרירשלמידיןהפרסאתלקבלזכתההיא
כילברלין,לשןבעןדיכלהלאאבלהגרמני,
באןפרה.מעבןדתהפןטרהכיהןדיה

שלמחבר-השןפטיםאחדשהיהלןיתן,יןסף
כבראבללברלין.שבאןמנםתחרןת,אןתה

בעמןדןהתפרסמהירחןנן,שליןליבחןברת

כלאןפייניתהיןתהשמחמתהןדעה,הראשןן

ממנה:קטעיםתרגןםלהלןמןבאכ,ך

חשובה!הודעה
יכלןלאהאחרןנהבתקןפהשאירעןהמהפכים

שלנן.העתבכתבגםאןתןתיהםאתלתתשלא

סילןק[משמע:מחדשהכלליהעיצןבבמהלך

זהגליןןעםפןרשמישרה]מכלהיהןדים

 ," DERז ANZ "שלןהמן"להראשיעןרכןמייסדן,
 .בןמעבןדתןלןיתן,יןסף

מאמץכליעשהנהבה,קןנראדמרמחליפן,

בעןלםהירחןןשלהמרכזימקןמןעללשמןר
המחןל.אמנןת

מבקשתכתב-העתשלהחדשהההנהלה ] ... [

לןלשמןרשלןןהידידיםהקןראיםמכל

חזקהרןחניתתמיכהבעזרךנרקכי iאמןנים

האחראיהתפקידאתלבצעיהיהניתןביןתר
המדינילמשטרהמחןלאמנןתהתאמתשל

משתתףהחדששהממשלןלתרבןתהחדש

בהכןןנתה.

כאינטלקטןאליםלןיתן,יצאכךאחרקצרזמן

מןתןעדשםןפעלןחילארה"ב,רבים,יהןדים

שןפרששימששיס,דהעיתןן .-70השנןתבסןף

לכלי-תעמןלההפךחדישה,ןלאמנןתלקידמה
ןאתהארית"ייהמןרשתאתשפיארנאצי,

 ...הגרמנימחןל-העם

אתהבינןלאהמןדרניהמחןלמאמנירבים

אתאסףיןסקןרטרקסביבם.המתרחש

יצאןןהםמעטים,לאיהןדיםןבהלהקתן,

המשיךשםמקןםלאנגליה,ןמשםלצרפת
 ,השניההעןלםמלחמתסןףעדלפעןל

אתעשהיןסלגרמניה.חזרתןכשהתאפשרה

אחדמצדרמזבעקבןתהזההמכריעהצעד

דיעןתיןבשללהאסרעןמדשהןאמידידין,

שלן.החברתיןתןההשקפןתהשמאליןת

המנהיגים-ןיגמןןמרילאבאןפןןרןדןלף

המןדרניהמחןלשלמעורעריםהבלתי
מהשינןייםלהתעלםתחילהניסן-בגרמניה

I .היןןהממשלתיתןהתמיכההתקציביםי:וחלן

התלבטןשתמידלאמנים,קטןלא ' Iפיתן

תפסן,לאגםהםלהפקןתיהם.כספיםבמציאת
המקצןעיהאיגןדעלהשתלטהנאצישהמנגנןן

היטלר,שללמשרתיןאןתםןהפךהקימןשהם

לכד.שהתכןןנןמבלי

שלה,בית-הספראתלנהלהמשיכהןיגמןמרי
מלחמתימיעדאפילןדבר,אירעלאכאילן

מחןל'צןרלשנצטןןתהשעהרק ,-2ההעןלם

אינודלהקת-העמל"מ"מקהלתהסיוסתמונת
האנוברמהעירהפןעליס

Finol scene of "Work Choir" performed by the 
Movement Group of the Workers of Hannover 

בעצםהפיהררשליןם-הןלדתןלכבןדמיןחד

התגןבהלציית.סרבההיאהמלחמה,ימי
בדרזדןשלהבית-הספרסגירתהיתההמיידית

הבימה,עלהןפעתהעלמןחלטאיסןרןהטלת

המשחקים-הגדולהפיתוי
 1936שנתשלהאולימפיים

בברלין 1936שלהאןלימפיאדהקיןםעל
לפנירבזמןהעןלמיהאןלימפיבןןעדהןחלט

התעמןלה-ןשרהןאלקאנצלר.היהשהיטלר

כמעטהיחידהאינטלקטןאלגבלס,הד"רשלן,
המשחקיםבקיןםראןהיטלר,שלבחבןרתן

לעןלם,להןכיחפזהזדמנןתהאןלימפיים
אישאלאברבארית,מפלצתאינןשהיטלר

הםרחמים.חסרדיקטאטןררקןלא ,תרבןתי
החןקיםאתלהשעןתאפילןמןכניםהין

לתקןפתנירנברג",ייחןקי ,הגזעניים

 .האןלימפיאדה

שהגיבןרלדעת,היהיכןללאהיטלרכמןבו,

ג'סיהכןשיהרץיהיההמשחקיםשלהראשי
ןהקפיצההקצרןתבריצןתהמנצחאןןאנס,

הגזענציגבןלנדי,צעיראיזהןלאלרןחק,
שלידןאתללחןץיצטרךןשהןא ,העליןן

 ,שחןר-העןרהמנצח

לעינייםחגיגהלהיןתנןעדהפתיחהמןפע
זהלצןרךהגרמנית,התרבןתלעליןנןתןהןכחה

עלמטעמןממןנהשהיהןמיגבלסרתמן

המןדרניהמחןלאמנימיטבאתהמחןל
שלהם. jlהתעמןללמרכבת

אחדאתלבצעלןשניתן-לאבאןפןן
אמנןתי,המןניריקןדשלהגדןליםמחלןמןתין

הרקדניםאחדקרןיצברג,האראלדלצידן
מריןכןדןרן,שלהגדןליםהאקספרסיביים

המןדרני,המחןלשלהגדןלההכןהנתןיגמן,

במןפעיאישיתהןפיעןןאףהשתתפןכןלם

שלניאןלימפיאדהאןתההאןלימפיאדה.
המפארהמפןרסם,בסרטההנציחהריפנשטאל

המתנןעע.האדםגןףאת

עבןרתקןפהסיןםלמעשההיהזהכאמןר,

עברקרןיצברגבגרמניה.החדשהמחןלאמנןת

אתיסדלאבאןפןןבשןןיץ,להתגןרר

מריןרקשבאנגליה,בדארטינגהןלבית-ספרן

ללמדשהמשיכהפאלןקה,ןגרטןיגמאן,

תחתבגרמניהנשארןהשנה,מןתהעדבגרמניה

הנאצי.השלטןן

התערןכהאתהמתעדהספרגביעל
מאתפסןקמתנןססבברליןעכשיןהמתקיימת

אןליזהרקדן".הןאאדםייכלןיגמאן:מרי

עמיתיהשלןמנכןנותםממעשיהאבלנכןן,
להסיק,ניתןהנאציתהתעמןלהלעגלתלהרתם
ןמןדעחןפשיאדםגםהןארקדןכלשלא

למצבן.

בצלייספרןאתמסייםקגלרהןרסטהמבקר

שיצאבגרמניה,המחןלאןדןת(עלצלב-הקרס"
ן-יןרקבני " DANCE PERSPECז IVES "בסידרה

כך: ) 1974בשנת

אלפיםעשרתבאןתםצפהשלאבאןיישעה
שלהפתיחה[בטכסןרןקדיםנעיםאנשים

כאןתןחשבןדאיעיצב]שהןאהאןלימפיאדה,

הןאגתה.המשןרראצלהקןסםשלשןליה
האדםשלאציליתחגיגהתהיהשזןהתכןןן

שתהיה ,ןדיכןימו-דיפןתממגבלןת,המשןחרר

ןהןאכןלן.היקןםשלהצןהלבמקצבפןעמת

לתצןגהןהפכההןשחתהזןשכןןנהנןכח,

מבחינהשסןרסןהמןניםשלמלמעלהמכןןנת

ןברחהמסקנה,אתהסיקלאבאןפןליטית.

מגרמניה.

ידיעלראשיככןריאןגראףהןחלףייהןא

השנתיןתההתכנסןיןתאתשעיצבהיטלר,
בנירנברג.הנאציתהמפלגהשלהענ(זיןת

המחןלאיבדכברהאןלימפיאדהקיןםייבעת

נפרדבלתילחלקןהפךהעצמאיתפקידןאת

המפלגתי,המנגנןןשלטכסי-המצעדיםשל
שהןליךהמחרי,דבמקצבצעדןןההמןנים

התהןםתןךאללעצןריכןלתללאאןתם

 ~השניה."העןלםמלחמתשלהנןראה
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שניםשלושלפניעדשהיהבמההבאלט
מפיתוחומנועמסוגרהיההמזרחית,גרמניה

לנפילתעדהעולםיתרעםממששלקשרים
הלהקות .הקומוניסטיוהמשטרברליןחומת

הוצגשאכןומה ,במערבלסיוריםיצאולא

אומקוריהיהלא ,המדינהלגבולותמעבר
רבותלהקות ,המשטרנפילתאחריחדשני.

אתאיבדורביםוכוריאוגראפיםהתפזרו

מבוכה :התוצאהליצור.נהגובההמסגרת

 .הביטוילשוןואבדן

הופתעוהמזרחיתגרמניהשלהמחולאמני

כעמיתיהםממש ,שחלוהמפליגיםמהשינויים
היהמהוהחינוך.המדע ,האומנויותבתחומי

המהפך!לפנישםהמצב

רבותלהקותהמשטר,לת Iנפאחרן
בדו Iאם Iרבם Iאוגראפ Iהתפזרווכור

צור. Iלנהגובההמסגרתאת
טון Iהבלשוןואבדןמבוכההתוצאה:

המסורתהיטבניכרההמזרחיתבגרמניה

רבות,קטנותנסיכויותשלהעתיקההגרמנית

שלוהעיריות ,משלותיאטרוןשליטכשלכל

הכוללעירוני,תיאטרוןמקיימותרבותערים
 .ובאלטאופרה ,דראמהשלהפקהמנגנון

התקיימואלהםיואיזוריעירונייםבתיאטראות
להקות 40-המזרחיתגרמניהשהיהבמה

באלט.

הראשיותבעריםהגדולותהלהקותלצד

שהתמחוולהקותודרזדן)לייפציג ,(ברלין

שבעפעלוומחזמריםאופרטותבהפקת
קבוצות-25כוכן ,בינוניבגודלבאלט-להקות

 .זעירותעדקטנות

שישהאומחמישהמורכבותהיואלהקבוצות

מופעילהפיקביכולתןהיהולאבלב,דרקדנים

 ,אופרהבמופעיהשתתפוהן .עצמאייםמחול
סיפקולאכאלהומופעיםמחזמר,אואופרטה

קבוצותממש.שלאמנותיאתגרלרקדנים

אבל ,עצמאיתבצורההופיעוזאתבכלאחרות
היווולאהקהלאתסיפקולאאלהמופעים

המחול.אמנותלחובביאמנותיגירוי

הקומוניסטיתהמדינהממשלתלכ,ךנוסף

להקותעליותרעודשהקשו ,בכלליםדגלה
משמע ,לאוטרקיההשאיפהלמשל,הבאלט.
לצרףמהלהקותשמנעהמדיניותסגור",יימשק

לגבולותמחוץשהתחנכואמניםלשורותיהן
המדינותמיתרבודדיםרקדניםמלבד .המדינה

רקדני ,המזרחיתאירופהשל 1הסוציאליסטיוו

שלושבוגריכולםהיוהממלכתיותהלהקות
דרזדן ,בברלין-הממשלתיותהאקדמיות

 .ולייפציג

הרקדניםהוכשרואלהאקדמייםבמוסדות

ולשון ,הסובייטיותהקלאסיותבשיטות

• 
צעיריםלרקדניםאיפשרהזומשותפת
 .מיוחדקושיללאבלהקותלהשתלב

הכלהומוגניות.להיותללהקותגרםזהדבר

האמניםשלהאישיתביכולתםתלויהיה
בצורהשלמדוהשיטותאתליישםבכשרונם.ו

אחידותשלזהיתרוןהאפשר.ככלמושלמת

בהעדרניכר,בחסרוןמלווההיהסגנונית
סגנונותעםומגעמפרהחיכוך ,מקוריות

בבאלטשניכרההשיגרהנבעהמכאןאחרים.
שלו.המעייפתוהשמרנותהמזרח-גרמני

בתחוםמקובעהיהגרמניהבמזרחהבאלט

שיטותאתהכירלאאישהקלאסי.הבאלט

ולא ,ז'לגועדמגראהםהמודרני,המחול
בעולםשהתחדשמהעםדו-שיחכלהתקיים
המערבי.

 .זובאחידותיוצאי-דופןשנירקלמעשההיו
 " KOMISCHE OPER "השלבית-הספראחדמצד

ספרהוביתריאליסטי,סגנוןשטיפחבברלין,
מראשוני(פאלוקה, .בדרזדןפאלוקהגרטשל

בשנותהגרמניהאקספרסיוניסטיהמחוליוצרי
רשימהראהמכבר.לאנפטרה ,-30וה-20ה

 .) 16בעמ'אודותיהעל

ם Iלרקדנפקו Iסלאכאלהם Iמופע
קבוצותממש.שלאמנותןאתגר
בצורהעו Iהופזאתבכלאחרות
לאאלהם Iמופעאבלת, Iעצמא

רון Iגוו Iהולאהקהלאתפקו Iס
המחולאמנותלחובבןאמנותן

הבאלט,בצדלימדו,פאלוקהשלבבית-הספר

בברליןוכןבדרזדן .ז'וגמודרנימחולגם
לימדובהם ,קיץ-קורסישנהמדיהתקיימו

ומוריםמערביותאסכולותשלנציגים
לימוןחוסהגראהם,מרתהשלמבית-מדרשם

שלהשפעתםאבל .הורטוןולסטר
בלהקותהנעשהעלאלהמורים-אורחים

ועודהרקדנים,כימזערית.היתההמרכזיות

בסגנונותבנוחחשולאהכוריאוגראפים,יותר

אלה.

כל .מקוריסגנוןהעדר Iהיתההתוצאה
יצירותשלמחדשבהעלאההתרכזוהלהקות

ביןההבדליםרקהקלאסי.מהרפרטואר
גרסאותביןלהבחיןאיפשרושוניםיוצרים
היטב",נשמרהשלאייהנערהשלשונות

 ,הקצוות"משולשייהכובעאוויוליה"יירומיאו

אוינלה"'פולצייייבולרו",שלהפקותואפילו
שובשהופיעוהאביב",ו"פולחןהאש"ציפוריי

 .הבאלטלהקותברפרטוארושוב

נכרהולאכמעטואישיתחדשניתגישה
שהושקעהרבהמאמץאףעלאלה,בעבודות

והתיחסותהגיוניתדראמאטורגיהבעיצוב

 .השוניםלנושאיםמודרנית

בכלשניכר-נוסףאופייניפן
הוא-המזרחיהגושמדינות

מאורגןחינוך

שלהיטב
כוריאוגראפים

אי .צעירים

ללמדאפשר

אבליצירתיות,
להעניקאפשר

לכוריאוגראפים
צעירים

כלי-עבודה.

האחרוןבעשור

במכללההתקיים
לתיאטרון

קורסבלייפציג
חמש-שנתי

בוגרי .לכוריאוגראפים

נשלחוהמחזורים
אבל ,בשטחלעבוד

היוהתוצאות

מאכזבות.

העדר

מיומנות

ויכולת

טכנית

מנעה

התפתחות

בתחוםאמנותית

למשל,הבאלט.
הממלכתיהייצור

שלהריכוזי
גרםנעלי-באלט

הגדולות.בלהקותאפילובנעלי-ריקודלמחסור

מצאהדראמאטיהתיאטרון ,לבאלטבניגוד
ואילתורחדשנייםבימתייםלנסיונותדרכים
 .השלטונותידיעלהמוכתבותהמסגרותבתוך

הולךלקהלהבאלטלהקות,זכוכןפיעלאף

שלשההפקותמשוםאולי .צופיםשלוגדל
עללהכוונהפחותנתונותהיוקלאסיבאלט

שאתהדראמאטי,מהתיאטרוןהשלטוןידי
קלות.ביתרלצנזרהיהאפשרשלוהטקסטים

לביקורת-מטעם,ושובשובזכוהמחוללהקות

ביצירותמספיקברורפוליטיקוהעדרבשל

שהועלו.

מקובעה Iהה Iגרמנבמזרחהבאלט
לאש Iאהקלאסן.הבאלטבתחום

המודרנןהמחולטות Iשאתר Iהכ

המנהיגיםבעיניחשודהנראתההמחולאמנות

אולי ,מזרח-גרמניהשלהאחרוניםימיהעד
עליהלהשפיעבעצם,הצליחו,לאשהםמשום

הצבאיתהבאלט"להקתאפילושביקשו.כפי



ניסתהעוד)קיימת(שאינהבברליןהמרכזית"
לחרוגהגבולות,נפתחוטרםעודפעמים,מספר

ולעסוקהצבאי"המוראלאת"לחזקמתפקידה
באמנות,

ביקורתשלרמזלכלבהתלהבותהגיבהקהל
חופשהעדר ,האינטלקטואליהקפאוןעל

האמניםהמיעוט,שלהדיקטאטורהאוהביטוי
שבשתיקהלהסכמהשותפיםהיווהצופים
הלא-מילוליהביטוי ,המשטרלביקורתבאשר

שנמנעו ,דבריםלהביעאיפשרהמחולשל

 ,המדברבתיאטרון

להתקיים,המזרחיתגרמניהחדלהבוברגע
אתאלהביקורתיותהפקותגםאיבדו

למציאותשהתיחסומחולות ,משמעותן
למשל, ,לאנאכרוניזםהפכוהסוציאליסטית

IHANNE W-ואנדקההנהשלהסולומחול A 
KEj זND , משהוצג ,לפסגות"מעלאי-שקטיי

בשנתהמערביתבברליןלאמנויותבאקדמיה
מהכל ,עכשוויתמשמעותכלאיבד 1991

לסבל,נוסטלגיכמעטהדמעיןהיהבושנותר
כברשהפך,הישןהמשטרימישלולדיכוילזעם

 ,להיסטוריה

עלהרסניתהשפעהלההיתההחומהפתיחת
שלניכרמספראיבדוהלהקותהמחול,להקות

עמדהלפתעבמערב,מזלםאתשניסו ,אמנים
 ,אזעדמהםשנמנעהברירה,האמניםבפני

מחציתכמעטשאיבדולהקות,שלמופעיהן
 ,התפוררוממש ,מרקדניהן

צעדאבל ,שכנותלהקותלאחדנסיונותנעשו

פקידיםשלרצונםבשלנכשל,כזההגיוני
השפעתםעללשמורהאמנויותעלהממונים
 ,המקומית

קוני-הכרטיסיםבמספרניכרתירידהחלה
הכרטיסיםשלהזולמחירםלמופעים,

בכלכלההרפורמהבשלעלההמסובסדים
כאמצעי-תשלום,המערביהמרקוהנהגת

אתהפנוומצטמצמותההולכותהמשכורות

שהצפיההטלויזיה,אלמהתיאטרוןהצופים
כסף,עולהאינהבה

אי-הבטחוןתחושתבשלהחברה,שיתוק
האמנותכשנה,נמשךהאיחו,דאחרישהורגש

ביקורתיככליתפקידהאתלפתעאיבדה
חדשהמטרהמצאהוטרםלאי-נחת,וביטוי
לעצמה,

שצויינההרקדניםשלהממלכתיתהגימלאה
המזרחבגרמניהחשובחברתיכהישגתמיד

הכנסהסיפקהכילהסתאבות,גרמהשגם
-הביצועלרמתקשרללאומובטחתקבועה
התיאטראותשלהפקהתקציביהעדרנעלמה,
שלא-בפיטוריןהאיוםהיוצרים,אתשיתק

מעלמאיימתכסכנה-אזעדקייםהיה

 ,האמניםלראשי

מיסילוקשל ,ייטיהורים"שלמסעהחלואז
דווקאהקודם,השילטוןעםמזוהיםשהיו

בשלפוטרומעטיםרקהבאלטבתחום
אחדים ,הקומוניסטיבמשטרתפקידיהם

אתעימםהביאוהחדשיםהתיאטרוןממנהלי
במעראיתםלעבודשהורגלוהכוריאוגראפים

ידיעלשנגרםהאנושיהסבלכללמרות

ללהקותדווקאהזדמנותניתנההמהפ,ך

המודרניהמחולאלדרכןאתלמצואהזעירות
שהיההמזרח-גרמני,המחולהניסיוניות,ואל

ההכוונהבסדנתוןשניםעשרותבמשך

כלכליים,וקשייםמהשפעותומוגןהמרכזית
 ,..,,,,,,,,רי'הר\החדישה,האמנותלקראתנפתח



 04-344662טל,חיפה,הספווטהינלואשיסניףוהושמה:פוטים

בלטלהקת
מקצועית

במנווןהמופיעה

מחולסננונות
מקוריותביצירות

הרפרטוארומתור

הבינלאומי

ע"ימוכרתהלהקה
והתרבות,החינוךמשדר

לעמ"אמנות"
חיפהועיריית

קלאסיבלט
הרמותבכל

פסטרנקאדמפסטרנק,אילנה
בנליאורלישקריאן,גאינה

מוריםמבחרוע"י

מחול
ג'אז

ולך,רינהבראון,שמעון
פרץסמדרקרופניק,אילנה

כלאתכוללים

המחולמקצועות

הרמותבכל אורניעדהמודרנימחול

הראשונהמהשורה

ספרדימחול
פלמנקו

דוראןסילביהבהנהלת

אוז'וגובבלה אופיריקוד

המורימצוותאורני,עדהמרכזת:בוקרקורסי

למחוללמורים

נ'אזלהקת-מחולסדנאות



ק Iקרסנהנס

אנשים,מאותםהוא

סובליםשאינם
ואכזריותאי-צדק

תגובה.ללא
כועסהוא

המודרנית,החברהעל
הנעשהעלובפרט

ויוצרחיהואבהבארץ

גרמניה-



לאשמתהחזרהקןדמןת,בשיחןתינןכמןממש

 .השנייההעןלםמלחמתמימיגרמניהשל
אתןאיבדפעןט,ימיםבאןתםשהיהלמרןת

האבזןכההמלחמה(לאחראבין

השתייכןתשלאשמהמכלתירטרןספקטיב

אתלבסןףממנילקחהןא ,הנאצית)למפלגה
עטשלףתיאטרןנן,עלשקיבלתיהחןמרתיק

היןםעצםעדמתביישאנייי :העטיפהעלןכתב

 ." ...הזה

ןמפיעהחןזרהנןשאהיאאשמת-גרמניה

 "משפחתידן-שיח"בכגןו ,שלןרבןתבעבןדןת

)" Fa miliend ialog "(, בשעתןשראיתי
שלחתןנת-הזהבבמסיבת ,שם .בהיידלברג

לשןלחוןהאחןתהאחמביאים ,הןריהם

הישנים S.S-המדיאתמזןןיעה:מתנההסעןדה

 .ת-הגגיבעליחבןייםןישה ,האבשל

תיקאתלבסוףממנילקחהוא
שלףתיאטרונו,עלשקיבלתיהחומר

מתבייש"אניהעטיפה:עלוכתבעט
 " ...הזההיוםעצםעד

ת"תזזי
 " WEDEWUז-יי"פנהמה

מפעםיןתרכברביקר ,הגמןרהגןי ,קרסניק

מאמיולאהןא .אצלנןבנעשהןמתעניו ,בארץ
לסיןר-מןפעיםלהקתןאתלהביאחישיצל

מצליחתמידבבןוהחןץמשרדייכי ,בישראל
 .אןמרהןא ," ...הזהייצןאייהאתלמנןע

ואכזריותאשפה

גלןחי-הראשמהןמןתעלכיןםלכתןבמרבים

עליןתיהםןןהתנפללשעברגרמניהבמזרח

כלשהיסכנהבאמתשיש ,סבןראיני .זרים
הגרמנית.הלאןמנןתאןהנאציזםלתחיית

אתמגבירשאינןרקלא ,הגרמניןתשתיאיחןד

עלההשתלטןתשאיפןתסכנת

השלישי,הרייךיןרשימצדאירןפה
ממןקדיאחדאתמפרקאףאלא

ןיהשעלןלים ,ןהתסכןלהמרירןת

בגןףממאירהדלקתלהןןת

הגרמנית.המדינה

קרסניקשלביןתרהטריהמןפע
 .שנןצרהחדשבמצבישירןתעןסק

ייהמצבשלמרתקניתןחבןיש

 .כיןםהגרמני"

דקספרןולאןריצא 1990בשנת

-הישהמי ,גאןסגינטרמאת
שלרשמיתשגרירןתבהעדר

 "עןהקבגיהנציי-המערביתגרמניה

מעברה ,המזרחיתבברליובןושל
ןםיככבר .החןמהשלהשני

 ,הללןהתאריםכלנשמעים

 "המזרחיתגרמניהיי

כאנכרןניזמים "חןמת-ברליו"ן
אינןגאןסשלספרן .המבןלמלפני

הקןדםהמשטרנגדפרןעההתקפה

הקןמןניסטית,גרמניהשהיהבמה

אפילן ,אישייםזכרןנןתאלא
 .אינטימיים

 ,קרסניקהאדם-פראדןןקא

 ,-53הבוהנצחי "הזןעםצעיר"ה
לעבןדתןחןמרבספרןומצא

התקיימהשבכןרתההחדשה,

שלןהמןפעכדרכן, .השנהבינןאר

לזעזע.שנןעדןסצינןתמלא

מימןפיעהסצינןתבאחתלמשל,



הןנקראריךהקןמןניסטי,המשטרראששהיה

לדרןם-אמריקה,להגרלאחרןנה(שהןרשה

ןבריאןתגילמסיבןתמשפטןמשהןפסק

שחןרים,במדים S.Sקצין-.ניצבמןלןלקןיה).

בלילןדןחףבגדין,אתהמנהיגשלמגןפןקןרע

 ,מבןשלןתבלתיאמיתיןת,ביציםרחמים
 .אןתןןמןעךלתחתןנין

שחורים,במדים S.S .קצין-ניצבמולו
בגדיו,אתהמנהיגשלמגופוקורע
אמיתיות,ביציםרחמיםבלילודוחף
ומועןלתחתוניומבושלות,בלתי
אותן

שאינןכמןבןשכאלהאלימןתהתרחשןיןת

רקדנין ...גאןסהדיפלןמאטשלבספרןבנמצא

תפןחי-עץ.ןיןרקיםלןעסיםקרסניקשל

ןהחןמההבימה.עלמתגלגליםחי-אדמהתפן

 .התזמןרתאלפןלשיםיימערביים"נןפלת,
 ,העןרבגדיאנשיגלןחי-הראש,ןמתגלים

בתמיכההמןאשמתאשה,עלןמתנפלים

הםהעירןם,הנאה,גןפהעלהישן.במשטר
המפלגהשלראשי-התיבןתאתכןתבים

שכברמדינהשלשמהןאתהקןמןניסטית
 ." D.D.R ."ען,דאיננה

קרסיקמטפלמיינהןף"ייאןלריקהבמןפע
 .רחןקהכיןםהנראיתאחרת,בתקןפה

היינןלהםהאדירים,ההיסטןרייםהמאןרעןת

להםקדמןהאחרןנןת,בשנתיים-שלןשעדים

 .אחריםימים

וזלילהטרוריזס
(שלןשאןלריקהלהיןשבתלקהלמעלגבןה

במשךאןתהןמגלמןתמתחלפןתרקדניןת

אתמכןנת-הכתיבהעלןכןתבתהמןפע),

אתןמעיפהשבההיאהמןפעבמשךמאמריה.

גליןנןתאןציפןרי-ניירבדמןת ,שלההכרןזים

ןהמנשריםהצןפים,לראשימעלמשןכפלים,
קרסניקהצליחכך .בחיקםנןחתיםהללן

בכתיבהכעיסןקנראית"ייבלתיפעןלהלהפןך

ןבכגןו-מןבהקתבימתיתלמחןןה ,עיתןנאית

רב.כןחןאלה

וגם-למדיהרבים-שונאיוגם
בדעה,מאוחדיםהנלהביםתומכיו
עלמרחםשאינורגיש,יוצרשהוא

שלוהרקדניםעלאוהצופים,

אלהקהלדרךצןעדת(שנייה)ןכשאןלריקה

לדגלאןתןהפכהשהקרנה-ןהמסך ,הבימה

אתהבימהעלרןאיםאנןנפתח,-ענקגרמני

שלחןלניתבזלילהעסןקהכןלההלהקה

קל-קרקןפסאןתמתןךבלחמניןת,המבןרגרים

היטבהלבןשיםןהנשיםהגבריםאןפייניןת.

שןבןזןלליםמקיאיםןזןללים,יןרקים ,לןעסים

כןלהשהבימהעדהאמריקאי,הג'אנק-פןדאת

לערימת-אשפה.הןפכת

מאןדכיןםחזקההסביבהלשמירתהמןדעןת

ייתרבןתתקןפתחלפהעברהבאירןפה.

זאתתדרןשלאאםכיןם,הפזרנית; "האריזה
יכניסןןלאבחנןתדברלךיעטפןלא ,במפןרש

כמהשתשלםמבליפלסטיק,לשקיתהכל
ערימתהאריזה.עבןרנןספןתפרןטןת

בגדרכברהיאקרסניקשאצלאשפת-השפע

כמהלבימהנכנסיםןאזעכשןןי.חברתיהגד

החדשים,הזריםשןנאיבדמןתיימפגינים",

ייגרמניהנכתבשעליהםשלטיםהנןשאים

למטאטאים,הןפכיםהשלטים ."לגרמנים

מטאטאיםשבעזרתם

אתבמןפעהמשתתפים

אחרישנןתרההאשפה

הצןפים,לעברישרהזלילה

שלהמגעיליםןהשרידים
מןנןפליםההמבןרגרים

שלרגליהםאלהבימה
הראשןנה.בשןרההיןשבים

אןלריקהשלחייהתןלדןת

בגדררקהםמיינהןף

מניחשהיןצר ,סיפןר-מסגרת

כ,ך .לצןפיםמןכרשהןא

בסצינהזןנחתהיאלמשל,

ילדיה:שניאתמזעזעת
קןפסתמןכנסתלבימה

שניקשןריםשאליהקרטןן,

פנימצןיירםןעליהםבלןנים,

השלישית,הרקדניתילדים.
נכנסת ,כאןלריקההמןפיעה

הבלןניםאלקרבהלבימה,
בכןחלבהאלאןתםןמאמצת

מרןבמתפןצציםשהםעדרב,

יןתרמזעזערגעזהן ...אהבה

 .מןשמעתמלהמכל

מןכנסתכשאןלריקהלבסןף,

לבימהנכנסיםהסןהר,-לבית
לבןשיםאנשיםמספר

ראשיהםןעלבבגדי-מגן

אפלחלןןבעלןתמסכןת

למסיכןתבדןמהבמרכזן,

במסגריה.רתכיםשבשימןש

לאשבידיהםאלא
מרססיםאלאמכשירי-ריתן,ך

האחןריהקירלידידניים.

האסירים,אתמעמידים

האימתניןתבמסכןתןהשןמריםעירןמים,

החיטןי.נןזלאתהחשןפיםגבןתיהםעלמתיזים

ברמןהעירבתיאסרןן "מיינהןףייאןלריקהמתןך
Ulrike Meinhof", the Bremen Munic ipal Theatre " 

אןלריקהמןכנסתהזאתהמקלחתאחרי
ןשנילבימה,ןעירןמהזעירהנערהבדמןת

מסגרןעלןןיםגביעלאןתהתןליםשןמרים

בהמההיתהכאילןממעל,היןרדןתברזל

שלאיכןלתילאכמןבןבאיטליז.שחןטה
להןרגהןצאןעליהם ,ןןי-הקצביםעללחשןב

שלהאחרןניםבחןדשיםהיטלר,נגדהקןשרים
 .השנייההעןלםמלחמת

באמתבןשישהמןפע,ךןמתמזעזעןת

 ,הנשמהןזיקןקמירןקאןתןמהקאתרזיס,

מרביםכההתיאטרןןשלשהתיאןרטיקנים

רחןקןתלעיתיםרקאבלאןדןתין,עללדבר

 .מןפעבשעתבאמתבןחשאתהביןתר

קרסניקהנסשלהכןריאןגרפיהתיאטרןן

מהסוגהןיצירותיואמיתי.חזןתיתיאטרןן

-שןנאיןגםכלפיהן.אדישלהשאראפשר
מאןחדיםהנלהביםתןמכיןןגם-למדיהרבים

עלמרחםשאינןרגיש,יןצרשהןאבדעה,
גםישןאןלי .שלןהרקדניםעלאןהצןפים,
ייאןפמאןתןמשהןזאתןקיצןניןתבנחרצןת

לאנןשןת.רבכהסבלבעברשגרם ,"גרמני

 1כ



חושוםתחושוםתחושוםתושותם

 1-ס

הקיבוציםלסמינרהוראה""בוגר 11
המכןןאתהסמיכהגבןההלהשכלההמןעצה

בתל-אביבהקיבןציםסמינרשלןמחןללתנןעה
 "הןראהייבןגרהאקדמיהתןאראתלהעניק

) BEd ( במכןןלימןדיהםאתשסיימןלחניכים. 
ן,ןנהחימשרדכןןנתבמסגרתהיאזןהחלטה

אלהלפחןתאן ,למחןלהמןריםשכל

בעלייהין ,ןמעלההבינייםבחטיבןתהמלמדים
 .ראשןןאקדמיתןאר

המסלןליעבןרתשנ"דהלימןדיםבשנתהחל
שבראשן ,הקיבןציםסמינרשלןתנןעהלמחןל

מסיימיארבע-שנתית.למסגרת ,בהטנעמי
לקבליןכלןהראשןנןתהלימןדשנןתשלןש

אן ,בכיר-מןסמךמןרהשלהןראה-תעןדת

אתשיסיימןאחרי ,ןלהגיענןספתשנהלהמשיך

עבןדה,כתיבתגןללבהצלחה,לימןדיהם
 ."בןגר-הןראהיילתןאר

סולובערבקייזראבי 11
כברשחי ,בת-דןר"ייבןגררקדןקייזר,אבי

לפנישהןפיע ,בלגיה ,בבריסלארןכןתשנים

שללהקתהעםישראלפסטיבלבמסגרתשנה
 ,סןלןבערבאלהבימיםמןפיעלינקה,סןזנה

בעירהמלמדתלנ,דרןניתעםיחדשהכין

 .גרמניהרמשיי,ד

לכל ,קלהמשימהאינןדקןת 70בןסןלןמחןל

 )" LE DEPARז "ממרסייפרידהייכןתרתןהדיעןת.
)" DE MARSEILLE , מתארהןאהמבקרים,ןלדברי

מחלידיםישנהאניהשרידיפליט.שלדרכןאת
מרכזי.אביזרלקייזרמשמשתןהיאהבימה,על

Suddeutsche Zei "העיתןןמבקרת tung ", מגלה

ןאתהשןאהאתלההמזכיריםסמליםביצירה

ממשהןאקייזראבילדעתה,היהןדי.הגןרל

המלחיןשלהיאהמןסיקה ."תגליתייבגדר
ריכרדמאתאחדשיר(עםשלדניאל

 .באנג'להעיצבההתפאןרהאתשטראןס).

באןש.פינהעםגםשעבדהמעצבת ,קלמנט

 ,פאנובריאלו ,אפיהרכוריאוג i "אחיותשושליימתוך
 "בוןרעיהשלופרהאהבאלטיי

hree Sisters "; "Bonn ז" From Va lery' Panov's 
" M unicipa l Opera Ballet 

השישיתהעולמיתהתחרות 11
לוידיאו-מחול

מחןל-לןידיאן"שישיתהעןלמיתהתחרןת
השנהדצמברבחןדשתסתיים 1993לשנת

בקטגןריןת ,פרסיםששהבהענקת ,בפאריז

 .השןנןת

באןקטןבר 31החןמר:ןמשלןחההרשמהגמר

ןטןפסיההשתתפןתתנאיפרטיאת '. 93

 ,"למחןלספריה"בלהשיגניתןההרשמה
 .תל-אביב ,בית-אריאלה

 "ממרסייפרידה"בקייזראבי

" Avi Keiser in his solo "Le Depart de Marsei lle 

שווייץבברן,מחולימי 11
שלהמחןלימימתקיימיםהשביעיתהשנהזן

הכןללים ,) BERNERז ANZז AGE (ברןהעיר
ביןהשנה .םיהסןגמכלחדשנימחןלמןפעי

 .בספטמבר-11לבאןגןסט-Z7ה

העירבאלטיי-המשתתפןתהלהקןתבין
הצעירהכןריאןגראףשלבעבןדןת "אןלם

JOACHIM SCHLOMER השןןייציתהלהקה
BUISSONIERE מילראמנדהשלןלהקתה

 " PRETTYהמקןריהשםבעלתמפראנקפןרט,
" UGLY DANCE COMPANY , להקת"משמע

 "למדיהמכןערתהיפההבאלט
ירצה. ,סןרלןאלטרהמכןב,דןהסןפרהמבקר

 ) ANNEח E LEDAY (לדאיאנטהצרפתיההיןצרת
חדישהבצןרההמשתמשים ,רקדניהאתתביא

הןא ,מסןרתיהןדיבמחןלןמןדרנית

 .הקאתאקאלי
סרטישלהקרנןתתתקיימנהאלהכלמלבד
במסגרתבפרסיםהשנהשזכןמאלה ,מחןל

צילןמישלתצןגןתןכן , DANCE SCREENה-

מחןל.

כרטיסים:ןהזמנתמידע

, AGE זANZ זBERNER 
440 POB 

ZERLAND זCH·3000 BERN 5, SWI 
40 48 26 31 41 EL ז

264740 31 41 FAX 

מאתצ'כובלפיאחיות""שלוש 11
בבוןפאנובואלרי
באלטשלהאמנןתיהמנהל ,פאנןבןאלרי

אתשןבמעלה ,גרמניהבןן,שלהאןפרה

נןשאעלכ"פאנטזיהמגדירהןאאןתה ,יצירתן

עבןראחדןתשניםלפנישיצר ,כןב"צ'מאת

התקיימההבכןרהברלין.שלהאןפרהבאלט

 .השנהביןני-19ב

הבאלטלהקההןפיעהשעברההשנהבראשית

שלןש"בבמסקןןהטאגאנקהבתיאטרןןבןןשל

אתזןביצירהמגלמתפאנןבגאלינה ".אחיןת

 .הראשייםהתפקידיםאחד

מחולותיאטרוןפנטומימה 11
מחןלאטרןןיןתלפנטןמימהבינלאןמיפסטיבל

ריבעהשנהגםמתקייםמסןגןביןתרהגדןל

המןפעיםשבצרפת. ) PERIGUEUX (פריגן

באןגןסט.-10ל Zה-ביןהתקיימןןהשיעןרים

למידע:כתןבת

IONAL DU MIME זERNA זIVAL IN זFES 
MAISON DU MIME 

RE . 24000 PERIGUEUX, FRANCE חRUE LI 
17 55 53 55 ) 133 EL ז

84 30 04 53 ) 33 ( FAX 

בפעםוינה"שלהמחול"שבועות 11
העשירית

 ,אןסטריהבירת ,בןינהמתקיימיםשנהמדי

ןשיעןריםהרצאןת ,מןפעיםהכןלליםמפגשים

יןםייהשבןעןת"חןגגיםהשנהמןדרני.במחןל

ביןלי-Z5הביןמתקייםהאירןעעשירי.הןלדת
 .באןגןסט-15ל

כלאתכןלליםןהמןריםהמןפיעיםשמןת

איקדהקארלןטה ,לינקהסןזנה :המפןרסמים

יןרמה ,אלקינסדאג ,שןפינןין'רג(בןטן),

 ,בראןןטרישה ,ניןפטרןסטיבן ,אןטינן

ןרביםןאנדקיבןסןיםגאלןטה,ז'אן-קלןד

 .אחרים

 :ללהתקשראפשרמידעלקבלת
ANZWOCHEN זIONALE זERNA זIN 

155 FACH זA· 109 1 WIEN, POS 
54 16 93 1 ) 43 ( : EL ז

839 16 93 1 ) 143 FAX 

חלוצימאחרוני-פאלוקהגרט 11
 91בגילנפטרההמודרניהמחול

אחתמכברלאנפטרה ,גרמניה ,דרזדןבעיר
המחןלחלןצימביןביןתרהבןלטןתהרקדניןת

פאלןקהגרטהמןדרני,האקספרסיןניסטי

) G ret Palucca (. בשןרתהאחרןנההיתההיא
שנןתרן ,המאהראשיתשלהגדןליםהיןצרים

הגבןהבגילהגםןהמשיכה ,ימינןעדבחיים
בתןםמחדשפתחהאןתן ,בבית-סיפרהללמד

 .דרזדןבעירהשניה,העןלםמלחמת

בפקןדת 1939בשנתנסגרשלהבית-הספר
ידםעלהןגדרהאמנןתהכי ,הנאציהשלטןן

 ".ןמנןןנתכ"זרה

עלחלמהצעירןבגיל ,במינכןנןלדההיא

כשביקשהבסקטים.מחליקהשלקאריירה
שלבאןפרהקרלרהיינריךאצלמחןלללמןד

לךאיןיי .מןחצתלתשןבהזכתה ,דרזדןהעיר
 .קרלרהמנהלפסק-לרקןד."הפסיקיכשרןן.

לא ,דעתןעלהעןמדןאדםעקשניתןהיא,

 . 90גילןעדמאזמלרקןדפסקה
אןתהןהפכהגדןל,כשרןןבהראתהןיגמןמרי

קטנתהנערהפאלןקה,המצטיינת.לתלמידתה
ייבעלתןיגמןמריבעיניהיתהןהרזה,הקןמה

פגשתישטרם ,ןכשרןןרבגןניאןפי ,נהדרמזג

 "כמןתם

שלהפריחהבשיא , ZOה-בשנןתהיהזהכל
פעןלהבשיתןףאזעבדהןפאלןקההמןדרניזם,

ןגדןליקלייפןל ,קנדינסקיהצייריםעם
הרבתההיאבאןהאןס.""השלהחדשנים

רבןתשעשןכפימשלה,סןלןבמחןלןתלהןפיע
 .דןרהמבנןת

הןאףהיןלריקןדיהשתכננההתלבןשןת



 filחןשת~ irIתחןש Iחןש תl riחןש
בצבעבשמלהרקדהמןצארטאתדןפן.יןצאןת

בירןקשןפןןאתבסנןל,נלןקאת ,כסף

ןראןןלדביסיאתשחןר.רקענביעלאיזמרנד

-האימפרסיןניסטיםעלהאהןביםבצבעים
 .עמןקןאדןםכחןל

כןלהשנהרסה ,דרזדןבעירהמלחמה,ןם.בח

למפקדפנתההיאןדליקןת,בהפצצןת
רןצהאניייבפשטןת:לןןאמרההסןבייטי

נתןהןאלרןחה.הביןהרןסיהקציןלרקןד".

עדשמרהעליהם-אןפנייםזןנבמתנהלה

מןתה.

היהבמזרח-נרמניההקןמןניסטיהשלטןןבימי

במשךנםאבל .ממלכתילמןסדבית-ספרה
עצמאןתהעלשמרההיאזןקשהתקןפה

 .האמנןתית

V פומפררוברט
שהיהמי ,פןמפררןברט

ןאחריייבת-שבע",מרקדני

הרבההארץאתשעזב

נרצח ,באיטליהלעבןד

ידיעלהשנהמאיבחןדש
פןמפר .ידןעבלתימתנקש

במןתן. 43בןהיה

קןלנןעבסרטיהשתתףהןא

 ,"הלילהשןמר"בכנןן ,רבים
מנהלה ,אמןדיןאמאדןעם

להקתשלהאמנןתי

" O זזERBALLE זA " האיטלקית, 

רבןת.פעמיםעבדשעימן

ידןשלחנםפןמפררןברט

ללמדןנהנבכןריאןנראפיה
הןאבארץ.חןפשןתיןבעת

מקןם ,בפריזלקבןרההןבא

 .הענפהמשפחתןחיהשם

V לכוריאוגראפיקיץקורסD 
התקייםצעיריםלכןריאןנראפיםהקיץקןרס
 ,נאדניןזףיזשלבהדרכתן ,יןליבחןדשהשנה

יןנןסלאבי.ממןצאהצרפתיהכןריאןנראף

נןעה ,נןרןאיריסבןעייםהשבןבקןרסהשתתפן

 ,לנהאיריספינטן,ענבל ,חן-ענברמרתהדר,
ןנןעהפרנקלזיןניל-רפאל,ענת,ןרדימןןיסמין

 .ןרטהיים

שלמזןשןנההיתהינאדנשלעבןדתןשיטת

שהתקיימןהקןרסיםשלהאמנןתייםהמנהלים
היההקןרסשלהמרכזיהנןשאקןדמןת.בשנים

בןהנרמניהמחזאימאת "ןןיצקייהמחזה

אחדכלביכנר.ניאןרנ ,-19ההמאה

 ,שנייםאןקטעלעצמןבחרמהמשתתפים

עבריןם,מדישיעןריםשנינתןשנם ,יןנאדנ

השלןםעלין ,פןמפררןברט

he Late dancer Robert Pomper, Formerly 01 "Batsheva" Dance Company ז

צעיריםגרפיםראןלכןבקןרסלנהאיריסעםינאדגז'ןזף
Joseph Nadg, wi th one 01 the students 01 the cou rse 

. lor young choreagraphers, held at Beit-Shean 

הכןריאןנראפיםאתהנחה ,לקבןצהמקבןצה

אחדכל .עבןדתםאתןניתחהצעירים

השנהשהתקייםלקןרס,הביאמהמשתתפים
 ,האזןריהמחןלאןלפןבחסןת ,בית-שאןבעמק

רקדנים,ארבעהנלע,דשאןלהןאשמנהלן

נסיןן".כ"שפניששימשן

לןי,עידןידיעלבןידיאןכןלןתןעדהקןרס

כמתןרנמן.שימששנם

V ביn לכוריאוגראפיספרD 
ממשיך ,"בןשארנסטש"עקדמיה"אבבברלין,

-ספרביתלנהלסייפרטדיטמאר
הןאלקןרסהקבלהתנאילכןריאןנראפים.

רןבמןכר.אקדמיממןסדבמחןלנמרתעןדת

ללימןדיהםבמקבילםיממשיכהתלמידים
כןללתהלימןדיםתכניתשןנןת.בלהקןתלרקןד

ןמןסיקה.דראמאטןרניה ,כתאןרהמקצןעןת

רןתהבמאיתיהיןהקרןבהבשנההמןריםבין

קרסניקהנסנםשאןפןס.פטרןהרקדןברנלאס

משנתהחל .זהבמןסדשעברהבשנהלימד
כןריאןנראפיהבאןשפינהתלמד 1994

 .הקןרסבמסנרת

V חדשחוזה
באלטיישלהאמנןתימנהלן ,פןרסייתןיליאם

כןןעל ,חדשחןזהעלחתם ,"פראנקפןרט

מרטין . 1999שנתעדזןלהקהכמנהלימשיך

אףימשיךכמנכ"ל,עמןיחדהמשמששטיינהןף,

בתפקידן.הןא

אמ"ווקור-צמחבנומוו
תיאטרןןלייסדהיהצמחנחןםשלחלןמן

מעןלםכילכשעצמן,יןצא-דןפןרעיןןעברי.

הקבןצההעברית.בשפהתיאטרןןהתקייםלא

חבןרתכמןבן,היתה,צמחסביבןשאסף

ייהבימה".שלהמייסדים

אחיןאבין.נפטרארבע,בןרקהיהכשבנימין

הניעןהםכתחליף-אב.לןשימשנחןםהבןנר

היההןא . 16בןהיהכשבנימיןלמןסקןןה,

החזרןתבעתנןכח ,"התיאטרןןשלהילדיי
כנןןייהבימה",שלהראשןנןתןההצנןת

 ,בעןלםנןדדהחלשהתיאטרןןשעההדיבןקיייי

התפלנהשםלנין-יןרק.צמחבנימיןהניע
לנסןעהסכיםלאצמחנחןםכיייהבימה",

כפי ,בתל-אביבןלהתיישבלארץ-ישראל
בשנתהקבןצה,שחקנירןבןעשןשהחליטן

למדהןאבאמריקה.נשארבנימיןנם . 1927
כןריאןנראפיהליצןרןהחלמןדרני,מחןל

רןבפיעלשהתבססןמשלן,בריקןדיםןהןפיע

ןפןלקלןריסטיספרןתיתנ"כי,יהןדי,חןמרעל
מעןבד.

חברתיתמןדעןתבעלתמידהיהבנימין
המןדרניכשהמחןל ,-30הבשנןתןפןליטית.

ידיעלנןצר-בנין-יןרקבעיקר-באמריקה
שמאליןתהשקפןתבעליאפיםנרריאןכן

מחאהשלריקןדיםיצרהןאנםןמתקדמןת,

שלמחןלןתבעןלם,אזשפשטהפאשיזם,ננד

הכלכליהמשברחברתי.אי-צדקעלמחאה
אחדכמןבן,היתה,ןאבטלהבעיצןמן,היה

המחןליןצריטיפלןבהםהבןערים,הנןשאים

האמריקני.המןדרני

שעהנקבע,צמחבנימיןשליצירתןשיא
מקסימין,שלהבמאיםנדןלידיעלשהןזמן

עםב"לארהמנרמניהלהנרשנאלץריינהר,ד
התנןעהאתליצןר ,לשלטןןהיטלרעלןת

 .) 1936 ( "הנצחיתהדרךיי ,שבייםענקלמןפע
הבימהעללתאריןמרנינסיןןהיהזהלמעשה

מבצע-ישראלעםשלןההסטןריההתנ"ךאת

בעליל.אפשריבלתי

ןעבדשהתנןררבנימין,הןזמן 1932בשנתכבר

בעצמןןלהןפיעלהשתתףבלןס-אננ'לס,אז
לכבןדאמנןתייםמןפעיםשלבשבןע

שהתקיימן ,האןלימפייםהמשחקים
בקאליפןרניה.

 " HOLLYWOOD BOWL "הענקיבאמפיתיאטרןן

תנןעתימןפע ) 1935(בשנתצמחבנימיןביים

שזכההנצחןן",יינשףבשםמשתתפים,רב

ןעלזהמןפעראהריינהרדנלהבןת.לתנןבןת

בנימיןאתלהזמיןהחליטזןעבןדהסמך
הנצחית".ייהדרךשלהכןריאןנראףלהיןת

בשבחיםזכתהזהמןפעשלהכןריאןנראפיה

רבים.

כלןהנןפניתהתנןעתיתעבןדתןבהשפעתאןלי

תמידהדיבןק",ייעלןאכטאננןביבננישלכך
תיאטרןןןמחןל,משחקבינימיןכרך

 .באלהאלהןכןריאןנראפיה

היהשנה,עשריםכמעטלפניארצהמשעלה
לנמלאןת.לפרןשנןהניםאנשיםבןבניל,כבר

יןשבהןאהניצחי.הצעירצמח,בנימיןלאאבל

למשחקכמןרהעבדהשניםןבמשךבירןשלים,

ביים ,אחריםןבתי-ספרהקיבןצים"ב"סמינר

בישראל,רביםלמןפעיםבימתיתתנןעהןיצר
פירסהמשרתאתלמשל ,בעצמןשיחקןאף

העלהאשרהדןבדבנים"יינןבמחזה

 .ב"הבימה"

יייקירהתןאראתלקבלבנימיןזכההשנה
ישראל).אמניארנןן(אמ"י,אמ"י"

 _ 1ד ~ ! 90+בנילנםהצעירלאמןלבביןתברכןת
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V עבורעובד 20בןיאוגראףורכ
 " Dבירמינגהשלתיוהמלכ"הבאלט

יהבריט ,ןןלס"סאדלר'סבאלט IIהיהשהמ
 ,תיןכלהמלבאלטעטןתמשניםלפניןהפך

יצא ,בירמינגהםהצפןניתבעירשמןשבן

מתיןמאןד:צעיריןצרשלבבכןרהלאחרןנה

 , IIרחןב IIשמןהבלט ,) Matthew Hart (הארט

 ,רןסןןיליאםהג'אזמלחיןמאתהיאהמןסיקה

הבנןיההתפאןרה,את , 1976בשנתשנכתבה

 ,פארמרפיטרעיצב ,מתכתמןטןתשלמפיגןם

עתהשזה"הארט,פארי:אן'גהמבקרתכןתבת

 ,זיןת'הגבעבןדןתיןהשתמש ,עשריםלןמלאן

מצרףהןא ,כדןגמהילייאאלןיןשל ,רןניןתיהע

ןצעדיאקרובאטיןתתנועותעםרוטטגוו

 ,משכנעתמידאינוזהשצירוףאףעל ,באלט

כייצוריםוירקדנאתלהראןתמצליחהןא

מיטבלרשןתןעמדןם,יינוספונטאסקסיים
ובראשם , IIבאלטרויאלבירמינגהם IIהירקדנ

 ,הלןהטתזאמןרהמןניקה

II בפיגומינתליתהיא 'הסייסטה'בקטע

חושותםתםחושוחושוםתשוםתו
V חדשהגירסה
 ,) REGINE CHOPINO(זשופינו,ין'רג

משלהגירסהיצרה ,הצרפתיההכןריאןגראפית

המשןררתשיריעלהמבןססמחול ," FACADE "ל
שנכתבההמןסיקהועלסיטןןלאדיתהאנגלית

 ,וולטוןויליאםידיעלאלהמיוחדיםלשירים
דייעל 1931בשנתבלןנדןןלראשןנהשבןצעה

 ,רומברמרישללהקתה

V בכורותשלוש
II הלאןמיהבאלטII לצאתעומדהןלנדשל

חדשהעבןדה :בכורותבשלושהקרובהבעונה

בזון ,בותלוריהבריטיתהכןריאוגראפיתמאת

 ,דאמאסלואיהפורטוגזיהכוריאוגראףשל
ןיין ,"הלאןמיהבאלט IIשלהאמנןתימנהלן

שכןתרתה ,משלוחדשהעבודהמכין ,איגלינג
II המןדרניהפרןמתיאןס-פראנקנשטייןII , 

יורקמניוחדשות

אשלרותמאת

בניוסנטרבלינקןלןהתקיימןיןניבתחילת

היהבהםהחשובבמחול,כנסיםמספריורק
 CONGRESS ON RESEARCHשלהמשותףהכנס

IN DANCE עםORY זY OF DANCE HIS זSOCIE 
SCHOLARS , חקרבתחוםמובילותאגודותישת

למשל,עסקו,שלהםהקודמיםהכנסים .המחול
הספרדיותבתרבןיןתבמחולהרוסי,בבאלט

 ,הבאהמפגשנושאל, IIבחוהאמריקניובמחול

 " REז OOlINGז HE :יהיה ,' 94בפברןארשיתקיים
EACHING FOR זDISCIPllNE RESEARCH AND 

" URY זst CEN 2ן HE ,ןהוראהמחקרמשמעז

באה,הבמאה

ידיעלשלהמחול IIבסימןהכנסעמדהשנה
ופוליטי,אתנימחולמשמעהעם",ולמען

נציגימחול,שחושביםאנשיםהיןהמשתתפים
 ,האקדמיה

מרתוןבקדחתנןתהתנהלימיםשלושהבמשך
מרצהלכלבו-זמנית,אולמותבשני ,הרצאות

שלו,המחקרעיקרילהעלאתדקות 20הוקצבו
דבורהכמוידועותדמןיותהיוהמרציםבין

 ,טומקוולינדהגראפולהליןג'ןביט,

המחולמעמדעלהרצתהספארטיברברה
ערבי ,לטענתה ,-15הבמאהאיטליהבחצרות

שנועדואופנה,תצוגותבעצםהיוהמחול
שהוכנוהמפוארותהתלבושותאתלהפגין

במשכןרתוביטוילידיבאןהדברלכ,ךבמיוחד

שלזולעומתכוריאוגראף-החצר,שלהירודה
 ,יטיהח

V פנטומימא'מפגשD 
הפנטןמימהאמןניהלרבותםנישבמשך

שלשנתימפגשסלאדקמילןיהסלןבאק

שניםכשלושלפני ,ןלקבעירפנטןמימאים

תאשאהנן ,הזההמרכזיתינהשהמפגשנפסק

םייתקציביםיקשמחמת ," GAUKlER "השם

קיןמןעללהלחםשנאלץ ,סלאדקשלןועייפןת
 ,שנהמדי

ןהןא ,בקלן 1994בשנתלהתחדשעןמדהמפגש

םייתקיןאהליבמקב ,שבןעןתשלןשהכיימשך

מאחר ,סלובקיהבירת ,בבראטיסלאבהגם
 ,במולדתועבודלמכברלאחזרוסלאדק
 :לפנןתלשיוהרשמהלפרטים

אוהו ,הבאהבשנהבספראןריראהקארינה

שלבדמותםאפלפןהמגליםמסמכיםגדוש
 ,האירופייהמןדרנהמחולמחלןציםיאחד

ההשנשהכנסמקרה,זהאין

המחןלהאתני,במחולהתמקד

שרויב IIבארההאמנותי

 ,דרךאובדןשלבמשבר
הממוסדות,הלהקןת

והקלאסיןתהמודרניות

מקבלותאמנםכאחת,
הקיצוץלמרות ,תקציבים

המיןעדיםבמשאביםהרציני

ועל ,השוניםהאמנןתלענפי
חבריהןשלהטכניתהמצוינות

איןשםגםאבל ,עורריןאין

הואוהמבט ,ויצירתיותרעננות

גםנוסטלגי,מבטאחורה,

שידע ,החוץ-מימסדיהמחול
נועזת,פעילותשלשניםעשרות
כך ,הגיעהוא ,בדעיכהנמצא

יודעאינושבהלנקודהנראה,
שהתקציבומאחר ,לפנותלאן

 ,פרויקטיםלפיהואזהבתחום
במיוח.דקשהשםהמצב

לתמיכההופנושבעברכספים

אמנותימחולבקבוצות
כיוםמןעברים ,חוץ-מימסדי

אתנימחוללטיפוחברובם
 ,צופהאניבשכונות,

מופעיםנראהשבעתיד

נןשאשלשילובשהם

אמנותיתוגישהאתני

פןסט-פןסט-מודרנית,

נתנהןרגהקרןלינהעקןבסון,ידיליאןנ

שבטיבקרבמחולותעלמאלפתהרצאה

היההרצאתינושאבמרוקו,הברברים

 ,בישראלהאתיופיתהעדהמחול

 ,בעיני ,ביותרהמרתקתההרצאה

לנקודההיתרןיבהתייחסה
תפרנסבוןדאיוהיא ,היהןדית

החוקרת ,רביםמריםאמבעתיד

גילתהקארינהליליאןהשוודית
מןקרטיתדההרפובליקהןןיבארכ

 350ןבהחבילהלשעברהגרמנית
ביןשהןחלפן ,מכתבים

גבלסיוזףהנאציתעמולההשר-

ערב ,בגרמניהבכיריםלאמנים

באחת ,השנייההעולםמלחמת
מכתבנראהשהוקרנוהשקופיות

לאבאן,פוןןלףדרןשלבחתימתן

כלאתסילקכינותלשלטןיעדהמו
 ,מבית-ספרןהיהודיםהילדים

אחוזים 25שרק ,אלהלרבות
 ,יהודיבעורקיהםהזורםמהדם

בכתבהודיעהויגמןמרי

רקדניתגירשהכי ,לשלטןנןת

מימנןהציןנים IIשיהודייה,

ןבתי-הספר ,"לימןדיהאת

בשיטתמחולשלימדו
שלחודאנקןאדורהאיז

התרפסותמכתבי

 ,צמרמורתמעוררי

הללשירישהיו
וכל-הגזעלתורת

לפנישנתייםזאת

החןקיםפירסןםהמחקריםבזכותהמוכרתברין-אינגבר,ג'ודי
שהיתההנאצייםגרטרודעלהפעםהרצתהיהןדי,מחולעל

נגיעהלהםהמודרניהמחולחלוצתליפינקוט,
 ,הןדיםישלמודיהםיללתרבות IIעלהרצתהרוסג'אניס ;ממיניאפןליס

יסניהביימימסיינורוונעסשיריל ,"מזונותאהיבשיריילינווביפישלמחקרהבכןריאוגראףןהתמקדהברןסיה"יהודית 1 ~
Phoebe N eville in "Amazon Son9S", set to medieval I ~ __________________ ------------------------------------N __ o_rw_e_9_ia_n_f_ol_k_so_n_9_s __________________________ , 

בושהשתתפתי

II רקדנים

בעקבןת ,"כותבים

הגדולהההעליי
 ,אלהשלבמספר

שהסיבהמסתבר,



חושו~חושו.-תחושו.-תחושו.-ת
 ,להשגהניתרתבלתיאבלמגרה, ,המתכת
שלאשסביבה.הגבריםשלידםלמגעמעבר
ניצבתלאהיאבז'אר,מוריסשל IIבולרו IIבכמו

עד ,בבחוריםמתגרהאלאשולחוגביעל

הדואט .אותהלהשיגמצליחיפולה'צוסף'שג
וכפיפותפלאמנקושלרקיעותמלאשניהםשל

שהשנייםמשומשות,קלישאות-לוהטות
במיומנות.לבצעזאתבכלמצליחים

II ציפיה-עולהאףאוגרככוריסומוכברהארט

היא 'רחוב' .צעירליוצרסכנותצופנתשתמיד

סופיתלאשרמכדימוקדמת ,מוקדמתעבודה
 .טובההתחלהזואבלבו,שתוליםהתקוותאת

עודףולאוטיפוח,הדרכההםלושנחוץמה

 ."חשיפה

הדנןהמלכותןהבאלטשלו Iות Iתכנ '11
לעונה IIהדניהמלכותיהבאלט IIשלהרפרטואר

ביניהו ,חדשותעבודותמספרכוללהבאה

לאורההאמריקניתהיוצרתמאתחדשבאלט

La (דיו ura Dean ( באפרילתתקייםשבכורתו

הבאלטייירקדנ
בעתהישראלי"

בבודפשטסיורס

Dancers af the 
" Israel Bal let " 

during their 
recent tour in 
Budapest 

 ,לכתובהחלורביםויוצריםשאמניםלכך
והכתיבההביקורתמאיכותבאכזבהנעוצה

בהדרגההפך ,כמחאהשהחלמההעיתונאית.
נוספת.ביטוילדרך

סולניתשנה 20במשךשהיתהבראוו,טרישה
כילכתוב,התחלתי IIקאנינגהם:מרסבלהקת

רוציםשהםמהכותביםשהמבקריםראיתי

ומהרואיםשהםמההבינולאהםלראות.

לכתיבתאותיהביאזהקאנינגהם.שעשה

'השימושהיהשנושאו ,שליהראשווהמאמר
במקריות'.

II עדייוהכתיבהאךבכ,ךאותיעודד 'קייגג'וו

קאנינגהםעלוהספרשנה, 15עברולי.קשה

הספריםשהוצאתלמרותנכתב,לאעדייו
לוחצתהיא,רקולאחוזה,עלחתמתישאיתה

רקשעברוהזמוזאת,אעשהכמובובסוףעלי.

 ."תקופהבאותהלהתבוננותמימדיוסיף

במחולהבולטותמהדמויותהיי,דבורה
לאכילכתוב,"התחלתימודרני:-הפוסט
תלמידים .עלישכתבומהעםטובהרגשתי
לעצמילהבהירוהתחלתישאלותאותישאלו
באמצעותשליהעבודותיצירתתהליךאת

לחלקהפךבכתבהתיעודבהמש,ך .תיעודו

אצלייצרההכתיבהכי ,היצירתימהתהליך
מגיעההייתישלא ,מילוליותאסוציאציות

 ."בלבדהתנועהדרךאליהו

הביקורתעלהביקורתכשנשאההדיוו,בהמשך
 ,סיגלמרסיהקמהתוקפני,ויותריותראופי

כבודםעללהגוהוותיקה,המחולמבקרת
שמניעמהכיאמרה,היאעמיתיה.שלהאבוד

 ,עצמםולאמניםלהםושמשותףהמבקריםאת
שלמהמבקריםרביםוכי ,המחולאהבתהוא
אתנאמנההמשרתיםמקצועאנשיהםהיום

התחום.

עורכימדיניותהיהשהועלה,אחרנושא
נושאיובחירתמחולעלורבעוניםירחונים
העורכיםהשארביוהשתתפו .וסגנונוהכתבות

 LESS HOז AIR ON DANCE, DANCE INK ,של
HE NEW DANCE REVIEW, PERFORMANCE ז

UDE זI חJOURNAL, A . אליזבטהדיוואתהנחתה
 VILLAGE VOICEב-המחולמדורעורכת ,צימר

 ,צעיריםאנשיםרובםלמחולכתבי-העתעורכי

הרואיםלדבר,משוגעיםמאו,דרציניים
עלשדיברוהיורעיונות.לליבוובמהבעיתונים

שהיאביקורתחדש:מסוגלביקורתשאיפה
 ,הבמהעלששודרווהמסרהאנרגיותשלבבואה

תגובהוהמבוקר.המבקרביויצירתיודו-שיח

עלהמבקרשלמטורפת ,נועזת ,יצירתיתישירה,
בפניהקיימתיצירהבבחינתגםשהיא ,המחול

בתוכנושגרתי,בלתיאמנותיכמעשהעצמה

ובסגנונו.

סקרנותבקוראיםלעוררמבקשיםגםהעורכים
לערוךוגםלאולמות,יותררבקהלשתביא
 .פרובוקטיביותשאלותלשאולשידעכתב-עת

לסקרומשתדליםמופעלכלמבקרשולחיםהם
לכלמועלותמהושרבותההופעות,כלאת

שלתפוצתם .אמצעיםמחוסרפעמיים,היותר

שללזובהשוואהגדולהאינהכתבי-העת
DANCEMAGAZIN תרתייותר,(הפופולארי

 ,בכללאםבהו,הציבוריתוהתמיכהמשמע),

השכרתשלוםשלהמדיניות .מזעריתהיא
מסתבראםהשנה,בסוף :פשוטההיאלכתבים

הכתבים.ביומתחלקיםהםרווחים,שיש

הטוריםבסגירתבכנסלעסוקהרבועוד

 ,ב IIבארהבעיתוניםמחולבעינייניהעוסקים
המעצמהאתגםכיוםהפוקדמהמשברכחלק

 ,מחולכתביבקרבאבטלהעלדובר .השביעית

שירחוניםמכ,ךהנובעתמוטיבציהחוסרועל

להאמיו,היהקשה .לכותביםמשלמיםלא
 .באמריקהנאמרואלהקשיםשדברים

רקדו,שבואימפרוביזציהשיעורהכנסאתחתם

עללעמודהיההרעיווהמבקרים.שינוי,לשם
לתארוהיכולתבמחול,הסתכלותביוההבדלים

מרגיששהמבצעמהלביושרואים,מהבכתב

המבקריםכאח,דוותיקיםצעיריםוחושב.

לפילנועוהחלוהבמהעלעלונעליים,הורידו

תוכנה

אתהמכילה
החומרקטלוג

השמור

בספריית

המחול
סנטרבלינקולן

DANCE ON DISC 

קאמינגבלונדלהכוריאוגראפית .ההנחיות
תנועה.משפטילושיחברווביקשהשירקראה

אחתקבוצהקבוצות.לשתיהתחלקנוכךאחר
תיארהוהשניההתנועה,משפטיאתהציגה

מהאתהשןוכךואחרהתרשמותה,אתבכתב

ראהשלושהקולגהלמההרוקדהמבקרשחש

מבקרים,שלהרבמספרםבהפעלהבלטוכתב.

רקדניםחלקםבמחול,מעשירקעלהםשיש
בשניםרווחתשנעשתהתופעה,זו .בעברידועים

מושרביםמכ,ךלדעתי,הנובעת,האחרונות,
מחולבמגמותבוגריהםכיוםהכותבים

לצדטכניתהכשרהשקיבלובאוניברסיטאות,

ולהתנסח.להביבלחשוב,כלים

מבקריםביוחמיםחברותיחסיבולטיםאגב,
הואלחוד",וביקורתלחוד"ידידות .לרקדנים
המתרס.צידיינמשששמעתימשפט,

סנטר,שבלינקולוהמבצעותהאמנויותבספרית
הספריה- DANCE COLLECז IONה-ובה

בתכנהשימושהודגם-למחולבעולםהגדולה
החומראתהמכילהמאו,דידידותיתחדשה,

בהלהשתמשאפשר .המחולבספרייתהשמור
הואהיחיד.חסרונה 1640K) IBMתואםבכל

להתקשרגםאפשר"דולר. lQOOכ-מחירה
ז. ELENEזבאמצעותהספריהלקטלוג

לעולםמחולשחושביםאנשיםשלומעולמם
אתלראותהיהאפשרבערבים :עצמוהמחול

כלאתעתההמעלהבלט,סיטיהניו-יורק
הרקדניתואתבאלנשיו,שלעבודותיו
שלתכניתהמגישה , PHOEBE NEVILLEהותיקה
תנועהאיכותעםחשובהאמניתסולו.עבודות
מאגית.

שוחזרובוגאלה,קונצרטהיההגדולהאירוע

 NEW DANCE GROUPג-שהועלוריקודים
עבודותיהםשםהועלו .-70העד-30המשנות

ואלריביטי,טאליאנתוני,מרישלהראשונות

מאסלו,סופיארדמו,ג'ייודאדלי,ג'ייובטיס,
אנהפרימוס,פרלנאגריו,דניאלמק'קי,דונלד

בלבד),הפרטיבשמה(הידועההדסה ,סוקולב

ומיהמיכלהיובקהלואחרים.וידמוצ'רלס
שעדייוהאמריקני,המודרניהמחולראשיתשל

באשרבמקום.שרתהמיוחדתואוירהבחיים,

נראיםרובםחדשניים,היושבזמנםלריקודים,

מסקרומוזיאונימוצגמעיומיושנים,כיום

בעיקר.היסטורישערכו
~- ~ 
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 Uחןשו Uחןשו Uחןשו Uןשו
הנמה",ייהיפיפיהשלמחודשתגירסה ; 1994

המשמשמאיסלנדרקדותומאססוו,שהלגי
ייבאלטשלהאמנותיכמנהלוכיום

מריוסבעקבותמכיוסאו-פראנסיסקו",

עבודותושתייעקובסו,אירינהבעזרתפטיפה,

 "הנערשלהפלא"קרונוימאייר,ג'וומאת
למוסיקהשתיהוהחמישית",ו"הסימפוניה

מאתחדשבאלטוכומאהלר.גוסטאבמאת
שיבוצע ,שמונקבעשטרםהדנית,לארקסואנה

 . 1994בפברואר

להחליפו.יהיה

היההלהקההנהלתעלהמועדףהמועמד
 ,המפתהלהצעהסירבנהריואבלנהריו.אוהד

עםולעבודבתל-אביבלהשארהחליט

ייבת-שבע".

אק:מאץאתשיחליףמינמצאלבסוף
האמריקניתוהכוריאוגראפיתהרקדנית

עבדה , 1943בשנת,שנולדהקארלסווקארוליו

ניהלהשניםחמשובמשךניקולאיסאלויועם
באלטשלהחדשנית IIהמחקר"קבוצתאת

 ,לונציהעברה-1980בפאריס.שלהאופרה

משלה.עצמאיתמחולקבוצתוניהלה

להקתהעםבארץאחתלאהופיעקארלסוו

בכחול".ייהגברתבתכניתהוכסולנית,

V" ל"באלטחדשאמנותןמנהל
קולברג"

חודשים,מספרלפניהודיעאקשמאץשעה

עימווגמורייפסק-זמו",לקחתמתכנושהוא

המנהלתפקידאתלמלאלהמשיךשלא
השוודי,קולברג"ייבאלטלהקתו,שלהאמנותי
פסטיבלבמסגרתבארץמכברלאשהופיע
שאמורמיאחרינמרץחיפושהחלישראל,

V" הע"I נII הרוקדות"ם
גאלוטהז'או-קלודהצרפתיהכוריאוגראף

בעונהסיירה " Groupe Emile Dubois "שלהקתו
 ,ואו"'זדוואגדתיייצירתואתוביצעההחולפת

 L,ס
באששעלןהסטןדיןתבאחת "דןרייבתרקדניןת

Bat-Dor" dancers in one 01 their stud ios alter fire damaged the bUilding " 

שבוצעהיוליסס",יישלו,ישנהעבודהחידש
במסגרת ,חדשותרקדניותארבעידיעלשוב,

Chateauvaפסטיבל llon יולי.בחודש
ובוחדש,ספרלאורלצאתעומדאלוכימים

גאלוטה.עםפראליברנארמאתראיונות

 " Les Yeuxהרוקדות"העינייםייהספרכותרת
" qui dansent , בהוצאת" Actes-Sud ", ,בצרפתית

כמובו·

V" מפגשI ,קורסםI ,תחרוםI ות
לאוריוצאבישראל"למחולהרבעוו IIשכיווו

איננולעיתים ,חודשיםבשלושהפעםרק
מפגשיםעלעדכנימידעבולפרסםמספיקים

שאלהלפניבינלאומייםופסטיבאלים

האירועיםומועדיהואיל ,אבל .מתקיימים
ההנהלותוכתובותשנה,מדיעצמםעלחוזרים

זואינפורמציהלהפוךאפשרמשתנות,אינו
הבאה.השנהלקראתלשימושית

זואינפורמציהלהביאבעתידכמובו,נשתדל,
 ,בנויתלואינוהדבראבל ,האפשרככלמוקדם

מחו"ל.המידעבזרימתאלא

V" בסאו-פרנסיסקועולמימחולקונגרס
באוקטובר 20-24בתאריכיםלהתקייםעומד
להקותישתתפוזהבינלאומיבמפגש . 1993

תחתדיוובויתקייםהמופעיםומלבדרבות,
 ." Survival, Preservation and Future "הכותרת
המוכר ,טראגוטפרדהואהקונגרסשלמנהלו

גרמניה.בוו,בעירהשנתיותהסדנאותכמארגו

ל:לפנותאפשרלפרטים

, International Dance Inst itute 
. 640 Holloway Ave ן

; 32, U.S.A 94ך San Franisco, CA 
 Tel 45-ך 338 7603 ;

 Fax 45ך- 338 6ך 59

V" מארבורגבעירלמחולהאקדמיה
בתאריכיםקורסתקיים(גרמניה)

מתחיליםלכלולהקורסכוונת . 1-21.8.1993

מקצועותיורחבוה(\,נה .כאחדומתקדמים

מודרני,מחולשלטכניקהויכללוהאקדמיה

ועיצובתכנוווכוובקולבתנועהאילתור
אפשרלפרטים .בהוהבימתיוהשימושמסכות

 :ללפנות

; Kulturamt der Stad t Marburg 
Markl 7; D-3550 Marburg; Germany 

 Tel ) 49 (- 642ך- 20ך- 402

V" מתקייםאוניברסיטאיקיץקורס
 5ה-ועדביולי-26מההולנ,דבאמסטרדם,
יפגשובעולםמכלסטודנטיםבספטמבר.

וחוקריםיוצרים ,התחומיםמכלמומחים
השנהיעמדוהלימודיםבמרכזכאחד.

כמווכוריאוגראפיה.שפותהסרטה, :הנושאים

בתכניתהאוניברסיטאיקורס-הקיץמלווהכו
ל:לפנותישלפרטיםעשירה.מופעים

P.O.B 53066 The Amsterdam Summer 
University 

, 007 RB Amsterdam ך
The Netherlands 

 Tel ) 3(ך 206200225

V" באלט-אשל"שבועI מI "ם
 Derngateהאנגליתבעירמכברלאהתקיים
יידראקולה",היההמרכזיהדםנוטףהמופע
 ,סבאסטיאוסטוארטהכוריאוגראףמאת

מבלגיה,האורחתהלהקהידיעלשבוצע
פלאנדריה".שלהמלכותיייהבאלט

התעופהלנמללשלוחנאותהמקומיהקברו
כדיברא-קדישאחשלשחורותמכוניותרו'הית

כללההשיירה .הגיעםעםהרקדניםאתלאסוף



r ןשUI חןשI ~חןשןתU חןשןU 
צןרךיהיהשמא-אמיתיןכןמרמתיםארןן

 .דחןףבגירןש-רןחןת

הנחןתהציעהמןפעהתקייםבןהתיאטרןן

העירןני.הדםלבנקלתןרמי-דםמיןחדןת

מוסקבהשלהבאלטתחרות '11
לבאלטהשביעיתהמןסקבאיתהתחרןת
ןעדבספטמבר 19בתאריכיםהשנהתתקיים

בשלןשהייבחנןהמתחרים .' 93באןקטןבר-2ה
ןכמןכספייםפרסיםיןענקןלמנצחיםשלבים.

בלהקתאןרחיםכאמניםלרקןדהאפשרןתכן
אצל:פרטים .במןסקבההבןלשןישלהבאלט

Internotionol Associotion of Choreogrophy 
Workers 
I Intern. Bo llet Competition 

, Gersten St. 14/2 Russio 
103009 Moscow 

2016956 ) 095 ( Fox 

 " Oהאגוז"יימפצח '11
לראשןנהבןצע IIהאגןזיםמפצח IIשלחדשנןסח

הבאלטלהקתידיעלהשנהפברןארבחןדש

Bol let du Rhin סטראסבןרג.בעיר
רקדנישלעבןדתםפריהיאהכןריאןגראפיה

שרקדני ,הראשןנההפעםזן ."פילןבןלןס"

יןצרים ,בארץמכברלאשביקרההלהקה,

אחדכיאם .באלטלהקתעבןרבמשןתף
פנדלטןן,מןזס , IIפילןבןלןס IIשלסדיםיהמי

כןריאןגראפיןתאחדןתיםנשילפניצרכבר

להקתןעבןרפריזשלהאןפרהבאלטעבןר

 .ב"בארהןפרי'ג

-60ההולדתו Dיו '11
יןםאתהשנהחןגגהאמריקניהמחןלפסטיבל

 ,השבןעןתששהבןהמפגש .-60ההןלדתן

הןןסדןמאזששימש ,םיןמןפעקןרסיםהכןלל

אמנישלמרכזימפגשמקןם 1934בשנת
 1978בשנתעבר ,באמריקההמןדרניהמחןל

הדרןמיתלעיר ,ןרמןנט ,בנינגטןןממכללת

 .הצפןניתשבקארןליינה ,דןרהם

דןריס ,גראהםמרתהבןלימדןבשעתן

שלהגדןליםהחלןציםיתרןכליהאמפר

רלס'צהןאמנהלןכיןם .המןדרניהמחןל

 .ארטנהירי

-23לביןני-11הביןהפסטיבלהתקייםהשנה
 .יביןל

 Oהותיק'להקת '11
 ,"אטריתדנסנדרלנדס IIהשלהןתיקיםלהקת

3 N DT ,1991בשנתפעןלתהאתשהחלה , 
עבןדןתהכןללת ,חדשהתיבתכנהשנההיעמןפ

ןאןהדקיליאןיירימארין,מאגי ,אקמאץמאת
 ,מאנןןאןהאנסשלעבןדתןנכללהכןן.ינהר

" Evergreen ", הראשןנהתםימתכנ. 

אקניקלאסהןתיקיםבלהקתרןקדיםזןבעןנה

סאבינה ,האמלןאןמרטין ,מאץ)של(אחין

מראשןנישהיה ,למייטרראר'ןגקןפפרברג

 ."תיאטרדנסנדרלנדס IIהלהקת

התפטר '11
באלט IIכמנהלממשרתןהתפטרכריסטהנילס

שמילאתפקידברןטרדם,הפןעלת ,"סקאפינן
החליפןןןבהאדהכןריאןגראף . 1986מאז

 .מקןםכממלאעתהלעתבתפקי,ד

בעברעבדןההןלנדייםהכןריאןגראפיםשני

המחןללהקת IIןעם IIבת-דןר IIעםבארץ,

 ."הקיבןצית

באןספיםחןלפתתנןעהןלהציג

המחןלמןסיאןן ,באמתןתצןגןת?

במינןיחידמןסדהןאידהשןן

 .בעןלם

הגהכזהדמןסלהקיםהרעיןןאת

שחי ,מחןלןחןבבעשירשןןדי

הדרןלף ,-20הבשנןתבפריס

שיסדשמן, ) Rolf de More (מארה
הבאלט IIלהקתאתהאןרןתבעיר

בשניםשפעלההשןןדי", ..........
1920-1925 I , גןרםשהיןןתהלהקה

ן"הבאלטלדיאגילבמאיץתחרןתי
שללהקתןבהיןתשלן, IIהרןסי

ןאןןאנגארדיתחדשניתמארהדה

י "

• 

 ,למןלדתןמארהדהמשחזר

הגדןלהאןסףאתןעימהביא
אתפתח 1950ןבשנת ,שלן

למחןלהמןסיאןן

 .הממלכתיבבית-האןפרה

שמנהלןהמןסיאןן,עברכךאחר

שלהמחןלןעדתר IIין ,הגרבנטאזהיה

ברירמפבאחדבןילהלשכןן ,ן IIאןנסק

שלשרביטןתחת ,עכשיןןרק ,סטןקהןלם

שלןההיסטןריןןהמבקרהנןכחי,המנהל

הגיע ,) Erik Noslund (נאסלןנדאריקהמחןל
 ."המחןלב"בית ,הסןפילמקומן

היןתןעצםהןאהמןסיאןןשלןלדהגהיתרןן

ההפסקןת.בשעתבתיאטרןןממשממןקם

מחול,במןפעילחזןתשבאן ,הצןפיםיכןלים
המתחלפןתתןבתצןגולהתבןנןלהכנס

 IIהכחןלההקןפסה"גםתשלןם.ללא ,במןסיאןן

עלתפןסאינןכשהאןלם ,לתערןכןתמנןצלת

נסיןניים.אןקאמרייםמןפעיםידי

 ,קלטןת-הןידיאןןאןסףהספריה ,הארכיןנים

מןריםלשמשאמןרים ,בבנייןאחרתשבקןמה
אןסףגםןיןצרים.חןקרים ,ןתלמידים

כרזןת ,ןתלבןשןתתפאןרןתןבן ,המןסיאןן

 .החןקריםלרשןתעןמד ,ןצילןמים

עםהעכשןןיאתןפועלחיבית-מחןלמשלבכך

דייחבשילןב ,המחןלאמנןתשלההיסטןריה

C 
והרקדניתנאסלונדאריק ,למחולוואהמוסימנהל
 ,וחווהאדםשלדמויותמחזיקיםטיאוןאלילתיההוד

הבאלטיילהקתאתששימשוהמוסיאןן,אוסףוד
הרקדניםגדןלתאמ "העולםבריאתייכמחולי"השוןד

דריוסמאתהקלמוסי ,ןבורליאן'ז ,זמנןשלםישוודה
 . 1923בשנת ,סירפב ,וימ

לג'הפרנאנדהציירהיההעולם"אתיבריישלצבעהמ
Fernand Legerj (. 

Erik Naslund and the dancer Lilavati holding the 
cut'out figures of Adam and Eve from the ballet 
The Creation of the World" to music by Darius " 

ean Borlin for 923נ by ןMillo, choreographed in 
the "Swedish Ballet" in Paris, now in the collection 

. of the Dance Museum in Stockholm 

שלבליבהממש
 ,סטןקהןלםהעיר

רןבעשלןבמרכז

סמןך ,מסחרי

בית-המחןל"."שןכן ,הןמהלמדרחןב

לאמנןתןחדיממתחםליצןרןןיהרע

בעצם, ,היהצןרןתיהכלעלהמחןל

ןאיןהשןןדיהכןריאןגראףשל

לפני .) Ivo Cramer (קראמר
שעה ,ןהצעתהתגשמהשנתיים

עברסטןקהןלםשלהעירןנישהתיאטרןן

הקיים,האןלםוסביבחדש,למקןם
II יסןדישיפןץשעבר ,"הישןהתיאטרןן

המשמשיםםינןספחלליםנבנן ,ןהסבה

יאןהןאשמנהלן , IIהמחןלבית IIאת

 .) Yan Zetterberg (רגבצטר

שלהביתיהמגרש ,המרכזיהאןלם
II קןלברגבאלטII , להקןתגםמשמש

בןישהסןגים.מכלמחןלןמןפעיאןרחןת

שמפתחבימה ,בהיישמקןמןת 800

 'מ 15עןמקה ,'מ 14שלההפרןסצניןם

תאןרהמערךהכןללי,טכנמנגנןןןבה

ל"ביתאיןבזהאבל .ןמשןכללמןדרניןהגברה
המרכזיהאןלםשלצדאלאייחן.ד IIהמחןל

שהןא , IIהכחןלההקןפסה IIמתחםגםמצןי

שניתן ,מטר 12.5על 20.8שמימדיןחלל

בן ,יםימןדןלארמןשביםשלמערךבןלהקים

מקןם ,משמע .מדרגןתגביעלכסאןת 170

תצןגןת.אןמפגשים ,למןפעי-סטןדיןאידיאלי

 ,מזנוןןבןמידןתרחבפןאייהשלהשנימעברן
 ,'ןכןפןסטרים ,מחןללספריןחנןתמלתחה

שתיבן ,נןסףחלל ,לתערןכןתגםהמשמש
אןןימןס IIאתהמשמשהאןלםהןא ,קומןת

 .מתחלפןתלתצןגןת IIהמחןל

לשמרניתןכיצד ?המחןללאמנןתמןסיאןן

~1 
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 Iשניםשבעמלפניההפקה(חידוש " 11 •ן

כןימפולסקי).ברטהשלבכוריאוגראפיההחתונה "'1
עובדיהורג'יסבובייהואל'זשלסרטם

 ,יותרמצומצמת ,חדשהעבודהבתכניתכלולה
הישראלי.הבאלטשלהאמנותיתהמנהלתשל

V הקיבוציתהמחוללהקת

זכה , 1990בשנתשנוצר ,) Le Noce (ייהחתונה"
לאמנותהבינלאומיבפסטיבלהראשוןבפרס

 . 1993לשנתהצרפתיהקולנוע

הישךאליותבלהקותקיץ
אפרתייעלמאת

הישראליותהמקצועניותהמחוללהקותלכל
בחודש .הקיץלימידומותתכניותהשנההיו

פסטיבאלבמסגרתהופיעוכולןכמעטיולי
להופעותל,"בחולסיוריםיצאוארבעכרמיאל.

בחופשכולןבפסטיבאלים.השתתפותאו
אתלהכיןמנתעלוחוזרותאוגוסטבחודש

 .תשנ"דשנתתחילתעם ,הבאההעונהמופעי

V בת-שבע
אוהדשלהמצליחותעבודותיואתשובהעלתה

 .ובאירופהבארץ "מבול"וקיר"יינהרין
 ,"צרפתיייערבבת-שבערקדניביצעובכרמיאל

הושליאונלמאתהמחליק"הסיפורייובו

 "ארבוסייואתסינרמה")"בבשעתו(שבוצע

נהרין.מאת

לגרמניההלהקהיצאהכךאחרמיד
הראשונהתחנתהשהיההאמבורג,לפסטיבאל

השתתפהובסוףלברצלונהלספרד,ומשם

 .בצרפתשאטוואלוןבפסטיבאל

השנתיתלחופשהרקדניהיצאולארץשובהעם
לבכורהלהתכונןהחלוהםספטמברובראשית

החדשהלעבודהבספטמבר.-21להמתוכננת
התכניתתכלולכן .שםניתןטרםנהריןשל

השייך ,רובהרווההצרפתיהיוצרשלעבודה

 "הצרפתיתייהעונהתמשךוכךהצעיר,לדור
הפעםכתבהמוסיקהאתבבת-שבע.

 .פורטיסרמיהישראליהמוסיקאי

-30השנתחגיגותאתמתכננתבת-שבע
הלהקהשלהראשונההבכורהלקיומה.

רוטשילדדהבת-שבעידיעלשנוסדה

בתל-אביבייהבימה"בתיאטרוןהתקיימה

 . 1964שנתבדצמבר

V בת-דור

~~ 

מנזקימרשיםבקצבמתאוששתהלהקה
אולמהובובבנייןשפרצההגדולההשריפה

העלתההקיץבראשיתשלה.והסטודיות

היוצרתמאת "הזכוכיתייבתיאתבת-דור

נשכח"ייזמןאתוכןמילרג'ניפרהאמריקנית
אלוויןלהקתשלהאמנותיתהמנהלתמאת

ג'יימסון.ג'ודיתאיילי,

השנתיהקיץקורסהתקייםבת-דורבאולפני

והואמסלוליםשניבוהיו ,למסורתהיהשכבר
מחו"למוריםבוהורושבועות.שלושהנמשך

ומהארץ·

לפראגהלהקהיצאהאוגוסטחודשבמהלך

לקראתלעבודהרקדניהישובוובספטמבר

ג'יג'יהכוריאוגראףשלעבודתוביצוע
רבותשניםהעובדרומני,ממוצאקאצ'וליאנו

העירבאלטשלהאמנותימנהלווהוא ,בצרפת
 .) Rennes (רן

V הישראליהבאלט
להופעותהישראליהבאלטיצאהקיץבראשית

מרפרטוארשונותיצירותוהעלהבבודפשט
הבאלטרקדנישלשובםעםמידהלהקה.

 .כרמיאלפסטיבאלבמסגרתהופיעוהםלארץ
ברטהמתכננתבספטמברמחופשהשובהעם

 ,סינדרלה"יישלמלאההפקהימפולסקי

עירייבעבודהמופיעההקיבוציתהמחוללהקת
מופעזהבאר,רמיהכוריאוגראףשלעירומה"

ביותרהמורכבתהיצירהאולי ,מימדיםגדול

מעודה.הלהקהשהעלתהבימתית,מבחינה

ירושליםבתיאטרוןהתקיימההבכורה

הגדולים.בימתומימדיבשללכךהמתאים
שגםוהתבררבכרמיאלבוצעגםבוצעהמופע

 .אפשריהדבר ,בינוניבגודלמהיבעל

יוצאתחופשה,אחרי ,ספטמברבראשית

מקום ,לסיןתחילהלמרחקים:ייהקיבוצית"
כהעדשהיה ,בינלאומיפסטיבאלמתקייםשם

הלהקהפולקלוריות,ללהקותמוקדש

האמנותית-מודרניתהלהקההיאהישראלית
תגיעמשםבו.להשתתףשהוזמנההראשונה

שםהופעותיהסיוםועםביג'ינג,לבירההלהקה
פסטיבאלבמסגרתלהופיע ,לאוסטרליהתטוס

מלבורן·העירשלהקיץ

V דממהקול
מנהלמאתיימיטוס"החדשהמחולאת

בתל-אביברקדניההעלואפרתימשההלהקה
כךאחרקצרזמןהקיץ.בחודשיובכרמיאל

במסגרתלהופיעלאיטליה,הלהקהטסה

שלזהביניהםעירוניים,באליםפסטיארבעה
 "דממהייקולהופיעהבאיטליהוטורינה.ונציה

 ".א-טורנהייקאמינהאפרתישלביצירתו

לרקוד"בעבודההלהקהמופיעה ,שובהעם
מיועדתוהיאדנוןרמישמביים ,אנדרסן"את

 , 10עד 7ה-לבני

הקרובההעונהלקראת :אפרתימשהאומר

שללעבודההלהקהאתלפתוחאפרתימבקש

היוהלהקהעבודותכלכה,עדנוספים.יוצרים
בעונהלקחתמתכווןהוא .שלויצירתופרי

 ,בגרמניהגםוליצורחלקית,חופשההקרובה
הוזמן.לשם

V ענבלמחולתיאטרוו
לאחראפילוברור,אינוענבלשלעתידה

הגישההמלצות,קביעתלצורךשמונתהשועדה
שיהמנכ"לפיטוריעלהומלץמסקנותיה.את

לא .שרתרנההאמנותית,והמנהלתחורב

שיקוםיתבצעואיךהשנייםאתיחליףמי ,ברור
עבודתביסוסעלהמליצהאףהועדההלהקה.

ובעיקרופולקלור.עדותמסורתעלענבל

אוצרעליהיהמה ,הבעיהבעינהנותרה
המייסדתלוי-תנאי,שרהשלעבודותיה

ענבל.מחולתיאטרוןהביתוכוריאוגראפית

לשעברשריר,יעקבעםעובדיםענבלרקדני

שלמנהלההאחרונותבשנים ,בת-שבעמרקדני
עלהמבוססתיצירהארה"ב,בטקסס,להקה

התימנייםמהצעדיםשקיבלההשראה

 .המסורתיים

זו,חדשהעבודהשלגורלהכללברורלא
מכלהבמה,עלשתועלההסיכוייםומהם
אפשרותלקראתבוידאו,תצולםהיאמקום

rr בעתידחידושה. 

ועך Iנעך Iנ
אשלרותמאת

מעמודיחרמון,שלוםלעולמוהלךשנהלפני
העםמחולושלהגופניהחינוךשלהתווך

דרךמורההיההאחרונותבשנותיוהישראלי.
יוםאתלצייןמוקיריובחרוולכןמוסמ,ך
בחניוןשמו.עלחניוןבקריאתלפטירתוהשנה
שולחנותישהחמישהמעלהשביערשלום

משטחוגםלילדיםמשחקאזור ,לפיקניק
 .ביערלרקודנפשםשחשקהלנופשיםהמיועד
כמובן·עם,ריקודי

העילית,בשלזיה-1920בנולדחרמוןשלום
והגיעלארץעלה 18בןציונית.למשפחה
ורקדובגרמושקהשםייניגנוישראל.למקווה

בראיוןסיפרוצ'רקסיה",פולקהקראקוביאק,
עסקבמקווה-ישראלמותו.לפניכשנהשנערך

להכשרהמסגרתאזהיתהלאכי ,בחקלאות
אז.כברנמשךשאליוהגופני,החינוךבתחום

הוצבשםבקפריסין,ניצתהעםלריקודיזיקתו
בחייולראשונה .הבריטילצבאשהתגייסאחרי
ללמודלהוטוהיהיווניים,עםריקודיראה
 .אותם

בית-אלפאלקיבוץבדרכוכשהיה ,-1944ב

רכבתשלבתחנהפגשמחופשותיו,באחת
הם .לחפציבהמועדותהיושפניה ,אשההעמק

וכששאלושוחחו.ביחדדרךכברתברגלהלכו
אלפאבביתקאופמן.גרט :ענתהלשמהלבסוף

מאדחשובהייאישיותשהיאלו,סיפרו
לקפריסיןחזרכשכברעם."בריקודיהעוסקת

שהתקייםהראשון,דליהכנסעללונודע
לאקאופמןאותהכיהביןוהואשנה,באותה
היסודממניחיקדמן,גוריתאלאהיתה

וביקשלהכתבהואהישראליים.העםלריקודי
כבחורבמכתבעצמווהציגאיתה,להיפגש
בעמק.טיולבאותואותהשליווה

ביחידתשירתבוהבריטי,הצבאבמסגרת

כךואחרלמצרים,מקפריסיןנשלחתותחנים,

לבריגדהחבריועםלאיטליהדרכואתעשה
העמיםריקודיחוברתובידיוהיהודית,

אתשכללהחוברת .קדמןשפירסמההראשונה

ושנשאההראשוניםהארצישראלייםהריקודים
 ".בגולהלשמוש"-לחרמוןאישיתהקדשה

השתתףהוא .אנגליההיתההבאהתחנתו

תמורתרק,דהפנאיובשעותקצינים,בקורס

שנועדובאולמותפעוט,בסכוםכרטיס-כניסה
בבתירקסלונייםריקודיםרקדוייבארץ ·לכך
צץלראשונה .עםריקודי-ובקיבוציםקפה,

ריקודים,ערביבארץלארגןהרעיוןבמוחי
שלאלאסלונייםריקודיםשללאבילוי,כדרך

אלפנהנםבאננליהישראליים".עםריקודי
וביקשווייטפרנסיסהידועהעםריקודיחוקר

אםאותושאלהלה .עמיםריקודיאותושילמד
ריקודיםאותוללמדיכולמצידוהוא

שליהקריירההחלהייוכךייפלשתיניים",
לימדתיגם .ישראליעםמחולומפיץכמרקיד

ועוד."קראקוביאקהורה,

חרמוןחזר ,מהצבאשחרורואחרי ,-1946ב

ריקודי-60בכשליטתועללקדמןוספרלארץ
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בכיס",שיםשלךהריקודיםכלייאתעמים.
ריקודיםרקרוקדיםאנחנוייעכשיוענתה,

 "חדשיםישראליים

 ,חרמוןהתקבל ,להירשםשאיחרלמרות

הראשוןלקורס ,קדמןשלבהתערבותה
השארביןלמדובו ,גופנילחינוךלמורים

בינתייםישראליים.עםריקודישיטתיתבצורה
שלחתייי .באנגליהשרקםחלוםלהגשיםהחל

ולאנשיםקרוביםלחבריםהזמנותמספר
ל'אולם',להגיעעם,ריקודילרקודשאהבו
בבית ,קדמןגוריתשלההתעמלותאולםשהיה

ציפיתי . 35בצלאלברח'בתל-אביבהחינוך
ושילמומאה,הגיעואבלאיש,שלושיםשיגיעו

ב'ביתעשיתיהשניהמפגשאתכניסה.דמי

הפךזהוכךאיש.מאתייםוהגיעוהפועל'
הרקדה."שלחודשילאירוע

אתרקדו ,-15.11.46בהראשונה,בהרקדה

 ,ירדנה)(דבקהעובדיה"יימחול ,"ימינהייימינה
יישועליםייצ'רקסיה", ,"ליטאיתייפולקה
ב"רונדו."וקינחוו"קראקוביאק" "קטנים

ולבןבארץהידיעהבה'למרקידהיהחרמון

ייהפועלבלהקתרקדהוא .קדמןשלטיפוחיה
בדליה.הכנסיםבאירגוןוסייע ,תל-אביב"

לביתדבורהעםוהתחתןלחיפהעברחרמון
במלחמתגופני.לחינוךמורההיאגםבלום,

בהפוגהתותחנים.גדודעלפיקדהשחרור

בסארפנדלגדו,דריקודיםערבערךהשנייה
למפגשלהפוךעתידשהיה ,פין)צרי(כיום
פינהחרמוןרס"ןעם.לריקודיחוגשלשבועי
ובעקבותעץ,ברצפתשהתהדרתחמושתמחסן

בנותשגםראשי,תותחניםקציןהורהבקשתו

שפי,אהרון .שלישייוםשללהרקדותתגענה
הריקודים,אתליוותהשחצוצרתוחיל,אז

מפקדייראיתיחרמון:עםהפגישהעלסיפר

גומי.בסרטקשורותריקודונעליצבאיבסוודר

בצורהלבושמפקדלראותאותיהפליאמאוד
חייליםבהרבהמוקףהיהתמידכזאת.

היהמוזראותי.הרשיםמאודוזהוחיילות

הצבאיות,בפעולותיוידועשהיהמפק,דלראות

עליעשהזהעם.בריקודיהפנאיבשעותעוסק
למג"דחרמוןהיהכךמאוד."גדולרושם

שלהפצהושיזםגדודואתשהרקידהראשון
לאחרצה"ליות.מסגרותבקרבעםריקודי
קדמןגםנרתמההעצמאותמלחמתסיום

לנושא.

אותהובנובמברמהצבא,השתחרר-1949ב

קבוצהחייםבקרייתלהדריךהחלשנה

-שםרקדוגבאי.ויונתןרונןדןנימנושאיתה
עוז","לבשואת-לדבריוגבוההברמה

יידבקהושמחו",יישישוובתופים,,,ייבמצילתיים

ייעזימשולשת",יידבקהייהקוצרים",רפיח",
גינתייאלדודי",ייקולדודי",ייבוא ,'יה''וזמרת
ייאנהליטאית",ייפולקהשחר",ייעםאגוז",
ו"אםבתים"ייובנוהשניים",יימחולדודי",הלך

הופלנו."

ה"קרןמטעםבקורסהחמישים,שנותבתחילת

אלחרמוןהתוודעהחג,בנושאהקיימת"
שהיתהכהן,ירדנהוהכוריאוגרפיתהרקדנים

יזרעאלבעמקלקיבוציםחגיםכמעצבתידועה

ייבשיעוריםשלה.לתלמיד,והיהמגידוובאזור
שליהחשיפההיתהוזואימפרוביזציותעשינו
האמנותי."למחול

העםריקוךילחוקרפנהגםבאנגליה
שילמךוביקשוט IIופרנסיסהיךוע
אותושאלהלהעמים,ריקוךיאותו
אותוללמךיכולמציךוהואאם

ם" II"פלשתינריקוךים

ריקודיםבעצמוליצורהחלבעידודה

ייאלהריקודנולדווכךבקיבוצים,למסכתות
גבעון)אוריהמוסיקה: , 1950 (הכרמים"

אמיתיהמוסיקה: , 1951 (יפתח"ייבתוהמסכת

בניםריקודהמסכתכללהבמקורנאמן).
בנותריקודדבקה),-מהקרבחוזרים(הגברים

זוגות.וריקודלקראתם),יוצאות(הבנותאיטי

לריקודייהפךהאחרוןשהריקודקבע,ייהעם
למנגינהשנוצר ) 1952 (ישראל"יימזרהעם",

למוסיקה,למוריםסמינרתלמידאזנאמן,של
המקצבשילובובותרגיל,חיברשבעצם

הצ'רקסיוהמקצב ) 4/4 (הדרוזיהאופייני

) 3/4 (. 

עםהפעםגם ,חרמוןיצרכךאחרשנתיים

ואדמה."ייאדםיהושע,לכפרמסכתאמיתי,

 '-54בהרים."ייבתהיהשלההסיוםריקוד
השניים,שלחיוכך""לאורגםלראשונהנרקדו
החיפני,המחולותמצעדלקראתשחובר

הנוער."ו"מחול

אתחרמוןיצר '-56בייהפועל"כינוסלרגל
השוק"ייריקוד(לבנים),הנמל"פועליייריקוד

זוגות.וריקודסלים),עםבנותהופיעו(שבו
למהשהפךעדגלגולים,מספרעברהראשון
פיעלאףהדייגים",כ"דבקתכיוםשמוכר
דבקה.אינושכלל

למנגינהייענבלים",אתחרמוןחיבר '-59ב
שלוהעיקריהפרטנראבללוי-תנאי,שרהשל

 .נאמןאמיתיהיה

בהרקדות,שליהאקורדיוניסטהיהייאמיתי
מקרי,באופןבינינו.ההדוקהקשרנבעומכאן

שלהןמנגינותוהלחיןשםדווקאהיההוא
התאמה,היתהכנראה .ריקודיםחיברתי

היתהאחרים.למלחיניםפונההייתיאחרת
שלוםדברי- .עמוקה"ידידותגםבינינו

האקורדיוניסטנצראפיהיהכךאחרחרמון.

שלו.

שנעשהבחיפה,הראשוןהמחולותמצעד
חרמון: .-1952בהתקייםלחיקוי,מודל

'קוללחלוטין.מקריתהיתהייההתחלה
לבוקרעםריקודישלשידורהזמיןישראל'

בשעהברדיוהועברהשידורהעצמאות.יום

הרצלשברחובהקרנות"מ"ביתעשרהאחת
תלמידישלקבוצותארגנתיבחיפה.

העובדת,מההתיישבותוקבוצותבתי-הספר,

בתוף.ואניבאקורדיוןנאמןאמיתיכשבראשן

אתתיארישראל'ו'קולושרנו,רקדנוהלכנו,
 .-1954בקרייןמפיישראלעםלכלהמצעד
התמסד."המחולות''מצעד

בקורסוהשתתףלאנגליהשלוםנסע-1957ב
לאבאן,פוןרודולףשהעבירלכוריאוגרפיה,
ייכשלאבאןהמחול.שלהגדולהתיאורטיקן

באלוהים."לגעתכמוהיהזהלחדר,נכנס
הלךהאמנותיהמחולעםחרמוןשלהקשר

והתהדק·

אתחרמוןיזםלמדינה,-30החגיגותלקראת
החלוביוזמתורוקד."ספרייביתהמפעל

בשבועופעםבבתי-הספרעםריקודיללמד
שלושיםובהחוברתהוכנההרקדות.נערכו

בעריכתבקלטתמלווהמייצגים,עםריקודי
עדגדולה,כההיתהההצלחהנאמן.אמיתי
הריקודיםמספרהוגדלמכןשלאחרשבשנה

עודנוספו ' 88ובשנתלשישים,המומלצים
'הבסיסיים''',הריקודיםמאהייאלהארבעים.

חרמון.אמר

וינגייט,ובמכוןייאורנים"בסמינרלימדהוא
הספורט,ברשותלהדרכההמדוראתניהל
 ) 1981-1975 (הגופניהחינוךעלמפקחהיה

תכניותועיבדוהתרבות,החינוךבמשרד

להיותהוסיףהמחול .זהבתחוםלימודים
לגימלאות.שיצאאחריגםהגדולה.אהבתו

המחולעלכמפקחבהתנדבותכיהןהוא
 ,) 1981-1991 (והתרבותהחינוךמשרדמטעם
לבתיהאמנותיהמחוללהכנסתרבותועשה
הספר.

ייהמחולכגוןרבים,מאמריםפירסםחרמון
 ) 1968מאי-יוניהגופני"(ייהחינוךבתנ"ך"
(יינרקודה",בחינוך"העםריקודשלו"מקומו

כלוקיטלגאסףיקיתבשיטתיות .) 1971יוני
ריקודימפעלהתפתחותאתשתיעדנייר

העבירהמותואחריהישראליים.העם
בביתםששכןהארכיוןאתאלמנתו

אריאלהבביתלמחוללספריהשבירושלים
בתל-אביב.

טיול-הישנהלאהבתוחרמוןחזר-1980ב
ונעשההלימודיםספסלאתחבשהוא .בארץ

בשבת .לתייריםמוסמךלמורה-דרך
במלוןהאוכללחדרהגיעכשלא ,-7.6.1992ה

-r,.אותוומצאולחדרועלוייהגליל",
 ~איהאלההריקודיםאתאבלמת.

._l~ 
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 :ומבוגריםנוערקבוצות
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"כבדים"אנשיםשלריקוד

כלהתנועות,סדראתולזכורלבצעשלהםהעצוםהקושיבשל
זרוע,הנפתעצומים.נפשכוחותבומושקעיםשלהםוסיבובצעד

לבעלתאצלםהופכתפשוטהתנועהכלהפרנטנר,ידיהחזקת
רובשלבביצועםכןכלהחסרהמרכיב,בדווק-רגשותמשמעות
הבריאיםהרקדנים

מנטאליתאןגןפנית-ןמןגבלןתמחןללכאןרה

אבל .חזיתיתזהאתזההסןתריםמןשגיםהם-
מרתקת,תןפעהמתהןןהשלאחרןנהמתברר,

שאןלבמןשגלהשתמשאם ,"כבד"מחןלשל
 ."אבאעםלרקןד"ןיינגרטן,איציקשלממחזהן

שלבנן ,בשכלןהמפגרהבחןרשםמתארכד

 .רןקדעצמןשהןאמהאתןכןריאןגראף,רקדן

 .מרגשתהצגהזן ."כבדרקדן" ,לדברין ,הןא

ההתעניינןתגןברתאצלנןרקשלאמסתבר,
לאחרןנההןפיעהבלןנדןןמןגבלים.שלבמחןל

הנקראתרןקדים,שלחדשהקבןצה

" CandoCo ", מחןלליםשלןשהגםןבה
 .בכסא-גלגליםהיושבים ,משותקים

O "השלהמחולמבקרת ,פאריג'אן bserver " 
הראשןןהמופע II :כדעלכותבתהלונדוני,

שביןהפעראתלנצלולאלצמצםמנסהשלהם

העבודה .שונהבמידהאחדכלמוגבלים,גןפות
חדישה,במוסיקההמלווה ,למדיהארוכה

לצרכיםהרגישהלכוריאוגראפיהזכתה
הכל,למרןת .המבצעיםשלהמיוחדים
ניצנצו ,לפיתןחהמצפןתמרתקןתאפשרןיות

הצןפיםוקהלהלהקהבו,לרגעמהאפלה,

ששוניהקביעהאתלקבלמסוגליםיהיושלה
 "דוחהןלאמעניין

שחשבהאיש IIבספרן ,סאקסאוליברהנאורןלןג

אמנותשלזובבעיהעןסק ,"כובעהיאשאישתן

 .מפגריםשלבעולםומשמעויותיה

II והןהתיאורטיבצדהן ,רבהמוסיקהשלכוחה
בכדלהבחיןניתן .במפגרים][בטיפןלהמעשי

המשכל-שמנתאידיוטים,שלקרים Yב.:נאפילו
מהפרעןתהסובלים ,-20למתחתשלהם

ןמבלבול.קיצןניןת[תנןעתיות]טוריותמן

 ,רגעביןלהעלםעשויותהגןלמניןתתנועןתיהם

עם ,לפתע-המוסיקהלצליליבמחןל
נוכחיםןאנו .לנועאידיודעיםהםהמוסיקה

אפילולבצעמסןגליםשאינם ,מפגריםאיד
אוארבערקהדןרשותיחסית,פשוטןתפעולןת

תנועןתמבצעים ,מסןייםברצףתנןעןתחמש

לצלילינעשההדבראםמושלמת,בצורהאלה
מןסיקה."

הןהמחןל,בתחוםליתרןןההופכות ,מגבלות

אנושייופישלקיצונימקרה .חדשהתופעה

שלהמןפעספק,ללאהוא,כאחדןאסתטי

שנפגעהצעירה,ישראליתרקדניתבורר,תמר
בפלג-גןפהמשןתקתהיאדרכים.בתאןנת

צרהיהחלמתהאחריזאת,ולמרותהתחתון,
עלנשענת ,נעההיאבן ,מחולעצמהעבור

מונפלייה,לפסטיבלהוזמנהאףהיא .הליכון

זהבמינומיוחדבריקודשםוהופיעה ,צרפת

 .שלה

 ,לריקןדי-עםותיקהמדריכהספיבק,רעיה
מפגרים.עםבעבודהארןכותשניםעוסקת

עמיתיהעםיחד ,החלההיאשנתייםלפני
ובמועדוניםבמעונותהמפגריםלהדרכת

ייפרחיםייחודי,במופעעימםלהופיע ,השונים
 .שמו "ולבבות

בכוחכמעט-אותימשכהספיבקשרעיהשעה

 ,כרמיאלבפסטיבלולבבות"ייפרחיםלמופע-
הישגרקלאהיההמופעכיהפתעה.ליציפתה
 .ממששלאסתטיתחןןיהאלאנכב,דטיפןלי

מדוע ,עצמיאתשאלתימוכן.הייתילאולזאת
הגעתיכד.כלמרשיםהמפגריםשלמחןלם

לבצעשלהםהעצוםהקושישבשללמסקנה,
וסיבובצעדכלהתנועןת,סדראתולזכור

הנפת .עצומיםנפשכוחותבומושקעיםשלהם
פשוטהתנועהכל ,הפרנטנרידיהחזקת ,זרוע

בדיוק-רגשיתמשמעותלבעלתאצלםהופכת
רןבשלבביצועםכדכלהחסרהמרכיב,
המקצועניםאצלואפילןהבריאים,הרקדנים

 .האמנותיהמחןלבימתעלביןתרהמיומנים
-זהמושגשלהחסידיבמןבן-הכוונה

 .המפגריםלמחולמשמעותמאצילה

 ,המפגריםשלהטכניתהמיומנותחןסר

ממנןונהניםבמחול,רגעכלעלהנלחמים

מאחוריושאין ,טכנימברקיותרמרתק ,כהישג

אתחוגגהרוקדהמפגרומכאניות.שיגרהאלא
אפשרהיכן .נכןןצעדכלעםהאנןשיןתנצחןן

המחןלבימתעלכזאתבתןפעהלחזןת

האמנותי?

שעוסקמילכלמאלףשיעןרשזהןדןמני

 .המחןלבאמנןת

 ~העורד
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עמראלברטמוסיקה:

שטרנפלדמשהתפאורה:
דיקרמןאמיראיורים:

לרקו.דבסטודיונמצאיםאנחנונפתח,כשהאור
הקירעלבחדר,אנחנומתמקד,כשהאור

·פרפרהשולחןעל ,מניירפרפריםתלויים

קטנה,·חבילההבחורשללצווארוגדול,לילה
הואמתרגש,שהואפעםבכל ,בבדיםעטופה .

 .הלילהלפרפרופונהדבריו,אתקוטע

עםלרקוד IIויינגרטןאיציקשלוההצגההמחזה
לדוןלמטרהלעצמוששםמופעאינו IIאבא

ילדשלהמרגשסיפורוזההמחול,באמנות

המפגרעצמו,אתמכנהשהואכפי"כבד",

בכוחותאותוהמגדלרקדןשלבנובשכלו,
האם,נוכחותללאעצמו,

בוראי,אלאמטאפורה,רקאינוהריקודאבל
האב,שלוידידיוהבןהאב,חיימשתקפים

כפיהריקו,ד·לב,ממחלתלבסוףשנפטר

ובופיוט,מעיןהואהכבדהילדזאתשמתאר
תקשורתאמצעיוגםסודיאישי,בזמן

בינאישית,

אביושלהאמנותעלהיל,דשלההערות
שלעמוקהתבונהחושפותוהרקדןהכוריאוגרף

התנועההריקו.דבאמנותויינגרטןאיציק

II הכבדהII השחקןאתשימשההמפגריםשל. 
בימתי·כאמצעיעצמושלהבמאיגםשהיה
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המחזה:מתוךקטעיםלהלן

רקו,דולימדחזרותועשהרק,דהזמןכלאבא
הזמן,כלכמעטאתו,לוקחהיההואואותי
שרציתי.מתי

אמא.וגםצעיר,מאודהיהאבאכשנולדתי,
כבדילדלאובעיקריל,דלגדליכלהלאהיא

אמר,ואבאאחרת.לארץנסעההיאאזכל-כך.
שזהאמרושהרופאיםלמרותאותי,יגדלשהוא
 .קשהמאודיהיה

אותךישעמםייזהלפעמים:אומרהיהאבא
הזמן".כללבדבסטודיו,לשבת

משעמם,לאזהשריקודלו,אומרהייתיואני
 .הזמן"כלאליךקרובאנימזה,ייוחוץ

הריקוד.אתרקדאבאבסטודיו

וישבתיגמור,לאעודשזהאמרהוא
והסתכלתי.

 ,חזקותשלווהתנועותושרירי,גבוהמאודאבא

זהייאיך :ושאלאלי,ניגשהואגמר,כשאבא

היה?"

מעצמו."נרקדכאילוהזהייהריקוד :ואמרתי

ואמר:היד.אתליוהחזיקלידיהתישבואבא
ישמעצמו,נרקד .שאמרתמהנפלאזהיי

הםלפעמים .להרקדשחייביםריקודים
נרקדיםהםובסוףזמן,הרבהבגוףנמצאים

לפעמיםהזה,מהסוגריקודיםהםאםמעצמם.

רוקדאחראישאפילוולפעמיםשנים.לוקחזה
הולךלא-להרקדשצריךריקוד .אותם

אבאככה".שזהמאמיןבאמתאנילאיבוד.
רקוהפסלבסלע,שנמצאיםפסליםייכמואמר,

ופותחבא,שמישהושירים,אואותם.משחרר

מהכלוב."שיעופודלת,להם

הסתכלנו.ושנינורקדה.רקדניתדיבר,וכשאבא

 "היא?ייאיך :בפניםעשהואבא

ככה."ייככהבפנים:עניתיואני

 "להרקדשחייבריקודלאייזה,לחשתי:ואז

צחק.כל-כךואבא

* * * 
לסטודין.אותילקחאבאבערב

נפתח)(האור

והסתובבהסתובבאבאהרקו,דובסוף

והסתובב.

אנשיםזהבעולםיפההכיאבא,ייואמרתי:

 ."רוקדים

מהלמה,לילהסבירנסהיי :ואמרעצרואבא
מרגיש?"אתה

חיות.כמוים.כמוהכל.נהייםייהםואמרתי:
עפים."כאילוהם .טובהסברתילאלא.

ישכימפה,נעוףייעכשיוואמר:חייךואבא
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בסטודיו."נוסףשיעור

מיוחד.חלוםחלמתיייאבא, :אמרתיבמדרגות
 .אותו"לרקודתנסהואתהאותו,לךאספראני

אותו",תרקודאתה"לא.אמר:ואבא

רוקד."לאאניאבא.דייי- :ואמרתי

אנחנו .ששכחתיתחשובייאל :אמראבאבבית
עכשיו."רוקדים

 .לחדר"הולךאנילא.ייאבא :ואמרתי

עמוקה.נשימהתנשוםייעכשיואמר:ואבא

בריאות."חמצןהרבההרבהשיהיה

לאאפילו .אבארוקדלאאניייאבלואמרתי:
לפניך."

בעינייםעכשיו.נרקודיישנינואמר:ואבא

העינים."אתנעצום .עצומות

לזהקראאבא .עליוואניעלי.נשעןואבא
 ,והתגלגלתיאבאעלרכבתיואניקונטקט.

 .בשניאחדנגענוותמיד ,עליואבא

העיניים."אתתפקחייעכשיואמר:אבאבסוף

 .פניםמולפניםהרגשנו.לאמחובקים.והיינו
לצחוק.והתחלנו

מאד?"כבדהייתיייאבא,ושאלתי:

ללמודזמןלוקחזה ? i1מאזייכן.אמרואבא

הפרטנרועלעצמ,ךעלולסמוךמשקל,לחלק
החלום."אתליתספרעכשיושלך.

כבדאחדשאישייחלמתיאמרתי, ,זה"ייזה
רקד."פתאום

יופי."ייאיזה(לפרפר):

מתמקד)(האור

רז ~ oYיייייייייiוווווו8'י _ .. י-ז ...

* * * 

אותו.לספרשצריךסו,דכמושהםדבריםיש

ממשאפשרשלפעמיםלי,אמראבאבסטודיו

אומרים:לא .שפריריתכמוציפור.כמולעוף·
קופץ .פרפרכמועף :אומריםבן-אדם.כמועף

צפרדע.כמו

לאבא.אמרתינמר"כמוקופץייאתה

 " ...כמוקופץשלי,בןייואתה,

דב."כמויודע,ייאניאמרתי:ואני

ישייאמר,אבאהסוגים",מכלדוביםישייאבל
איילה."כמוקליםשהםדובים,גם

אמרתי.איילה"כמוקופץלאייאני

-דבכמותקפוץייאתהאמר.אבאמה?"ייאז
אילה."כמוקל

ייהיא ,לאבאאמרתי ,שראינו"הקרפדהיי
דב."כמושקופצתצפרדע,

קונטקט?"יינעשהאמ:רואבא

ועשינו.

סוד.זהקונטקטרקוד

הסוד."הואייהקשראמראבא

יופי."ייאיזה :(לפרפר)

* * * 

לישםהפניםועל .ירוקחלוקלינתןוהרופא
סטרילי.אהיהשאניירוק,בד

ונשמתיעצרתי.אבא.שללחדרשנכנסתילפני
עמוקה.נשימה

 "נכנס?לאייאתהלחש:והרופא

נכנס".אניייכן,בשקט:ואמרתי
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 .לאבאוהתקרבתי

עסמצחיקנראהייאתהואמר:חייך.ואבא

הירוקה'!המסיכה

טוב'!לילהלךלהגידבאייהוא :אמרוהרופא

דבריס'!ייועודואמרתי:

דפנה?'!אצלאוגידי,אצלייתישואמר:ואבא

בבית."אישואניאבא.בסדרייזהואמרתי:

שלי'!בומא,דייטובאמר:ואבא

 !מחר'הריקודבגללתדאגאל .ייאבאואמרתי:

הולךלאריקודצודק.אתהייאמר:ואבא
 " ...חייבריקודלאבוד.

 "הרקד"ל :ואמרתי

חייך.ואבא

לצאת.חייביסאחנוטוב.לילה"אמר:והרופא
חלש'!מאודאבא

חזק'!אתהייאבא.ואמרתי:

נצא"ייבואואמר:בכתףלינגעוהרופא

לךלהגידרוצהאניאבא.רגע.יירקואמרתי:

אישאתהשגסשתדע,רוצהאניאבא.משהו.

מיוחד'!

כילהתרגש'!לאבאאסורייבוא.אמר:והרופא
בכה.אבא

יופי!"ייאיזה(לפרפר):
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מנסהגידיוידידוהלב,ממחלתנפטר(האב
בילד),לטפל

חושבלאאנייודע,אתהייגידי.לגידי:אמרתי
שלו'!בריקודאבאאתשצלמו

הספקנו'!לאייכו,אמר:וגידי

אתכמעטזוכרייאניאמרתי,גידי",יודע,ייאתה

הרקוד"כל

אבאאתראיתילאאניבאמת?,ייאמר:וגידי
להיותהרשההואלךרקאותו,רוקד

בחזרות'!

החזרותבכלכמעטהייתיייאני ,אמרתיייכו"
אבא'!של

 ,אשמחאניתרצה,פעסייאס :אמרגידיואז

הריקוד".אתלישתראה

 !'אניייגסאמרה:ודינה

ייטוב'!ואמרתי:

הדירה.יל.דשלך·כאוייהכל :אמרגידיואז
ושתקתי,נעשה'!שתרצהמההדבריס.

שותק?"אתה"למהשאל:וגידי

בתנועהנזכרתיפתאוס.נזכרתי.ייכיאמרתי:אז

אבא".אתוהרגשתי ,אחת

 rrיופי'!ייאיזה(לפרפר):
למחברשמורותהזכויותכל @
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שנןולבבות"."פרחים
רוויןמושגיםשנןשמות,

רגששמאחוריהםסמליות,
הואבדיוקכזהונתינה.

 ,מחולשלהשנתיהמופע
ןידעלהמועלהונגינה,זמר
ץהארמכלמפגריםכים Iחנ

זהבשם

ספיבקרעיהמאת

 ,היקףרחבתעבודההמשקףבמופע,מדובר

אנשיסשכולהאוכלוסיהעסומאומצתקשה

המופעכמפגריס.החברהבפיהמוגדריס

במיגווןהמחול,מדיוסעלבעיקרומבוסס
מסוגנו.למחולועדמפולקלורביטוי:צורות

הרואההתפיסהקיבלה ,מספרשניסמזה

וזכתהתאוצה,ערךרבטפוליכליבמחול

אתהרואה ,הכוללתהתפיסהבמסגרתלהכרה

הציור ,הדרמהטיפולי,ככליהאמנותמקצועות

רביסלמוריסלאתגרמכברהפכווהמוסיקה

 ,במפגריסהמטפליס

המחול,כימכולו,הבעיתיתהיאהמחולאמנות
המהוות ,מיוחדותדרישותמציבמהותו,מעצס

לגבירבקושיבהשישלהתמודדות,אתגר
מפגריס,אנשיס

פעולהכושרעלהבנוימדיוס,הואהמחולכי
זוהמפגרלגביותפיסתית,גופניתבו-זמנית,

ההליכהפעולתאתלבצעעליוכאשרבעיה,
דורשהמחולללכת.עליולאולדעתובמקביל

המרחבאתלהכירבו,ולהביעהגוףאתלהכיר
ושינויימקצביסעסתיאוסתוךוזאתבו,ולנוע

 .דינמיקה

בלתילמשימההופךפשוטתנועתימבע
המחייבדברמהמפגריס,חלקלגביאפשרית

 ,ספציפיתושיטהרבהעבודה

למשימההופןפשוטתנועתימבע
חלקלגביאפשריתבלתי

רבהעבודההמחייבדברמהמפגרים,

ספציפיתושיטה

הבעהאמצעירקאינוהמחולכ,ןעלנוסף
מחפשדיאלוג,לומבקשהמחולאינדיוידואלי,

הנוכחותרב,משתתפיםמספרידיעלעיבוי,
אך ,ההבעההעצמתאתמאפשרתהמספרית

בתוךהדדיתוהבנהחברתיתאוסמצריכה

לגביקושינקודתזוגסהריקודי,המהלך
עבודההמחייבתמוחית,מבעיההסובלהמפגר,
מיוחדת,

בשדהלהשאראינההמטרהאס ,שכוכללא
בלבד.הטיפול

 "ולבבותפרחיסיימופעלקראתהעבודהדרך
מוסכמותשבירתשליעדלהציבליאפשרה



תחילתלמו .נבןלןתןפריצת

מטרהליהצבתיהעבןדה

חניכיםלהביאמןצהרת

ביטןיליכןלתמפנרים
ןהמחןל.התנןעהשפתבאמצעןת

 ,חזקכךכלהיהשלי "מאמיואני I1ה
עבןדהעלרקלאלחשןבלעצמישהרשיתי

בןהמקןםבמסנרתשנעשיתלשמה,טיפןלית

בדברלנןנעיםןמתיחסתהאנשיםנמצאים

 .בלבד

להניעןלנסןתלשאןףבמןצהר,החלטתי,

המשחק,כלליאתשתשנה ,ןלרמהליכןלת

שלהרנילבמןבוקהלעםמפנשןתאפשר

שתהיה ,העצמהבמלןאחשיפה .המילה
 .מאמינןתןלארןאןתעיניךןהיןבחזקת:

 ,אןמרהןהמןפע,באמצעןתלקהלחשיפה

משמעתבצד ,הבימתייםהמרכיביםכלהכרת
פרחים I1עלהעבןדהעם .הבימןיןחןקיהבמה

התנןעתיהטיפןלשעןתהפכן , I1ןלבבןת

הו-האמביציהמבחינתלטעןנןתןהריקןדי

 .המדריכיםשלןהוהחניכיםשל

 ,טבעיתנונןעהלכאןרההןאסיבןבלדןנמא:

זןסבןב ,המפנרלנבישלנן.במקרהלאאך

זמוןכמהצדלאיזהמתחילים,מהיכומשימה:
 ,מסיימיםהיכו ,שלןהצירמהןהסבןב.מתבצע

כו?אחרימידלבצעישןמהלפניהיהמה
מהבכלשקיימתהמןרכבןתאתנםןאזכיר

ברהבכריעתהפרקאןהרנלבכפןףשקשןר

שישתנןעהבמצביןבכללההזדקפןת,לעןמת

 .ןעצירהתנןעהכנןונינןהבהם

הזכירה.בעיתמהןןהמהקןשינכבדחלק

שהם: ,מרכיביןכלעלתנןעתימשפטשלזכרןו
עםזמניתבןןאיהכמהמתי, ,לאו ,וימא

 .ןמאבקהתמןדדןתאלןהמפנרלנבי ,התנןעה

ולבבובר
 I1ןלבבןתפרחים I1מןפע

להתארנומסנרתלכלמאפשר
קבןצהבניבןשכןחהןלנסןת

 ,כיןם .מחןלקטעןבהנשת

רצןפה,פעילןתשנןת 13לאחר
מדימןנה ,קבןצןת 16בשטחקיימןת

קבןצןתבצפןו.טבריהןעדבדרןם

הערבי.המנזראתנםהכןללןת

שהוהמסנרןתחתךאתמייצניםהחניכים

במפנרטיפןללשירןתיהאנףשלהמעןנןת
מסנרןתדרך ,ןהרןןחההעבןדהבמשרד

ןליציאה,לכניסהלהערך ,רביםמשתתפים
ןלרדתלעלןתןהחשכה,תאןרהלחןש

הקלים,הדבריםמואינםאלהכלבמדרנןת.
רבןת iilעבןדשעןת .למדריךןלאלחניךלא

מןפע.שלדקןת-5-4בביטןילידיבאןתמספןר

הקטוהפיצןיהםהקהלשלהכפיםמחיאןת

מפנריםחניכיםשלמרשימהנןכחןתעל
הנשמעןת ,אלןכףמחיאןת .ןבמחןלבתנןעה

הקריאהמובהויש ,קטעכלאחריברמה
ןלאלהמשיךשכדאילהמשיהשצריך ,ןהציןןי
לןןתר.
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ןכלהפרטייםמעןנןת ,ש I1מעכמןציבןריןת

המערכתכלאקי"ם.אנןדתשלבמןעדןנים

פרחים I1מןפע-המטרהסביבהתלכדה

 .ןלבבןת"

המןנחיתהעבןדהנעשיתהשנהבמהלך

בשנהןפעמיים ,עצמההמסנרתבתןךןהשןטפת

שהןפכיםמןפע,ערבילשניהלהקןתכלנפנשןת

ישכי .התרנשןתשכןלןזןטא,פסטיבללמעיו
החןןיה.אתןלחןןתןבמשימןתבאתנרלעמןד

ןמדריכים.חניכים-250כיחדשמפנישמןפע

מהוכןמשומה:זוסבובהמפגר,לגבו
זמןוכמהצדלאוזהמתחולום,
הוכןשלו,הצורמהוהסבוב.מתבצע

לבצעושומהלפנוהוהמהמסוומום,
כן?אחרומוד

החניכיםאתחןשףעצמןשהמןפע ,לצייוראןי

האחדהמישןר :אתנררמןתבשתיןהמדריכים

לקהלןמןנשהבמהעלהמןעלהזההןא
מאחןרימתרחשתזמניתבןאךשבאןלם,

שאינההאחר,במישןרהתמןדדןת,הקלעים

אתןלזכןרלדעתמהצןרךהנןבעתפחןתה,

להכנס ,תלבןשתלהחליף ,הרקןדיתהמשימה
 ~~-שללחץבתנאילעמןדאחרת,לזהןת
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רוטנברגהניהמאת

מיליון 6בתבריטיתמושבההיאקונגהונג
קונגבהונגסין.שלהדרומילחופהאיתושבים,

סיןתרבותזו,לצדזותרבויותשתיחיות
לידיבאזהתרבויותמזוגבריטניה.ותרבות

לצדהמצויות.המחוללהקותבמגווןבטוי

J ובלט.מודרנימחוללהקותקימותסיני,ןחול

מבחינהמסיןחלקהיאקונגשהונגלמרות

והסטוריתתרבותיתשמבחינההריגיאוגרפית,

העולםמלחמתמאז .שונהבאופןהתפתחה

מסלעוהפכהרביםתהליכיםעברההשניה
והמתוחכמתהקוסמופוליטיתלעירשומם

החלוהארבעיםשנותמאמצעבאסיה.ביותר

שנמלטואנשים ,מסיןהגירהגליאליהלהגיע
העולםמלחמתלאחרשם.המשטרמתהפוכות

ביניהם ,פליטיםמלאהקונגהונגהיתההשניה
היהלאאלולכשרונותהתחומים.מכלאמנים
עבורםשיארגןמישהו,אולהופיע,היכן

 .למימוןלהםוידאגהופעות

בידור,כצורתרקהסיניםבעינינחשבהרקוד

אמנותעםאחתבקטיגוריהעומדתשאינה

אחתזוהציור.אוהשירההקליגראפיה,

בתחילתמאודסבלשהרוקדהסיבות

אתלשלוחהסכימולאהוריםהתפתחותו.
עלקלוןלהמיטמחששרקודללמודילדיהם

המשפחה.

דגשלשיםהבריטיהממשלהחל-60הבשנות

הונגאזרחיסיבות:משתיוזאתהאומנויות,על

מצבמאו,דגדולהעירוניתבצפיפותחייםקונג
רבים.מתחיםהיוצר

זמןיותרלאנשיםואפשרהעלתה,החייםרמת

פסטיבליםלארגןהחלואלובשניםוכסף.פנוי
אופרהלהקת IIהממשלידיעלהוקמהוכן

שמועלהקנטונזית,באופרהשעסקה ,סינית"
שלמוצאםמחוז ,סיןבדרוםקנטוןמחוזשל

-70השנותבאמצע .קונגלהוגגהמהגריםרוב
והואאסיה",לאמנויותייהפסטיבאלנוסד
בתחוםקונגהונגשלהחשוביםההישגיםאחד

המחול.

~O 
I 

באלפיבאסיהקיימיםסינייםמחולות
בכללראותםאפשרקונגובהונגואריאציות,

לאמנויותפסטיבאל"בובמיוחדהפסטיבאלים,

בעולםמיוחדתחשיבותבעלשהואאסיה",

 .הרקוד

לשתימתחלקהסיניהמחול
סינימחולא) .קטיגוריות

רקודיב)החצר.ורקודיקלאסי

סינימחולאתניים.פולקלור
שנה.-4,500ככברקייםקלאסי

שאורגנואתנים,רקודיםאלה
אומנותיתלצורהוסודרו

ולאנשילקיסרכבידורששמשה
נרקדופולקלוררקודיחצרו.

עונתיות.בחגיגותבעבר

מגיעותפולקלוררקודילהקות
היבשת,רחבימכללפסטיבאל

בימים.הפזוריםקטניםמאיים

הרחבלצבורמתאפשרכך

מלחמתלאחרבהם.לצפות

מחולותקבלוהשניההעולם
צורההסיניםהפולקלור

במסגרת ,אמנותית

לצורתוהפכוהפסטיבאלים

תפקידםבמקוםלצבור,בידור
החגיגותאתלשמשהקודם

 .הכפרבככרהעונתיות

הונגממשלהקים 1981בשנת

שלהמחוללהקת IIאתקונג

הלהקהתפקידקונג".הונג

הסיניהרקודאמנותאתלקדם
להציגוכן ,המסורתי

בנושאיםחדשותגראפיותאוכורי

בניובנושאיםהסטורייםסיניים

קונג.ובהונגבסיןהקשורים ,זמננו

אמריקנית,סיניתוגרפיתריאכוצ'ינג,ציאנג

שלהראשונההאמנותיתהמנהלתהיתה

כיוםלהתפתחותה.רבותותרמההלהקה,
רקדנים. 35ומונהבינלאומית,ברמההלהקה

הכולליםקבועים,אמוניםמקבליםהרקדנים

סיני,פולקלוררקודקלאסי,יסינמחול
מודרנימחולאופרה,תנועותאקרובטיקה,

 ,קונגבהונגהופיעההלהקהובאלט.
וסין·קוריאה ,בריטניהיפן, ,אוסטרליה

בבתי-הספרולהרצותלהופיענוהגתהלהקה

 ,צופיהקהלאתלהרחיבמנתעל ,ובקהילה
בחברה.הסיניהרקודמעמדאתולקדם

קונג"הונגשלהבאלטיילהקתירקדנעםהובודית'ג

" Judith Howe and dancers of the "Hong Kong Ballet 

האגףהחליט 1964בשנת
אתלהקיםואמנותלחבור

הראשוןלמחולהפסטיבאל
הכרהמתורלבתי-הספר,

במציאותהמחול.בחשיבות
ביןמחולתחרותזאתהיתה
הספרבתי

להווצרותגרמההפסטיבאלשלהפופולריות

בהונגסינירקודללמודיותררביםמקומות

הספרבבתיהמלמדיםהמוריםרובקונג.

בשניםבסין.המקצועיתהכשרתםאתמקבלים
גםלכ,ךנוסףים,הרקדנמקבליםהאחרונות

לטכניקתהביאהדברהבאלט.תחוםבהכשרה
ההוראהרמתאתוהעלהיותר,רחבההנועת

ידיעלאומצובסיןהלימודשיטותהמורים.של
תנועותמלמדיםבתחילהקונג.בהונגהמורים

רקודיםמכןולאחרתנועהומשפטיבסיסיות
שלמים.

ואמנותלחנוךהאגףהחליט 1964בשנת

הראשוןלמחולהפסטיבאלאתלהקים
 .המחולבחשיבותהכרהמתוך ,הספר-לבתי

בתיביןמחולתחרותזאתהיתהבמציאות

קטיגוריותשתינכללוהראשונותבשנים .הספר

שלפולקלוררקודי ,האחתבפסטיבאל.מחול
 .המזרחשלפולקלוררקודיוהשניההמערב

 "הירוקהבואההבתייא-קונגנגהושליניהסהמחוללהקת

" Judith Howe and dancers of the "Hong Kong Ballet 



II הבמהלאמנןיןתקןנגהןנגשלהאקדמיהII 

להכשירהעיקריתןמטרתה , 1984בשנתנןסדה
בימתי.ןלעיצןבהבמהלאמנןיןתאנשים

למעמדהמןדעתהאקדמיההיתהמתחילתה
תרבןתביןכמתןןכת ,קןנגבהןנגןחדיהמ

בארבעתמשתקףזה .המערבלתרבןתהמזרח

ןעיצןבמןסיקהדראמה,מחןל,שלה:המגמןת

במה.

ןןלץקרלשלבנהןלולמחןל,המגמה
מחןל:סגנןנןתבשלןשהעןסקת ,האמריקני

באקדמיההמןריםצןןתןקלאסי.מןדרניסיני,
 .ב"ןארהסין ,בריטניה ,קןנגמהןנגמןצאן

מקצןעייםרקדניםלהכשירהיאהמגמה
אתמעןדדיםכן,כמןלמחןל.ןמןרים

 .העצמאיתיצירתיןתםאתלפתחהסטןדנטים

ןמןריםסטןדנטיםיחילןפמקיימתהאקדמיה

 .מןכשריםלילדיםמחןלשיעןריןנןתנת ,סיןעם

אקדמיןתפסטיבאל IIהיהאקדמיזמה ,כןכמן
ממקןמןתלמחןלסטןדנטיםהמפגיש , IIלמחןל

אחדלהכירהזדמנןתלהםנןתן ,בעןלםשןנים
ןלהןפיעיח,דמחןלשעןרילקחת ,חברןאת

 .השניבפניהאחד

בשנתנןסדהקןנגהןנגשלהבאלטלהקת

להקת IIנקראהדרכהבראשית . 1979
להקת IIהנןכחישמהאת !'לבאלטהאקדמיה
ןיש , 1983בשנתקבלה ,קןנג"הןנגשלהבאלט

שנןתבמשךאסיה.רחבימכלרקדניםבה

באןרךבאלטיםמספרהלהקההעלתה'קיןמה
 ,האגןזים"מפצח II ,"הברבןריםאגם II :מלא

בצעהכןכמן . IIקןפליה IIן "סילפידלה IIג'יזל","

סנטיןפטיפה,בלאנשין,משלאןגרפיןתיכןר
טרינדרגארי ,סאן-גןן'צקינג,אלןנזן ,נברדה
 .סטיבלןברןס

בבתיהמןפיעה ,נןערלחנןךיחידהגםללהקה
אמנןתאתאליהםןמביאה ,ןבקהילההספר-

 .לטאהב

המחןלבתחןםהיחידההמקצןעיתהלהקה

בןהמחןללהקת IIאיהקןנגבהןנגהמןדרני

ןיליידיעל 1979שנתבסןףשהןקמה ,"זמננן

קיבלהכשרתןאתקןנג.הןנגיליד ,טסאן

כמנהלמשמשהןאןכיןם ,ב IIבארה

 .הלהקהןכןריאןגראף

רבןתהפקןתהלהקההעלתה ,הקמתהמאז
המיןחדתהתפתחןתהעםהמזןהןתמחןל,של

העןבדיםנןספיםכןריאןגרפיםקןנג.הןנגשל

קייקן ,פאנגסןנילאיי,הלןהםהלהקהעם

הםבלהקההרקדניםרןבמיד.ןן'ןגטאקאה

האקדמיהבןגרימהםןחלקגנקןהןנגילידי
המקןמןת.למחןל

בפעילןתגםהלהקהעןסקת ,הןפעןתמלבד
ןמתןבבתי-הספרןהדגמןתבהרצאןתחינןכית,

 .לחןבביםמחןלשעןרי

 ,סינגפןר ,טאיןןאן ,קןנגבהןנגהןפיעההלהקה

ןהפיליפינים.קןריאה ,קנדה ,סין

התפתחןתחלההארבעיםשנןתתחילתמאז
הרקןד .קןנגבהןנגהרקןדבתחןםמאןדגדןלה

 ,תיהסינהאןכלןסיהבקרבהכרהליתרזןכה

 ,מחןלבהןפעןתלצפןתבאיםאנשיםיןתר

הספר.בבתיהחנןךבמערכתחלקןלןקחים

הזדמנןיןתמספיקאיןעדיין ,זאתכללמרןת

יןקרבעיתןבשל ,הרקדניםלכלתעסןקה

אןמקצןעןאתלשנןתחלקםנאלץ ,המחיה

זמןמחןסרסןבליםהסיניםהתלמידיםלהגר.

משקיעיםשהםמכיןןהרקן,דבלמןדןהתמדה

מערכיכחלק ,עיןנייםםיבלימןדזמנםרןבאת

ןהשגתבלמןדיםהרןאה ,תיהסינהחברה

 .עליןנהמטרהתעןדה

בטןישלעידןדמחןסרנןבעהיצירתיןתהעדר

הסינית.בתרבןתאישי, ,עצמי

לעןלםבכנפיהתביאמהאיההגדןלההשאלה
תשןבקןנגהןנגבההשנה , 1997שנתהמחןל

קיימיםןחששןתןדאןתחןסר .פקיןלשליטת

 1997בשנתקןנג.בהןנגהחייםםיהאנשבלב
לאחרסיניתטריטןריהןתילהקןנגהןנגחןזרת

האםיןדעאינן.ןאיש ,בריטישלטןןשנןת 100
קןנגהןנגשלהשגיהאתסיןןתפתחתשמר

החןפשבהישמרהאם .הרקןדבתחןם

היצירה?ןחןפשהאמנןתי

~-

!,f~ 

דיםיתלמלהקתצןעיבב "המניפהמחןליי

Fan Dance" performed by students " -~1 



(למעלה)

יבקאורה ,צלוםשעל);עדי(עםורטהייםנעה ,היכוראוגראפמגע";דשותייע

Contact Lenses"; Choreog raphy Noa Wertheim (with Adi Sha'al); Photo Ora Bakky " 

(למעלה)

 ;אחד"לפעמים"
איריס ,אפיהאוגרכור

דגוןגדיצלם,ראובני-עמ;ר
;" Someti mes One " 

Choreography: Iris 
: Reuveni-Omer; Photo 

Gadi Dagon 

(מימין)

בעייש ,שבע-בתמחוללהקת
האחרונות"המילים

 ;יונגמןוסייכוראוגראפיה,

דגוןגדיצלם,

he "ז;. Batsheva D. Co 
;" La st Seven Words 

C horeog ra phy: Y 055 i 
Yungman; Photo Gadi 

Dagon 



(משמאל)

יסמין ,כוראוגראפיה ;"אדוניסמוסריי

דגוןגדי ,צלס ;ורדימון

: Moral of the Masters": Choreography " 
Jasmin Vardimon; Photo: Gadi Dagon 

משמאל)(למטה

נמרוד ,כוראוגראפיה ;פניס"ייועידת

קיצבייוס ,צלספריד,
: Internal Congress"; Choreog raphy " 

Nimrod Fried ; Photo : Yossi Zvik 

ן)י(מימ

מרתה ,היאפאוגרכור ;"לותעהפוהנפשותיי

דגוןיגד ,צלסענב;ר
: Dramatis Personae"; Choreography " 

Martha Inbar; Photo: Gadi Dagon 
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כזבמריבמא-15-12בהתקיים ''' 93במחןלגןןניםיימפגש

ריםיצעיןצריםשלגדןלכהמספרבלטלאמכברדלל.סןזו

השנה. "' 93ייגןןניםבמןפעיכמןמןכשרים,

עלשעל)יעד(עםןרטהיםנעהזכןהראשןניםם hבפרס
או".ק-דיןייעבןדתהעלפינטןןענבל "מגעעדשןתייעבןדתם

ןישה ,אחדןתהיןלפרסזכןשלאהעבןדןתביוגםאבל

 ."פניםייןעידתפרי,דנמרןדשלעבןדתןכגןו ,לןראןיןת

, The showcase performa nce3 of you ng choreog raphers 
Gevon im Bemochol" took ploce at th e Suzon ne Del lo l " 

 Center in Tel-Aviv on theן-2ן May 5 ,ן 993 .
At this yeor's "Gevonim" 0 remo rko bly lo rge number of 
interesting works were presented. The t,:",o fi rst prizes 
were oworded by the iury to Noa Wertheim (w ith Adi 

, toct Lenses", 0 donce incorporating video וSho'ol) for "Cor 
ond to Inbal Pinto for her "action-pointing" choreography 

" Ink-Port rait " 
Some of the other works, such os Nimrod Fried 's "Interna l 

. Consress", were origino l ond showed talent too 
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המחולבצילוםמהפגה

 ךC5] 0=ןכ ~ lכcכ

 ךC5] 0=ןכ ~ lכcכ
LOגרינפילדלןאיסשלהחדשספרה IS ( ~ ~ 

GREENFIELDj , ןב ~ ~בתחןםמהפכניחידןשמהןןהבארה"ב,מכברלאשיצא=
 ,הרגעשלההקפאהמגבלןתאתפרןץהצליחההצלמתהמחןל.צילןם

תנןעהשכןלה ,המחןלאמנןתשלהגמןרהיפןכהשהיאהצילןם,לאמנןתהאןפיינית

 .מתמדתןהשתנןת

ביןתרהןלמתהמגבלןת,פריצתבמשמעןת ," BREAKING BOUNDS "הספר,כןתרתכןעל
כךכלמשהןיש .כאןהמןבאןתהדןגמאןתשמןכיחןתכפיגרינפיל,דשלעבןדתהאת

השיגןלאאחריםמצןייניםשצלמיםמשהןשלה,בסטןדיןהמתבצעתבעבןדתהדינאמי

 .מעןלם

על ,עצמהבפנימעןלהתיאןרטיתמסההמהןןהלספר,ההקדמה

 ,) WILLIAM A. EWINGjיןאינגא.ןיליאםמאת ,ןהמחןלהצילןםיחסי
שיצא ,המחןלצילןםתןלדןתעליןאינגשללספרןהמשךמעיןהיא

 , 1987בשנתלאןר
 )"ז HE "החןמקתהמחןןהיי

URE"j זGES IVE זFUGI , 
ז HAMES &בהןצאת

HUDSON בלןנדןן. 

מהןןיםהספריםשני

בספרייתןהכרחימרכיב

באמנןתשמתענייןמישל
ניתןשניהםאתהמחןל.

 " DANCEבלהשיג
" BOOKS , .ראהלןנדןן)

 .למטה)כתןבת

אמריקנים-ישראלייםהקשרים
כפי .בקאליפןרניההיןשבת ,מחןלשלהיסטןריןניתהיאפריןןץנעימה

מחןלמןפעימתאריםמספריהשניים .עבריתדןברתהיאמעי,דששמה

 .המןניתנןעהןתיאטרןן

 ) NAiMA ." 1915-1937בהןליןן,דכןריאןגראפים-השמשבאןרלרקןד"
HE SUN"j זS "DANCING IN זPREVO שהתקיימןבמןפעיםבעיקרעןסק

 ". HOLLYWOOD BOWL "ה-הענקיבאמפיתיאטרןן
הבמאיצמח,בנימיןשלבדמןתןהןאהישראליההקשר

המןדעןתבעללמחןלרבןתשתרםןהכןריאןגראף

נןלדהןא .-40ןה-30הבשנןתבאמריקההחברתית

 .פעילןעדייןבירןשליםןחיברןסיה 1901בשנת

מפעלעל"יאממטעםלפרסצמחבנימיןזכההשנה
עבריבתרגןםאןרראהצמחאןדןתעל(הפרקחיין.

 .)-1986בבישראל"למחןלב"שנתןן

שנחשבהבתןפעהעןסקפריןןץנעימהשלהשניספרה
תיאטרןניתצןרהאןתהייהמסכת",מןבהקת:לישראלית

ןאילך.-40הבשנןתההתיישבןתחג"שלמיןחדת

מחןל ,מןסיקה ,טקסטיםשלתערןבתהיאהמסכת

שלהחדשמספרהןתהלןכןת.אדםגןשישלןתנןעה

 ,שהמסכתמסתבר ,". A.MERICAN PAGEANז RY "פריןןץ,

אמנןתיתצןרההיתה ,שלמיםיישןביםחלקנטלןבה

ההשןןאה .בארה"ב ZOה-המאהבראשיתלמדינפןצה
בישראלמןכרתשהיאכפיזןאמנןתיתצןרהעם

מאלפת.

 ANNאןניברסיטתשלבהןצאהלאןריצאןהספריםשני
ARBOR , ארה"ב.מישיגאן,מדינתUMI RESEARCH PRESSj (. 

I 

פורסייתויליאםשלשפתו
ביותריניםהמעניהכןריאןגראפיםאחד

ןיליא~ ,ספקבלי ,הואבימינןהפןעלים
ייבאלטשלהחדשנימנהלן ,פןרסיית

עלדןתנרקהמפתיעןתעבןדותיןפראנקפןרט".

 .בארץגםבןצעןןכבר ,שןנןתלהקןתידי

" ANZ UND SPRACHE ז-HE זWILLIAM FORSY " 
בשפה ,)"ןשפהמחןל-פןרסייתןיליאםיי(

המנסהמסןגן,ראשןןפרסןםהןא ,הגרמנית

פןרסייתשלהמורכביםיחסיןאתלפענח
הןאבה ,המדןברתןלשפה ,הבאלטלשפת

בעבןדןתיו.להשתמשמרבה

 ) GABYראןנרפןןגביידיעלשנערך ,הספר
VON RAUNERj , מחבריםשלמאמריםכןלל

בדרךהמסרב ,ןצריהעםנדירןראיןןשונים

רשימהמתפרסמתכןלהתראיין.כלל
בסדרפןרסייתשלעבןדןתיןשלמעןדכנת

 BRANDES & APSEL VERLAGבהןצאת:כרןנןלןגי.
20 ZEILWEG 

, AM MAIN זD-6000 FRANKFUR 
GERMANY 



עולמןמשהו
" AND DANCE זWORLD BALLE ", 4 'מסכרך , 

DAN "הוצאת , 1992-93לשנת CE BOO KS ", 
 ,שנברגבנטעורך: ,דוןנלו

עלאינפורמציההכוללהיחי,דהשנתוןזה
הלהקותרפרטואר ,העולםארצותמרבית

עלקצרותוסקירותכתובותיהן ,המרכזיות
 ,שעברהבשנהבמחולשהתרחשמה

שניעלמאמריםבשנתוןישרותיהסקמלבד
מק-מילן(קנתשנפטרוםיגדולםימנא

היחסעלמאמריםושלושה ,ב)ינוריולףדורו

למחול,המוסיקהןיב

ויחיד ,חשובנפורמציהיארמקוהואתוןנהש

-כספייםלקשייםקלעהנתכהמער ,גווסמ
אם ,ברורלאולכן-בעולםכךכלץנפובמצ

הבאות,בשניםגםאורלראותףייוסהוא

אצל:הספראתלהזמיןתןני

rnr;;;:.,... DANCE BOOKS .rן~ 
 CECIL COUR ,9ז

LONDON WC2N 4EZ 

-liam Forsythe ןWi 
Tanz und 
Sprache 

 Ele,·a.ll 'י;ו') gplJf:'1ז
"' 0 ' 1 

lt R(I!,ner )(עGa hy 

lJ" (l/ldcs & Ap,' el 

שלביזמתםשנוצרהטרט
צביוהבמאיברפמןאורה

החינוןמשרדבמימוןטלפון,
לראשונההוצגוהתרבות,

 1993במרט-14ב
דללטוזןבמרכז

לוי-תנאי:שרהשלדבריהלהלן

 ,לחברי ,ונכדילילדי ,לכםונפשמלבתודה

ותלמידילתלמידותיובודאייוידידימיודע

-השכלתימלמדימכליי :נאמרהםישעל
-בזהנאספנוכלנו ,"מכולםיותרומתלמידי

משיריבאחדנזכרתאני ,המוגמרעללברך

שנות ,והשלושיםהעשריםשנותשלהחלוצים
אבל-זרענווגםחרשנוכבריי :ונעורינוילדותנו

ישוזורעים,חורשיםהיוםעד "קצרנולאעוד
 ,נגמרלאהמוגמראך-שהואכלקצירגם

אשרייי :כתבבן-יצחקאברהםהמשורר

 "נדודירחיקוהםכי-קצורויולאםיהזורע

- "הפסליי-טשרניחובסקישאולשלובשירו
שלכבירפסלגלויחגיגתהמשוררמתאר
בפנימשתחווה ,התפעלותאחוזםעה ,זאוס

הכבירה,היצירה

כרעלאלאלאשר ,שםאחדרק

העדהבתוךעמדחוור ,ואילם

שפתיומעווהמרמהדברוכאילו
האנדרטה,יוצר-היהוהאחד

הכוריאוגרפים,גדולנדבר?ומהנאמרמה

וידידוהקלאסיהבאלטפנישחידש ,בלאנשין
במוסיקהאפקיםשפנiחי,סטראווינסק

 :אמרואלהענקיםיוצריםשני-תיהמודרנ

בתורהגם "עובדים'אנו-יוצריםלאאנויי

בראייאשר :כתוב "בראשיתייבספר ,שלנו
לאשנפטר ,שלנושטרייכמן ".לעשותםיאלוה

סףעלכמעטאמר ,ורגישאמיתיצייר ,מזמן
 ,האדםעבודתתמציתוזו "מחפשעודנייי :מותו

יושבהיה ,מצאלוומחפש,נודד :האמןעבודת

 .. ,ונרדם-בביתולבטח

אלוני)(שולמיתשלנוהשרהכימאמינהאני
גםישמשרהץחואך ,האמןשלללבומבינה
גמור,זילואידך-שררה

רביםאמניםבשםמדברתאניכי ,דומני

לעבודשבחרו ,הרקדניםבשםחודיוביבארצנו

כעל ,נאמרעליהםממש,בגופםהאמנותאת
איןלחם"תאכלאפךבזעתייאיכר:אותו

גםלפרקיםבהשיש ,מרהנוטפי-זעהכמותם

כמהביניהםויש ,מוזרהמתיקות

עלאלבהגביהםאשר ,תנועה-מטורפי
מגמגמיםהם-םיפוצעניטרשיםאלובנפילתם

אחזהיימבשרי :איובכאותומוזר,גרודתוך

 ".אל;כ

סלפון,וצביברפמןאורההסרט:עושיליתודת
הסיוםאך ,סרטיםשלבלשונםלמודהאניאין

גלימהעטופהדמות :ללבינגעלסרטשלהם
 ,)"רעלהייהרקוד(מתוךבמרחבי-המדבר

השכילוהאמניםשנינסופי,יהאבמרחבהיחיד

שלרגלו ,בחולהשוקעתהרגלאתלהראות
הרקדןשלרגלוזוהיהמחולבעולם ,נצחיהלך

-חלומותיושלובסלעבאבןהחוצב ,החורש-
מדרשמצאתיזהבענין ,דםזובעדןלפרקים

היושלמהייבימי :"תרומהייבפרשתמופלא
 ,אחתתולעתדםעםהאבניםאתמפסלים

נחתךהיה ,ודםבאותרושמיםשהיומהשכל

שוםלעשותיוכלשלאמה .. ,[ישר]ושריב

אותוזההאין-תולעת-ובכן ".ברזל

שאלובדם?פסליואתשמחתך "אדם-תולעהיי

םיבוגוי
-הפיסולאמניאת

ויגידוכם'

שפיסלה ,גראהםמרתה
 ,רקדניםשלבגופות

הביוגרפיהלספרקראה

 ,להמתאים "דמיםזכרוןיישלה:

 ,שכמותהאולימפוסלכהנת

אבןואלשלמהימיאלנשוב
בבניןלהשנזקקוהשמיר,

כיאומררמב"םיי ,המקדש

ובואבניםחופרנחש ..שמיר,

מצויויהיהותומיםאוריםפתחן

והזמנים "הזמניםמןבזמן

מי ,ספקאיןזמננו,עדנמשכים

היואלהמדרשיםשכתבו

חזקיםאמנים-נחשים-תולעים

היהלום,גםשהואכשמיר,

1I מדבריתרגלאותההיא "ענבל
בחולשוקעתשעדייןתימןבנישל

הגזיתאבןאתלבנותומבקשת

 ,הישראליהמחול-בהיכלשלה

במחולנבלעהתימני"צעד 1Iה

 ,/כלוםכמוייהעממיהישראלי
שהתפתחהעצוםהתנועהאוצר

מתנועות 1Iענבל 1Iב

מתנועות ,מחולות-העדות

המדברמנופי ,היהודיתהתפילה
אתהמקיףתיכוניהיםוהמרחב

ןיעדזהתנועהאוצר-ארצנו

לקורנס ,הרגל-למחרשתמחכה
הלבוללהבהמחזמלילא ,הגוף

 ,הישראליהכוריאוגראףשל
 ,החול ,האבןבפנינפעםשיעמוד

,הרוחהשמשהזית, ,הדקל
 ,שהדח-עתיקהארץשלוהריח
מרחבאתלגלותמתחילהשרק

אתחושפתהיאאט-אטה,ינופ

הקדומותהתרבויותעושר

עמהאתוהעשירובהששלטו
כלשעםוהמתמר;דהנסער

ספג ,אלהיועלומלחמתוקנאותו
מיפיןבמדרשיובתלמודיו

חלקותרםוגםהעולםתרבויות
 ,המערבתרבותשמת(זראתלמה

ונקראארצנוקרקעאלאזןנטה

ייעליבמדבר:כאבותינו

 "להענובאר



היהודיההרוסיתהבאלרינה
מגלמתפליסצקיהמיההגדולה

בבאלטהראשיהתפקידאת
עלקאצ'וליאנוג'יג'ימאתחדש

אנוי,ז'אןשלמחזהופי
בלהקתמשאיו","המשוגעת

צרפת,ריין,שלהמחול

לאחתבהכנןתןנןכחתיכיתיז

ביןתרהנןעזןתריאןגראפיןתהכן

לפניאבלבצרפת.שעברהבעןנה

עלי ,הענייולעצסשאכנס
יינןעז",לדעתימה ,רסביהל

בפרט.ןבמחןלבכללתןבאמנ

ןהקשןתהמרכזיןתהבעיןתתחא

שלתקןפה-זמננןאמנןתלש

עדרבהעשייה

איךהיא-הלהגזמ

 .ןמענייוייחדש"יןתהל
איךאחרןת,במיליס

תשןמתאתפןסתל

בשלהצןפה.שלבןיל

מגיעיספעסלאכ,ך

לייחידןשיס"יןצריסה
חןלפיס,קיקיןנייס

כעבןרשןבעלמיסנש

יןתרהמתאימןתהמצאןתשתייס,אןנהןע

עסקיס.אןצבאאנשישלהיבשלמןח

רקלאהיאהאמיתיתהתעןזהפתנן,ןקתב

דןןקאשהס ,מקןבליסבלתיבאמצעיסלבחןר

עסהסןףעדללכתאלאמאן,דבליסןמק

שעןדלמהקריצהללאשל,ךהפרטיתאמתה

נעשה.לא

 Theatre Choregraphique deלהקתנןסדהמאז
Rennes et de Bretagne , ייהתיאטרןו)

בשנת ,)"ברטאוןאיזןררייושלכןריאןגראפיה

ג'יג'יןהכןריאןגראףהרקדושבראשה , 1979

זאת,בדרךבעיקביןתהןלךהןאקאצ'ןליאנן,

ללאןלפעמיסגדןלהצלחההבלעיתיס

שלן.מאמיו"לייאנינאמותמידאבל ,ההצלח
הקלאסיתהבאלטיתבמסןרתמעןגנתןדתבןע

באסתטיקהבבדןבדביןתר,הבריקהמ

החדשיס.בהבטיהאקספרסיןניסטיתה

עסבןןפרטאלןעבד ,ברןמניהנןלדקאצ'ןליאנן

 ,יןסקןרטשלבמחיצתןןבאססובאןשפינה

מןלדתן.אתשעזבאחרי , 1974- 1972בשניס

קארדןעםשוחחה 1992בשנת

פליסצקיה,מיההרוסיתהבאלרינה
אללשובמעוניינתשהיאלו,שאמרה
הקלאסיבבאלטלאאבלהבימה,

הןאגסהידןע,האןפנה,מעצבקארדוירפי

הןתןרמימידידיהןאחדלאןמנןת,שןבחסןרת

 1992בשנתרייו.שלהלהקהשלרטייסהפ
מיההרןסיתבאלרינההארדוקעסהשןחח

לשןבמעןניינתיאהשלן,שאמרה ,ליסצקיהפ

בןהקלאסי,בבאלטלאאבלבימה.האל
מןדרניבסגנןודןןקאאלארבןת,שניסריקההב

שלבאישיןתןמשתהמשכזהפשי,חן ,ןתרי

קארדופיירעסשיחתהןברןחן.רקדוה

ןעסרייושלהלהקהעסלשידןךהליכהן
 .ליאנןןקאצ'

ג'יג'יעסהשניסעשרןתבתידידןתיןתבזכ

לשאלןתהיטבמןדעאני ,ןאצ'ןליאנק

עסאצלןשהתעןררןןאלהאןתן,תמעסיקןה ~ם
אפשראך .הפליסצקיכןכבתהשלהתנייפ ~ס

I 

בלהקה,הברבןריס"אגס"מבאלרינהלשלב
תןכלאיךתיאטרןו-מחןל?עלמהמרתשתמיד

- 65בגילאפי;ן-שכמןתהכןכבת-על
צעיריסרקדניסקבןצתעסלעבןדלהסכיס

להפיקכיצדמפןרסמיס'לאאבלמצןייניס,

המאפייניסאתקלאסי,לבאלטהמןרגל ,מגןפה

תראהלאשהןפעתהכדיהמןדרני,הבאלטשל

מגןחכת?

חלקכברטמןוהיצירהנןשאבחירתבעצס
מאת "משאיןהמשןגעתייהתשןבןת:שלהארי

בריתעלהמספרתלירית,קןמדיהאנןי,ז'או

כמהביוקלאפרראדןמאת

 ,תזקנןנשיס

פאריסאיןת

טיפןסיןת,

תןהמחליט I אתלמנןע
שלהריסתה

היפהעירו

כמהידיעל

קבלניס
תאןןי-בצע.

ןיאנןלקאצ'ג'יג'יעםפליסצקיהמיה
Maia Pl issetskaia wi th Gigi Caciuleanu 

פיעןלהההסכימ 65בתשרקדנית ,העןבדה
בישרהכ,ךכלהצבעןניייהמשןגעת"בתפקיד
קןפסהתאדןבסרןלשמהסכימןהכל .טןבןת

במינן,דןחהמיהפעןלהףןשיתשלהעיתןנאי
תפגהןסהראשןניהנסיןנןתגמרלאחריעד

ההדדייס.החששןת

פליסצקיהשמיהביןסבדיןקלפאריסהגעתי
תןףשיתחילתלעדנעשיתיןכךלרייו.הגיעה

ג'יג'י.שלןהלהקהפליסצקיהביוהפעןלה

תןלפגישהןזמולאהלהקהמאנשיאיש
ףאעללבאלרינה.הכןריאןגראףביוהראשןנןת

שלהןהאנגליתצרפתית,דןברתאינהשהיא
כירת,ןתקששלשאלההיתהלאדלה,

נןלד(הןא .רהןטהרןסיתדןברףאאןגריהכןר
עצמןןהןא ,רןסיממןצאהןריןאבל ,מניהןרב

תןףישהחלןכך .ת-המןעצןת)יבברבאלטדלמ

ביקשהןא :שחקמןבהןמןרשלהסןלהעהפ

טתישבזכןתןליא ."טרדוזבןבשלתפן"תהאן

הבימהעלמיהצהןצהתר.,סלבסקיסטאני

 "הזבןבתאראלת"קיהמשחליתרגבחהצליהן

הסכימה 65בתשרקדניתדה,בהעו

"המשוגעת"בתפקידהופיעל
טובותבישרהכן,כלהצבעוני

 ,אןפטימישהןא ,בטלפןו'ייגג'ילפריסהיללב
 "הןמןר!חןששייה"למכי

עהיהןפשלמחרתןלחזרה ,השאלכןדסקיאה
באחתהאמצאןתן ,מןזרכןבעראשהןעל

אתסתהניהיא .אטרןוילתבדרכהןתיןנחה
 ,המציאהעלץקפןגראףאהכןרי ,בעכןה

השראעלהכןבעקן,דילרהתקרבןשסידבצען

 .גלגןליםניימלעבןרמתחיל "ליאןד-טדןייאלש
אהיי,אמאלשלמןתהד

לצןףהחלה ,משאיןהמשןגעת

 .היסצקילפהימשלבגןפה

אלילצלצשןבלילהבאןתן

י,לסיפרהןאבהתלהבןת .'יגג'י
אליסקציהלפעםשדיבר
הסכימהןשהיא ,אןדןתי

ץקפןיי .בחזרןתןכחנשאהיה

יו.יברלתיאטרןוןתבןאלרכבת
אחתבשעהליםימתחנחנןא

 ."בצהרייםןשלןשים

יראיתלאש ,יםנהרקדעםנרגשתשהיפג

תרהמסןמיטבלפיקןתינשכןלל ,םישנתי

ןבהחשן,ךלאןלםבדרךיןאנ .תיהצרפת

 ,עילהפרןלאבשקטלשבתליעהיהי
ןהנה .לידישנתגלגלההגדןלהמהזכןתמרןצה

 ," en dehors " ,קלילה ,עליזהכתהישהלשהא
הןלכת ,לבובסרטאסןףשערה ,גיזרהדקת

- "לחזרה'הןזמנתיאנירקלאאהה, .לפני
בתנןעהןאזצןחקים.ןהרקדנים ,אןמךאני

אתרןאהןאניראשה,אתמפנהאיהרהעיז

את ,הגבןההמצחאת ,המפןרסםהפרןפיל
ןנשאיןמההאןןיר,אתלןיכאהחןתךהאף

הגיל:מניימס ,זעיריסקמטים ,בתצלןמיםנראה
 .פליסצקיהמיהלפני

האוטומאטיותהתנועותומתון

אטלפורצותהבאלרינהשל"היפות"
שבכלמהירות,חזקות,תנועותלאט
שלהזהבאבקאתנושאותזאת

ה"סיגנון"

הבימהמקצהנעיםןהרקדניתאןגראףיןרכה

בעיקבןתכאילן ,מתחיליםןהם .למשנהןהאחד
הזבןביםגירןש"ב ,שלהםפרטילגהר

אינםזבןביםיכמתעצבו:ןהןא "הטרדניס

 ,לאאפ,ךלידשזבןבלעצמ,ךתארייי 'ברבןריס
 ".רןצי! .למעלהשםהןאכשיןע

של "פןתיהייהאןטןמאטיןתהתנןעןתןמתןך

 ,חזקןתתנןעןתלאטלאטפןרצןתנהיהבאלר

שלהזהבאבקאתנןשאןתזאתשבכל ,מהירןת

 ,המשןגעתשלדמןתהבדיןקןזאת ·"ןונסיג"ה

הרןצה ,חכמהחצי ,מטןרפתחצי ,זקנהאשה

סיגנןו "סיגנןוייןבהתנהגןתהבלבןשהגיופהל
מהעןלםכברשעבר ,מבריק ,ישועןלםשל
 ,לאאןןילאשייכת ,אןלי ,היתהאישהןונגיס

 ,זה "סיגנןו"ן .היהכךאןכךאםמשנהזהןאיו

למנצהכןריאןגראף ,למשןגעתכךכלןבשהח



לצרכיו,,בודתו

ולאניםלפאריס,חזרהבדרכי

אתלימדמייןאני ,םינ

שלהצעיףעם ,פליסצקיה
מפוארפעםשהיה ,המשוגעת

 ,סמרטוטכמעטהואועכשיו

הג'ינג'יהסוחרעםרוקדת

בריקוד ,עצמו)וליאנו'(קאצ

 ,הקאפיטאליסטעלהנצחון
רובעאתלהרוסשהתכוון

רווחים,למעןשאיו

לאולכן ,ארצהלשובעליהיה
 ,השלימההעבודהאתראיתי

אספאס"בהיתהשבכורתה

הלהקהבפאריס,קארדן"

באלטעםהופיעמריין
בהצלחה "משאיוהמשוגעתיי

בדרוםובסיור ,ביפןגםגדולה

אמריקה,

צפהאיךלראותזכיתיאבל
אחתשלבגופהוגדלה

הבאלטשלהגדולותהכוכבות

 .. rשלדמותה-20הבמאה
 ~משאיו,המשוגעת

גאאידואלא ,לםצ ,"ןמשאיתגעןשהמיי[פליסצקיההמי

Maia Plissetska ia in "The Mad Waman of Chaillot"; Photo: Alain Dugas 

רובין.ע"שהאקדמיהשלידבתיכוןמוסיקהלמד .-1967בבירושליםנולדברוןאלדד

עיתונות.-צלםהיהשחרורועם"במחנה".מערכתשלצלםשימשהצבאישירותובעת

מרגולין.ירוןשללהקתושלצלם-הביתוהיהמחול,בצילומיהתמחה 1987משנת

הגשר"."תיאטרוןשלקבועצלםמשמשכיום

הראשונה.תערוכתוהיאאמת"בזמן"תנועהתערוכתו

האחרונות.השניםבארבעמרגוליןירוןשלמעבודותיוהםבתערוכההתצלומיםכל

I מתוךמסויימותעמדותבוחרצלם
אירועים,שלבלתי-פוסקתזרימה
תנועה,הקפאתהינההצילוםמלאכת

 :אפשרויותשתיעומדותהצלםלפני
אםדינאמית,-השניה ,סטאטית-האחת

שהואלפניבדמיונו,התמונהאתרואההצלם

גבולותאתהגדירשדמיונוהרי ,אותהמצלם

והתוצרלוברוריםוהםמראשהתמונה

וסטאטי,חזותינויהשמתקבל

מתוךהמציאותאחרעוקבהצלםכאשר
שעדייןמהאתלגלותמנתעל ,ומתחסקרנות

ולהפתיע,עילהופאמוראך ,לעיןגלויאינו

ותהיהחדשיםעומקיםתמונתותגלה
 ,דינאמית

 ,"אמתבזמןייתנועההראשונה,בתערוכתו

להקתביצירותשוניםשלביםברוןאלדדמציג

 ,במלחההפועלת ,מרגוליןירוןשלהמחול
מוקדםשלבנמצא "גבריםשירת"בירושלים,

דוד"בריתבנימחולות"וב ,החדשהזרםשל

לשיחרורדוחפתהתנועהתופת""וב

מקובלים,חיצונייםחזותייםמתכתיבים

לביטוימתאימהברוןאלדדשלהצילוםשפת
הואבאמצעותההמחול,אמנותשלהייחודי

ביןומבחיןלעיןנראהאינושעדייןמהמגלה
לבין ,הכבולההתנועהשלהסטאטיהצד
מהווה,זהצילוםשבמחול,התנועתיהרצף

ניתוחוכליחדשמחוליאמצעילפיכ,ך
חדשיםכיווניםהמאיר ,בלתי-רגיל
המחול,בהתפתחות

עירונינפתלי

I שלהצלםהואברוןאלדד ,כדימוי
 "החוטיםקצותיי ,בהיפתחההשושנה

נשאריםבצילומיוגופי-הרקדניםשל
נעיםהםוכך ,פתוחיםתמידכמעט

עיניאלםיונמוגהתמונהבחללשטים ,להם
הרגיש,המתבונן

אותו,עוצרלאאבל ,הרגעאתתופסהוא

מהלךמתוךאחתנקודהמקפיאהמצלמתו

בהישדינאמית,נקודהזוהיאךהתנועה,

אותולחוששניתן ,תנועתיפוטנציאל

מתגלה ,הרגשיהנסתר,המרחבבבירור,

הפיגורהמאחוריאציוכאילולהרף-עין,

-לאובייקטלכאורה,הקפואההמצולמת,
המהלךמתוךאחדדומםברגעשהונצחאף

נמשך,הואחיים,יש-השלם

מבלי-דעת,כמעטעושההואאלהכלאת

עלבחפשיותלרוץלעצמומניחהוא
לוהמרפרפות ,התחושותשלהסקאלה

זוהי ,הדק-הצילוםשעלהאצבעבקצה

מדוייק,תנועתירפלקסשלמחשבתמלאכת

 ,הדקהרגעאתמצלמתומתוךמיילדהוא
זרימהשלאפקטהמעניקכ,ך-כלהרגיש

הדוממת,בחזות

הפשוטבדברגםאלאבכ,ךרקלאכשרונו
המחוללהקת ,ואכן ,הנושאבחירת :ביותר

רגעיםלנומספקתמרגוליןירוןשל

 ,עוצמהירבמחוליים

ריידצחי

עיי Iנרב
:ב.זY.כן
א.Y.כנר

ירושליםתאטרון /קראוןרבקהאודיטוריום
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כרב-עיי
ן <.Yב.ז

כר <.l.. Yיי?

במבחרןימרגולרוןישללהקתו

ראפיותגהכוריאובודותיוע

Eldad Baran Photo Exhibition 
orment In Real Time"; Yaron ו\. f\ " 

Margolin 's dance company in 
his chreograph ies 
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לפנישנהבית-אלפאבקיבוץנולדפרנקלוזי
חבצלת,זאב ,קיבוץותומאאחרשחבר
הדגים.-בבריכותטרקטורבתאונתנהרג

מבצעתהקיבוצית"המחוללהקת"
כולית,ייאשזיושלבודתועאת
שהוא ,קבוצתימחול ,"ףהכס
כוריאוגראפיתמחווהינתבבח

חבצלת.לזאב
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-חבצלתזאב
בוה Iשה

ש-הרנסאנס Iמא

 "שכתב-תן Iהאמ
עסק ,ם Iר Iש

סרטןמון Iבב

עבדקולנוע,
צננראוגראף, Iככור

הצטננוו, Iוהלח
שלזהבתחום

ריקודי-עםמון Iב

ם Iישראל

העממיהמחולבתחום
מחשוביהיהשזאבהישראלי,

מחולביןם,היחסייוצריו
דייעלשנוצראמנותי,

ומחולמקצועניםכוריאוגראפים
הרוקדים,להנאתשנרקד ,עממי

שנוצרוריקודים .ןפו-דוצאיוימורכבים

רובפיעל ,בימתייםמופעיםלצורי
לריקודיםהפכויבוצים,בקריקבע ,טקסיים
בארץהמופיעותלהקותאבל ,חברתיים
כחומרלבימה,אותםעיצבוהעולם,וברחבי

גולמי.כוריאוגראפי

ויזלבסוףבחר ,הישראליהמחולבחוגיכיום
לעבודתו,ראשיכמוטיבית"האשכולב"שיר

שלהפנים-רבתלדמותוהמוקדשת
ב.זא

• 

הרבהזאבשלבשיריויייש
כמוטיביםויונים,םיציפור

שזין ,הסיבהוזו ".חיזרים

פסלוניםהבימהעלהציב
אבל .יוניםשלזעירים

יהמרכזהחוזרהמוטיב

 ,המעגלהואבעבודתו
זה'כי Iרה.וההשלזה

אתהמסמלמעגליי
כצורהלאאבל'יהיח,ד
אלאומחייבת,סגורה
אחדבלבוכמעגל,

לפילרקודיכול
על.מעגלושלתחושתו

של ,פשוטצעדסיבס
וצריאחדשכל ,ההורה

 ".חופשיתואריאציהבו

• 
משמע-סונואוניה

המתבצעתאחידהתנועה

כללידיעלזמנית-בו
בסיסהוא-הרוקדים

אינדיבידואליים.לשינויים
אתמבטא,זיושללדעתו ,וזה
זאב.שלרוחו

מטאפורההכסף:ת I"אשכול
לה Iלשלאוירהבחובההצופנת
ם Iנעוראהבתרח, Iואורבפרדס

הטבעאלרבה Iוק

מאיש-הרנסאנסבושהיה-חבצלתזאב
סרטיבבימויעסק ,שיריםשכתב-האמיתי

והלחין,ציירככוריאוגראף,עבד ,קולנוע
ם-עריקודיבימוישלזהבתחוםוהצטיין

ובעיקרבקיבוצוחגיגותעבורישראלים
ותיראלישנוערלהקותמופעילקראת

בשנותשנקראמהשלבינלאומייםנסיםבכ
ו"תנועתהדימוקראטי"הנועריי-50וה-40ה

מזרח-אירופהבבירותשהתקיימו ,"השלום
עיצבהוא.הסובייטיהשלטוןשתחת
ששפעו ,ותנופהתנועהמלאימופעים

עלוהעידומיוחדצבריחן ,נעוריםהתלהבות
מורכבתיתבימתתנועהבלעציכולתו
 .ומרגשת

-ומנטיקן."ר ,כלקודסהיה,זאבייאבל
 ,סיומני-זאבשלועזבונמחקירת .זיואומר

גםשמבוצעיםיס,דיקוורציורים ,מכתבים

חבצלתזאבןי:יבימאפ(הריאיגכור ,-1953 [כבודפשט J1הדמןקראטיייהנוערלקןנגרסהישראליתשלחתמהמופע

1953 , he Isroeli dance performance choreographed by Ze'ev Choyozelel, Budapesl ז

כברשימשמושלמת,כצורההמעגל,
 .ההארמוניהלביטוירביסאפיסאוגרכורי

לימון,חוסהשלהגדולהרתויביצלמשל,
הניגודיםאתתרהמתא ,"חפץלכלייעת

 ',ג(קוהלתמספר"כייסהתנבפסוקים
מלחמהעתלשחוק,ועתלבכותתייע ,א-ה)
שלכמוטיבהמעגלמשמש ," ...שלוסועת

שבפסוקיסהניגודיסאיחודשלמעבר,
 .הנרקדיס

משחקיהסזיושלבעבודתונוסףמוטיב
שלורומנטיקה,יסומעלשלעולס-ילדים
אףהחוזרתאימהית,ודמותראשונהאהבה

אב.זשלבשיריוהיא

הפרועההרנלייסולהרמתלהורהצורנינינוד
חזקותרקיעותהכןללת ,הדבקההיאשלה
נמוכות.אבל

אולמעגללעינינוההופכת ,רוקדיסשורת
כוריאונראפיאמצעיהיאענולה,נורןחצי
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בהשישביצירתן,זיןמשתמשבונןסף,

מבליתקןפה,שלאןירהליצןרנסיןן
נןסטאלגיה,אןלארכיאןלןגיהלגלוש

הצןפנתמטאפןרה ,הכסף"ייאשכןלית
ירח,ןאןרבפרדסלילהשלאןירהבחןבה
כל-הטבעאלןקירבהנעןריםאהבת
זאבשלבעןלמןמרכזייםמרכיביםאלה

בןשישמחןללדעתי,הןא,-חבצלת
ראשןנה,בצפיהמשנראהיןתר

היאאףברייטישראלשכתבהמןסיקה
המעניקנןסטאלגי,לאמןדרני,מרכיב
מסןיימת,חריפןתשלתחןשהלמחןל

עכשןןית,

בעבודתוהמרכזןהחוזרב Iהמוט

זה"כןההורה,שלזההמעגל,הוא
לאאבלחד, Iהאתהמסמלמעגל
אלאבת, IIומחסגורהכצורה

לפןלרקודכול Iאחדכלבוכמעגל,
שלו"תחושתו

שלהצרבמןבןייביןגראפי"ריקןדזהאין
חבצלת,זאבשלדמןתןאבלהמילה,
סנדליםנעןלשןליים,רחבקשבכןבע

 ,כתפיןעלתלןיצדןתרמילמרןפטים
המרןכזלמבטןכניגןד'מניהחברשפמן

 rמאניצביםאלהכל-הרךאבל
התנןעה,

להקת" ;הכסף"ייאשכןליתןלמטה)(למעלה

פרנקלזין ,כןריאןגראפיה ;הקיבןצית"המחןל

The Si lver Gropefruit" ; the Ki bbutz Donce " 
Compony" ; Choreog rophy: Ziv Frenkel 

דןמהזאבשלחייןסיפןר

סןפןןעדמתחילתןהיה

תמידהןןה,ללאלמחןל.

 ,בחפןשבתנןעה,

עלקדימהבמחשבה

אבל .העתידןאלהעתי,ד

שלעתידרצהלאזאב

אןחלילה,מקריןת,םווןק
שאיןעצמן,שלןאיטית,התפתחןתשלאבןלןציה,שלעתיד

מראש.ןמתןכנןמכןןןמןדע,עתידרצההןא .מכןןנתידבהו nוךךמ
של-יןתרטןביסחייסיןתר,טןבהחברהליצןרבשאיפה

אמןנהשלחייס .חדשהאנןשיתבחברהןשןןיןןאהבהרעןת,שו
במןעיל.ןשמןשבטןבקדםמשהמאת

חייסבמעגליזאבייתעה"חיין,כל nחבצךואב
עללמדבהמילדןתן, .שןניס

ןעדןחי,טבעןחבקחד-התאייס,

אלהחימעןלסעברבהבגרןתן,

שבמחןל ,הגןרסיסיש

כשסקייס,אינןההןןהמןשג

אתלעצןרבאפשרןתנןשאין

עלהטןפףהרןחשלרקןדןאת ,הנהרזרימת

הגליסהתרפקןתאתהעציס,צמרןת

יכןליסאנןאיןכךהחןף,עלהאין-סןפית

אינןההןןהלפיכ,ךהחייס,עצסאתלעצןר

ןהעתיד,העברביןהמגשרכגשראלא ,קייס

במחןל,קןרהזהןכךבמחןל-החייס,זהככה

עברישלהספיסןל,אןציןרביצירןתכמןשלא

הסבעברעיצןבסגמרשאחריהיןת ,ןהןןה

בהןןהקיימיסלהיןתמיידיבאןפןהןפכיס

התפתחןתשןס ,כלןמרעתיד,בלאתמידי,

בהם,חלהלאנןספת

בחייס,כמןמשתנה,חןלפת,התנןעהבמחןל,
דרךןעתידעברשלהצירןףמתמדת,בתנןעה

עןדכלןהרקןד.הרקדןעסזהכךההןןה,גשרי

באס .חייסישנמשכת,ןהתנןעהמחןללהןא

לגןףיהפךהןאהרקדן,תנןעתאתנעצןר

 .ימןתהריקןד .פסלכמןבחלל,

חבצלתזאבשללזכרןשחסנתןשכתבבספר

נכתב:

קסהעבראךמת,ההןןהגס'<תי,ד'ייבאין

 "פרטפרטלתחייה,

נראההאמנןיןת,ןיתרהריקןדהשירה,האדס,

חייללימןדהדרןשההסבלנןתשמתןך

הכשרןןזאבאצלנןלדןןהאמבה,הסנדלית
לזןלת.להקשיבןהיכןלת

ב"לגעת"התבטאהתמידלחיילדיסאהבת
'זןאהבהצןרתכלב),אןחתןל ,(טלה"ללטף"
לאנשיסלהתקרבזאבכמןאדסהןבילה
חןשלןהיהנפשית,להפתחלזןלתןלגרןס

נפשי,אןפיזילמגע-ידשנצרךלכלמיןחד

נעתרןמשיס,מבליאיתן,המפגשלאחרןתמיד

ברן,ךכתפיהסעלשהןשמהידן,למגעאנשיס
לגןףשגרמהרחבה,בןטחת,ידכף .ברעןת

עליה.להשעןהזןלתשלהאןניסחסריןלנפש

עסק,בהסהאמנןתשטחיכבשארבשירין,

לעיןנראהשלאמשהןאןתןחפשתמיד

תןפסיסאדסשלשחןשיןמזןיינת,הבלתי
,לגביישןתןתןךאלבאחתפנימהןמדחיקיס

לביןבינןהאןסמןזהשתהליךנראהזאב,

תהליךהיהאמצעיןהבלתיהבלתי-נראה
יינןרמאלי'!לגמרירגיל,לגמרי

נכנסתיבןיןסאןתןאישיתליזכןר

שחררןאלפא,-ביתשלהגדןללחדר-האןכל

בטרמפיסשהגעתיןעדהצבא,מןבאיחןראןתי

הלהקהנסיעתלקראתהחזרההערב.ירדכבר
החלה,כברברןסיההבינלאןמיהנןערלכנס

 .זאבאתלאגסבלהקה,אישהכרתילא

איש ,לפנןתלמילדעתמבליבהיסןס,נכנסתי

איניזאב,הןפיעאלי.ליבןשסלאמהרןקדיס

ןאמר:ידליהןשיטרחב,חיןךחייךמניין·יןדע
מןסה!"ייאתה

ידכמןנעלמן,היסןסיןבאחתטןבןת.היןעינין

הרגשתיןבאחתמהןתי,בכלנגעהבלתי-נראית

אןתיליןןעיניןלמעגל.נכנסתימהחבןרה.אחד

 .אחר-כךרביסןימיסיןסאןתןכל

שכנןהפרדןקסיסהקצןןת.אישהיהזאב

 ,יישנגרילאית"חלןמית,הרמןניהבאןתהבחיקן

כבש"עסזאבייןגרשל
-41 
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מצד IIלמפעלקןדשהססהחיייישלדןקסהפר

 ,שנימצד IIמאישןתהןראמקבלן"איניאחד

זה.עסזהבשלוסאצלןיןח

שעסהיה,בחייןביןתרהגדןלהפרדןקסאבל

 ,סיהאמצעאתמקדשתשהמטרה ,ונתןאמכל

קןדס'באומידתהס-אדםלבנינגעהזשכ

תתנןעכשליחהתנהגותו,היאלכךטןבהדוגמא

שקישבשעהבאיטליה, IIהצעירהשומר IIהנוער
סרטיבבימןיןלהשתלםןחלןמאתלהגשים

הביאשלאעדברןמא.צ'יטה-ינה'בצקולנןע
בלמצמןפק,דהיהשעליןהתנןעתי,והקאת

 .ללמודלןהאל-סביר

תחרןיןת,אהבפרדןקס)(עןד ,זאתעםיחד

לת,הזןתאלהשפילכדילא .לנצחהיהרחןמןכ

גבןלקצהעדהכל,ןעצממלמצןתכדיאלא
ההילאמנצח,היה ר,\ Jכאה.לזןמעל-היכןלת

אתלמתחרהןתןנתמידבלא .ןממנרןשמא

הרכנעי,דהפסכאשרמקרי.ההישזהההרגשה

עצמן.עלרקרגזהןאאכלעליו.רןחן

II שמשאתאהבתי /נפייסכהקלהרוחאהבתי

תאאהברקלאזאב .בהתלהבןתשרן " ...האןר

אתלהפקירהיהיכןליןאל ,פיסהכנקלהרןח

שטהבלןריתןבעןדחרישית,ללטיפהפנין
תהמתקדמ ,כלהשלמתנפנףשביסכמןלאחןר

 .באההעזהןחהראתגסאלאןבה.אהלקראת

ףןלדחןגןפןאתע""לשפיתזפיהיהיכןלנגדה

כליןשלאכןחשאין ,הרגשהכדיתןדמה,קדי

 .ן Yעי.כמןדד rלהו

אתהניירעללהעלןתמנסהאניכאשר ,היןס
הצבעןניןתאתןלצייר ,זאבשלדמןתןןקןדי

 ,מנסזבאשלשנפסקןחיין-ןתמחןללאפייניתה

אתשניתלשזןראלאלן,לספןדבאאיני

-ריסהנעןאתחדשמלרקוד .ןיחימקלעת
היהעשיבגרןתאתכסףבחןטיתלטןויביו;אב

 .שלן

זאבייאבד" ,חייןכלןדרדנאמר)(כךמילדןתו,
מןיןתבחןפשנעהןא .סשןניחייסבמעגלי

אלץ,הקיבןהציןנןת;אלהחי,אלהטבע
הרגישבכןלס .האדספשןנחןלהמ ,רהיהש

ןבשכשרןנןאחדשטחהיהשלאדןמה,בבית.

נןפלאינןשהתפןחאןמריס, .ימירבהיהלא

 .מהעץררוןק

תפיזילהתפלגןתשןניס,חייסלמעגליזןחשיפה

לכלנפשיתן
ההחלהכיןןניס

בילדןתן.עןד

.kt 
~-

במקצןען,טכנאי

מןמחה

-לתקשןרת

הבתקןפ ,ניסןפטל

עדייןהאדסבניש

הרבןלא

ן,בטלפןלהשתמש

שיאביקרןאלא

כדירעהןאת

שיחה.קשןרל

לצדאבל
עסקהטכנאןת

בגידןלגסהאב
ת.ןבנסיןנןעצןס

אחתכנהעל

 ,אשכןליתביהרכ

ןןימל ,מנדרינה
משןלזאבןתפןז.

רןתיפהמניבעץןתןלא

 ,בן-זמניתשןניס

 .ןתןבילדלגדשתחתין

תהיהשההשפעהנראה

אמצעיתבלתי
 .""אןסמןטית-

בנעןרין:כתבעצמןזאב

(אדס)תהאלעתיס"
מטרפתההרגשתקןף

הדמןיןתמאימת

כךןבתהנגליסןהמראןת

אתןמבקשיס(בתןכן)

היןתסאתפןרקנס,

 .האמנןתבדרךלעןבדה

אז)(ןיבוקשמבקשאתה

הכןחאתלשןןא

זהןלהעמידסלתפסס
עיס,הצבאתלהסלתת ,זהבתןךהןזזהבצד

חןסמאןןייס,סבהלהכניסןהתכניס,הכיןןניס

בצליליסאןתסלהספיג .שןנהקצבריח, ,ןקןר

אןתםלהאיריה.הדןמיאתעליהסןלכןף

אלבגסיסהאןתסלהביאןצבע,הירןןבאןרןת

אתהיכןלת,את ,הזמןאתהכןח,אתהעלטה.
(יבקש)מבקשאתההאלכלאת ,הטכניקה

לאשרגבןלהשסבכלאניצבאתהבןדדןאינס.
נעבןדהבינןני,מצטעראתה(בתןכן).בתןכד.

אחתהיאשהאמנןת.נדעברמזאףנביןביח,ד

התנןעה,ןבאןפבצליל,בשןרה,בצבע,בריח,

חילאןרגניזסההןפכיססןףללאפיסןבציר

כמרןקןןנרגענןאקןמתפתלנאבקןנןשס,

לנסןתכדי ,הכלאתמכילזאתןבכל .ןמתןכ

 .ןאלייתחברכאשרמחדש,חרתא

II אצאאניהזה.בלחץלשאתכןחןראעצלא
רןצח.ןאהיהתןכיאתשאחזיקאןמסןגרי

בינןניןסבדפכןחןחןסרשיגרהבגללןצחר

לכת!הארחיקהסער,יאחזניןאסןמקןבל.

לאשרהנינשאזה?ןבתןךזהבצדזההנינשא

לאשקץאיןהרילכת?הנרחיקאןבה!
רב.הדלקןחןמריציתיה,כיבפניסחשתהלן

תעןררניאשרהיאהחמצןחןסראימת

סןגריס.לחכיהסרטבלכבןתה,

הספקבצלחבןלאטיילארןכהשעההעןד

 II ...לכתןהןקרבהשעתיכינראהאיןס.ה

ןכאשרןביפה.בטןבהאמןנהאתירשמאמן

יכןלאתהיפה,ןההטןבאתמאחדאתה

ןאת ,שבשאיפןתןתידןת"הילאתלהגשיס

כןחעללהתגבר(אפשר) ....שבהןהנעלה
היפההןאהטןבבןאשרבחלללרחף .דהכןב

שןכרספר,הצעירלאחין !הטןב'הןאןהיפה

בשמלהמעדנןת,מהלכת ... 11שהיתהאימס,תא
ןליפה.לטןבאהבהןלהכארןכה,בנהל

באןתהבלכתה,כןח,-לאןמץכסמליסלפעמ

ארןכה."לבנהשמלה

מכתביס, ,סנעןרישיריהניבזאבשלנןעזבן

באמצע,שנעזבןספןריסתסריטיס,שלטיןטןת

 ,הבמהעלןתנןעןתריקןדיסיןמרישמנגינןת,

 ,סדרבליניירןתגבב !ןכןציןריס ,מיסרישן

תאריכיס.ללא

לא .ןייחכמןמןגמר.היהלאאבזשלןנןעזב

אמצע ,התחלהןא ,כלשהןסדרבןשהיההאנר

שלןנןיכרלאדןמהאינןזהעיזבןן ... " .ןףןס

נתןכתב " ...בחשבןןהמןןתאתשהביאאדס

 .שחס

כןןנהכללאןלמשיס,בליכאילןזאת,ןבכל

בחיין,שעןדאלא !'המןתעלגבר IIתחילה

הדבר.ןתןאאתלעשןתזאבניסהן,ןביןדעי

מקןמט,מצהיב,ירנ .. !'נראה,העזבןןתניירןיןכ

פניהקלסתרממנןןנשקףאגרת,כמןלקןפמ

רשןס ,ןתמעצןשעיניהצעירה,אשהשל

לבנה,תכריעלמןשלדהשיערי.כימןןריפעב

 1949 ,ץכלמואשתאמרישום iחבצלתזאב
 Ze'ev Chavazelet ; drawing by Shmuel Katz ,ן 949

 .בסדיןהמכןסה ,הכתףאלנןטההראש

מחברתה,יןתרמקןשתתאחתגבת-עין

 'ע ,(שחס !'פתרןניסלןשאיןחלןסעלכבתהיה
לעןלמהשהלכהאימן,פניאתרשסזאב ) 10

רבןתשמעיד ,הרישןסחמש-עשרה.בןכשהיה

ןלביקןרתחזקלזיעזןעגרס ,זאבשלאןפיןעל

(הןדהזןעזעתי", IIקרןביס.לידידיסאפילןרבה

שלשמעןאשר ,רגש-אניןאדסלבבגילןי

בןנעריכןל"כיצדלאזנין).הגיעהרישןס

המתהאימןמיטתלידלשבתחמש-עשרה

ןלציירה?"

היהלאלאמן,זאבשלזיקתןאתשהכירמי
ןלהחזירדיןקנה,אתלשמרשניסהעלמתפלא
שבאמתןמי .לפתעשנחטפהאמהןתלחייס

מלידה.מנהיגהיהשהןאידעזאב,אתהכיר
הןא .מהמקןבלשןנההיהתמידתחןסבכלאד

מקןבללהיןתכדי ,מקןבללהיןתדאגלאגס

כמנהיג.

II בגר.כאשרשינןיחללאהחיצןניבמראהן

רישןל .הרגליןאתשיפרלאהחינןכיהתפקיד
אןתןתיןהנןתןבמןסכמןתזלזןל ,בלבןש

לאןבנעליסמסןרקתבלתיבבלןרית

כלליתהסכמהשלעניןהיה-מצןחצחןת
התנןעה.חבריבקרב

כברהיתההזההמכןןןהרישןלבתןךאד

אנשישל IIמדיס IIהחדש.ןקןנפןרמיזסמסןרת

מקןפליסקצריסמכנסיסהיןהצעירהשןמר
) II שיברII ( הלבןשסגנןובקיץ.גסעבןדהןנעלי

לאהקצריסהמכנסיסאתשןנה.היהזאבשל

סנדליס.נעלתמידלא.אמרןלנעליסקיפל,

II שלהמןפתלאישלחלןטיןדןמהבלתילהיןת

באהדתלזכןתבשעהןבההחלןצית,הצןפיןת

במינןמיןחדכשרןןתןבעזה ,החניכיס

 ) 67 ,'ע(שחס,הבריןת'!אללהתקשר

היהזאבלכך)מןדעלהיןת(שמבלינראה

מןשגאתלחיןת,שהתחילהראשןן

בתנןעההאמיתיהגיבןרשהןאנטי-גיבןר","אה

הקיבןצית.

II זאבאתתןפסלאII מנןער,מידידיןידידסיפר

היינן II ,ארןכהדרדכברתעמןשעשהאדס

פתאןסכזה.רןשסעשהמנהיג.שיהיהבטןחיס

מהחגיגןת.ןעןשהלהרקידשהתחילסיפרן

 .) 12ע'(שחס, " ...סרטיסעןדןבסןףעלין?קפץ

הביתהשכתבבמכתבצפןנהזאבשלתשןבתן

להקתשלהאמנןתימנהלההיהכאשר ,ל"מחן
ארץ-ישראלאתלייצגשנןעדההמחןל-

: IIהדימןקראטיהנןער IIבפסטיבלהעןבדת II כאן

ליאיןהזאת.הבגרןתאתהרןחןתלכלזרקתי

'חכמה',להרבןתלאבןחראני ...בהצןרך

ןזההאיש,היהכדלהתבגר'!לאכלןמר
לכלכהדלהיענןתכדיער.חיחייןאתסיפןרן.

II נדיבה"רןחtI-
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כלהלאהיחסיםמאדהתהדקושחלףבעשור
ועודהסרטשלזו-המצלמהביןפשוטיםכך

אפיה,אוגרלכורי-הוידיאושלזויותר

ולאמתקיימים,תחרויותקורסים, ,מפגשים
בתחוםאורראועיונייםמאמריםמעט

בעולם,זהמתפתח

העוסקים ,מעטיםלאאמניםישבארץגם
והקסטההחיהרקדןביןזובחתונה

בכ,ךלעסוקהמרביםמאלהאחתהמוקלטת,

מעטותלאשניםשעבדה ,פרלובנעמיהיא
יצירות,בהסרטתרבתומעוהיתהבצרפת

התערבותבגדרהיאהסרטהכל ,לדעתה

ישזאתואת ,והכוריאוגראפיההמחולבעצם
 ,והמעשההתכנוןבשעתלזכור

פרלוב,-אומרת-ירקדןיעודהיאייהמצלמה

חלקהואיקאטיכל ,ראשירקדןואפילויי

מהכוריאוגראפיהי.'

ושאתיתגמךושהךמויותלמנוע,איך
תתפושלאבתמונההעיקריהשטח

סתמיתריצפהרק

שלאכוריאוגראפיהשלסרטי-המחולמכל
דומנישראיתי, ,המצלמהעבורמראשנוצרה

פולחןייאתהמתעדזההואביותרשהשלם
מצלמהבאוש,פינהשלבגירסתהיי,האביב

בצילוםז,א,אח,דיקאטיללא ,ויחידהאחת

כלליתמתמונההעובר ,כולוהמחולשלרצוף

צילום,שיטתזוזוםי,יבוחזרהמקרובלצילום
 ,א,(ז ,היקאטישלמהמלאכותיותהנמנעת

וכךכללית),לתמונהתקריבביןחדממעבר
 ,אמיתיתתנועהשלאורגאניתתחושהנוצרת

בוידיאומחולצילוםשלהמעשיותהבעיות
ושאתיתגמדושהדמויות ,למנועאיך ;רבות

ריצפהרקתתפושלאבתמונההעיקריהשטח
דמויותשלתנועהאחרילעקובאיך ;סתמית
דייעלהרקדןאחריעיקובללאבודדות

מבטלשלמעשהמהלעברו,המצלמההטיית
התמונה;במרכזתמידהדמותכיהתנועה,את

בו-בזמןאבל ,בודדיםפרטיםלאבדלאאיך
שלהכלליתהצורהעללשמור

להטרידחייבותאלהכל-הכוריאוגראפיה
והצלם,הבמאיאת

הכוריאוגראפיםיי ;פרלובנעמיממשיכה

ואזהטכניקות,אתהעבודהכדיתוךלומדים

אולאפשרויותמודעיםלהיותמתחיליםהם
מראשויוצרים ,הוידיאולמגבלות

 '.ילתיעודהמותאמתכוריאוגראפיה

ברצינותלעסוקהראשוניםוישהמאלהאחת
גםכיוםפל,דציונההיא ,בארץבוידיאו-מחול

הציבוריתהמועצהשלהמחולועדתריייו
 ,מוחותייייכמנהלתבתפקידהואמנות,לתרבות



אירגנההיאוידאו,בענייניהמתמחהחברה

מיוחדקורסשניסכשלושלפני

למצלמה.לכוריאוגראפיה

ההתעניינותוגוברתהולכתציונה,שללדעתה
שלהתכניותמנהלאמנסזה.יצירתיבתחוס

סבוריערי,אליעזרהכללית,הטלויזיה

אלפימאותביןפופולאריוסחתאינושהמחול
פלדציונהעלמקובלתשאיכהדיעה-הצופיס

סקר-צפיהעלמבוססתאינהשגסודומני
תכניותלשדרנוטההואזאתובכל .כלשהו

בשנהלשדרהכלליתהטלויזיהבתכנית .מחול

האחתמהותיות:מחולסדרותשתיהקרובה
-20הבמאההמחולאמנותבתולדותעוסקת
אתהמתארתשמה, " DANCING "והשניה,

שונות.בתרבויותהמחול

אבל .מחולסרטימקריןהשניהערוץגס
קטעיסמשדריסהסקרובותלעיתיס

שסציוןללא-באלטיסמתוךמקוצריס

בגדרזהוהלהקה.הכוריאוגראףהיצירה,
לחדולשכדאינוהגוביוצריס,ביצירהזלזול

ממנו.

דמויותשלתנועהאחרילעקובאיך
עלהרקדןאחריעיקובללאבודדות

לעברוהמצלמההטייתידי

גסלתרבותהמועצהשלהמחולועדת
\ 

המצומצס,תקציבהבמסגרתמעניקה,

עוסקלמשל, .סרטי-מחולליוצרימענקיס
אוהדשלדיוקןבצילוסלויעידןחבמאיכרגע

שכברבת-שבע",יישלהאמנותימנהלהנהרין,

ממש.שלבינלאומיתלדמותהיה

הישראליתהנציגהגסהיאפלדציונה
 , DANCE SCREEN ,בינלאומיתבמסגרת

גרמניה,בפראנקפורט,שנהמדיהמתקיימת

העולס.מכלמחולסרטימתחריסבה

תמרשלעבודתהשסזכתהאףשנתייסלפני
ופרסבמקוסציונה,שהפיקהבן-עמי,

מכובדיס.

 DANCEה-פרסימחולקיסשבהןהקטגוריות,
SCRE EN כדלקמן:הן

המתעדתהפקה .סטודיואובימהצילוסא)
בימתיתיצירהמובהקתטלויזיוניתבצורה

שנושאתכניתאודיוקן .תיעודד)

תופעהאולהקהמסוייס,הכוריאוגראף
המחול.בתולדותהיסטורית

אתהמנצלתהפקהנסיונית.עבודהה)

ויוצרתהמדיוסשלהייחודיותאפשרויותיו

המחולבתחוסרגילבלתיאוחדשנימופע

התנועה.או

מיוחדפרסהשנההוענקאלהלקטגוריותפרט

חוף"ייציפוריקאנינגהסמרסשללעבודתו
מיוחדתבגירסה ,בישראל)גס(שבוצעה

לוידיאו.

אבלבודדים,פרטיםלאבדלאאיך
הכלליתהצורהעללשמורבו-בזמן

הכוריאוגראפיהשל

אינטנסיביתבצורהעוסקקאנינגהסמרס

המרשהחדשנית,מחשבבתכנתבשימוש

המחשבצגעלליצורלכוריאוגראף

בצגשימוששלנוסףפןזהכוריאוגראפיה.

האקדמיהשלהקיץבקורס .המחוללמטרות
שריר,יעקבלימדבירושליס,רוביןע"ש

אתבטקסאס,היושבהישראליהכוריאוגראף
זו.ייחודיתתכנהשלהשימושיס

המעונייניסכוריאוגראפיסאווידיאובמאי

 DANCEה-לתחרותעבודותיהסאתלהגיש
SCREEN הפרטיסאתלקבליוכלו ,השנה
 ,"יימוחותפל,דציונהאצללהרשמההדרושיס

 ~- . 02-617522טלפון

~ ~ 
-- • J I--ו

Yכהכוריאוגראפיה"חלקהוא'קאס'כל ..ראשירקדוואפילו

תבניתעלשמירהתוךמקורית,
הכוריאוגראפיה.

עלהמבוססתהפקה,למצלמה.גירסאב)

מחדשעיצובהתוךקיימת,כוריאוגראפיה

 .למצלמהבמיוחד

שנוצרהיצירהלוידיאו.כוריאוגראפיהג)

לצילוס.ומראשדחבמיו

,."'" , 
~. 
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הולנד ,"הבאהצעד"בלובואיליההרקדנית

The doncer Iljo Lovwen in "the N ext Step", Holond 

השפעהמשפיעההטלויזיה
המחולהתפתחותעלניכרת
שהכוריאוגראפיםככלבעולם.
לאפשרויותויותריותרמודעים

לרשותם,מעמידהשהטלויזיה
חדש:מדיוםונוצרהולן

, T,V מחול-

לואיסבאטיז/אןמאת

הטובהיהאסטירשפרדמסכימים,הכל

גםאלאלהפליא,רקדרקלאהואמכולם,
עלומצלמות,צלמיםעםמיומנתבצורהעבד
לדו-מימדתלת-מימדימחוללתרגםמנת

והאקרן,הקולנועיהמדיום

בלתיויותריותרנעשהמשהמחולכיום
כולו),ובעולם(בארה"בנפרד'מהאמנות

עשתההטלויזיההאם ;השאלהנשאלת

למוסיקההתקליטיםשגרמומהלמחול

התשובההמשחק?לאמנותוהקולנוע

עלמסוימת,בהסתייגותאבלייכן",היא
המחולעלהטלויזיהשהשפעתאף

זאתבכלומרומזת,עקיפהלעיתים

היטב,ניכרתהיא

התיחסוהאחרונותהשנים-25ברק

וממשיתרציניתבצורההמחולאנשי
מעמידהשהטלויזיהלאפשרויות,

שחלפוהשנים-15ברקלרשותם"
מקובלמרכיבהמחולמהווה

החלהמאזהטלויזיוני,בתפריט
 ," Donce in America "הסידרה
לפניזהתהליךהחלבאירופה

מכלדומה,בצורהוהתפתחכן,
 ,השידוראנשיחשיםמקום

אתתופסתחדשהשתופעה

לכנותהאפשרשאולימקומה,
, T,V ,מחול-

המחולשלתלת-מימדיותו

אותועושיםהחולףואופיו
ביותרהקשההאמנותילסוג

-35ברקהרילהנצחה,
ישהאחרונותהשנים

כתבי-תנועהשלמצומצםמספרעלהסכמה
במדיוםהמחולשבצילוםהקשייםמקובלים,

לכ,ךגרמווהטלויזיההסרטשלהדו-מימדי
רציניותהסתייגויותרביםמחולשלאמני

שמוסיקאיםכשםממשיצירותיהם,מצילום

תקליטיםגביעלמההקלטהתחילהחששו
עשיהכדיתוךאולםברשמקול,יותרומאוחר

מומחיםוהופיעוצילוםשיטותהתגבשו

מחול,לצילומי

מרכיביםמספרבהדרגהגילוכוריאוגראפים

למשל,יצירותיהם,בצילוםבסיסייםועקרונות

כפיהחלל,תפיסתאתמשנההצילוםאיך
עומקייאיןבאלאנשין;ג'ורג'בשעתושהזהיר

קטנים",אוגדליםרקהרקדנים ,בטלויזיה
טיילורפוללטלויזיה,במחולשהתנסהוכמי

החלל,תחושתעללשמורתבקשייאםקבע; t4נ
אתלקרבדרכיםלחפשזאתבכלעליך ט--

עליופיעוהםכןלאשאםלרקדנים,המצלמה
להציבנוהגיםאנחנוזעירים,כחרקיםהמרקע

שהמצלמהכךנמו,ךכן-נעעלהמצלמותאת
ומצלמים ,הבימהקידמתשללרמפהסמוכה

הם-לרקדניםמחניףזהמעלה,כלפיבזוית

יותר."גבוהיםנראים

ההשפעהעלהמורים ,ברוריםנתוניםקיימים

למשל,המחול,עלהטלויזיהשלהמסחרית
קהלהרכבאתבדקהג'ופרישלשלהקתושעה

מכללאחוז-59שהתבררשלה,הצופים
במופעיםלצפותלראשונהשבאוהצופים,

הלהקהעלבתכניתשצפואחריכךעשושלהם,
בטלויזיה,

טיילורפולשללהקתומנכ"ל ,יסלמאןרוברט
אולתרוםהמוכניםמאלהשרביםמעי,ד

עבודתהאתהכירובלהקה,כספיםלהשקיע
במופענוכחיםהםייואזטלויזיה,משדרידרך

אותם"מהמםוזהחי,

שלתחליףשאין ,מסכימיםהמומחיםמרבית
זוכהאתהבתיאטרוןרקי,החלמופעממש

התנועה ,המהירות ,הקצבשלהמלאהלחוויה
והאנרגיה,

חייםמופעיםהבאתרקאינובטלויזיהמחול
בעלהואוהמשודרהמצולםהמחול ,לשידור

 ,ברורהחי,הבימתילמופעשאיןאמצעים
באמצעותלהגיעיכולהמצולמתשיצירה
מהקהלכמהפיגדוללהקהלוהשידורהקלטת

נוסף,מרכיבגםוישבתיאטרון,הפוטנציאלי

עלופרי'גלהקתשלהתכניתלמשל ,תיעודי
(של "האביבפולחןיישלהשיחזורעבודת

בצורההמתארת ,וסטראבינסקי)ינסקי'ניז

הסופיתהתוצאהואתהתהליךאתמרשימה
כאחד,

תפקידממלאגםהטלויזיוניהתיעוד
מיכאיל ,מעוליםביצועיםאחריבמעקב

המצולםהרקדןאוליהואבארישניקוב
בשללהונצחהוא ,ביותרוהמוסרט
השמרניהקלאסימהבאלט ,םיתפקיד

ומשונים,משעשעיםלנסיונותועדביותר

שלווהקאריירההיותהשתתף,בהם

הקלטות ,למעשההסתיימהכרקדן
היסטוריתתעודהבגדרכברהןהללו

עסקדרכומראשיתחשובה,

משום ,טלויזיהבצילומיבארישניקוב
האופיאתלבטלהדרךשזושחש

אמנותו,שלוהחולףהרגעי

עללשמור,המבקשיסלמאןגם

זאתבכל ,החיהמופעעליונות

אמצעיהיאהטלויזיהיי ;מודה

זאתחייביםאנוחשוב,רושימ
להםלהראות-הבאיםלדורות

שלהמחול ,למשלנראה,איך
עלמבוצעאספלאנד"ייטיילור

המקורי."הצוותידי

הטלויזיהחשיבותמלבד

ניכרת ,שימורשלכאמצעי

בהסרטהגוברתהתעניינות

מחול,ביצירתעצמאיכמרכיב

שעסקהראשונים,אחדהיהקאנינגהםמרס

במיוחדמחולבעיצובשנה 20לפניכבר
לראשונהשודרשנה 17לפניבסרט,לצילום
הסידרה(במסגרתשלו "לטלויזיהייאירוע

חשובדרךציוןשהיה ,)"באמריקהיימחול

זה,בתחום

ויצראטלסצ'רלסהקולנועאישעםעבדהוא
חדשותצורותיאחרחיפוששלמעולהמרקם

במצלמההתשתמשוהם ,וחללמחולשל
תנועתידיעלעצמו,בפניכוריאוגראפיכמרכיב
רקהיתהלאהמצלמה ,עצמההמצלמה

 ,הצופהשלמבטואתבעזרתולמקדאמצעי

עצמו,בזכותלמבצעהפכההיא

יצירתועלקאנינגהםעםעבדקפלןאליוט

" Changing Times " לבצע" , 1989בשנת' c ut ' 
קפלןאמר- "פשוטלאדברהואבמחול
ירית-אקדח,אושיחדוחותךאינךיי-בראיון



תנועה.-גולמיתאינפורמציהחותךאתה
ממרכיביםשלמהעבודהליצורהואהאתגר

להביויוכלשהצופהכך ,תנועה][שלמופשטים

מדובר".במה

ביקשלעולמו,שהלךלפנירבותשנים

הקסום "האגוזיםמפצחייאתלצלםבאלאנשיו
זה.לצורךתסריטכתבאףהואבסרט.שלו

עזבונו,עלוהממונהמזכירתוהורגו,ברברה
 ,ש'המפצח'לכ,ךמודעיםאינםייאנשים :אומרת
רקלמעשהכולל ,דקות 90הבימהעלהנמשך

המערכהכלממש.מחולשלדקות 20

משחקכולה ,עלילתיתלמעשההיאהראשונה
שלזהמרכיבלפתחרצהבאלאנשיוופעלולים.

ולשזור ,הסרטשלהאמצעיםבעזרתקסמים
המקורימהסיפורפרטיםעודהמחולבקטעי

בגירסההשתמשלאשבהם ,הופמוט.א..אשל

 ".שלוהבימתית

ההולכתההשפעההיאזה,בענייושמרגשמה
כתגובהעצמה,ביצירההניכרתוגוברת,

שפעכלעלהטלויזיוניהמחוללהתפתחות

אפשרויותיו.

רבותהסתייגויותלושהיומודה,טיילורפול

אתראיתיכיייאםהמוסרט,למחולביחס

שוכנעהוארחב".לקהללהגיעכאמצעיערכו

הדעתאתהמניחהבצורהמחוללצלםשאפשר

שניםלפניצולמה " Last Look "שיצירתואחרי
בדנמרק.מספר

וניתובמראות,השתמשתיבהעבודה,ייזו

הבמאימיוחדות.השתקפויותמינימהולהפיק
תמידניתושלאכ,ךזאתלצלםדרכיםמצא

ביקשתיעצמו.והרקדוהבבואהביולהבדיל

מזוויתבצילוסהסרטאתולסייסלפתוחממנו
 ,לרקדניסמעלגבוהמצויההמצלמהמיוחדת:

הביוהבמאיממסוק.כצילוסנראהשהדברעד

-קורהתמידשלאמה-שליהכוונהאת
המיוחדלוסיהצאתלבצעטכניתדרךומצא

רעיווכלהמחול.אתומסייסהפותחהזה,
 "מצידו.נלהבתתשובהמידמצאצעתי][שה

ן Iשאם, Iמ Iמסכם Iהמומחת Iמרב

רקהחן.למופעממששלף Iתחל
המלאהה Iלחווזוכהאתהאטרון Iבת
התנועהרות, Iהמההקצב,של

ה. Iוהאנרג

שמחטיילור " Last Look "צילומיהצלחתאחרי
יצירתואתשראתה ,קינברגודי'גשהבמאית

" Speaking in T ongues ", על , 1988משנת
לצילוסביחסהתעניינותהביעההבימה

עבודהשזו ,ידעתיייתמידבסרט.המחול
כךהצילוסאתתכננולטלויזיה.שתתאיס

בדרוסקטנהבעיירה ,'חוץצילומי'לשיתאיס

ליצורהחלטתיאולפו.במסגרתלא ,ארה"ב

אתלהתאיסרקלא ,ממשחדשותתנועות

שעשיתיכפילמצלמה,והיציאותהכניסות
 ,חדשהעבודהממשתהיהזובעבר.

 ."טלויזיונית

יותרייקינברג:הבמאיתזאתשסיכמהכפי

שהמדיוסבמהיניסמתעניאפיסאוגרכוריויותר

הדדיאימוונוצרלהס.להציעיכולשלנו
יוסשיגיע ,מקווהאניממש.שלפעולהושיתוף

במיוחדשהוזמומחולליצוריהיהניתובו
הטלויזיהאנשי,אנחנו .הטלויזיהעבור

אפשרותלקראתהתחנכנו ,והכוריאוגראפים

 ."כזו

Copyright: Greoter Washington 
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וולונד ," DV8 " ,"םימוזרדגיםיי
Stronge Fish", "DV8", London " 

ותהתחר
שיתהחמי

ולחלויויאו-מ
 1992דצמברפאריס,

דיאנשגידעוןמאת

הפרסייעלהחמישיתמחול-הוידאותחרות

ולסאבהתקיימה- "הגדולהבינלאומי
" Espace Pierre Cardin '; סיבתאריכבפאריס

 ,מוצלחוועירזההיה . 1992בדצמבר 18-20

שנרשמו ,ארצות-28מהיצירות 160אתלמייו

דותעוארבעדייעלמוקדסמיוולתחרות,

 .לתחרותשהוגשוהעבודותסוגילפי ,שיפוט

שהיו"רלוידיאו",מחולליייצירותהמיווועדת
ליימסורותזו ,(שוודיה)הגרבנטהיהשלה
פראנסואזהאתנולוגיתבראשות ,בעולס"מחול

וזו ,במוסקווההתכנסה(צרפת),גרינד

 ,"בוידיאוחות"ודומחקריסיילקטגוריה
ספריתיימנהלתניקולס,מדלייובראשות
ביו-יורק,התכנסה ,"סנטרלינקולושלהמחול

ישב-בראשהגדולה)(מבריטניהלוקייר,ובוב

 .בימתיותיצירותלצילוסועדה

הפרסאתלבסוףלחלקהוטלעליההועדה
בנטגרינ,זמפראנסואזמורכבתהיתההגדול

 .ניקולסומדלייולוקיירבוב ,הגר

המוצאארצותלפישהוגשוהעבודותחלוקת

 , 17היבריטנ ,עבודות 36צרפת :כדלקמוהיתה
אוסטראליה , 11גרמניה , 12איטליה , 15קנדה

יתר . 5ב"ארה , 6כוסלובקיה'צ , 9בלגיה , 9
 .ותנושורבותמארצותבאוהעבודות

אנג'ליושללעבודתוהוענקהגדולהפרס
קותדה 12בתיצירתועל(צרפת), 'וקאז'פרלז

" Un Trait d'union " בצרפתיתהמצייו(שס
מרקמאתלמוסיקהמקשר),אומפרידיימקף",

המרכזיהנושאהיאאדסשלבדידותו .כהאו

המלטףרופא ,ישנהעורכורסתזה.מחולשל

אורח,ידידשמפזרתפוזיסנסיוו,חייתברוך

ברקע,מתנופףלבוווילווקשר,ליצורהמבקש
הנובע,גברים,שללמאבקסרקעמשמשיס

להיותומהכמיההבשותףמהצורךבעצס,

 ·שותף

קיבלוידיאועבורצירהיהפרסאת

עלקווארנסטרסקנתהשוודיהכוריאוגראף

המשתתפיסוהרקדוהרקדניתיידואט".עבודתו

 .וטי.מאתלמוסיקהזה,לשנייםבמחול

 ,הסיחד.גסורכותנוקשותמייצגיסאדולפסוו,
הנעאח,זאנושיגוףהמהוויסשנייסבעצס,

בו-בזמו:ומלאכותיתטבעיתסביבהבתוך

פינלנדחוףעלהרוסיסשחפרומערה,
מביצוריכחלקהראשונה,העולסבמלחמת

החוף·

 " Weל-ניתומחולמסורותתיעודעבורהפרס
" Jive Like This וכו ,בדרוס-אפריקהשצולס

שעהבמשךהמתאר ,מארה"בהוידאולסרט
 ,באמריקההמצוייםהריקודסגנונותשללאת

שזהלומר,אפשרייברייקדאנס".ועדסלאו""מ
יחד.התושביםכלידיעלונרקדשנוצרמחול

דייוידזכובימתימופעתיעודעבורבפרס

 _ 4ךשלהסהדואטעבור ,עזרלוודניאלפארסונס



 ,צרים)היןשניידיעלבארץבןצע(שגם

שלהשידןרשירןתידיעלשצןלם ,"חיםייא

דנמרק·

מןרכב ,רבהיסטןריערךבעלןידיאןסרט

ני,מןדרהמחןלאןדןתעלהיסטןרימחןמר

שלפני ,בגרמניהבמחןלהעןסק ,"החןפשייי

פ.ידיעלןנערךשנאסף ,השניההעןלםמלחמת

שהקרנתן ,גרמניה)(מהיידלברג,פייסנבןרגר
יםימקןרסרטיםכןללהןא .דקןת 134נמשכת

נידי ,יןס ,לאבאן ,ןיגמןשלעבןדתםאןדןתעל

חלאדקרןסאליהןיידט,אןיז,אימפקןבן

 .ןאחרים

סקןעתיעןדיערךלןתעבנןספןתעבןדןת

 .אסיהמדרןם-מזרחבמחןלןת

ריאהשלזןהיתהסקרנןתמעןררתיצירה

Rea Pihlasvii (פילהאסןןיטה ta ( מגרמניה. 
ביסןדןתמשתמששלה "ורןדרעשיי

רפןאיטיפןל ,עציםחטיבתכגןן ,ריאליסטיים
אןירהליצירתןדיגדןגהאבקןת ,בבית-חןלים

כביכןלבחללשטיםאדםבניזןגבה ,קפקאית
 .המשיכהכןחללא

לעצמאןתשזכן ,ממדינןתםייןצרמספר

מסלובניה .לבלתשןמתיםיראוהיו ,הנלאחרן
הקדמהיי ,חלקיםבארבעהוידיאן-סרטנתקבל

ולילהיוםשלבאןירהמתוארתבן ,שמן "לקיץ
תפןזבצבעןצעיפיםרקדניםשלהפיכתם

עבןדה ,חמימןתשלבאןירהדואןתלציפןרים

יסרטשלהרגילבהצעדןפןיןצאת

 .ןידיאו-מחןל

הכןריאןגראףידיעלנוצר "סוזנהשליןמנהיי

שבןעמתארתהיצירה .מקרןאטיהפרייס .מ

האינטימי.יןמנהבעזרת ,נערהשלבחייה

ניקןי ,באףחיטןט ,הגןףשלתקריבצילומי

חלקמהןויםןאןפנייםשחןרןתנעליים ,השניים

 .שבעןלמהמהדימןיים

M "היצירההגיעהכיהימצ imetisme " שנושאה

הנןבלהעלהתבסס ,ןיזנר .ד ,היוצר .ספרןתי
שר-המשטרהאןדןתעלצןןייגסטפאןמאת

ללאהמשטריםכלאתששירת ,פןשההצרפתי
הכןחבמרכזלהשארמנתעל ,מצפןןנקיפות

קןדםנןצרהשהעבןדה ,היהראהנהשלטןני.

 .לןידיאןדןןקאןלא ,מהילבכל

שלןשתבמשךלהראןתאפשריבלתיזההיה
 .שהןגשןהעבןדןת 160כללאתהתחרןתימי

אתישמרןאכןהתחרןתשמארגנילקןןתיש

לרשןתשיעמןדבארכיןן,כןלןבןדןתעה

שהןגשןהעבןדןת 600אתןשיכלול ,םניייהמעונ

 . 1988בשנתהןןסדהמאזלתחרןת

לכוריאולוגיההחברהנשיאהואדיאנשוןעדגר"(ד

 .ה)יגרנבהו

באושפינהאודותקרמןאשאנטללשסרטהוןמת

From C honlol Ackermon's video ofoul Pina Bausch 

GRAND PRIX 
INTERNATIONAL 

ןהרשמה:לפרטיםכתןבת
Espace Pierre Cardin - G rand Prix Inleroliona l 
Video Dance 
1 ,avenue Gabriel - F-75008 - Paris -_r Tel 3311 )42669144 

~ 53 60 42 47 ) 11 33 Fax 

לארייהדניאל :כוריאוגראפיה ;ייאסטראחן"להקת

Aslachan" ; Choreography: Daniel Larrier " 
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מזמינהלמחולהמלנותיתהאקדמיה

להשתתףלילדיםלבלטמורים

אופי,רביקודבהשתלמויות

לילדים,חופשיתתנועה

אינטנסיבייםקורסים

לילדיםהלימודיםבתוננית

הוראה,לתעודתובהננה

ל IIמהרבכרםסוכותהמועךבחולקורסיםוהצפון:בחיפה

חנוכהוחופשתסוכותהמועדבחולקורסיםוהמרכז:בתר-אביב
UJ 

~----------------------------------
האנגליתבשפההקורםים~כל

~ ------~------------------------~ o 
UJ 

~ 
 ,בן-שימוללריקילפנותנאוהרשמה,לפרטים

20שמואלאבןירח /  02-867789טל.ירושלים, 6

 06-751838/9טלפוז:האולפזמזכירותלפכותתוכלולפרטים

למחולאולפןהירדן,עמקאזוריתמועצהס
 06-751838טל, 15132הירדןעמקנעדואר

THE REGIONAL SCHOOL OF DANCE 
06-751 838 JORDAN VALLEY 151 32 TEL 

~ 
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אןרןהדהאןמנןתית:מנהלת • ',"- >.4
אלרןאיבצלאלאןלפנים:מנהל

באולפון:לימודים
פלדנקרייז,בשיטתתנועהמודרני,מחולקלאטי,בלט

אשכולנועהבנוטחתנועהוכתבתנועהג'אז,יצירה,אימפרוביזציה,

המורים:חבר

פילקמרינהרימון,נתניה-קלאטיבלט
כפריג'וזוכפרי,עודדאורן,הדה-מודרניריקוד

עבאדיהדט-תנועהוכתבתנועה

שרעביליאורה-באימפרוביזציהצעיריםלילדיםריקוד
גלמןיפיםבקייב,אולגהרבינוביץ,גיטה-בפטנתרמלוויס

וקלאסימודרנימחולשילוב
הגיליםלכלכיתות
מתחיליםלמבוגריםמיוחדתכיתה

 03-347233 ;טלא"ת 100המלךשלמה

המנווה

ומנקייופספרייומחיו

ואורויהבהכהות
השנהכללאורךהרמותלכלשעורים

 03-5228214טל;ת"א , 72גוריוןבו tשד
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שדיכקולהמוןקול /
(קהלת) / 

הנעהקבוצה,שלקסמה
נשמהכמואחד:ש Iכא

לכלהמשותפתאחת
לו Iכאנראוכולםם. Iהרקדנ

ספונטאנןבאופום Iנעהם

זאתעםחד Iאךשן, Iוא

מושלםאום Iבת

אלסטרגלמאת

קבוצהשללהנעהביותרהבסיסיתהדרן
שאולאוניסונוהמושג .באוניסונוהיאבריקוד

קטעלתיאורמשמשהואשם ,מהמוסיקה

םישותפהכלבוקולי),(בייחודמוסיקלי
אותםאתבו-זמניתשריםכולםיחיד.בתפקיד

הרקדניםכלכאשר-במחולגםונדצלילים,
 ,הכיווןולאותוזמניתבו ,זהותתנועותעושים

 .אוניסונוזהו

המחול,צופיבקרבדופןיוצאשאינני ,מניחאני
הראשונותהחזקותהחוויותשאחתאספר,אם

הנעה ,קבוצהשלקסמההיתהמהמחולשלי
לכלהמשותפתאחתנשמהכמואח:דכאיש

באופןנעיםהםכאילונראוכולם .הרקדנים

בתיאוםזאתעםיחדאד ,ואישיספונטאני

משמעתלכדדרושה-פשוטאינווזהמושלם.

הפרימהלהן.מסוגלרקדןכלשלאודייקנות,
בישראלשהופיעה ,פאבלובהנדאז'דהבאלרינה
 ,מוסקבהשלהקלאסיהבלטלהקתבמסגרת

כי ,בראיוןסיפרהבלט")סיטי(יימוסקבה

חלקמלהיותיותרהרבהקלכסולניתלרקוד
יחדהנעות ,בנותאותן , Corps de balletמה-

 "בלטדהקור"הבנותהסולנים.למעלליכרקע
כרוןותפקידן ,פעםאףלבדןרוקדותאינן

 ,לבלוטואסורלפספסאסור .רביםבתיסכולים
תורשהלאהגמישההרקדנית :לטובהלאואף

הכיהרקדנית iמחברותיהיותרגבוהרגללהניף
פירואטיםיותרלעשותתורשהלאטכנית

 ,הסולניםבצלכמובן,זאת,וכל .מהאחרות
התשואות.מרביתאתלבסוףהמקבלים

, 

דיקרמןאמיררישומים:

כמעטהשפעהישנההיטבהמבוצעלאוניסונו

היטבהנחרטתתמונהזוהקהל.עלהיפנוטית

מעטלא-אותםוסוחפתהצופיםבזיכרון
אוניסונולפרקלבסוףמתלכדיםמחולות

ישלאוניסונו .מהקהלתשואותשלפרץהסוחט
תמציתהינהאחדכאישהרביםתנועת-כוח

נובעותמכאןאד .בקבוצההריקודשלהעוצמה

זה.גראפיאוכוריאמצעישלהמגבלותגם

הואזהבהקשרייכוח"שהמושגלטעון,ברצוני
גבולישהחיים,שטחיבכלוכמו-מדוייק
כוחניותשכן ,בכוחהשימוששלליעילות

 .לתיחכוםהנגדיבקוטבנמצאת

'. ,. 

• 
 ,קבוצהשלהנעה :ברורההיאהשניההטענה
דורשת ,שוניםתפקידיםישנםשבה

מאשר ,יותרגבוההמיומנותאוגראףימהכור

פיזורכילומרכמובןניתן .אוניסונוקטעיצירת
דורשאינואחדלכלשונותתנועותשל

שלוהדייקנותהמשמעתאתמהלהקה
ייחייםלרקדניםהיוצרעושהובכד ,האוניסונו

איחודישנוטובהבכוריאוגרפיהאולם ."קלים
מתלכדיםדברשלשבסופו ,שוניםנושאיםשל

 .התפקידיםכלביןקשרישנו .אחתלשלמות
הסיבהגםוזו ,שקוףכזהקשרבאוניסונו

שכןריקו,דשלהאחרוןבפרקבולשימוש
 .אחתלאמירהלהתלכדקצוותםיאמורוםיבס

 ,לבנאליותגולשתמדיברורהאמירהכלאד
צופים ,מאמנותהרחוקיםלצופיםאולישטובה
מוכניםאינםאדתרבותיים",יילהיותהרוצים

 .כדלשםלהתאמץ

טב Iההמבוצעסונו Iלאונ
I כמעטהשפעהשנה

הקהל.עלת Iפנוט Iה
-כוחש Iסונו Iלאונ

אחדש Iכאם Iהרבתנועת

העוצמהת Iתמצנה Iה

בקבוצהקוד Iהרשל

גירוייםשלמספיקרחבלמגווןשנחשףקהל
עלברובוהמתבססמחולימצא ,מחוליים
תחושהאחריהשמותירהכחויה ,אחידהתנועה

-האוניסונושלבתאומוגםוכדריקנות.של
לימיןאחת ,זהותקבוצותלשתיהחלוקה
זובמראהכבבואההרוקדות ,לשמאלוהשניה

 .זושל

שלרבדיםכמהקיימיםבאמתטובותביצירות
נוספתצפייהכל .משמעותשלכןוכמומבנה

ביןובקשריםבעבודה,אחרפןלגלותעשוייה
ובמיוחדבספרות ,בקולנועכד .מרכיביה
מוסיקהלטובתמהאוניסונושנפרדה ,במוסיקה
מגווניםכליםועםתפקידיםמרובתמורכבת

 .הבינייםבימיכבר

האוניסונו,כילומרניתןלא ,זאתעםיחד
 .משוכפלסולופשוטהואמורכבותו,מבחינת

(והמגווןשונהפיזיתהופעהבעלירקדניםשכן
יותרגדולכללבדרןהואמודרניותבלהקות

זהשוניםתמידיהיוקלאסיות),בלהקותמאשר
אותם .לנתחממשניתןשלאבאופניםגםמזה,

יכוליםהרקדניםביןמאודאישייםהבדלים
כאןישאד-לריקודמרתקמימדלהוסיף
שלגדולהקבוצהבתוד :מינוןשלשאלה

לכלכפרטיםייבדלוביח,דהנעיםרקדנים
בשורהמהרוקדיםארבעהאושלושההיותר

וככללאיבו,דהולכיםהשארהקדמית.

שלהמשמעותגםכד ,יותרגדולהשהקבוצה
 .פוחתתבריקודכפרטיםהשתתפותם

שלהאחרלאספקטגםקשורההמינוןשאלת

לאבחיים,כמו ,באמנות .העוצמה-האוניסונו
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ישלזעקהבקרה,ללאבכוחלהשתמשניתן

בלתיזעקותאךללחישה,מאשרכוחיותר
להיאטםלמאזיןשגורםלרעשהופכותפוסקות
 ,רםבקולהנאמראתולדחות

עוצמהבהישוהאחידההמלוכדתהקבוצה

מתעוררתמסוייםמרגעהחלאך ,כובשת

אם ,זהבשלב ,כפרטיםהרקדניםלגביסקרנות
לגביההבחנהמתחדדתנמש,ךעדייןהאוניסונו
ואם ,השוניםהמשתתפיםבתנועתההבדלים

מתבררהאחידות,שלשבירהבהמשךאין

אינםהרקדניםביןשההבדליםלצופה,

נעשיתוהאחידותלמחול,משמעותיים
גוונית,-חד

הואהאוניסונו ,איפוא ,פורמליתמבחינה

שמומלץוחזקפשוטגראפיאוכורייאמצע

ביחסגישתיגםזוהיבחסכנות,בולהשתמש
ולשמאל,לימיןהקבוצותלחלוקת

אותההופכתשלההבולטתשהסימטריה
ולעוספשטנייותראףכוריאוגרפילאמצעי

-הפורמאליההיבטעצמו,מהאוניסונו
ובראשכשלעצמו,במחולההסתכלות

ותריבהחשובהוא-מבניתמבחינהובראשונה

עודכמובןישנםאךהמודרניסטית,לביקורת
יתכן ,המחוללחווייתחשוביםהיבטים
-שייקספירשלכמאמרו ,במהכולושהעולם

 .היאהבמה ,ההופעהזמןשבמשך ,ספקאיןאך

בקבוצההמחול ,סגורולרובקטןעולם ,העולם

יומה ,החברתיהקיוםאתלשקףמסוגל
שבה ,חברהזוהיבאוניסונו?הנעההחברה

כאשרהפרטים,ביןמלאהסולידריותישנה
עצמאותועללוותרוניתן ,לקבוצהמשניהיחיד

ליחידיםסובלנותכזובחברהאין ,בקלות

קטנהתנועהכלגדולה,בקבוצהאך ,חריגים
כוח,ורבתגדולהמתנועהחלקהיאהיחידשל
תחושתליחידשמעניק ,שבטי l/ביחד I/זהו

 ,וביטחוןעוצמה

,) 

~ 
לזעקה

כוחיותריש

ללחישה.מאשר
זעקותאך

פוסקותבלתי
לרעשהופכות

'\ 

אתלרצותכדייחדיורוקדיםהשבטאנשי
אלהכל-הגשםבריקודמתלכדהכפר ,האלים

שהןההיסטוריה,משחרהידועותפעילויות

הנעשיתחברתיתכפעילותלריקודהמקור
התפתחהיותרשמאוחרהמשתתפים,להנאת

 ,האמנותילריקוד

אמילהידועהיהודיהצרפתיהסוציולוגלפי
חברה ,) Emil Druckheim (דרקהיים

העבודהחלוקתבהזוהיאפרימיטיבית
התמחותמאודמעטבהשימינימלית,

כאלהחברות ,חברתייםוהבדליםמקצועית
מבפנים,והןמבחוץהןלשונה,פתוחותאינן

שייכותתחושתלחבריהןמעניקותהןאך
גם ,המודרנילאדםמוכרתשאינה ,חזקה

(ולפינובעותבימינוטוטאליטריותחברות
פרוםאריךהפסיכולוגישלהנודעתגישתו

) Erich Fro mm ( וחרדותיו ,לשייכותמהכמיהה
הגוףמולואפסותובדידותועקבהפרטשל

וןינסהואהטוטליטאריהפתרון ,החברתי

כמובחיים,אךבאוניסונו,ולרקודלשוב

מיושנותנוסחאותאללשובנסיוןזהובאמנות,
 ,מציאותיותובלתי

שהחברההרי ,דרקהייםשלבגישתונמשיךאם

אשר ,אברים-מרובהאורגניזםהיאהמודרנית

ומשתכללתההולכת ,תפקידיםחלוקתבויש
הינוכזולחברההמקבילהריקוד ,הזמןכל

אשר ,שונהתפקידישרקדןלכלשבוריקוד
הצופה ,למכלולבהקשררקנתפסתמשמעותו

בריקוד ,כזהבריקודאחרתלהסתכלותנדרש

גםולהתמקד ,מקרובלצפותאפשרהאוניסונו

האמירהאתלאבדמבליבוד,דברקדן
תפקידיםומרובימורכביםריקודים ,הכללית
אינוהמבטכאשרמרחוק,צפייהדורשים

 ,במכלולחשאלא ,פרטאףעלמתמקד

באלט I/שלהאמנותימנהלו ,תיפורסיוויליאם

שלהעצומהבמורכבותדועי , l/פראנקפורט
מאדתפקידיםחלוקתבהםשיש ,מחולותיו,

באמצע, I/כגוןפורסיית,שלמחולותיומגוונת,

החברתיהקיוםאתםימשקפ l/מוגבהקצת

מאודקרהרוחבהםשנושבתבכ,ךגםהעכשווי

והקשר ,מינימאלייהרגשהמבע :ניכורשל
הוא-צמודיםבדואטיםגםהבין-אישי

 ,סנטימנטיםוחסרפונקציונאלי

פרט ,ברירותעודאיןהאם ,לתהותניתן

 ,טוטאליטאריאךנלהבונוניסאו-אלהלשתים
 ,למכלולייחודייםתפקידיהשוזרמחולומולו
אךפונקציונלית,מבחינהחשובפרטכלשבו
במחול,לפחות ,כשלעצמוחשיבותנטול

 ,יחידיםביןהתחברותשלסוגיםעודקיימים

בריקודהעולםמלואהוא ,כמובןהיחי,ד
נזכרואני ,וחשוףבודדגםהואאך-הסולו
מכל ,)" King of Wara "(נהרין,אוהדשלבסולו
במיוחד ,משתתפיםמעוטיבריקודים ,מקום

אינטימית,קבוצהלהיווצריכולהבדואטים,
 ,שותפותשלרקעעלמתבטאפרטכלשבה

בהריאביב I/גראהם,מרתהשלרתהייצ
בו ,כזהלמחולדוגמאהיא l/ים'האפלאצ
ואםהיחי,דאתמבטלתאינההקבוצה
-r-שלתורווגםיתכן-אפשריזהבמחול
כ I 1נi ,יגיעהעולם



~ 

מתחילת
היוםועדהמאה

מחקריםנערכו

יהודישעניינםרבים

היסטוריונים,אתיופיה.

סוציולוגים,
אנתרופולוגים,

האירוואחריםמוסיקאים

מהיבטיםהעדהחייאת

במחולשרקדומה,שונים.
נגעו.טרםהעדה

במחולמתמקדזהמחקר
השארביןעוקבבישראל,העדה
שתימאזבושחלוהשינוייםאחר

משה(מבצעהגדולותהעליות
 ,)-1991בשלמהומבצע-1984ב
המחולתרומתשלניצניםלגלותומבקש

הכתבהבארץ.התרבותלחייהאתיופי
שערכתיהעדהחייתיעודעלמתבססת

הציבוריתהמועצהבתמיכת '-93 ' 90בשנים

בישראללמחולוהספריהולאמנותלתרבות

אשלרותמאת

גנאישםהןאייפלאשים"-ישראלביתאעדת

-זרים"ייןפירןשןהנןצריםלהםשנתנן
טאנאאגםסביבמחןזןתבכמההתגןררה

בכפריםחיןהםאתיןפיה.שלמערבהשבצפןן

(טןקןל)עגןלןתבקתןת 15-10ןבהםקטנים

עבדןהגבריםןעיזים.פרןת ,תרנגןלןתןגידלן

 ,בנפחןתעסקןאןכאריסים,בשדןת,בעיקר

ייצרןןהנשיםער,ןלפחןתתשנחשבהמלאכה
בכללגבן.קשןריםכשהתינןקןתחימרכלי

חיימקדס").(ייביתתפילהביתהיהכפר
מןשתתיםןהיןהקייסים,בידינןהלןהדת

בעלפירןשיםבתןספתשבכתב,התןרהעל

העדהכתביןעל ,לדןרמדןרשנמסרןפה,

כך .געזבשפתשנרשמןהמקןדשים

מקןרלידהבקתןתתמידנבנןלמשל

יןכלןשיןשביהןכדיזןרמים,מים

בטבילה.הכרןכןתהמצןןתאתלקיים

ןבשפתבלבןשםשלהם,במראה
העדהבנינבדלןלאשלהםהדיבןר

האמהארישבטיבעיקרמשכניהם,

אןתםרקדןגםהם Iז IGREjןהטיגרה

תחתיחפןתברגלייםעם,ריקןדי

סככהבתןךאןהשמיםכיפת

(טקסשמחןתלכבןדשהןקמה

ימים). 10-8שנמשךלמשל,החתןנה

מתןךשנלמדןהמסןרתיים,הריקןדים

לכל.פתןחיםהיןהדרכה,ללאצפייה,

האסקסטההאמהארי,הריקןד

Aj זIESKES , כתפיים,עבןדתבעיקרןהןא

למןצאהבהתאםמשתניםשגןןניה

העדהןרןבהיןתגןז'אם).מינגה(גןנדר,

האןפייניתהאסקסטהגןנדר,באזןרישב

בשילןבבישראל,יןתרהנפןצההיאלן

שלעיניהםראןתלפינןספים,מןטיבים
ןשלהשןנןת,הןןריאציןת(ניתןח .הרןקדים

למחןלבספריהנמצאהתנןעתיים,החןמרים
אריאלה).בבית

בנישלהאמהאריתהאסקסטהנראיתןכך
הנעיםרןקדיםשלבמאסהתחילתהגןנדר:

כפןת ,השעןןמחןגיכיןןןנגדמעגלבכעין
בקצבכףמןחאיםןהםהכתפייםבגןבהידיהם

ממשהרןקדים .מדהימההצפיפןת . 2/4של
מןכןחשןאביםןכנראהבזה,זהמתחככים

מזכיריםהםמרחןקהזאת.המסןככתהקירבה

ברגעלהתחמם.המבקשיםפינגןןיניםחבןרת

מרכזלעברןמסתןבביםנעצריםהםמסןים

המןחאיםאנשיםשלחןמהמעיןנןצרת .המעגל

גןפםמשקלאתןמעביריםבטקסיןתכפיים
ברכןתןנעןתמשןחררןתברכיהםלרגל,מרגל

ןמטה.מעלה

לקראתבשלןהכלןגןאה,הןלכתההתרגשןת

ירקדןאלה .למרכזהסןלניםשלפריצתם

ןירטןאןזיןת,שלהפגנהשתהיהאסקסטה,

מתישיםהסןלןקטעיאילתןר.ןכןשריצירתיןת

-45מיןתר ,כללבדרך ,נמשכיםאינםןלכן
האנרגיהמטעניאתשפרקןהסןלנים .שניןת

תןפסיםןאחריםכןחלהחליףיןצאיםשלהם
להגיעאןתםמעןדדהקהלמקןמם.את

אתממריציםמצידםןהםחדשיםלשיאים

עןמדם.עלאסקסטהלרקןדאןתםהמקיפים

האנןשיתהמאסהכלנסחפתהשיאברגעי
ןהנעתכפייםמחיאןתמלןןתבמקןם,לקפיצןת

נגד(שןבלנןעמתחילההיאכךןאחרכתפים,
הסןלניםאתבןלעתכאילןסביב,השעןן)כיןןן

רקלראןתיכןליםאגב,אלה,אתשבקרבה.

הדבראךביןתר,הפנימייםשבמעגליםהאנשים
לאןןירה.להיכנסהשארלכלמפריעאינן

הברכייםניעתלמתכןנתחןזריםכשמתעייפים,
לקראתאנרגיהשןבצןבריםהכפיים,ןמחיאןת

כן,אםמדןבר,הבאןת.האקסטזהשניןת

הםפרטיןןאילןקבןעשלןשהמבנהבריקןד

קרןבלהימשךעשןיהןאאילתןר.שלתןלדה



נפרד·מעגליוצרותכללבדרךהנשיםלשעה.
למרכזחודרתאשהראיתיאחתפעםרק

 .שםומחוללתהגבריתהמאסה

אומנישבנובכליםבנגינהמלווההאסקסטה
שהנגניםתוף ,) KABARO (הקאבארוכמוהעדה,

המסנקובידיים;עליומקישיםהיהודים
) MASENKO ( מעוינתתהודהתיבתכינור,מיו

מיו ,) KRAR (והקראראח;דארוךמיתרבעלת
למאסתמחוץעומדאויושבהמתופףקטו.נבל

/2 ,הקבועההפעימהאתונותוהרוקדים 4 
הנגניםשארמאלתריםשעליה , 3/4ולפעמים

תוויםיודעיםאינםהם .הסולוהזמרוגם
שמיעהמתוךחיקויהיאשלהםוהמוסיקה
כליאתלחברנוהגיםהםבישראל,והפנמה.
 .קוללמגברהנגינה

חילופיעלאנטיפוניתבנויהעצמההזימרה

והרוקדים,הזמרביו ) ZAFAN (ותשובותשאלות
לאאגב,בארץ,אימפרוביזציה.הםגםהעושים

 .טייפ-הנגניםמקוםאתממלאפעם

השולטותהוהכתפייםדווקאמדוע
המבנהמונובעאוליהדברבאסקסטה?

אגולהםאיוהעדה.בנישלהעדיוהפיסיונומי
להתנועעהמבקשנפח,בעלגוףאודומיננטי

צליליםלהפיקאולאדמהקרובבכבדות

גוףקלידקיקים,הםלהיפך: .באסשלנמוכים
מופנמותלהםהאופייניותוהתנועותוזקופים

פשוטהאלההתכונותששילובנראהומעודנות.

עדינהרקמהמעיושהוא ,כתפייםריקודהזמיו

שלהםהזמרהצלילגם .תמירגוףעלהנישאת
ארו,ןקואותואתממשיךוכמוגבוה

והאילתור ,הברכייםניעותהחלושביצירתו
בקנהעוליםהכתפייםתנועותואילתורהקולי
אחד.

טבעיתהתפתחותהיאשהאסקסטהגםיתכו
המקדימותהממושכות,הכפייםמחיאותשל

לקבוצתכשהצטרפתי .כללבדרךאותה

חשתי ,דקותלמספרבמעגלשנעורוקדים

מעגליות.תנועותבעצםהוהכפייםשמחיאות

התרחבוכווגברה,ההתלהבותשהלכהככל
במעיוולרדת,לעלותהחלווכתפיהתנועות

עלינו.להתרגששעמדהלאסקסטההכנה

שלהתנועתישהחומרנדמהראשוובמבט
החוזרותספורותלתנועותמצומצםהאסקסטה

מגלהיותרמעמיקההתבוננותאבלעצמו.על
זההנבדליםכתפיים,עבודתשלמוטיביםעושר

באסקסטה .ובאיכויותבכיוונים ,במקצביםמזה

 ;ומטה)(מעלהאנכיבכיווונעותהכתפיים

(כתףבאלכסווואחורה);(קדימהאופקיבכיווו

מעלה)כלפיושנייהמטהכלפימוטהאחת

והשניהקדימהאחת(כתףטויסטובתנועת

להיותיכולההכתפייםתנועת .אחורה)

התנועותאת .א-סימטריתאוסימטרית

סקאלותיצירתידיעלמעביםהבסיסיות
שלתחנותמפתמעיו ,תזוזהשלדמיוניות

בבלטנהוגהדומהטכניקהבתנועתו.הכתפיים

 BAח ERIEה-באמצעותמעשיריםשםהקלאסי,
הקפיצות.מגווואת

ביואנכיותתחנותשלושמקובלותבאסקסטה
 ,האפשריתלנקודההכתפייםשלהטבעימצבו

ממצבוהמובילותושתייםביותר,הגבוהה

שלושישנועודביותר;הנמוכהלנקודההטבעי
נוספותושלושקדימהבדרךאופקיותתחנות

עלוריאציותבשתילהבחיוניתוההפוך.בכיווו
לסירוגיומשלביםשהרקדנים ,האסקסטה

שלמאילתוריםמורכבתהאחתמחול.באותו

עלתחנות,שתיביוהכתפייםשלרצופהתנועה
שיוצרתתנועהלזו,זוהסמוכותכאלהרובפי

אלהרעידותטרמולו.מעיורעידות,שלאפקט
עולהאינושאורכהמקצביתבתבניתמבוצעות

/2על הידיים .מספרפעמיםחוזריםשעליה , 4
הגוף.לצידיומונחותמשוחררותכללבדרך

 :אופייניםלמקצביםדוגמאות
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 .רחוקותתחנותויבביעףהעוברותכתפייםתנועותשלאימפרוביזציותבולטותהשנייהבווריאציה

שוניםבגדליםאבניםמפולתכמו ,חדהבעצירהבפתאומיותומסתיימותמהירותקטועות,הו
אפשר ,) TWIST) IIמתברגת IIוההאופקיתבאסקסטההעצירהתחנתאתלהדגישכדיבאחת.שנבלמת

גםאפשר .העליווהגבשלקלההקשתהאוקדימהקימורהכתפייםשלהאחרונהבתחנהלהוסיף
תיתעהתנויתנהתבעל .העוצמההגברתלשםםיולצדדאחורה ,קדימההגוושלהטיותלהוסיף

/2 (והמקצבית אבל ,ותיפאסיבהידייםכאוגם .לאחרתעובריםכךואחרפעמיםמספרחוזרים ) 4
מרשימהשהיאהגםזאת,אסקסטההכסלים.עלמונחיםוהאגודליםלצדדיםכפופיםהמרפקים

לאגורהרקדניםכוליםיבחסותהיותר.נרקדתולכוהטרמולומאסקסטתפחותמעייפתחזותית,
הבאה.להרעדהכוח

 :אופייניםלמקצביםדוגמאות
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גם .) BOUNCES (הפלייהבתוךקלותאנכיותתזוזותאותו ,ברכייםבניעותמלווההאסקסטהכזכור,

משקלאתמעבירים .קלבפישוקנתונותאוצמודות ,מקבילותהרגלייםלאילתור,נרחבכרישכאו
ואחורהקדימההגוףמשקלאתומעביריםמקבילהרביעיתבפוזיציההרגלייםאולצ,דמצדהגוף

מתחלפותהרכותהברכייםועותנת ,תחממתמכשהאווירה ,מתוחהוהשנייהכפופהאחתכשברך

עובריםכאוגםהשאר,עםהתקדמותכדיתוךאו ,במקוםקופצים .לחלופיוונחיתותבניתורים

לשתיים,מאחתאולאחתמשתייםרגל,ללמרגלקפיצותצמודותברגלייםמקפיצותהרוקדים

 < <: DOWNBEAT :; 3)-ב(רגלייםלשתירגלייםמשתילקפיצהדוגמא
חר ~נ~:

~./ ....... 
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t) . מודגשפליה
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גבביותר,הגבוההלתחנהעולותכתפייםכפופות.מעטברכיים ,צמודותברגלייםקפיצה
לאחור.מוקשתמעט

> 
Jי

שתיים,אותחנהיורדותהכתפיים ,בקפיצהעדייו

רגיל.בגובההכתפייםבפלייה,נחיתה
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מחולות

עדהה

האת/ופ/ת

(/שראל
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הטיגריהריקוד

ארית.האמההאסקסטהעלכאןעד

ממנה.למדישונההטיגריהריקוד

חלקהיאהשעוןכיווןנגדההליכה

רביסשיריסמלווההואשלו;הארי
סבהשאיןבעיקר),אהבה(שירי

אינוגסהואלאימפרוביזציה;מקוס
שלוירטואוזיותהפגנתעלמבוסס

המתופפיסשלאלאסולניס,רקדניס
מכיס ,ברחבהמתקבציסאלהדווקא.

עלהתלוייסהקאבארוסעלבידיהס

לרקוד.קהלהאתומזמיניסשכמס

 :אופייניסתיפוףמקצבי

 ~ { 'Jlי IIוJיJי ~

I 
לבן,בד(עטופותהנשיסוגסהגבריס

גלויות)רגליהןוכפותפניהןרק
במעגל:ונעיסעורפיתבשורהנעמדיס

ימיןלרגלהגוףמשקלאתמעביריס
אתמצמידיס ,)Jי (קדימהופוסעיס

,העקבימיןלרגלשמאלרגלכרית
כףואז ,) כJ(משוחררמורס,קצת
חסרתקדימהמחליקהשמאלרגל

תבניתאותהעלחוזריס .) יJ(משקל
מעביריסשהפעסאלאהתקדמות,

הידייסשמאל.לרגלהמשקלאת

סווינגייייבמלוותהתנועותכלרפויות.

ולפעמיס ,הסיבוב)(שמיניתלצדמצד

מעודנת.באסקסטהגס

 ,במרכזהנמצאיסהמתופפיס,

פסיעותיהסהאווירה.בחימוסממשיכיס

הסובקפיצות.ברכייסבניעותותמתחלפ

בהדגשהאליהוחוזריסמהרצפהקלותניתקיס

הסבהדרגה,ברקיעות.אופלייה,שלכבדה

מנתריסובו-זמניתהתיפוףקצבאתמגביריס

אומתקדמיסואחורה,קדימהלרגלרגלמ

רגלייסבשתיקופציסעומדס,עלבביסמסתו
גדולותלקפיצותעובריסואזאחת,עלונוחתיס

אוז' EMPS LEVE 'ה-אתשמזכירותיותר,

SISSONNE FE "ה- RME " כמובןהבאלט,של)
המשולהביסהמתופפיס .מקבילות)ברגלייס

ההולכיסאלמצטרפיסמקומס,אתנוטשיס

אתפורציסשהסאואותס,מוביליסוכאילו

הסבעוד ,אנשיואתלעודדוממשיכיסהמעגל

לו.מחוץומתופפיסמקפציסעצמס

 :מקצביס
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צמודיס,עומדיסהכלעכשיונעצר.המעגל
קלבפיסוקהרגלייס ,מרכזואלפניהס

רפויותהברכייסמקבילהיי),שנייה(ייעמידה

מדובר .מעודנתאסקסטהמבצעותוהכתפייס

 ,האמהאריתמהאסקסטהמוכריסבמוטיביס
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יורדתכתף ,למשלכמובתבניות,להבחין
כללצד.מצדיינוסעייוהראש ,עולהושנייה

אתלהניעהמתקשיסזקניסעת,אותה

קדימהראשסאתבתכיפותמניעיסהכתפייס,

ואחורה.

רגלהצידה.מתקדמיסהמחולליסבהמש,ך
מצטרפתשמאלורגלהצידהפוסעתימין

במקצבאסקסטהביצועאגבאליה,ונצמדת
של

 ~Jכjגר
סביבנוסףפנימימעגלנוצרלפעמיס

במקוסהעומדיס ,גבריסחבורתזוהמתופפיס.

איןהרוקדיס.לעברפניהסכפייס,ומוחאיס

לריקודכמוהאסקסטה.לסיוסמוסכססימן

כללימבנהישהטיגרילריקודגס ,האמהארי
במרוצתרב.זמןלהתמשךלושמאפשרקבוע

המעגלמןפורשיסשעייפוהאנשיסהריקוד
 .מצטרפיסואחריס

תפילהמחול
ישראלביתאעדתשלהחילוניהריקודאס

והמחולהתנועהאתיופי,עסריקודבעצסהוא
יהודיתבמסורתמקורסהתפילה,אתהמלוויס

העדה.שלנייסהרוחמנהיגיהאומריסקדומה,

בטקסיסמכירהאינהבישראלהרבנות
העתיקהוהליטורגיההקייסיסשעורכיס
העדהשחייגס,מההכחדה.סכנתבפניעומדת

 ,הדתסביבעודמתנהליסאינסבארץ

והתנועההנגינהומתמידמאזהיושבטקסיה

כמוהנגינה,כליתפקידממנה.נפרדבלתיחלק

הקטןהגונגאותוף,שלסוג , NAGARIזה-

בניאתלהזמיןהוא ,עץאומתכתהעשוי
מתוךפסוקשרהקייסיסאחדלתפילה.העדה

אותספסוקיס,ישעליו.חוזרוהקהלהתפילה
לקוחובישיבהחלקומנוהלהטקסיחד.שריס

הקייסיסנראיסמסוימיסוברגעיס ,בעמידה

כרוקדיס.המתפלליס

תחינהתנועותהמלוותכאלהישהתפילותבין

,אגב'באלכסוןמעלהכלפיידייספרישתלמשל
המרפקיסהצמדתאוהטורסושלקלכיפוף

ונסגרותאזנפתחותהידייסכפות .למותנייס
הטקסט.אתהמלוויסלמקצביסבהתאס

אפייסבהשתחוותהתפילהמלווהלפעמיס

כורעיסבאלכסון,הידייסאתמרימיסארצה.

עלוהידייסהגוואתפורשיסהברכ"יס,על

שמחה,ברגעיוקמיס.להנושקיס ,הרצפה

לשמועאפשרירושליס,אתכשמזכיריסלמשל,

 ~~~כ 4

רביסכפייס.יאותחמ

נוהגיסהעדהמבני

מקלוןימיןבידלאחוז
סוסשיערמעוטר

בקצבאותוולנענע

ההרגלכוחהתפילה.

שגסעדגדול,כה
הזההאביזרכאשר

היא ,בידמוחזקאינו

היאכאילומתנועעת
 .בואוחזת

כללבדרךקשורהתפילותשלהתנועתיהחומר

עלהצדקשלניצחוןהמתאריסבטקסטיס

קדימהומחליקיסקמיסהקייסיסהרשע.

איכותיששלהסלתנועהאבל , BOUNCESב-

רוקעיסהס .כבודיראתומעוררתכבדה

נמוכות.בקפיצותמתקדמיסולבסוףברגליהס

מקלות.עלנשעניסהסמתארכות,כשהתפילות

הסנוסף:שימושגסנמצאמקלותלאותס

ניצחונומתוארשבה ,בתפילהבאווירמונפיס
 .פרעהחרטומיעלמשהשל

 .כיפוריוסבתפילותמתרכזהתנועהעיקר

גופסאתמעייפיסהסזובדרךלדבריהס,
אתמקרביסובכךמזדככיסנפשס,אתומעניס

סיבהבהחלטזוקרובה,הגאולהואסהגאולה.
השראהמקורהואהעתידרקלאאבללרקוד.

אתגסבריקודמעליסזהקדושביוסבשבילס.

יס-סוף.קריעתזכר

השניבמעגלהקייסיס,רוקדיסהמרכזיבמעגל
מלבד .העדהצעיריהחיצוניובמעגלהמבוגריס

בריקודניכריס ,פיתוחיהןעלהברכייסניעות

 ,שלובותידיסכפותייחודייס:מוטיביסהזה
והעולותהחזהבגובהקדימההמתוחות

שלבתנועותאוזורמת,גליתבתנועהויורדות

זה,בריקודרקבושהבחנתיאחר,מוטיבזיגזג.

בעודלחזה,צמודימיןידמרפקהחזקתהוא
והגוו , FLEXב-הכתףבגובהכפוףהידכףמפרק

 ,ידיעתילמיטב .עדיניסאימפולסיסמתוךנע

בריקודיסמופיעיסאינסאלהמוטיביס

זאת,לעומתאחריס.אפריקנייסאואתיופייס

מטהמעלההזורמתהגליתהידייסתנועת
לגוף,הצמודותהידייסכפותשלתנועותואותן

קיימות .התימניהריקודאתמעטמזכירות

אחתהעדה.שלמוצאהבדברגרסאותמספר

היא ,ביותרהמקובלתלאכיאסמהן,

שהתגלגלומתימן,ביהודיסשמקורה
עלרומזותאלהשתנועותאפשרלאתיופיה.

כך·

וטובותרעותרוחות
האמונההעדהבניבקרברווחהבאתיופיה

רוחותובהןורעות,ובות I (רוחותשלבקיומן
ילדיסלחוהנולדועתיקה,אגדהפיעלהזאר.

להסתירביקשההיאביותרהיפיסואתרביס
לבניאותסהפךהואבתגובהמאלוהיס,
כללבדרךתוקףהזארזאר.לרוחותאלמוות,

 ,אומריסמדעתהשיצאהאשהועלנשיס,
נעשההזההדיבוקגירושעליה.רוכבשהזאר

מחול,באמצעותבאתיופיה

האשהאתלילהבאישוןלהביאנהגוהעדהבני

סנלהתכנהגושבביתומרפא,אלהחולה

בעבר.אותןתקפההזארשרוחנשיסבחשאי

שיגלהשהיהאשההיתההחבורהמנהיגת
וכךהרחה.צמחיבאמצעותהרוחותעסחושי

ייאחיסבספרהכהנאיעלכזהמפגשמתארת
שקטתיפוףמתחילייבינתייסשחוריסיי:

כלהנשיס.שלכפייסומחיאותשירהבלוויית
שלהיהרוחכאשרהתור,לפיקמהחברה
מתחילההיא ...לרקודומתחילה ,אותה'מזיזה

ואטישיבהשלבמצבעודכתפיהאתלהרעיד
קרובהלאקסטזה,בהיכנסהמתרוממתאט

סביבלהסתובבילהחמתהיאמיני,לשיא
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עדהאפשר,ככלמהרעצמה
עשויהריקודנופלת,שהיא

דקותעשריםלהימשך

האשה ..שעה,כעבורולהישנות
וגםברוקדותמסתכלתהחולה

 ,בכבדותתחילהמתחילה,היא
עלולותשעותאבן,גופהכאילו

הראשונה,לתזוזתהעדלעבור

לטובה,אותבכךישכבראבל
להפסיקהסכימהשלהשהזאר

הריפויתחילתזועליה,לרכב

עכשיונמצאתהחולהשלה,
ריקודהשמתעצםככל ..בטרנס,

יותר,פראיונעשההחולהשל

לאיבחוןהרופאמתקרבכך
 ..הריקוד,צורתלפיהזאר
הרוח][אתאותהשואלהרופא

כ'מתנתלקבלרוצההיאמה

כפיצויאושתסלח,כדיאהבה'
אואותההעליבהשהחולהעל
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הזארדרישות ..אותה,הזניחה לתכונותיה,בהתאםשונות ;=1
היא ,כההעורהאםכלומר

ואםכמתנה,שחורהעזמבקשת

מבקשתהיאעור,בהירתהיאתולוחמ
לבנה'!עז

התופעהאםלבררנסיונותי

בחומהנתקלובארץגםקיימת
והכחשה,מבוכהשל

הןעה

האתיופית

בישראל
משפטיהןהאתיופיותהברכות

גבריםכששנימקסימים,תנועה

ידאתמושיטיםהםנפגשים,

שתיעלנשיקותמחליפיםללחיצה,ימין
לחשיבותבהתאםומעלה,(ששהלחיים

נוספת,אמיצהידבלחיצתומסיימיםהמפגש),

גברביןפגישההמאפייןאחר,תנועתימשפט

נושק ,סנטרהאתידיובשתיאוחזהגברואשה:

היאכךאחרשלה,ימיןידאתולוחץללחייה
הנחההימנית,ידולכףונושקתמתכופפת

אתלנשקיתכופפותמידצעיריםמותניו,בגובה

הםפנים,נשואישישוכשזהומהם,המבוגריד

ברכיו,אתוינשקולפניויכרעו

אבלותטקסו
האבלבטקסיגםקייםרבתנועתיעושר

ביטוילידיבאהואובארץבעדה,הנהוגים

בשנתלוויה,לקראתההתכנסותבעתבעיקר
הבוקרבשעותכזה,למאורעעדההייתי ' 92

וגבריםנשיםלחצר:משפחהיצאההמוקדמות

לצדמצדנעיםוהםעצומותעיניהםמתייפחים,

מעט,כפופותברכיהםקל,רגלייםבפישוק
שמץוללאבטבעיותהחוצהזרםהכאב

סביבםויצרואותםהקיפושכניםראוותנות,

שלתצלוםהניףהנפטרשלבכורוצפוף,גוש

טוביםמעשיםמתנגןבוכיםבקולומנהאביו
עלחזרוהקהלקרא , l/גיבורהיההוא I/שעשה,

בייבובענהוהקהל- l/צדקהנתןהוא I/דבריו,

אלמנטיםלזהותהיהקשהלאהסכמה,של
העורף,מאחורימשולבותידייםאופייניים:

ידייםכפותהצידה;משוכיםכשהמרפקים

כלפילחוציםוהמרפקיםהראשעלמונחות

עלגבריםראשן,עלימיןבידהיכונשיםמטה;
היתההתנועתיתההתרחשותעיקרהחזה,בית

המעגל,במרכזכמובן

הארץ,מרחבילהגיעהחלומנחמיםתהלוכות
רקומותשחורותבגלימותקייסיםובהם

שיערומקלוניצבעוניותשמשיותעםואחרים
 .סוס

מהןאחתשכל ,נשיםצעדואחרתשיירהבראש

ואחראותההרעידהבקצותיה,מטפחתאחזה

שעהלראשה,בכוחוהצמידהאותהמתחהכך

הןכךאחרמטה.כלפימוטיםשמרפקיה

עלהחזה.עלאותןוהנחיתוידיהןאתהרימו
המטפחתפעמים,מספרחזרוהזה l/המשפט l/ה

ידייםנוספת:אבלותבמחוותגםכיכבה

המטפחתבקצותאחזומטהכלפימשוכות

לראשמעלהתרוממוכךאחרהמתוחה,
להשתחוויההגוףכלאתודחפובחוזקה
כפותטילטלונשים ,כפופותבברכייםעמוקה

איךכשואלות,האגןבגובהקלהבהצלבהידים

באגרופיהםבראשםחבטוגבריםבאסון,יעמדו

מעלה.כלפיבאלכסוןידיהםאתופשטו

גוש .נעצרוהםלחצרמנחמיםכשהגיעו

יצאושבמרכזוהמשפחהובנינחצההאבלים

קדימהפשוטותידיהם ,בריצהלעברם
מחובקים,התנועעוהםעתהבאלכסון.
זהנמסיםכמו ,ומטהמעלהנעותברכיהם

השיירהאנשיהסתדרוזמןבאותוזה,בזרועות

כתף ,צפופיםשםעמדוהםענקית,גורןבחצי

ניגשו ,בטורהמשפחה,בנילכתף,צמודה
מנחם,כלשכםעלימיןידאתוהניחואליהם

התחבקווהםדומהבתנועהלהםגמלהאחרון

בגושהשיירהנטמעהכךאחרבחוזקה.

ככל .המשפחהאתלבלועששב ,המנחמים

ניעותנעשוכךוהתקרב,הלוויהמועדשהלך

כאילו ,יותרמהירותהאבליםשלהברכים

רגליהם.מתחתהאדמהבערה

בברכייםשנעונשיםנהרוהמעגלמרכזלתוך

טופחותכשהןמוק,דנטולתובהליכהרפויות

כדיתוךמעליוידיהןאתמשלבותאוראשןעל
חלק .וקדימהאחורההגוףשלאכזריותהטיות

אותן,להקיףוהחלובזוגותהסתדרומהגברים
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הכלשלן.הזןרמתן

דל ,משהןהכבדבסגנןןסישבןיןידיעןיה

הרןסייסהמןריסשהביאן ,יסיתיהאמןתשהרג

 .יהסןבייטטהיהשלבתחןסןישההארצןתלכל

העתשהגיעה,אןקיליעכנשןהנכשילפנ

שלהביצןעזכןתאתסייכ'הציסנלרקדקינעלה
 ,הןכיחבפראגיהטרעהמןפ .מהעבןדןתאחדןת

התקרבלאזאתןבכל ,רבההתקדמןתשחלה
 ,מניחיאנבהןלנד.המקןבלתמהרלהביצןע

בימתעלשראהממהמאןשרהיהלאאןישקיל

מןכןהיהאבל ,"כי'הציהלאןמאטרןןיהתיי
מטעמיס ,כללבדרךןיעלהשנןאןת ,לפשרןת

סישניכרמשןס ,מניחיאנ ,ןזאת .סיבנןמיסירגש

בחגיגהנןכחיסהיןשניהס

הלאןמיבתיאטרןןשנערכה

שהןענקשעה ,פראגשלהיפה

הכבןדתןארלשמברןבהשס

הבאלטרקדניתיישל

 "הלאןמי

עבןדןתשתיכללההתכנית

לארץשיבהייאתקיליאן,של
בשדהסהימ"ן "נןדעתיבלת

לשתיהמןסיקה ."הקרב
היאהללןהמןכרןתהיצירןת

לאןש ,כייס'צמלחיניסמאת
 .מרטינןןבןהןסלבק'יאנאצ

הןרשהשלא ,שקיליאן ,מןבן
לעבןדארןכןתשניסבמשך

הקאריירהאתןבנהבמןלדתן

הןאשסמקןסבהןלנ,דשלן

שלהאמנןתימנהלן

רצה ,תיאטר"דנסלנדסנדריי
יבןצעןשעבןדןתיןמאןד

סמןקפאנלי. ,היראפגאןיכןר iייהיןנה" i "גאפרשלהקאמרילטאהניישניס,שלןשלפניאבלה.יכ'בצ

he Dore" ; Choreography: Pavel Smok "ז; " Prague Chamber Ba llet " 



הישראליריקוד-העס
התהוותובדרךעבר

מתחומיסתחומיס

נבעזהתהליךשוניס.

משניבראשיתו

חייבגיוווהצורךהיההראשווהטעס .טעמיס

ביותרשסבלו ,הפנאיתרבותובעיקרהתרבות,

שפתחוהחלוציס,ריקודישלגווניותסrדמח
" 1"": 

באותסהחברתייסמפגשיהסל .אתוסיימו

לאאלהריקודיסוה"רונדו". IIהוה IIהיקוךי .
שלהתרבותייסהצרכיסאד~'עיפקו

ההולכתהדרישהבאהאףמקרבס ,,חלוצי

 ) 1ארץ-ישראלי.(עברי fדריקן ,~ו t:ו

וגבר,שהלךהצורךה4וי~~סע.שה
.",.,"":::~ !I גiהחגטקסישלביצועס~לול.ש"ו~ר,אד, 

יצרההקיבוציתדת 1ןיזי~~ר~ן"
מקוסלתפוסהחלוא:ה,' i}1ג:חגי .,'כיף.~ל

 .המתיישביסשליס jת tר~ב:י.;ח~ i'1~נJגירשז~~~~~יך~
האסיףהביכוריס,מ;ר,..ק,

זובחברהשקיבלו ,ה"סדר" tזjי
גסהיתרביולעיצובסדרשוה,
היולאואלההטקסייס,ס

1 ," 

-
I 

I 

I 

~. 

,.~~ 

ייקימואמיי ,איןי כ~--

J .. ' 

שלהתהוותםררן 'חשובמפנה
בכלל,בארץו~קחולותהחגריקודי

שעלושעהרים,הבשנותחל
המחולמניראשוניארצה

כאחד,ובארץנותיהפולקלוריוהא
וכוריאוגראפיםנים/רקדורוגדלהלן
 ;הארץילידי

עצמסעלשיטלוס,רקדניק-כוריאוגרא;כגס

ביצועסנותרכך ,ס"נמצאוטרסזו,משימה

אלמוניסחיוביסבידיהטקסריקודישל
לתרוסידזbלאלהיהשלאלמעשה,

t 
 ,ממששלריקףדיתמסורתשללהתהוותה

החגריקודישלהתהוותסבדרךחשובמפנה

העשריס,בשנות ד'ז'r~בכבארץוהמחולות
המחולאמנישוניארארצהשעלושעה

וגדלהלךובארץ,דpןכאוהאמנותיהפולקלורי
 ) Zהארץ.(ילידיוכוריאוגראפיזםרקדניסדור

העובדתיישבות~בהמפנהאותושלראשיתו
שאותסשעההשלושיס,שנותבתחילתחל

 .עצמהההתיישבותאנשיחלקסאמניס,
לקחו-זולמסגרתמחוץמחולאמניוחלקס

טקסישלוביצועסעריכתסאתעצמסעל
החוץשאמניבעודמחולותיהס,עלהחגיס
אתולערוךלבואהקיבוציס,על-ידיהוזמנו
החגמסכתאתאףאוהטקסיס,ריקודי

 ) 3בשלימותה.(

 ,חגמסכותלאותןהריקודיסשליצירתס
 ,קשותדילמותשתייוצריהסבפניהעמידה
הדרושה,הטקסיתלתנועהמההזדקקותשנבעו

בנוייסהטקסריקודיהיותעצס ,האחת

אופיבעלתתנועההיאשביסודה ,מתנועה
לרשותשעמדהאנושיהחומרושנית,אמנותי.

חומרשלרובו,רובוריקודיהוהמסכתותיוצרי
היושלאעמל,מאנשימורכבהיה ,זהאנושי

להוציא ,שהיאצורהבכלהריקודעלאמוניס
שהביאוריקודי-עמיס,אותסאת

וששימשו ,מוצאסמארצותאותס

והתפרקותביטויככלילעתיסלהס

בשעותולבילוי ,שוניסעיסבאירו
הפנאי,

 ,לעילשהוזכרהאנושיחומרלאותובאשר

 ,בראשיתימישבאותס ,לצייוהראוימו
האנושיהמרכיבלחלוטיןהיהחסר

שלהתהוותסבדרךביותרהחשוב
ולבנילילדיס,וכוונתיוריקודיהוהחגמסכתות
 ,פעוטותהיואונולדו,שטרסהנעוריס,

לענותאמורההיתההחגריקודישליצירתס
כאחד.והעממיהאמנותיריקו,דתחומישניעל

שללביצועסשנדרש ,האמנותיהמחולבתחוס

היוצריסנאלצוהטקסייס,החגריקודי
האנושיהחומרשלבחוסר-מיומנותולהתחשב

היוצריסאתהכריחזהדברלרשותס.שעמד

בציבורלביצועהניתניס ,קליסריקודיסליצור
במסגרותשנרקדולאחראלה,ריקודיס ,גדול

למלאמשיסבליהחלו ,השוניסהחגטקסי
תרבותשלריקודיס :נוספתפונקציהבחלקס

הפנאי.

אתמצאהארץ-ישראלית,ליצירההכמיהה
מבניהפועליסבמשכנותהו ,מכברזהביטויה

גדוד-העבודהאנשיביווהוהשנייה,העלייה
מצאוהדבריס ,הקיבוציתההתיישבותוחברי

החברותבנישלברשימותיהסביטוייסאת

וכוימיסאותסשלבעתונותהאלה
מאוחרשניסעשרותאורשראובזכרונותיהס,

 ) 4יותר,(

רוקיעם
מעברמהרהעדהתפשטואלהריקודיס

יתרביומקומסאתומצאוהיווצרותס,למקוס

הפנאי,תרבותבמסגרותשנרקדוהריקודיס

והקראקוביק,הצ'רקסיההרונדו,ההורה,כגוו:

אתלתפוסהחלווגוברתהולכתובמידה

הדר,ךארכהלאמכאו ,אלהשלמקומס
חוגיאלדרכסאתמצאואלהוריקודיס

התקבלומהרהעד ,הארץברחביהרוקדיס

שלהקבועלרפרטוארריקודיסמאותסחלק
בפינושקרוילמהוהפכורוקדיס,חוגי

היתהלאשליוצריהסמקובליס,עס-ריקודי

ביצירותיהס.שליטהעוד

הנושא,שלמעיקרומהבמידתלסטותעלינו

מתחוסהריקודיסהעברתתהליךאתולבחוו
ריקודישלהסבתס ,דהיינו ,למשנהואחד

לתחוסהעובדתההתיישבותשבחגיהטקס

ריקודיגסלכנותסשניתו ,ריקודי-העס

שלאימרתהספק,ללאנכונה,כאופולקלור.

ריקודי-העסמפעלאס-קדמוגורית
בשטחיסשקרהכפישטענה:-הישראלייס

כאוגסבארץ,המתחדשיסשבחיינורביס

שיביאהואעצמס,העסבריקודיהצורך

 ,היתהקטיגוריתהכמעטקביעתה .ליצירתס

צריכיסהישראלי,ריקוד-העסשיתהווהשכדי

ל"עסבציווהיושבהעסאתלהפוךכלקודס
 ) Sרוקד".(

בכלהיצירהבעיניההיתהחשובהזה,בתהליך
התהליךאתנוגדתהיאאסגסשהיא,דרך

הרחוקבעברוהתהוונוצרובו ,הטבעי

השוניס.בעמיסריקודי-העס

ובאנציקלופדיותבלקסיקוניסלמצואאיו



שרווחעם",-ריקודייוצר IIהמונחאתלמיניהם

תולדתספק,ללאהוא,זהמונחבתוכנו.
כשריבויהעשרים,המאהשלהשנייההמחצית
הקלטהצילום,רישום,כגון:התקשורת,אמצעי

הביאוהמחקר,שלראשיתוובעיקרוהסרטה
כלללידיעתויצירותיהםהיוצריםשמותאת

נמצאהאכןקדמןנוריתשלטענתההציבור.
מחדההיסטוריהעצםשרקוהיא:כנכונה,

אתישפטוניסא,מאידךהרוקדיםוציבורניסא,

הבאיםלדורותיוותרמהויקבעוהנוצר

 .ריקודיתיצירהאותהממכלול

הישראלי,ריקוד-העםשיתהווהכדי
העםאתלהפוךכלקודםצריכים
רוקד"ל"עםבציוןהיושב

שלנכונותםלבדיקת ,ידיעלשנערךבמחקר

יצירהשנותחמישיםכסיכום ,קדמןנוריתדברי

התברר,לצורותיו,הפולקלוריהריקודבשטח

כדלקמן:הואשהמצב

תריסרמתוךקטניום

מסנרותאתשפרצוהריקודים,שנים-עשרןימב

חוניכלללנחלתוהפכוהקיבוציותהחנמסכות

ריקודימתחוםעברוכלומרבארץ,הרוקדים

שרמסננתדרךריקודי-העם,לתחוםהחנ

נותרוהרוקדים,חונישלושיפוטםההיסטוריה

בלבד.שניםרקמקובליםכריקודים

היצירהאתנםהמידהאמתבאותהנבדוקאם

החנ,לריקודישמחוץהריקודית-פולקלורית

שוניםבמנזריםתקופהבאותהבמקבילשנוצרו

מסתכםשהמצאילדעת,נווכח ,בארץ

נםנמצאיםזובמסנרת .ריקודיםבכעשרים

לנבינונשארושיוצריהםריקודים,חמישה
האלההריקודיםמכללהיום.עדאנונימיים

עדקיימאבניכנכסיםהרוקדיםבחונינותרו

בלבד.ריקודיםששההיום

לעת,מעתשנרקדוהריקודיםכללבסיכום
משלושיםבלמעלהמסתכםהכללישמספרם

מכנס ,השניםיובלבמרוצתנותרו,ריקודים,
בלבד.ריקודיםשמונה-1944בדליה

בארץ,הרוקדיםחונישלהתרבותםעם

רחבים,םיציבורהרוקדיםלמענליהצטרפו

הולךעניןזהתרבותי-עממיבעיסוקשמצאו
להנדלתוהדרישהבאהחוניםמאותםונובר.

זודרישההקיים.הריקודיםרפרטוארשל

הרפרטוארהעשרתטעמים.מכמהנבעה

מיפנשישלניוונםאתאיפשרהריקודי

רחבהפונקציהמילאואףאח,דמצדהריקודים

שמעברלצרכים ,ריקודיםבאותםבשימושיותר

מהצדהרוקדים.חונישלהצרהלפעילותם
ההתיישבותמחוניהדרישהבאההשני

היחודייםצרכיהםעללענותהעובדת,
והןהחנ,טקסיבמסנרותהןהחדשים,

כנון:במסגרותיהם,שנוספוחדשים,באירועים

חדשיםישוביםשלהעלייהטקסישלעריכתם
ויובל.עשורחניהמים,חני ,הקרקעעל

במחולותהןביטוייםאתדרשואלהטקסים
נוצרו.עתהשזהבריקודי-העםוהןהאמנותיים

היסודותכאחדמעתהלהםשימשוהאחרונים
תנועותמצד-זהמנזרלעומת ) 6 (.העיקריים

שמחוץוהחינוךהתרבותומוסדותהנוער

אותהבמקביל,באה,-העובדתלהתיישבות
בחונישנוצרהצורךבשלוזאתדרישה,

שהפכוהמחול,מיפנשישללניוונםהרוקדים
אלהבחברותאף .קבועיםויותריותרלהיות
תרבות-עממיתשלבשילובההצורךהורנש

חנינותכנוןמקומיים,ובאירועיםבחנינות-עם

כנציניבהופעותיהםוכןוכוי,העצמאות,ימי

המחולותכנסיכנוןבאירועיםתנועותיהם,
מיפנשי"הפועל",וכנסי IIמכביות IIהבגולה,

ובימינוצמח,ככנסיארצייםריקודי-עם

אלה,דרישותבכרמיאל.המחולבפסטיבלי

מחולחונישללהתארננותםמלבדהביאו

אלהמחול.להקותשללהקמתןנםרבים,

ולמעןצרכיםאותםכלמילוילשםהוקמו
אלמנטיםוהכנסתבאירועים,ההשתתפות

בהםתפסושריקודי-העםהמזרחמתרבות

מבוטל.לאמקום

ריקודי-העםשללהעשרתםנוסףחשובמקור

אלמנטיםשלקליטתםעםהניעהישראליים
יוצאיהעדותבנישלריקודיהםממסורותרבים

הנדולהבעלייהארצהשהניעוהאיסלם,ארצות
ריקודמסורותשלתרומתןהחמישים.שנותשל

הפולקלורריקודישללהתהוותםאלה

מהפכנית.היתההישראליים

והעברתםבקליטתםבמיוחדאופייןהדבר

 ,האתנייםהריקודיםמסורותשלהמהירה
העדות,בנישלהצרוףהפולקלורמתחום
ושילובםהישראליים,ריקודי-העםלתחום

נוסףשלבהתהווהכך .באחרונים

ץ.בארהפולקלורריקודישלבהתפתחותם

הרוקדיםחונישלורבההולךמספרם
הישראליהציבורשכבותלכלשהתפשטו
 ,~ומייוםכמעטלדברזותופעהשלוהפיכתה
העם-ריקודימתחוםלהעברתםהביאה
רביםכהשחוניםזה,בידורהבידור.לתחום
 ,ריקודים IIיצירת IIבלצורךהביאלו,נתפסו

סביבשנוצרהובתחרותבדרישהלעמודכדי

ריקודים ""יצירתשלקיצוניריבויהחונים.
לביןבינודברהיהלאבידור,למטרות
 .ישראליפולקלורשלהתהוותו

 .התהליךלמעשההתהפךזואחרונהבנקודה
למעןהיצירהנתבקשהבראשיתשבימיבעוד

ולהנחת ,רוקד"עם IIלהעםשלהפיכתו

העתידי,הישראלילריקוד-העםהיסודות
נדרשה ,"רוקדעם IIלהעםמשהפךעתה,

ברובההפכהזויצירהבידור.לשםהיצירה
רישכלמקוריות.נעדרתלפופוליסטית,הנדול
צעדילונמצאושטרםללהיט,שהיהופזמון
זה.בידור IIיוצרי IIשלחוקםלחםהפךריקו,ד

ופזמוניםשיריםבאותםהיהדילאואם
בשירילשימושנםהדבריםנלשוישראליים,

 .הלועזיהזמרמעולם IIשלאנרים IIועם

 "רהיצי"לחרושתלייחסשניתןהשליליכלעם
 ,עם-ריקודי IIיוצריהם IIבפיבטעותהנקראתזו,

שבתוךכיווןהבידורי,המוצרבכללזלזלאין
שתצמחהסיכויקייםכביכול IIיצירה IIמכלול

יהפוךהימיםוברבותהמקורית,היצירהנםבו

השאלההרבים.לנחלתאחראוזהריקוד
 IIיצירה IIאותהמכלמהכמובן,היא,

הריקודמתחוםישובבידורית-פופוליסטית

ימיםרקזאת ?ריקודי-העםלתחוםהבידורי
ינידו.
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Elements of Oriental Culture 
01 An importont source 01 enrichment 

Isroeli lolk donce wele the new 
immigronts Irom Middle Eostern 
countries, who brought with them lolk 

. 950s ןtroditions during the 

At the beginning creation of new 
folk dances was needed to turn 
Israelis into Ila dancing nation ll and 
for the laying of founaations of a 
folk dance culture, as the 
endeavour succeeded, the 
popular demand called for 
entertainment and Ilhits ll 

Every new song which became a 
hit was ~uickly used for creating 
a new dance 

The influence 01 these imported troditions 
on Isroeli lolk donce wos revolutionory. 
In 0 short time mony 01 these donce 
troditions lound their woy Ircm the 
sphere 01 ethnic donce into Isroeli lolk 
donce. 

The prolilerotion 01 lolk donce groups, 
which spreod into 011 stroto 01 Isroel's 
populotion, (folk donce meetings 
becoming on everydoy occurrence), 
pushed lolk donce more ond more into 
the sphere 01 entertoinment. 

This in turn encouroged more ond more 
new donces to be inventedr' to supply the 
growing demond. The prolilerotion 01 
such new longled "creotions" hod nothing 
to do with the development 01 reol Isroeli 
lolk donce. 

IIHits 11 

There occurred 0 totol inversion 01 the 
creotive process. Whi le ot the beginning 
creotion 01 new lolk donces wos needed 
to turn Isroelis into "0 doncing notion" ond 
lor the loying 01 loundotions 01 0 lolk 
donce culture, os the endeovour 
succeeded beyond whot its originotors 
dreomed 01, the populor demond colled 

." lor entertoinment ond "hits 

The result wos 0 populistic, shollow 
0 style. Every new song which become 

hii wos qUickly used lor creoting 0 new 
donce. Not only Isroeli songs, but olso 
internotionol pop songs were used by 

. donce creotors" lor their purposes " 

," This rother negotive, quosi "creotion 
erroneously colled by its originotors "Iolk 

0 ove חdonce", moy, olter 011, olso 
01 positive element: perhops one or two 

these donces wil l linolly become true lolk 
. donces 

This orticle is bosed on 0 poper [ 
2th inter-university ןaelivered ot the 

, meeting on reseorch in Jewish lolk lore 
 held in jerusolem in Moy ,ן 993 [

~_ For 0 list 01 sources see the Hebrew 
 version 01 the orticleךז)( poge 59 .טוו

-o ם

determine which 01 the newly creoted 
donces ond their creotors will , in the 
end, survive ond become port ond 
porcel 01 luture trodition. 

Only Two Out of a Dozen 
Exomining Gurit's prediction I come to 
the lollowing conclusions concerning 

, donces creoted in the post holl century 
which hove since become true lolk 

. donces 

2 donces that started as ןFrom 
components of lestive celebrotions , only 
two made the tronsition, possing the ocid 
test 01 history ond the spontoneous 
selection process by mony dance 

. groups until they became tolk donces 

Looking ot donces creoted in thot periud 
not primaril·x' lor stage perlormonce,we 
recognise obout twenty dances that 
gained permonence ond leoture 
constontly in the repertory 01 lolk donce 

01 5 groups. Among these ore 
ononymous origin , the name 01 their 

. creators being unknown 

Only six donces hove shown 
permanence, Irom obout 30 created 

 since the Dalia gothering inן 944 .

Folk dance groups prolileroted and 
reoched diverse groups 01 Israelis, who 
enjoyed this lorm 01 populor culturol ond 
social octivity. These dancers were the 
source 01 demand for ever more new 

' donces, to be tought at the groups 
meetings. The oddition 01 new donces 

. diversified the dance groups' octivities 

The cultural demonds 01 the rural 
01 settlements olso grew, os new lorms 
01 celebration, such os the anniversories 

the loundation 01 the settlements were 
odded to the traditionol ones . Both 
ortistic expression through 
choreography and new tolk donces 

. needed lor these occosions prolileroted 
The lotter served os the moin element in 

) 6 (. these events 

, Outside this section 01 the populotion 
Irom institutions 01 educotion ond culture 
ond youth movements not belonging to 
the rurol settlements/ the demond for 
increosing voriety 01 new lolk donces 
grew, os more ond more dance groups 
met on 0 regulor bosis ond needed the 

. new donces to diversify their repertory 

There too 0 demond lor lolk culture os 
port 01 locol lestivities ond celebrotions 
wos heord. Independence Doy, the 
Moccobio" ond "Hopoel" sport meeting " 

opening ceremonies, the onnuol folk 
dance meeting ot Zemoh ond in recent 

011 , yeors the Kormiel donce festivol 
occeleroted the creotion 01 more ond 

. more new donces 

Aport Irom lolk donce groups meeting on 
o sociol leisure bosis, 0 not insignilicont 
number 01 stoge donce groups, providing 
lolk donce for the obove listed occosions 

. was lormed 

mostly too young to porticipote in the 
pogeonts. 

The creotor 01 the stoged pogeonts hod 
to sotisfy two demonds simultoneously 
thot 01 ortistic donce ond thot 01 lolk 
donce. They hod to toke into occount the 
loct thot the doncers were untroined. 
Hence the necessity to use only eosily 
executed steps in the choreogrophy 01 
the pogeonts, which could be donced by 
lorge groups 01 doncers. 

Some 01 these donces, olter being 
perlormed in lestive pogeonts become 
populor ond begon to be donced ot sociol 
gotherings. Thus their lunction chonged 
ond they become 0 leisure octivity 

The longing lor on indigenous, 
'Eretz-Isroeli' culture wos lelt in the 
urbon quorters 01 workers os well os in 
the rurol, especiolly kibbutz settlements. 
This demond found expression in mony 
orticles published in periodicols 01 those 
times ond reoppeors much loter in books 
01 reminiscences written by survivers 
01 the period.(4) 

A Dancing Nation 
The newly creoted donces soon lound 
their ploce omong the repertory 01 
imported lolk donces, such os the horo , 
krokowiok, rondo or cherkessio ond 
begon to reploce them. 

As they become ubiquitous ot the 
gotherings 01 groups 01 lolk doncers, 
they turned into proper lolk donces on 
which the choreogrophers who hod 
creoted them hod no inlluence ony more. 

In order to exomine this tronsition 01 
stoge donce into folk donce, we hove to 
quote 0 well known stotement 01 Gurit 
Kodmon - the mother 01 Isroeli lolk donce 
- who cloimed thot os wos the cose in 
severol [culturol] spheres, the demond 
lor them will creote lolk donces. And 
she soid cotegoricolly thot in order lor 
thot to hoppen, the people 01 Isroel hod 
lirst 01 011 to become "0 doncing 
notion"(5) 

For thot purpose she wos willing to use 
olmost any meons, even those rodicolly 
dillerent Irom the 'notural' troditionol 
processes which coused the emergence 
01 lolk donces 01 other notions. 

In no encyclopedio or lexicon is there 0 
delinition lor 'creator of lolk donce", so 
common in Isroeli literorture deoling with 
the subject. The term lolk donce creotor 
emerged moinly in the second holl 01 the 
20th century, when photogrophy, lilm, 
video-recording ond the beginning 01 
reseorch brought the nomes 01 folk 
donce creotors to the ottention 01 mony 
people . Indeed, reolity proved Gurit 
Kodmon right in her prediction, thot only 
history ond the doncers themselves will 



Another reason were the feasts, holiday 
celebrations and other mass 
performances in the kibbutzim, for wh ich 
dances hade been created. These 
demanded greater d ivers ity and better 
standards or execution. For the staging of 
r.ageants celebrating the Omer 
tPassover), Hag Habikkurim (first fruits of 
the season) Hag Ha'asif (harvest 
ce lebrations) ana the Seder Pesah - 011 of 
which ga ined increasing importa nce in the 
cu ltural lives of the settl ers, more and 
more dances were needed and had to be 

. choreographed 

There was 0 shortage of 
dancers-choreograpners, w ho would 
undertake this task. Therefore the 
choreography remai ned in the hands of 

, people lacking professional skil ls 
anonymous arti sts w ho were unable to 
develop 0 true basis for serious dance 

. tradition 

920s an important development וIn the 
in the creation of festive dances took 
place, when the first ski lled dance artists 

, arr ived in the country. Paral lel to that 
choreographers and dancers born in 

) 2 (. Israel began to appear on the scene 

, 930s ןA marked change occurred in the 
w hen professiona l choreographers, some 
of them members of kibbutzim, others 
employed by the settl ements, were 
engaged to create the dances for the 
fest iva ls and celebrations or stage the 

) 3 ( . whole event .,.. 

The choreographers had to face 1. 
two different sorts of problems 

. when crea ti ng the pageants 
0 One being the need for 

movement language sui table to 
the ceremonial character of the 

0 events, w hich demanded 
basically artisti c mode of 
express ion, the other being the 
necessity of using untra ined 
dancers in their works. The 
dancers participating in w hat 

0 ( ," was ca lled "Massechet 
multimed ia stage form mixing 

) music, texts, acting and dance 
were ord inary workers, w hose 
sole knowledge of dancing was 
their experience in fo lk dances 
they knew in their countries of 
ori g in , w hich served them at 
socia l gatherings as leisu re 

. act ivity 

In those early days one 
important human element was 
miss ing: namely that of ch ildren 
and teenagers. The ch ildren 
born in the country were still 

ISRAEll 
fOlK 
DANCE 

EEN זBE 
fOlKlORE 

At first, its mai n func tion was to enrich 
and d ivers ify the rather meager 
repertoire of the social dances of the 
pioneers, who would start and conclude 
each dance gatherini] w ith the same 
Horas and Rondos. These did not satisfy 
the growing needs of their cul tural as 
well as sociallife. The demand for an 
original Eretz-Israeli{ w hat was then 
termed "Hebrew", dance was v<;)iced by 

 them . )ו(

by Zvi Friedhaber 

What is commonly known as 
Israeli folk dance passed 
through several phases since 
its beginnings, about 60 
years ago. 



modern donce in Germony, through its 
heydoy in the 1 920s until it wos 
destroyed by the Nozi tokeover ond its 
moin exponents exi led, ore well 
documented in the exh ibition ond the 
occomponying coto logue, which is much 

, ot just 0 co tologue. Its title חmore t 
0 Every Humon Being is 0 Doncer" is " 

quote from Mory Wigmon. Thot moy be 
0 so, but, olos, not every doncer, even 

0 most gifted one, is o lwoys octing os 
true humon being. As the exomples of 
Wigmon herself ond mony of her 
colleogues w ho reodi ly ocquiesced to the 
rocist Nurenberg Lows by expel llng thelr 
Jewish doncers ond students ond 

, succumbed to the lure of the O lympics 
. prove 

As Horst Koegler so succinctly pu ts it 
into perspective in his "In the Shodow of 

. the Swostiko" ("Donce Perspectives" nr 
:) 1974 ' 57 

When Lobon sow those ten thousond " 
moving ond doncing people, he seems to 
hove telt like Goefhe's sorcerer's 

0 opprentice. Whot he hod envisoged os 
011 noble festivity of mon , liberoted trom 

repressions ond inhibitions, tuning into 
the joyful rhythm of the cosmos, wos 
perverted into 0 moss-monipuloted 

. spectocle of politicolly cosll·oted people 
. Lobon fled Germony 

What Laban had envisaged as a 
iberated ז, noble festivity of man 

from all repressions and 
inhibitions, was p'erverted into a 
mass-manipulatea spectacle of 
politically castrated people 

He wos reploced by Hitler, who become " 
, the superchoreogropher of the big 

onnuol porty rollies thot ore known os the 
Nuremberg Reichsporteitoge. These 

into the greot O lympic ' כjwere to develo 
0 ... festivol of the Germon people 
, superlotive porode of the pol itico l 

militory, spi riluol, culturol, ond economic 
sectors of the notion'. By thot time donce 
hod outgrown its competence ond been 
ful ly obsorbed into the morching rituol of 
the porty mochine. And the mosses 
followed its irresistible rhyth m thot drew 

~_ them inevi tobly into the insotioble 
cou 11 ."טו ldron of World Wor 

Olympic Gomes, 
Berlin 1936 

I -~ס 

w illingl'{ porticipoted in Ihe ortistic events 
of the Olympic Gomes. 

The climox of the O lympi"c pogeon"t wos 
described by P Sulm In Der Tonz (Moy 
1936): 

"The fourth scene wi ll in porticulor be 
dedicoted to the ort of donce ond show 0 
heroic fight ond 0 lomenl. The fighting 
doncers w ill be led on the one side oy 
Horold Kreutzberg ond on the other by 
Werner Stommer. After Ihe heroic deoth 
of the two leoders, the dlomotic cl imox 
of the scene orrives when Mory Wigmon 
w ith 80 doncers will ortisticolly perform 
the loment. The trum_pet of onger from 
Beethoven 's Ninth Symphony strikes up 
- ond Ihe finole of the Ninth Symphony 
wi ll mork the end of the pogeont with 
oltogether ten thousond porticiponts ... " 

Others, among them Mary 
Wigman, shut their eyes to 
what was happening 
around them 

Some of these orti sts , such os 
Kreutzberg ond von Lobon reolized 
ofterwords thot there wos no future for 
them in Nozi Germony. Kreutzberg left 
for Switzerlond, von Lobon emigroted to 
Englond, where they continued to creote 
ona teoch until ofter the Third Re ich's 12 
yeo rs of existence wos over . 

O thers, omong them Mory Wigmon, 
shut thei r eyes to whot wos hoppening 
orround them ond continued working in 
their studios os if 011 wos well. O nly 
severol yeo rs loter, when Goebbels 
demonded thot Wigmon creo te 0 speciol 
solo donce ond perform it ot Hitler's 
birthdoy porty, did she refuse, ond wos 
promptly served with 0 "Beru fsverbot" -
on order forbidding her to teoch or 
perform, wh ich wos to bon her work until 
the end of the wor. 

After the Olympic Gomes were over, 
011 modern donce in Germony ceosed to 
exist. The officiol ottitude being thot it 
constituted 0 "degenerote ort rorm" 
["Entortete Kunst"]. The on ly donce 
permitted - oport from bo llet which the 
Nozis deemed innocuous - wos 
"Germonic" folk donce. 

AI I this, from the eorly beginnings of 

worthwhile to quote: 

"The overwhelming events of the lost 
period could not by-poss our publicotion 
wi thout leoving troces. In the fromework 
of the totol chonges toking ploce [in 
Germony] the founder ond ed itor-in-chief 
of "Der Tonz", Herr J Lewiton, hos os of 
the current issue ceosed to work for thi s 
publicotion. [ ... ] 

"People ore olwoys reploceoble, their 
work olone hos to be continued. [ ... ] on ly 
by the strongest spirituo l odherence is it 
possible to undertoke the most 
responsible tosk of integroting 
[Einordnung] the ort of donce in our new 
stote ond porticipote in the chonges it hos 
instigoted in [our] culture. " 

Lewiton, li ke mony Jewish ortists, left 
Germony, emigroted to the US.A, 
w here he lived inti l his deoth in the lote 
1970s. 

For Jews ond nonjewish ortists 
connected to progressive sociol ist or 
commun ist ideos, such os the "Red 
doncer" Jeon Weidt of Lotte Goslor, there 
wos no question obout emigroting or 
stoying. They were in on ocute donger of 
being orrested ond sent to concentro tion 
comps. 

Kurt Jooss, himsel f not of Jewish 
extroction, decided to leove GermonYh os he wos unwil li ng to expell the Jewis 
members of his compony, such os Ruth 
Horris (who much lo ter become the first 
reheorsol director of "Botshevo") ond his 
musicol director Fried ri ch Cohen, os 
required by the new Nozi lows. 

But lumi nories such os von Lobon ond 
W igmon complied w ith the demonds of 
theNozis. There ore letters in the 
orchives of both these greot ortists , in 
w hich they odvise the outhorit ies tho t 
they hod expel led from their schools ond 
componies 011 non-Aryon students, 
teochers ond ortists. 

The Olympic Games 
Temptation 
Hitler ond his minister of propogondo 
Goebbels understood very we11 the 

936 os ןvolue of the Olympic Gomes of 
o meons of showing off N ozi Germony 
os 0 country of hign cu lture ond 
flouri shing orts in spite of the expulsion 

. ofoll Jewish ond progressive ortists 

Some of these artists, realized 
after the Olympic Games that 
there was no future for them in 
Nazi Germany 

The opening ceremony wos to become 0 

huge pogeont of youth, physicol beouty 
ona showmonship. For thot purpose 
un limited budgets were mode ovoiloble. 

Obviously it wos very hord for 
choreogrophers such os von Lobon to 
resist the temptotion of 0 huge 
internotionol occosion to stoge 0 pogeont 
on 0 scole ond wi th meons they' never 
before hod ot their disposol. So he( os 
wel l os mony other importont modern 
donce creotors, such os Gret Polucco, 
Horold Kreutzberg ond Mory Wigmon, 



exhibits closely. Eoch woll in the 
lobyrinth trocing the development of 
modern donce in Germony is broken by 
vitrines holding olbums, ortifocts, 
newspoper clippings, giving the exh ibition 
on otmosphere of on oquorium. Eoch wol l 
holds one or more smoll video-screens, 
where originol films run in loops, showing 
the doncers in reol movement. These 
film-clips ore potent tools of 
communicotion which leod the spectotor 
to closer perusol of the odjocent w ritten 
documents ond photos. 

Perhops of even greoter importonce thon 
the exhibition itselt, which is going to be 
shown next yeor in severol towns in 
Germony ond obrood, is the 
occomponying cotologue. It constitutes 0 
wel l documented ondlucid ly w ritten, 
comprehensive history of modern donce 
In Germony. 

The Lure of the Masses 
Clossico l bollet never ployed on 
importont port in Germony's mony 
munic ipol opero houses . The doncers 
were regorded os some sort of relotively 
unimportont "extros" needed to fill the 
vost stoges ond the choreogropher not 
os on independent ortist, but os 0 junior 
ossistont to the director of the 

. performance 

The eo rly modern donce creoto rs, ot the 
beginning of the 20th century, wished to 
chonge the rother fr ivo lous imoge of 
doncers ond donce os mere 

0 entertoinment ond to moke it into 
serious ort form. Though the first modern 

ioneers were Americons, such f=כ donce 
, os Loie Fuller ond Isodoro Duncon, who 

unoble to receive 0 positive response to 
their revolutionory ort form ot home 
come to Europe to perform, its moin 
innovotors ond exponen ts were 
Europeons, moinly Germons . Indeed 
modern dance wos generol ly colled 
Germon donce" until ofter the Second " 

. WorldWor 

Its moin leoders, such os Rudolf von 
Lobon ond his discip'le Mory Wigmon ond 
her students brought to beor the 
principles of Expressionism olreody well 
extoblished in tne visuol orts ond music 
before the outbreok of the First World 
Wor on the ort of donce. "The doncing 
self" 6eing the leoding principle of modern 
expressionistic donce naturolly led its 
exponents to creoting ond pertorm their 
own solo donces. Indeed one of the 
nomes given to it in its eorly doys wos 
Podiumtonz", 0 Germon expression " 

0 . meoning "donce on 0 rostrum", i.e 
temporory structure erected in 0 holl , os 

. opposed to 0 proper stoge in 0 theotre 
Tne individuolisic solo donce os 0 vehicle 
for the "doncing self" did not preclude 

' some of the modern donce ortists 
interest in w ider sociol issues ond their 
porticipotion in progressive politicol 

. octivities 

" 933 issue of "Der Tonz ןIn the July 
there wos 0 report by Lewiton obout the 
event in Worsow. But on the front poge 
his nome os publisher ond ed ilor hos 
olreody been reploced by thot of Conrad 

." Nebe, 0 "proper Aryon 

Below the mostheod there wos on 
importont onnouncement" w hich it is " 

offered Ihem on unprecedented 
opportun ity to show the world thot 
they were 'c ivilized', occeptoble 
rulers ond not the borborions they 
reolly were. The Nozis were even 
wi lling to suspend the rocist 
Nurenberg Lows for the durotion of 

Modern dance in Germany during the early 
years of the Nazi regime as presented in 
an exhibition at the IIAkademie der Kunste ll 

in Berlin 

the gomes in order not to risk the 
, concellotion of the internotiono l meeting 

os these infomous lows would prevent 
the ottendonce of block, Jewish ond other 

. N on-Arion" othletes " 

0 They se ized the opportunity to creote 
pogeont of youth , beouty ond hormony ot 
the opening ceremony of the O lympic 
Gomes in the newly constructed 

. stod ium 

AII this is not surprising. Whot is 
ostonishing is the foct thot 011 Ihis 
pogeontry wos choreogrophed by some 

, e leoding ortists of modern donce ורof t 
wh ich, by the woy, wos in those doys 

." sti ll commonly co lled "Germon donce 

Rudolf von Lobon , Mory Wigmon, Horold 
Kreutzberg, Gret Polucco ond mony 
other well known doncers octively 
porticipoted in the preporotion ond 
execution of the ortistic performonces of 

. 936 O lympic Gomes in Berlin ןthe 

Modern donce since its inception ot the 
beginning of the century hos olwoys 
been 0 progressive movement, striving 
to free donce of the constro ints of 
clossicol bollet ond its strict rules; 0 style 
of free self-expression, of unfetterd 

. individualism 

Most of its leading exponents were quite 
naturally drown towards socia list ond 
progressive politica l movements and 
thei r ideas as expressions of their own 
artistic ond aesthetic ideals. If so, how 
did the Nazi propaganda mochine 
succeed in drawing these artists of free 
spirit ond individualism into serving their 

? purposes 

A large exhibition held recently at the 
Akademie der Kunste" (formerly of " 
West Germany") in Berlin endeavours " 

. to su pply the answer 

The creators and curators of this 
immense, well documented exhibition , the 
dance historians Hedwing Muller and 
Patricia Stocklemann, assembled 
hundreds of documents, photos exhibits 
and films constituting 0 picture-history of 
sorts,. depicting the aevelopment of 
modern dance in Germany, from its 
beginnings and right into its decline and 

. vi rtual demise during the Nazi regime 

The visual concept of the exhibition is 
very original. Coming 10 Berlin for the 
opening, 1 expected to be confronted w ith 

. large blow-ups and powerful graphics 
But Muller and StocKelmann decided to 
use only orlg inal photos and other 
materia ls ot the period; hence hundreds 
of small photos, in formats used in the 

930s. This makes the 920ןs and ן
spectator leon forword and observe the 

By Giora Manor 

There are historians 
who think that the 
microphone and rad io 
broadcasting were 
the tools that made 
Hi tler's meteoric 
ascent to power 
possible . Without 
modern 
public-announcement 
systems and 
broadcosti ng he 
would not have been 
able to hypnotize his 
supporters attending 
the mass-ra llies nor 
frighten the nations of 
central Europe by his 
speeches into 
submission. His vo ice 
much more than the 
rather meager 
con tent of nis 
speeches, and the 
choreog raphy of the 
mass-meetings hi s 
leutenants staged 
carried the menacing 

. message 

W ith tr e help of the 
weekly news-reels 
shown in thousands 
of cinemas 011 over 
the world in those 

, pre-television times 
ers, the ףthe ban 

flaming torches, the 
immense light-domes 
crea ted by the 
arch itect Albert 
Speer, who was loter 
to become, during the 

, Second World War 
Hitler' s minister of 

, a rmament production 
reoched an aud ience 

. of millions 

Hitler and his evil but 
clever minister of 

. propaganda, Dr 
, Joseph Goebbels 

were well aware of 
the value of modern 
means of 
communication . The 
O lympic Gomes of 

936, to be held. in ן
Berlin , the site having 
been decided upon 
long before the 
Nazi 's oscent to 

-ס~ power inן 933 ,



the different institutions - governmento l, 
public ond choritoble - deoling with young 
os well os odult retorded. The whole 
estoblishment tokes port in the "Heorts & 
Flowers" performonces. 

During the yeor eoch instructor's work is 
coord inoted ond sUf2ervised, corried out 
in the loco l groups. Twice onnuolly the 
donce groups meet for two perfomonces 
eoch, whicfi become 0 mini-testivol of 
sorts, which generotes much excitement. 
There is the cnollenge of fu lfilling the 
given tosk ond the emotionol experience 
involved. These meetings ore ottended 
by obout 250 instructors ond doncers. 

The performonce chollenges the teochers 
ond their chorges on two levels: one 
being thot of the show presented to the 
oudience, the other in whot goes on 
simultoneously behind the scene. This 
ospect, hidden from the spectotors , 
involves remembering the tosks in their 
correct order, chonging of costumes, 
presenting the persono ond octing the 
role in eoch donce, remembering 
entronces ond exits ond getting used to 
the olternoting dorkness ond strong lights 
of the stoge. 

AI I these ore for from eosy for the 
instructors ond their chorges. Mony long 
hours of reheorsols ore finolly expressea 
in 4-5 minutes of performonce. 

The opplouse ofter eoch donce is the 
reword for the retorded porticiponts 
presenting the powerful potentiol of their 
endeovour. The opplouse is on incentive 
to continue to foce difficult _1 
chollenges ond not to discouroged. ~ 

04_ 

' the encounter wi th 0 w ider, 'normol 
0 public feosoble. My goo l wos to creote 

performonce which would expose the 
porticipoting retorded doncers to the 
generol view on such 0 level thot would 
ostonish the spectotors cousing them to 

. chonge thei r otti tudes 

0 Exposure to the public eye through 
stoge performonce involves toking into 
occou nt the rules of stoging os well os 

~ stoge discipline ond benoviour. Durin 
' the reheorsols for "Heorts & Flowers 

the theropeutic sess ions become chorged 
with the ombitions of the doncers ond the 

. teochers olike 

For exomple: turning oround one's oxis is 
usuolly 0 simple, noturol move, but not in 
this cose. For the retorded turning 
oround is on involved tosk: from where 
does the turn sto rt , in wh ich direction 
does it 90, how qUick or slow does it 
hove to be? W hot is its oxis, where does 

receded it ond who t כfit end? Whot 
? comes ofter it 

I would like to point out the difficu lties 
involved in flexing 0 leg, in kneeling os 
opposed to getting-up ond the whole 
ronge of movements involving 
controdictory components, such os 

. moving versus stopping 

One of the moin difficulties is the 
0 process of remembering. Remembering 

movement phrose recqu ires such 
, components as from where, to where 

when, how mony times it hos to be done 
ond how to coord inote one movement to 
synchronize with onother one. AI I this is 

, o chollenge to 0 retorded person 
. recquiring w illpower ond perseverence 

The "Heorts & Flowers" performonce 
enobles eoch porticipoting club, home or 
institution to try ond orgonize its own 
group ond prepore 0 donce for the 

. progrom 

3 yeors of continuous ןT odoy, ofter 
6 octive donce ןoctivity there ore 

groups, in 011 ports of the country. These 
groups include some in Arob towns ond 

011 vi lloges. The porticiponts come from 



posed chal lenges to those engoged in the 
. education of tne retorded 

, he ort of donce is the most problemotic ז
os dancing involves ospects ond 
demonds which ore very difficult for the 
retorded. Donce is 0 medium bosed on 
synchronic octivity, both physica l ond 

0 , mentol (conceptuol). For exomple 
retorded person concentroting on walking 
has difficulties in remembering in which 

. d irection he or she is to move 

Donce requires knowing one's bod):' ond 
how to express oneselt through it. Spotiol 
perception ond movement in spoce, Are 
involved while ot the some time 
coordinoting rhythm and the dynomics of 

. mus ic 

Even simple movement expression 
becomes 0 'm ission impossible' for some 
retorded people ond therefore speciol 
methods ond much hard work is needed 
w hen using donce os 0 theropeutic 

. method 

Moreover, donce is not only on individuol 
meons of expression. It demonds 
diologue, seeks enhoncement by 

. involving more thon just one doncer 
Working w ith in 0 group fromework 
mokes movement expression much 
richer, but recquires social coordino tion 
ond mutuol understonding during the 

his too דpreparotions ond performonce 
. is 0 greot difficu lty for 0 retorded person 

0 Since the oim is not only theropy but 
. performonce 

he work on "Heorts & Flowers" mode it ז
possible for me 10 break mony genero lly 
occepted rules ond cross boundories 
Iroditionally set by educotors of the 
retorded. Right from the start 1 oimed to 
troin the retarded to express themselves 
in movement ond donce. My conviction 

, thol this wos possible wos so strong 
thot 1 ol lowed myself to think not only of 
the theropeutic ospect itself, os port of 
the treotment of the retorded in the 
homes ond clubs they belong to, but of 

. ortistic ospects of the process os well 

1 resol"eo ·0 ottr:: ir 0 level which would 
gome ond moke ~ e:; of tf, !cג r נt96 tll 1וchc 

by Raya Spivak 
Heorts on flowers ore both symbols 
laden with connototions of co ring ond 
g iving. "Heorts ond Flowers" is o lso the 

, title ot the onnuol performonce of donce 
song ond music by retorded people from 

. 011 over the country 

he show reflects the orduous work ז
going on 011 yeor round, involving 
persons defined os retorded by society 

he show is bosed moinly on donce ז
ronging from folk doncing 10 styl ized 

. movement 

For severol yeors the ideo of using arts 
0 ond ortistic expression os 

theropeutic means hos 
gothered momentum 
Droma, painting and 

011 moking music nove 

r-
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MENTALLY RETARDED DANCERS 
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dancers. In her opinion, every dancer 
has to deal w ith physical limits. No one 
can fly or levita te. Her limitations are 

. just d ifferent 

Raya Spivak, an experienced folk dance 
instructor, has been working wi th 

an a ר!retarded dancers for more t 
decade. About three years ago she and 
her colleagues began to organize annual 

. public reci tals of fheir retarded dancers 
The performance is titled "Hearts and 

." Flowers 

W hen Raya literally "dragged" me at the 
Karmiel dance festival to watch the 
show, 1 was in for 0 tremendous 
surprise, because the performance was 
not only 0 remarkable therapeutic 
achievement, bu t an aesthetic and 

. moving experience of sorts 

E~'V'"V" 

o 

',- .• ~ 

1 was unprepared for that kind of 
experience. 1 asked myself why the 
dance of the retarded dancers was so 
inpressive. 1 came to the conclusion, that 
what made the simple dance so powerful 
was that each step, every raising of an 
arm or leg demanded complete dedication 
and concentration from the dancers. The 
effort of remembering the corrects 
equence of steps, in w hich direction to 
move, imbued every move wi th 

. meaning 

The simple dance became 0 triumph of 
art over body and mind , exactly what is 
so often miss ing from the dance of we ll 

. trained performers 

The lack of polish in the dance of the 
retarded , who have to fight for every 
step, was much more moving than tfie 
technical prowess of professional 

. dancers 

Each step was a victory of the human 
ere may one רfsoul over handicap. W 

0 observe such an achievement in 
? normal' dance performance ' 

Surely, there is an important lesson in 
-the phenomenon of the dance of th:rr 

-~~ retarded .טו

Prima facie it seems obvious 
that dance and mental or 
corporal handicap do not go 
werl together. But lately we 
see more and more "heavy 
dancers" - to use an apt name 
invented by the author, actor 
and director Itzik Weingarten for 
his monodrama "To Dance with 

" My Father 

by Giora Manor 
This very moving play - moving in both 
senses of the term - deals w ith a young 
retarded person , the son of a dance 
teacher and choreographer . Striving to 
describe himself and his special brand of 

." dance he ca lls himself "a heavy dancer 

Interest in dance by mentally retarded 
and physically handicapped persons is 
growing not only in Israel( but in other 

. parts ot the world as well 

Jan Parry, the dance critic of the London 
O bserver" writes: "'CandoCo', is a " 

new dance group including three 
erformers in w heelchairs. 'Flying in the [) 

0 Face of ... ' [the title of the piece] seems 
necessary first phase, minimising instead 
of exploiting the differences between 
variously a51e bodies. The long piece 
was encumbered w ith ca ring 

; choreography and new age music 
nonetheless, fascinating possibilities 
gleam through the darl<:ness, wa iting to 
be developed once CandoCo and its 
aud ience can accept that 'strange' is 

." interesting, not freakish 

O liver Sacks, in his book "The Man Who 
M istook his W ife for a Hat" dea ls w ith the 
problems of art, and its meaning and 
appliation in the life of mentally reta rded 

. persons 

The power of music, narrative and " 
dramo is of the greotest procticol ond 
theoretico l importonce. O ne moy see 
this even in the cose of idiots, w ith IQs 

, 00 is the overoge ןbelow 20 [IQ 
normol"] ond the re-extremest motor " 

. incompetence and bewi lderment 

Their uncouth movements may disoppear 
in a moment The music tronsforms tfiem 

. ond sudden ly they know how to move 
We see how the retarded, unoble to 
perform fairly simple tosks involving 
perhops four o r five movements or 
procedures in sequence, can do these 

." perfectly if they work to music 

Hondicops which miraculously become 
on odvontoge in dance ore a recent 
phenomenon. Undoubtedly, on extreme 
cose of this unique oesthetic experience 
is the donce of T omor Robon , 0 young 
Isroeli doncer w ho suffered serious 
inju ries in 0 cor occident, leoving her 
lower extremities p'orolyzed. She creoted 
o donce for herself, movi ng w ith the help 
of 0 metol frome, utiliz ing 011 her 
movement potentiol thot remoined. There 
is 0 stronge beouty in her restricted 

e was invited last year to חdonce. S 
perform ot the Mountpellier donce 

. testivol in France 

T omor does not og ree thot her dance is 
rea lly different from thot of able - bodied 
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c with its culכ turol contribution to 

the Isroeli melting pot con be 
observed. Li ot Hoyms from the < Kibbutz Donce Compony creoted 

===~;: ... Jou rney" for the compony ' 
• workshop bosed on the ordeo l of 

_--..... crossing the Sudonese desert in 
J 84'ייייי. Moski, 0 foshion model wos ' 

discovered os 0 singer ond 
. oppeors frequently on TV 

Ethiopion jews hove opened night 
clubs where they con be seen 
breok doncing in Tel Aviv; on 
Ethiopion restouront hos been 
opened in jerusolem, but probobly 
the most successful combino tion 
of cross - fertilizotion between 
Isroeli ond Ethi0F.ion culture is 
The Queen of Shebo Choir" of " 

Moshe Gronich, 0 wel l known 
Isroeli composer working with 

. Ethiopion childern in T el Aviv 

Donce is 0 dynomic ond ever 
chong ing ort form, 0 mirror of 

• • • society In the lost decode since 
,....... , Operotion Moses" the donce of " 

., '-" the Ethiopion jews hos undergone 
DANCE mony chonges. New woys ore 

being found to odopt to the new 
IONS זDADI זenvironmen t. This o rticle 

I\t\ describes whot hos hoppened up 
HE זOf to the present . It wi ll be useful to 

HIODIAN זE fu rther observe ond document r these developments in order to 
JEWS onolyse this process of 

continuing chonge from 0 _r 
~ . long term perspective 

• I • 
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right orms on the shoulders of eoch 
consoler ond strongly embroced . After 
thot, the newcomers melted into the 
moss of people. 

After 011 processions reoched the 
courtyord, ond the obove procedure 
repeoted itself 5-6 times, 0 kind of 
hysterio sto rted. A huge c ircle wos 
formed. In the middle women wo lked with 
seemingly no focus, weokend knees, 
bonging their heods or folding their orms 
to the bock ond bending the torso fiercely 
forwords ond bockwords. Others stood 
bouncing qUickly os if the ground beneoth 
wos burning. Severol moles orronged in 
couples encirc led the hystericol women. 
Segments of shouts filled the o ir. 

At noon buses orrived to toke the group 
to the cemetery for the typ ico l 
jewish-Isroeli buriol ceremony. 

MODERN INFLUENCES 

Life in Isroel exposed the Ethiopion 
immigronts to other, seculor kinds of 
donce. Aport from their troditionol 
donces the younger men odore 
breok-do.nce to pop music which they 
imitote from TV. G reek music is olso 
very popu!or omongst them. Their steps 
become Greek fo lksteps, while their 
shou lders remoin Ethiopion. Also popu lor 
is Arobic musiC: ond they improvise 
moving wi th delicote circulor hip 
movements. Smo ll girls con be seen 
doing belly donce copied from the Arob 
progroms they see on Isroeli TV. In one 
morrioge celebrotion 0 blond belly doncer 
wos invited ond 0 moss of moles 
encircled her, clopping their honds ond 
jumping , leoving her fiordly ony spoce in 
the cen te r, just os they do for their own 
soloists in the Amhoro donces. 
Su rpri singly, those "born doncers" fi nd it 
difficult to donce the Isroeli Horo, 
becouse they hove to imi tote on exoct 
step ond fit it into the regulor rhythm of 
the Horo . 

The shoulder moves ore intr igu ing for the 
Isroelis. At some weddings 1 observed 
guests trying to join in the "eskesto", to 
obvipus opprovol of the Ethiopion hosts. 
Some of those joining in were middle 
oged Isroeli women of orientol extroction 
Uews from Arob countries), well versed 
in hip movements ond chest shimys, os 
well os in the ululoting tremelo sounds 
used inthe Middle Eost ond Ethiopio for 
merry moking. One of the lod ies mode 
bold ond even joined the inner circle of 
solo doncers. A woi ter who recently 
orrived from Russio begon to shoke his 
shoulders in "eskesto" - foshion, while 
bo loncing 0 troy of drinks wi th one hond. 

There hove been severo l experiments 
omong the Ethiopioos to estobl ish donce 
groups in Nozoreth, Petoh Tikvo, Afulo 
ond other ploces. A lthough the 
movement exce ll in "eskesto", much of 
the outhenticity ond beouty of the donces 
is lost os they try to odopt the donces 
for the stoge, replocing the originol forms 
ond reo rronging them w ith bono l 
choreogrophic potterns copied from 
commercio l video cossettes of Ethiopion 
folk donces. The resu lt is neither 
outhentic folklore nor ortisic donce. 

Yet the first sense of on Eth iopion "flovor" 

. her body wos very heovy, petrified 
Severo l hours moy poss until she 
commences her doncing. when she 

, storts moving, it is to ken os 0 good sign 
ng to stop זon omen thot her "Zoor" is wil l 

rid ing on her'. It is the beginn ing of the ' 
recuperotion. The potient is in 0 tronce 

1. As the potient's donce increoses ... [ 
ond becomes wi lder, the heo ler moke his 
diognosis ofter onolyzing the content of 
her movement [ .. . ]. The Zoor's demonds 

; ore occording to the spirit's chorocter 
t she IS 0 0 dork ז, fOI exomple 

, complexion , he moy osk for 0 block goot 
if she is foir, he moy osk for 0 wh ite 

." one 

My own inquiries obout such exorcism 
ceremon ies toking ploce in Isroel met 
with 0 stormy silence, emborrossment 

. ond deniol 

MOURNING CEREMONIAL 

An event, rich in movement, is the 
gothering for 0 funerol. This rituol of 
expressing sorrow, continues to be 
fo llowed meticulously by the community 
Whot chonged in Isroel is the site of the 
mourning rituols. Insteod of toking ploce 
in Africon villoges they ore in modern 

92 ' condominiums. In Nozoreth, on April 
1 recorded such 0 gothering. In the eorly 
morning, the fomi ly come to the 
courtyord. Men ond women crying, eyes 
closed, rocking from one foot to the 

. other, knees sl ightly bent legs oport 
circled the lomlly ond in the ךNeighbors el 

middle, the elder son wos seen lifting his 
0 deod fother's picture ond crying in 

rhythmico l voice, counting out loud his 
", fother's good deeds. "He wos brove 

. ond the crowd would repeot his words 
He gove chority," ond the crowd " 

sent. One could ךonswered in woiling COI 
notice 0 voriety ot movements 
expressing mourning: honds interloced 

; over neck wi th elbows pulled to the side 
polms pressed to the top of the heods 
with elbows pulled down; women beoting 
their heod wi th their right honds; men 

. bonging their chests 

Consoling processions of other "Beto 
Isroelis" orrived from 011 over the 
country. "Kesses" were in block 
embroidered cops holding colored 
paraso ls ond flywhisks. At the head of 
another procession women, each holding 

, a handkerchief at the two opposite ends 
moke the moterio l flutter and then lower 
it tight tothe heod pu lling their elbow's 
down , then lifting their arms up with 
stretched handkerchiefs and stri king their 
chests. Others lift their arms ond nold 
stretched handkerchiefs high above their 
heads ond then pushing the whole body 

. into a deep bow reocfiing the ground 
Men bang thei r heods w ith their fi sts and 
then spread the ir arms diogona lly as if 
osking how they are going to withstand 

? this disaster 

Each procession that reached the 
courtya rd halted. The mass of mourners 
spli t and the family rushed towords the 
leoders of the procession

d 
stretching 

their orms, embrac ing an hugging them 
' as if mel ting in sorrow into eoch others 

arms. Meonwhile, the rest formed a huge 
, semicircle, standing , huddled together 

shoulder to shoulder. The family 
approached eoch of them, placed their 



orms held diogono lly upword. In other 
rayers, like in the final proyer of כr

Shobbat, they spreod both o rms up in 
supplico tion ond bow down on their 
knees, the torso extended toward the 
floor. Mony members o f the cong regotion 
o re used to holding 0 smo ll horseha ir fly 
whisk in their right hond, w hich they 
shoke to the rhythms of the prayer. They 
ore so used to hold ing this fly w hisk, that 
even when the ir honds ore empty, they 
tend to move the right hond os if it held 

. the implement 

Most of the doncin.9 occurs during Yom 
Kippur, the Doy or Attonement. The 
Kesses" stote thot doncing is 0 certoin " 

way of costigating the body ond soul 
through strenuous effort , such expiation 
of si ns "bri ng i ng redemption c loser". And 
if deliverance is opprooching , thot is of 

. course 0 good reoson to re jo ice in donce 
In oddition to knee movements ond their 
occompony'ing embelishments there are 
other specific motifs right polms ore 

; flexed ond held c lose to the shoulders 
hands fo lded in fron t of the chest ond 

-moving up and down in zigzog or wave 
li ke motions w hile the torso moves w ith 
delicote impulses. The "Kesses" say 
these movements describe Isroel's 
historico l cross ing of the Red Seo fleeing 

. Phorooh's army 

These undulo ting hond movements 
remind one of Yemenite doncing. There 
exists severo l theori es as to the 

" geogr02hic origin of the "Beto Israel 
Jews. O ne of these (though not genero lly 
accepted) , holds that they o rrivea in 
Ethiopio from Yemen. Perhops these 

0 movements ore an indico tion of such 
. connecti on 

S זGOOD AND EVIL SPIRI 

0 In my su rvey I come oc ross 
remorkoble womon's ceremony. The 
belief in good ond evi l spirits is w idely 
held omong the Ethiopion j ews. One k:ind 
of spirit is fhe "Zoar". Accord ing to an 
ancient legend, Eve gove b irth to many 
children. She wished to conceo l the most 
beoutiful of the offspring from God. In 
order to retoliote , God made them 
immortol in the form of Zoor spirits. The 

; Zaar is often supposed to attack women 
o womo n who is ou t of her mind is 
deomed to be 'ridden by 0 Zoo r' . In such 
cases, the spirit is exorcised by meons 

. of donc ing 

In the dead of night, the possessed 
womon is brougfit to the hut of the 
healer, in w hicfi women of her kind used 
to gather together in the past. The leader 
of the g roup is one w ho hos had contoct 

. w ith spirits by means o f o ro motic herbs 

Yael Kohona in her book "Achim 
Shchorim" (Black Brothers) describes the 
proceedings thus: "Meonwhi le soft 
drumming storts, occomponied by 
singing and hand clopping. Each member 
o f fhe g roup commences dancing 'as the 
spi rits move her [ ... ]. She [the senio r 
member of the g roup] begins to shake 
her shou lders. Slowly she rises ond is 
seized by on o rgasmic ecstosy. She then 
turns oround on her oxis o t on 
accelerating speed until she kneels over 
ond fal ls to the ground [ ... ] . The 
possessed womon observes the donce 
until she too begins spinn ing, at first as if 
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shoulders lowered by one o r two levels .h 
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.e shoulders ot normol hight ~ landing in plie, t } 
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a jump w ith both legs held together, knees in slighl p!i;;; , shoulders rise to the 
highest verticol level, the to rso bent bockword os obove 
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The so me jump on the upbeot: 

Typico l rhythms of jumps from both legs or leaps from one leg to the other wi th 
:) shoulder tremolo (The eskesto" is carried out on the triplet during the jumps 
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TIGRE DANC ES 

The other donce style I observed, the Tigre donce, is chorocterized by its c ircu lar 
ent belongs not to the doncers, but to the ןwo lking form. The virtuoso compor 

. drummers, They gother a t the center, start drumming, inviting the doncers to jo in in 
Even if Western aress is normolly worn, during this donce tne Ethiopion jews feel 

he men put the sco rr o round their ד. compelled to weo r the troditiono l wh ite sca rf 
wa ist, the women ore covered 0 11 over by 0 w hite cloth , so thot only their foces ond 

. feet are seen 

J~ : TypיJינ ~ יJ{ך ~ icol drum-rhythms fo r wolks 

Upbeot: 

Men ond women stand ing in 0 single fi le may use one of the bosic foot motifs. For 
), left foot ~ exomple: Right foot steps rorwo rd () ), left boll of foot touches right an kle ( 

). A delicote "eskesto" can be odded to o rnament the ~ slides forward w ith no weight ( 
wo lking os the body swings slighlly to the sides (one eighth of 0 c irc le) wi th hands 

osphere, making זrןhonging dow n. Inside the circ le the drummers continue to set the ol 
it more joyful by odding bounces and hops to thei r wo lking or moving forword or 

t w ith 0 plie or ךbockword , or turning on the spot. From time to time they odd on occer 
stamping o r big jumps that sometimes resemble 0 pa rollel "temps leve" or "sissonne 
ferme". The excited drummers moy jo in the c irc le as if leoding it or con tinue to exci te 

. the doncers from ou tside of the c irc le 

f.-Drum rhy thms for I'umps and leops: 
I1 יJרJ ~ ~ 

>Jייי
,FTו .כ, m ~ 

The c irc le then stops moving 011 stand close together, focing the center, The 
feet ore slightly opart, os in 0 porollel second p.os ition Knees ore reloxed , the 

,"" shou lders executing 0 delicote ""eskesta"". This is the Amhoro ""eskesto 
modified to fit in wi th the Tigre 3/8 rhythm . One may observe certai n 
potterns, for exomple: one shoulder descends, the o ther rises w hile the heod 
moves from left to right (heod isolotion). Simultoneously, the o lder people who 
are unable to do this , just move their heods to ond fro. Then the dancers move 
sidew ise: the right foot steps to the side ond is jo ined by the left, w hile an 

 " F3 eskesto" inו ~ •
, J J JJ iJ 

rhythm is executed, Sometimes on oddi ti onal c ircle is formed o round the 
. drummers by men clopp ing w hile focing the dancers 

There is no ogreed signol to bring the "eskesta" to on end . just os is the cose 
w ith Amhora aonce, the Tigre hos 0 genero l pattern w hich enables the doncers 

, hose individuols w ho ore tired leave the dance ד. to go on for a long period 
. while others join in 

PRAYER DANCES 

While Beta Israel odmit that their seculo r dances are Ethiopion Fo lk donces, the 
Kesses" proclaim thot the movements occomponying the proyers ore from " 

ancient Hebrew troditions . In response to the question in which ports of the 
liturgy they dance, the "Kess" answer w as thot usually dance occompanies 
proyers depicting the victory of good over evil. For exomple, when the text 
depicts Moses victory over the Phorooh 's mogic ions, the "Kesses" donce w ith 
their sticks. When , during the proyers, jerusalem is mentioned, they often c lop 
their honds. The movement vocabula ry includes bounces w th on occented 

0 downbeat, smo ll jumps w ith both feet moving forw ord ond bockword w ith 
dignified ond rother heavy quality. Elbows ore c lose to hips ond honds open ond 

er o rms gestures for either one o r both hands 1רclose occompanying the text; ot 
. include small figure e ight motifs 

Some of the praye rs are occomponied by gestures of su pplicalion such os the 
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two levels lead ing downwards to the lowest posi tion. There are th ree points in the 
hori zonta l plane moving forwards from the normal posi tion and th ree more bockwords. 

In the "eskesto" one moy d istinguish between two bosic moti fs oround w hich the 
doncers improvise. One motif is 0 constont moving of the shou lders between two 
adiocent positions, which creates 0 steady tremolo. Th is shoking is done in 0 2/4 
rhyth m, repeoted severol times. The orms are usuo lly re loxed, honging down olong the 
to rso . 

Exomples of typico l shoulder rhythms: 

 ) (1 ) 2 (נ <נ <נב)(

I ~ =רכ; !;רבm ~ ~ 7כJ ~ rrnנ" ~ I J ר ~ ~רהJ רJ ~ 
In the second bosic motif the shoulder movement moy trovel ropid ly between two or 
more disporote positions. The movement is quick ond stops obruptly. In order to 
emphosize the stop-stotion in the latero l or the tw isted "eskesto", sometimes the doncer 
odds os 0 flourish 0 cu rving movement of the shoulders. To enhonce the size of the 
movemerlt, the torso is sometimes tilted bockwords or forwords or to either side. The 
rhyth mic un it (2/4) is repeoted severol times ond then onother is in troduced. The 
o rms ore possive th roughout, but the elbows ore bent sidewise ond the thumbs rest 
slightly below the wo ist. This type of ""eskesto"" is impressive, but less tir ing thon the 
tremolo-type. Therefore it is donced more often, cfford ing the doncers on opportun ity to 

. cotch their breoth before commencing w ith onother tremolo 

: Typicol rhythms of the obove shou lder motif 

> ) 1 ( . > .) 3 ( ) 2 ( );, 

I תJ ! rכ. ~ ~ ) J
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 ~ ~ J ~ I1 Jרן ~~ן J ~ I \1.[ך
As already stoted, the "eskesto" is occomponied by knee movements, nomely vertico l 

. provisotion חslight up-ond-down bounces in demi-plie. Here too is on opportuni ty for ir , 
The feet ore poro llel, either touching eoch other or sligh tly oport The center of grovity 
is shifted from one leg to the other, or from front to bock. As the poce qUickens, the 

. doncers prog ress from bounces on both legs to jumps lond ing on one leg or the other 

: Excmple of 0 jump on the downbeot 
>-
~ , , , 
)~ "J ~ J; JJ 
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embroidery ploced on the body. The high 
tone of the singing olso creotes on 
elongoted line, one w hich begins in the 
knees, con tinuing upwords to the 

. shou lders 

0 It is o lso possible, thot the "eskesto" is 
continuotion of the hond clopping w hich 
olwoys precedes it. W hen 1 myself jo ined 
o g roup of doncers w ho were movi ng in 

ot חo c irc le fOI serveral mi nutes, 1 fe lt t 
the clopping wos o lso circulo r. As the 
ecstosy mounted, the movements 
become w ider ond my shoulders begon 

0 to ri se ond fo ll of their own occord, os 
preporotion for the "eskesto" soon to 

. commence 

thot the ~ךIonce it moy see ~ At first 
eskesto movements ore tew ond " 

0 repetitive. But 0 deeper look reveo ls 
weo lth of shou lder motifs d iffe rentio ted 
by vorying rhythm s, directions ond 

. quolities 

In the "eskesto" the shoulders move 
vertica lly (U p ond down) , horizono tol ly 
forwords ond bockwo rds), diagonol ly ( 
One shoulder down, the other up) ond in ( 
o tw ist (One shoulder forwo rd, the other 
bockword). It moy be symmetrico l or 
osymmetri co l. The bosic moves ore 
enhonced occording to on obstroct 
sco le", fo llowing on imoginory mop of " 

movement levels (In the clossico l bo llet 
0 jumps ore embellished by botterie in 

.) si milo r monner 

There ore six vertico l levels (includ ing 
" the normol level) in the "eskesto 

ents, three 
s from the 



bodies together, 0RPorently drowing By Ru th Eshel :> יc . energy from thl s s leldlng proximity Since the beginning of the century, much 
From ofor they remind one of 0 flock of sc ientific reseorch obout 0 11 ospects of 

. penguins try ing to worm themselves the life of Ethiopion jews hos been co rried 
At 0 certo in moment they turn towords out .. Histor.ions, onthropologists ond 
the center of the circle ond 0 humon wo ll muslco.log lsts described the commun ity 

d, while the. doncers clop their ~ is form from dlfferent vlewpoints. Donce, it 
n 0 ceremonlo l monner shifting ןhonds seems, is the on ly sphere os yet 

. thei r weight from one foot to the other . u nexplored 
heir knees ore loose, ond move softly זhe present orticle endeovors to ז

he excitement increoses ז. up ond down describe the donce of the Ethiopion j ews 
thing is reody for two soloists ~ ond ever In Isroel ond to troce its development ond 

to enter t e c ircle, where they ore obout the chonFes thot occured since the two 
0 to compete ogoinst eoch other in , woves c;; moss .imMcrotic;;n to Isroel 

vi rtuoso "eskesto", bosed on nomely Operotlon oses in 1984 ond 

( he solos ז. improvisotion ond creotivity Opero.tion Solomon" in 199 1. My " 
being very strenuous, they tend to be survey IS bosed on 0 pro ject 1 corried out 

. short, no more thon 45 seconds eoch in 1990- 1993, when 1 documented the 
he solo ists then leove the c ircle to cotch זEth iopion community in Isroel, w ith the 

. others ~ their breoth ond ore reploced b help of the Notiono l Council for the Arts 
0 he oud ience encouroges the so ז. ond the Isroel Donce Li brory 

doncers to more ond more virtuoso feots 
Beto Isroel" is the nome preferred by the " ond they in their turn encouroge the 

observers to donce the "eskesto" wh ile j ews who reslded mOinly in severol 
. remoing in their ploces ono, in the noth-west זoreos oround Loke 

-" he term "Folosho ז. region of Ethiopio 
At the c limox of excitement the whole er" used by their ~ meoning "stron 

, humon moss jumps up ond down nonjewish neig bors hos 0 derogotory 
clopping honds, moving the ir shou lders . connototion 

. the counterclockwise ~ ond then resumin 
used to live in smoll villoges, of וhe ז movements, engu Ing the solo ists, os if 

10- 5 c lrcu lor hu ts ("tukul"), roising . swo llowing them 
he men ז. oots ~ cottle, Joultry ond 

On ly those stonding in the inner circles worke os hired 10 our or serfs in the 
ore oble to see the soloists, but those on fields of forms owners or were 
the periphery join the genero l excitment blocksmiths - on occupotion deomed low 
none the less. When tired, everone he women ז. on the Ethiopion socio l sco le 

, resumes the clopping ond knee moves were busy producing cloy pottery, their 
untll new energv hos occumu loted . Infonts tied to their bocks 

. leod ing to onother ou tburst of ecstosy 
e hod 0 synogogue "(Beit דEoch villo he donce hos 0 constont stri.Jcture ז

oy ~ rovised. It זwhi le its detoils ore im ious life wos orgonized ~ Mokdosh' . Reli 
lost for obout on hour . . he women by th.e "Kess", t e Ethiopion term for 
usuo lly.form 0 seporote c ircle. Only hese elders mode decisions ז. robbl 

occording to ScriRture, oro l troditions ond to ~ once dld 1 hove the opportuni 
. commentories in t e Gez longuoge observe 0 womon breoching t e circ le to 

. donce o lone in the center Synogogues, for exomple, were olwoys 

יייייי"'"
bU llt close to 0 runninw brook wh ich 

he "eskesto" is occomponied by זwou ld serve the puri icotion 'rituols 
home-mode musicol instru ments, such os prescribed by oncient lows. In their 
the koboro, 0 drum the jews beot w ith oppeoronce, Ethiopion jews were not to 
their honds; the mosenko, 0 sort of fiddle be distinguished from their genti le 
with 0 squore shoped vibrotion chomber hbours, moinly of the יחChrlstlon) ne ( 

( 
. e string; the kror, 0 smoll Iyr ~ ond 0 sin hey o lso ז. Amhoro ond igre tribes 

נ In Isroel, t e musicol instruments hove donced the some donces os their 
. electrico l outlets to ottoch on omplifier neighbors, borefoot, in the open oir or 

he drummer usuolly remo ins oport from זinsiae 0 wooden structure erected for 
moss of people, sounding the יוthe doncl 0 specio l occosions such os celebroting 

steody 2 4 rhj'thm, sometimes wedd ing, which could lost os long os 
chonging to 0 /4 rhythm, oround which he troditionol donces were 8ז- 10 d0'bs 

oteur musicions ond doncers ןother on leorned y imitotion ond everyone wos 
he musicions ore unoble to ז. improvise . free to join in :> יC reod notes, hence their music is leorned 

he ch ief chorocteristic of the Amhoro ז . by eor, by imitotion ond memory olone 
0 donce is the "eskesto ", cons ist ing of he slnglng IS ontlphonol-consisting of ז

vorlety of shoulder movements which , question ond onswer" strophes " 
ch.onge occording to the ge&rophic 

DANCc exchonged between the singer ond the 
0 doncer, co lled "zofon". In Isroel , lns of the doncers (Gon or, M injor ~ orl 

tope-recorder often reploces the om or Semien mountoins). As most ~ Go 
, Gond,?r regions ~ of. t e jews h011 fro 

ONS זAD ז~
. muslclons 

s vorlont of the eskesto is most ןth 
common in Isroel, the doncers odding 

shoulders so prominent in ~ Why ore th other motlfs os they see fi t 

Hc זOf 
Iy in the ~ the eskesto? One reoson mo Documentotion of the vorionts is to be } 

tender body-build of Ethiopion ews. They ound In the Isroel Donce Librory in 
lock 0 prominent pelvis or 0 heovy trunk .) el-Aviv ז

" ' which wou ld demond 0 donce close to In Isroel, the "eskesto" is donced os 

HIOPIAN זc the eorth, occomponied by low boss follows: it storts by 0 moss of doncers 
, tones. On the controry, they ore lithe movin1 in 0 c ircle counterclockwise, their 

ond their typico l movement is introverted po lms eld ot shou lder level, while 

JcWS 
ond delicote. It seems, these . clopping .their honds in 0 2/4 rhythm 

ך 1
chorocter istics simply require shoulder of thls humon cluster is זhe denslt ז

wh ich is 0 sort of tender , movement omozing. he doncers octuo lly rub their 
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MOVEMENT IN REAL TIME 
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HEAVY DANCERS 
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Modern dance during the Nazi regime - an exhibition at the 
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NMENT ןSRAELI FOLK DANCE BETWEEN FOLKLORE AND ENTERT A ן

• Zvi Friehaber 
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) Hebrew (חןZvi Friehaber • 
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