האקדמיה למוסיקה ולמחול ביוושלים ע"ש וובין
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ת מייסדת בית הספר למחול -
פרופ' חסיה לוי-אגרון
ראש בית הספר למחול ודיקאן

ה ספך הפקולטה למחול
הגב' רינה גלוק

הפקולטה למחול

למחול

מגמת המחול של ביה"ס התיכון
כתות המחול בקונסרבטוריון

הפקולטה למחול

החוג למחול

מרכזת החוג :הגב' בתיה כהן

החוג מכשיר רקדנים ומורים למחול ,תוך התנסות במחול מודרני ובבלט
קלאסי .בשנה השלישית והרביעית ללימודיהם מתמחים הסטודנטים
בהוראת בלט קלאסי או מחול מודרני.
המקצועות הנלמדים בחוג :בלט קלאסי ,מחול מודרני ,ריקודי אופי ,ג'אז,
מחולות עתיקים ,מורשת המחול במסורות ישראל ,סדנאות רפרטואר,
מתודיקה של הוראת המחול ,כוריאוגרפיה ,אימפרוביזציה ,עיצוב,
תפאורה ותאורה.

החוג לתנועה וכתב תנועה

המחול בקונסרבטוריון שליד האקדמיה
ניהול אמנותי :פרופ' חסיה לוי-אגרון

-

ראש החוג :פרופ' עמוס חץ

החוג מכשיר רקדנים ומורים לתנועה תוך התנסות תנועתית רחבה וידע
בכתב תנועה אשכול-וכמן .הלימודים כוללים :קריאה וביצוע מהכתב,
רישום ושימור תהליכי תנועה ,חיבור ריקודים וביצועם ,הרחבת הדימיון
התנועתי של הרוקד ואפשרויות התנועה שלו ,ההיסטוריה של כתבי
תנועה ,כתב לבן ,כתב בנש ,הכרת עקרונות התנועה בשיטות שונות של
"שיכלול היכולת" )פלדנקרייז ,אידוקינזיס ,ב .במברידג' ,כהן ואחרים(

מרכזת :הגב' בינה שילוח.

מטרת לימודי המחול בקונסרבטוריון היא לתת חינוך ריקודי-אמנותי
לתלמידים מגיל חמש ואיל,ך עפ"י תכנית לימודים מוגדרת מראש,
ולהכשיר ללימודים במגמת המחול של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה.

מדי שנה מתקבלים לפקולטה למחול באקדמיה תלמידים ,אשר עברו את
מסלול הקונסרבטוריון וביה"ס התיכון.

~

קורסי קיץ

מיסודה של פרופ' חסיה לוי-אגרון

מנהלת אמנותית :הגב' רינה גלוק

הפקולטה למחול מעניקה תואר בוגר במחול  B. DANCEותעודת הוראה
של משרד החינו,ך לסטודנט שסיים ארבע שנות לימוד באחד משני
החוגים :החוג למחול והחוג לתנועה וכתב תנועה.

-

THE JERUS.A.LEJV\ RUBIN .A.C.A.DEJV\Y

מרכזת :הגב' טליה פרלשטיין

השנה ,לראשונה ,מקיימת האקדמיה ,בשיתוף המועצה הציבורית
לתרבות ולאמנות ,שני קורסים במקביל:

קורס למחול ,המתקיים משנת  1959וכולל שעורי מחול לסגנונותיו
וסדנאות.

קורס הקיץ הראשון זכה להדרכתה של האמנית הדגולה מרתה גראהם,
ובין האמנים בעלי השם שהדריכו בו מאז היו מרתה היל ,מקס קנינגהם,
אנה סוקולוב ,ג'יין דדלי ,נטשה קלפובסקה ,וולטר ניקס ועו.ד
כמו כן ,יתקיים קורס לתנועה וכתב תנועה אשכול-וכמן.

קורסי הקיץ באקדמיה זכו למוניטין בינלאומי ומיועדים לרקדנים
ולתלמידים מתקדמים.
הקורסים מתקיימים בחודש יולי במשך שבועיים עד שלושה.
"קרש קפיצה"  1993קבוצת המחול שליד
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רוביו.

ויישומם בסגנונות ריקוד של המאה ה. 20 -
בשני החוגים נלמדים מקצועות אקדמיים כאנטומיה ,תולדות המחול,
יסודות המוסיקה והאזנה ,מחול במאה העשרים ,הערכת יצירות ושימוש
בכלי נקישה.
קורסים עיוניים והכשרה להוראה ניתנים כחלק מהלימודים הכלליים
בפקולטה למחול.
קבוצת מחול נבחרת" ,קרש קפיצה" שליד האקדמיה ,הוקמה
ב 1991 -במטרה לעודד רקדנים מוכשרים מבוגרי האקדמיה ומתלמידיה
להופיע במסגרת להקה מקצועית ייחודית ירושלמית .הקבוצה הופיעה
בארץ ובחו"ל.
המנהלת האמנותית של הלהקה :פרופ' חסיה לוי-אגרון.

המגמה למ 'חול של ביה"ס התיכון שליד האקדמיה
מרכזת המגמה :הגב' טליה פרלשטיין
ביה"ס התיכון שליד האקדמיה היה הראשון בארץ ,שקיבל אישור להגיש
את התלמידים במגמה למחול לבחינות בגרות במקצוע.
תכנית הלימודים כוללת את הסגנונות הבאים :בלט קלאסי ,מחול
מודרני ,אימפרוביזציה ,תולדות המחול ,ג'אז ,מוסיקה ,ריקודי עם ועדות
ועו.ד תלמידי המגמה מופיעים באירועים אמנותיים בארץ ובחו"ל
בהצלחה רבה .רבים מבוגרי ביה"ס ממשיכים את לימודיהם ,לאחר
שירותם הצבאי ,בפקולטה למחול באקדמיה הגבוהה וחלק מהם
מתקבלים ללהקות מחול בארץ ובחו"ל.

סדנת הלבט הקלאסי לש ביה"ס התיכון הוקמה ב •1992-
הסדנא מנוהלת ע"י הגב' נינה טימופייבה ,לשעבר פרימה בלרינה לש
הבולשוי לבט ומופיעה באקדמיה ומחוצה לה.

ירושלימ ,קאמפוס גבעת רמ  91904טל  TEL 02-636232 .פקס GIVAT RAM CAMPUS JERUSALEM 91904 FAX 02 ·527713

ר Iמnלקך Iלתרבות ולאמנות
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המפעל לריקודי עדות ואמנויות אתניות

המדור לריקודי עם
המדור לריקודי עם במרכז לתרבות ולחינון ,החל פעולותיו לפני

גוף ארצי ,משותף למשרד החינוך והתרבות ולמרכז לתרבות

למעלה מארבעים שנה .הוא זה שהיה בית ליוצרי המחול הראשונים

ולחינוך של ההסתדרות הכללית.

בתחום העממי ,דאג לחנן דור שלם של מדריכים ,והפיץ .בעזרתם,
את ריקודי העם שהפכו ,במרוצת השנים ,לנכסי צאו ברזל של ריקודי

-~
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א.

השתלמויות ארציות להקנייה ולליטוש ריקודי העם .

מועצה ציבורית

ב.

השתלמויות ארציות ואזוריות לבוגרי אולפנים בנושאים

וועדה מקצועית מייעצת

-י'J

משלימים.

ועדה לאישור נסיעת להקות מחול אתני לחו"ל.

ג.

השתלמויות למדריכי הלהקות לריקודי עם.

ד.

סדנאות וימי עיון לצוותי הדרכה בכירים.

ה.

שיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים כגון" :בית הספר
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העם שלנו.
כיום משתף המדור לריקודי עם ,פעולה ,עם גופים ציבוריים ופרטיים
בארץ ומחוצה לה ,דואג לשימור ולטיפוח ריקודי העם והפצתם
בציבור הרחב.

בפעילות עניפה של מתנדבים וועדות נקבעת מדיניות מקצועית,
ניתנים הכוונה וסיוע מקצועיים ואמנותיים ליחידים וללהקות.

פעילות עיקרית נעשית בתחומי הלמידה וההשתלמות.

אולפנים להכשרת מדריכים לריקודי עם

אולפנים דו שנתיים שבמסגרתם לומדים המדריכים לעתיד ,
ריקודי עם ,הדרכה ,מוסיקה ,תנועה וסגנון ,תרבות עדות

ישראל ,ריקודי עם לבמה ,לטקס ,לגילאים השונים ,תולדות

המחול בארץ וכמובן התנסות מעשית בהדרכה.
האולפנים מקנים תעודת מדריך מוסמך והם מתקיימים :בת"א,
בחיפה ,בירושלים ,בבאר-שבע ,במכללת וינגייט ובמכללת גבעת
וושינגטון ·

משרד החינוך והתרבות ,האגף לתרבות ולאמנות שותף

לאולפנים בפיקוח על החומר הנלמד ובמתן תעודות ואישורים .

מוסדות המפעל;

השתלמויות

הנהלה

ו.

הרוקד" בארגון השתלמויות למורים כלליים.

•

קידום להקות מחול אתני.

הכוונה מקצועית לתלמידים במגמות המחול השוכות.

•

ייזום וארגון אירועים אמנותיים לשם חשיפה והכרות הדדית

•

עריכת ימי עיון והשתלמויות

•

עריכת כנסים איזוריים וארציים.

•

מתן ייעוץ למורים ולתלמידים.

אירועים

נ::

א.

עריכת אירועים מרכזיים ואזוריים.

ב.

שיתוף פעולה בפסטיבלי מחול בארץ ובחו"ל.
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תחומי פעילות:
•

טיפול בנושאי מורשת עדות בישראל ,איסוף ותיעוד.

המפעל הוא מרכז מידע ,הכווכה

א.

הוצאה לאור של חוברות וקלטות לריקודי עם.

ב.

הוצאה לאור של םפרים הקשורים בכושאים הכלמדים וכן
סיוע בהפצת חומר ,רלבנטי

כתוב.

א.

ריגה מאיר

טלפון03-6921897/798 :

-

להקות לפסטיבלים בארץ ובחו"ל

במסגרת וועדה בינמשרדית

ב.

הכהלת המפעל מקציבה מעכקי תמיכה ללהקות מף/.ל אתני.

מכהלת המדור לריקודי עם ומכהלת המפעל לריקודי עדות

להקות
הכוונה ,ייעוץ ,וויסות

וקישור.

-

וועדת ויסות.

חילופי להקות ואירוח להקות מחו"ל.

ד"ר יצחק אטנלונ
רכז עדות

טלפון6921493 :

I
זכינן לתגןבןת חיןביןת רבןת ןלהערןת
בי ק ןרתיןת ןמן ע ילןת על הגליןן הראשןן של

ייהרבעןן למחןל בישראל י' החלן להגיע
למערכת מכתבי-קןראים ,שאנן שמחים לקבלם.
נשתדל ללמןד ממכתביכם ןלתקן מה שניתן.

למשל  ,למכתב המתפרסם בגליןן זה ,בן מבקשת
הכןתבת אינפןרמציה על פסטיבלים ןקןרסים

ב ע ןלם  ,יש כבר תשןבה מעשית במדןר החדשןת .
היןת ןרןב המפגשים הבינלאןמיים מתקיימים
בקי ץ  ,עיקר המידע יבןא בגליןן האביב של
הש נ ה הבאה .

כמןרה ל מ חןל

-

שנ י ם רבןת במקצןע

-

שמחתי

לפגןש ב " רבעןן למחןל בישראל" במתכןנתן
החדשה  ,ןמצאתי אןתן מעניין .חסרה לי
אינפןרמציה על קןרסים שןנים הנערכים
במקןמןת שןנים בעןלם ןפסטיבלי מחןל שןנים.

אןלי תןכלן להש י ג אינפןרמציה זן לפני קיןמם
של אר ן עים כאלה.

מספר נןשאים במרכזן של הגליןן הנןכחי:

יי ר י קןד כבד "

קור אים רוקדים
רוק דים כותבים

-

מחןל של מפגרים  ,תןפעה

ישראלית מבןרכת שיש לה ,מסתבר ,גם
דןגמאןת בארצןת אחרןת.

השימןש בןי ד אן במחןל הןלך ןמתפשט  .תיעןד

מדעי ,צילןם ןקיבןע יצירןת בימתיןת ,
ןכןר י אןגראפ י ה מ י ן ח דת עבןר המצלמה הן

תןפ ע ןת  ,שמספר רשימןת עליהן מתפרסמןת

טכס הפתיחה

אשמח  ,אם תמשיכן לפרסם כתבןת על להקןת

של פסטיבל
ישראל ; להקת

הבןטן בפרט.

בת-שבע ;

שןנןת ןיןצרים שןנים בעןלם ,ןכתבה על מחןל

החןברת

-

כןריאןגראפיה  :אןהד נהר י ן

;

תלבןשןת :רקפת לןי; רקדנים  :חנה ןיסמן ,

ןעןד רעיןן שאינן קשןר ישירןת להןצאת
חסר בארץ קןרס מסןדר למןרים

יןסי

יןינג::ימן ;

צלם :גדי דגןן

בתחןם ההסטןריה של המחןל  .האם יש
באפשרןתכם לפעןל

בע ני ן!

כאן ·

בברכה,

ליאןרה פרייס

בתחןם הדיןןח מארצןת העןלם ,הדגש הפעם

מןשב יןדפת

הןא על גרמניה .
במלאת

צילום השער:

30

שנה למןתן של אחד היןצרים

המקןריים ביןתר  ,זאב חבצלת ,מןקדשןת לן

עןרך :גיןרא מנןר

שתי רשימןת .

כמןבן  ,שמחנן לקרא שה " רבעןן למחןל" עניין

א נ חןת  ,דמעןת ,כעס  ,התלהבןת  ,יאןש ןאןשר

אןתך  .כפי שתןכלי להןןכח בחןברת מסי , 2

כתןבת העןרך :משמר העמק 19236
טל  04-893493 :פקס 04-896888 :

הם מנת חלקן של כל מי שחי את המחןל .

נשתדל לספק אינפןרמציה עדכנית לקראת

מו"ל :זום הפקות

כרקדן  ,כמןרה  ,כהןרה אן ככןריאןגראף .

קןרסים  ,תחרןיןת ןפסטיבלים למחןל בעןלם .

מנכ " ל :ליאןר ןיינטראןב

יש בדעתנן לכלןל ב " רבעןן למחןל בישראל "

נכןן  ,חסרה תןדעה לתןלדןת המחןל בארץ  .אבל

מדןר  ,שיעסןק בהבטים הפסיכןלןגיים של

רבעןן מעצם טבען אינן יכןל לעסןק באירגןן

הרקדן ןאמנןת המחןל  .הד " ר יןסי זיידר הסכים

קןרסים  .כל מה שכתב-עת יכןל לעשןת ,הןא

לכתןב מדןר זה  .על מנת שהחןמר יהיה

להצביע על הצןרך ןלעןדד את המןסדןת

אקטןאלי ןמציאןתי  ,אנן מזמינים יןצרים  ,מןרים

ההןלמים לפעןל.

ןמבצ ע ים להציע את הבעיןת המעסיקןת אןתם

לדיןן  ,גם מבלי לחשןף את זהןתן של

תןדה על מכתבך
העןרך

רחי שןהם  ,39חיפה 34679
טל04-344051 , 254990 :
פקס04-344051 :
מחלקת מנןיים04-344051 :
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המחול המודרני תחת השלטון הנאצי:

יש היסטוריונים הסבורים ,שללא המצאת הרדין

י

והמיקרופוו ,אדולף היטלר לא יכול היה להוליך את העולם אל התהום הנוראה של מלחמת העולם השניה
ןהשןאה ,בעזרת שידורי הרדיו הוא היפנט את אירופה בנאומיו ההיסטוריים וקולו הצורמני III1i.לביתם של

כל האזרחים  ,הם האזינו ,אחוזי פלצות ,לאיומיו על מתנגדיו הפןליטיים מבית ועל המדינות השכנות
אוסטריה ,צ'כיה ,פוליו  -משותקים

1Hווili

-

,כאותה ארנבת מול נחש-הבריח,

היטלר לא היה רק הדיקטאטור המןדרני הראשוו ,שידע לנצל את המדיום

החדש

-

שידורי הרדיו

-

למטרותיו ,אלא גם מי שרתם בהצלחה רבה

את האמנןת למרכבתו הדורסנית ,עצרות ענקיות ,מפקדים

של אלפי אנשי ס,ס ,וס,א ,במדים ,וים Dו . . . .וסמלים,

כמו אלה של לגיונות רומא העתיקה בידיהם ,היוו ס מ ל
מוחשי לכוחו העולה ,ומעל ההמונים ,העומדים שורות

שורות בגושים של  ' . ,1לפידים בוערים בידיהם
ובשמיים כיפה ענקית ,כשל כנסיה ,של אלומות-אור,

כמיו ברכת האלים ,כביכול ,כיפה שנוצרה
בעזרת זרקאורים ענקיים ,המשמשים בדרך כלל לגילוי

מטוסי אוייב בשמיים,

מרי ויגמן כמחול הסולו יי הקריאה ",

" "The Crv

5010

1938

Mary W igman in her

1938
מאת גיורא מנור

הבמאי של מפגנים המוניים תיאטראליים אלה
ויוצר סגנון חדש בתאורה היה האדריכל

הצעיר אלברט שפהר ,מי שהיה עתיד
להתמנות שר  -החמוש של היטלר בשלבים
האחרונים של מלחמת העולם השניה.

בין מעצבי ומבצעי החגיגה
הכוריאוגראפית הענקית היו ראשי

המחול המודרני
ש יא מפגנ י הר א ווה של הנאצים  ,ואולי הנסיון
האחרון שלהם להוכיח לעולם שהם  ,בעצם,
מנהיגיו של עם תרבותי  ,עם של שוחרי אמנות ,
של מוסיקאים ,מלחינים ואמני הריקו,ד היה
מופע הפתיחה של המשחקים האולימפיים ,
שהתקיימו בברלין בקי ץ שנת

.1936

יותר

מאלפ י ים נערות ונערים ר וקדים  ,אלפי
מתעמל י ם  ,נושאי דגלים בגושי  -אדם מתנועעים
מ י לאו את דשא האצטדיון  ,שהוקם במיוחד
למטר ה זו .
בין מעצבי ומבצעי החגיגה הכוריאוגראפית

הענק י ת ה י ו ראשי המחול המודרני ,כגון

רודולף פון לאבאן  ,מרי ויגמן  ,גרט פאלוקה,

יי גרמניה החדשה "  -תמונה מתוך מופע לכבוד  700שנ י ס לעיר ברליו1937 ,
 937ן "New Germany" - 0 scene fram the pageant "Seven Centuries of Berlin ",

האראלד קרויצברג ורב י ם וטובים נוספים .
כולם אמנים שחידשו את פני המחול העולמי
בראש י ת המאה ,מהפכנים אמיתיים ביצירתם ,

שחרתו ע ל דיגלם את הביטוי העצמי ,את חופש

המחול המודרני הוא המחול

ה . 20 -

היצירה  ,את השאיפה להומניזם אמיתי .

הגרמני

המזיגה בין ניגןדים לכאורה

איך הצליח שר  -התעמולה הנאצי  ,הד " ר יוזף

על מנת להבין את תהליך השתלטןת הנאציזם

גבלס  ,לגייס למטרותיו את האמנים הגדולים

על אמנןת המחןל עם עלייתו של ה י טלר

הללו? כיצד נבלע המחול המודרני הגרמני תוך

לשלטןן  ,נחןץ לתאר את מצבן של המחןל

שנים מעטות במנגנון התעמולה הנאצי ,ויוצריו

הסתגלו לשילטון החדש ,שאסר כל ביקורת
וביקש להכתיב את הסגנון האמנותי מלמעלה ,
ע ל ידי צווים והוראותו

המןדרני בשנןת

ה 20-

במרכז אירןפה .

הוא היה אחד הראשןנים שביקשן ליצןר

הסנןניןת הראשונות של המןדרניזם במחןל ,

כתב-תנועה מדעי  ,המהןןה למעשה ניתןח

ןהרקדנים החדשנים ,אשר מרדו במוסכמןת

אןביקטיבי של המחןל .בעזרת כתב  -תנןעה זה

הבאלט הקלאסי הגיען לאירופה מאמריקה

שלן ניסה ליצןר מחןלות המונים אמנןתיים.

ת ע רוכה גדולה  ,המתקיימת בימים אלה ב בנין

בעשןר הראשון של המאה ה  .20-הין אלה

יי האקדמיה לאמ נ ו י ות " של ברלין )המערבית

לשעבר( מנסה לתת תשובה לשאלה זו  ,שעד

רגליה היחפןת את נעלי-הבהןנות הצרים · לואי

פןללר ,האשפית הראשןנה של התאןרה ,

הנסיון האחרון של הנאצים להוכיח
לעולם שהם ,בעצם ,מנהיגיו של עם
תרבותי ,עם של שוחרי אמנות ,של
מוסיקאים ,מלחינים ואמני הריקו,ד
היה מופע הפתיחה של המשחקים
האולימפיים

-

לא רק מעל לבימה  ,אלא אפילן ברצפתה

חלומו היה יצירת מחול בן מאןת משתתפים ,
חןבבים  ,בלתי מיןמנים  ,בצןרןת ביטןי ברמה
אמנותית-כןריאןגראפית גבןהה .הןא שלח

למנהלי קבןצןת הרקדנים בסניפי איגודי
הספןרט שפעלן בערים השונות את תפקידיהם

-

כתןבים צעד צע,ד ןהצליח בנסיןנן לאחד את

בדים גדןלים ,שקופים למחצה  ,לתצןגה

הקבןצות השונןת במשך חזרה כללית אחת

מרהיבה של תנןעה ןצבעים משתנ י ם ; מןד

למפגן מחולי מרשים .

אללן  ,שגרמה להרבה סקנדאלים בשל מחול
יישלןמית " התנכ"י שלה  ,בן הופיעה כמעט
עירןמה

-

הן שהביאו את בשןרת המחןל

המחול המודרני היה בגדר יישום

המןדרני לאירופה .כןלן זכן להצלחה בלןנדןן ,

האימפרסיוניזם והאקספרסיוניזם

פריז ןברלין  ,שעה שבמןלדתן איש כמעט לא

בתחום אמנותי נוסף

שם לבו אליהן.
מעצבי התערוכה המיוחדת מאוד הן שתיים :

ושימןש באמנןת חדשנית כאמצעי חברתי

לאבאן·

איזאדןרה דןנקאן  ,הרקדנית שהשליכה מעל

כה רק מעטים התיחסו אליה .

-

בין

אינדיבידןאליזם אקספרסיןניסטי מצד אחד
ופוליטי מצד שני  ,ניכרת בעבןדתן של פון

החשמלית ,שהפכה בעזרת הזרקןרים שהציבה

כי באירןפה כבש לו המןדרניזם בציור ,

הד"ר הדוויג מילר ,היסטוריונית המתמחה

במוסיקה ובספרות מכבר את מקומו .המחול

בתולדות המחול האקספרסיוניסטי ופטריסיה
שטקלמאן  ,עיתונאית ומבקרת מחול .הדרך בה

בארץ-ישראל ניתן היה לעקוב אחרי השפעת

המודרני היה בגדר יישום האימפרסיוניזם

גישתו ביצירת מסכתןת  -החג בהתישבןת

בחרו השתיים יש בה ייחוד .לפני בואי לברלין

לפתיחת התערוכה ,ציפיתי להגדלות ענקיות
של צלומים וגר אפיקה חדישה  ,שתציג את
התופעה .אבל הן החליטו לא ללכת על פי
השגרה  ,ולהשתמש רק בתצלומים מקוריים
משנות העשרים והשלושים .על כן מוצגים
מאות תצלומים ,רובם זעירים  ,בפור מאטים
שהיו נהוגים בזמן ההןא ,ועליך להתקרב על

מנת להבחין בפרטים ובדמויות הרוקדות .בכל
קיר וקיר משוקעים מרקעי  -טלויזיה ,ועליהם
מוצגים קטעי סרטים אותנטיים של מחולות
הזמן ההוא .וכך נוצרת סינתזה מיוחדת בין

תיעוד מהימן ותיאור תנועתי של יצירות
התקופה .

I

זה  ,בן נטלה להקתה חלק פעיל ,בסוף שנות

ןאולי חשןב מהתערןכה עצמה הקטלוג בן 225

~ ~~~~~, ~:ךיש~;~~~כ~~ו המהווה תעודה

והאקספרסיוניזם בתחום אמנותי נוסף.

העובדת בשנןת

דווקא בגרמניה מעולם לא תפס הבאלט

פון לאבאן ןתלמידתן הגדןלה מרי ויגמאן עמדן

הקלאסי מקום מרכזי  .רקדני להקות הבאלט

בעיר

גם בראש אלה ,שאירגנן בשנת 1928
מגדבורג ןשנתיים אחר כ,ך ב  ,1930-השנה

של בתי  -האופרה הרבים נחשבו למעין ניצבים
הכרחיים ותו לא .ואילו המחול המודרני חרת

על דגלו את הביטוי האישי

-

יי האני הרוקד"

כחזות הכל.

ה .40-

בה

זכן לראשונה הנאצים בנצחןנןת בבחירןת

-

לבית-הנבחרים ,הוא יי הרייכסטאג"  ,כנסים
גדןלים של כל אנשי המחןל  ,בהם נטלן חלק

מכאן השייכןת המובנת מאליה של ראשוני

כמעט כל האמנים החשובים של אןתם ימים ,

היוצרים של המחול המודרני  ,שאגב נקרא

כנסים שהין מעין אןלימפיאדות של מחןל.

בימים ההם עדיין ייהמחול הגרמני  ",לחוגים

הכנסים הללו הין תופעה מיוחד במינה  .לא

המתקדמים ,על פי רוב לא רק במןבן
הצורני-אמנןתי  ,אלא גם מבחינת השייכןת

התקיימן כמותם בשןם ארץ אחרת .פןן לאבאן

ןמרי ויגמן ,תלמידתן  ,שהיתה רקדנית גדןלה

הפןליטית ןהתודעה החברתית.

מאן,ד פעלן לאירגןן ייהסתדרות מקצןעית" של

למשל  ,רודןלף פון לאבאן ,מהנדס שהפך

כל העוסקים באמנןת הריקוד  .דרך

לרקדן ןכןריאןגראף  ,היה גם הבמאי של

ההשתלטןת על איגןד זה שמן הנאצים ,ברגע

התהלוכןת השנתיןת של האיגןדים המקצןעיים

שהגיען לשלטון  ,את ידם הכבדה על אמנןת

בןינה ,בירת אוסטריה  .אגב  ,גרטרוד קראןס

המחןל המןדרני  ,ןאילצן את אלה שדגלן

שימשה לא אחת אסיסטנטית שלן במפגן-כוח

בהבעה אישית ,חןפשית ובלתי תלויה לשמש

מיןחד לכבןד יןם-הןלדתן של הפיהרר בעצם

את מטרןת הדיקטאטןרה החןמה·

אןפייני למהפך זה גןרלן של אחד האישים
המרכזיים בתחןם המחןל המןדרני לגרמניה
של שנןת

ה ,20 -

מיסדן ןעןרכן של הירחןן

"DER

ימי המלחמה ,היא סרבה לציית .התגןבה

אמנןת המחןל החדש בגרמניה .קרןיצברג עבר

המיידית היתה סגירת בית-הספר שלה בדרזדן

להתגןרר בשןןיץ ,פןן לאבאן יסד את

ןהטלת איסןר מןחלט על הןפעתה על הבימה,

בית-ספרן בדארטינגהןל שבאנגליה ,ןרק מרי
ןיגמאן ,ןגרט פאלןקה ,שהמשיכה ללמד

"  ANZז ,משמע ייהמחןל" ,העיתןנאי ןהמבקר
היהןדי יןסף לןיתן .לןיתן היה שןתף פעיל
בכנסים הגדןלים שהןזכרן ןאישיןת מרכזית

במפעלים בינלאןמיים ,כגןן התחרןת הראשןנה
למחןל מןדרני ,שנערכה בקיץ שנת
בןןארשה ,בה נטלן חלק
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אמנים מכל

כאמןר ,זה היה למעשה סיןם תקןפה עבןר

בגרמניה עד מןתה השנה ,נשארן בגרמניה תחת

הפיתוי הגדול  -המשחקים
האולימפיים של שנת 1936

על גבי הספר המתעד את התערןכה

על קיןם האןלימפיאדה של  1936בברלין

המתקיימת עכשין בברלין מתנןסס פסןק מאת

השלטןן הנאצי.

הןחלט בןןעד האןלימפי העןלמי זמן רב לפני

מרי ןיגמאן :ייכל אדם הןא רקדן" .זה אןלי

שהיטלר היה לקאנצלר .הןא ןשר  -התעמןלה

נכןן ,אבל ממעשיה ןמנכןנותם של עמיתיה

בישראל" מס' (. 1

שלן ,הד"ר גבלס ,האינטלקטןאל היחיד כמעט

להרתם לעגלת התעמןלה הנאצית ניתן להסיק,

את הפרס הראשןן בןןארשה קיבלה הרקדנית

בחבןרתן של היטלר ,ראן בקיןם המשחקים

שלא כל רקדן הןא גם אדם חןפשי ןמןדע

אירןפה )ראה מאמרי ב"רבעןן למחןל

הראשית של באלט האןפרה של ברלין ,רןת

האןלימפיים הזדמנןת פז להןכיח לעןלם,

סןרל-אברמןביץ' למרבה האירןניה המרה,

שהיטלר אינן מפלצת ברבארית ,אלא איש

היא זכתה לקבל את הפרס מידין של השגריר

תרבןתי  ,ןלא רק דיקטאטןר חסר רחמים .הם

הגרמני ,אבל לא יכלה עןד לשןב לברלין ,כי

הין מןכנים אפילן להשעןת את החןקים

כיהןדיה פןטרה מעבןדתה באןפרה.

הגזעניים  ,ייחןקי נירנברג" ,לתקןפת

יןסף לןיתן ,שהיה אחד מחבר-השןפטים של

האןלימפיאדה .

אןתה תחרןת ,אןמנם שב לברלין .אבל כבר

כמןבו ,היטלר לא יכןל היה לדעת ,שהגיבןר

בחןברת יןלי של ירחןנן ,התפרסמה בעמןדן

הראשי של המשחקים יהיה הרץ הכןשי ג'סי

הראשןן הןדעה ,שמחמת היןתה אןפיינית כל

אןןאנס ,המנצח בריצןת הקצרןת ןהקפיצה

כ,ך מןבא להלן תרגןם קטעים ממנה:

לרןחק ,ןלא איזה צעיר בןלנדי ,נציג הגזע
העליןן  ,ןשהןא יצטרך ללחןץ את ידן של
המנצח שחןר-העןר ,

למצבן.

המבקר הןרסט קגלר מסיים את ספרן יי בצל

צלב-הקרס" )על אןדןת המחןל בגרמניה ,שיצא

בסידרה "  IVESז "DANCE PERSPEC
בשנת  (1974כך:

בני ן-יןרק

יישעה שלאבאן צפה באןתם עשרת אלפים
אנשים נעים ןרןקדים ]בטכס הפתיחה של

האןלימפיאדה ,שהןא עיצב[ בןדאי חש כאןתן

שןליה של הקןסם אצל המשןרר גתה .הןא
התכןןן שזן תהיה חגיגה אצילית של האדם
המשןחרר ממגבלןת ,מו-דיפןת ןדיכןי  ,שתהיה
פןעמת במקצב הצןהל של היקןם כןלן .ןהןא

הודעה חשובה!

מןפע הפתיחה נןעד להיןת חגיגה לעיניים

נןכח ,שכןןנה זן הןשחתה ןהפכה לתצןגה

המהפכים שאירען בתקןפה האחרןנה לא יכלן

ןהןכחה לעליןנןת התרבןת הגרמנית ,לצןרך זה

מכןןנת מלמעלה של המןנים שסןרסן מבחינה

שלא לתת את אןתןתיהם גם בכתב העת שלנן.

רתמן גבלס ןמי שהיה ממןנה מטעמן על

פןליטית .לאבאן הסיק את המסקנה ,ןברח

במהלך העיצןב הכללי מחדש ]משמע :סילןק

המחןל את מיטב אמני המחןל המןדרני

מגרמניה.

היהןדים מכל מישרה[ פןרש עם גליןן זה

מייסדן ,עןרכן הראשי ןהמן"ל של " ANZז ", DER
יןסף לןיתן ,מעבןדתן

בן.

למרכבת התעמןל  jlשלהם.

פןן לאבאן

-

שניתן לן לבצע את אחד

מחלןמןתין הגדןלים של ריקןד המןני אמנןתי,

מחליפן ,מר קןנראד נהבה ,יעשה כל מאמץ

לצידן האראלד קרןיצברג ,אחד הרקדנים

לשמןר על מקןמן המרכזי של הירחןן בעןלם

האקספרסיביים הגדןלים של דןרן ,ןכן מרי

אמנןת המחןל.

ןיגמן ,הכןהנת הגדןלה של המחןל המןדרני,

] [...

ההנהלה החדשה של כתב-העת מבקשת

מכל הקןראים ןהידידים שלן לשמןר לן
אמןנים  iכי רק בעזרךנ תמיכה רןחנית חזקה

ביןתר ניתן יהיה לבצע את התפקיד האחראי
של התאמת אמנןת המחןל למשטר המדיני
החדש ןלתרבןת שהממשל החדש משתתף
בהכןןנתה.

זמן קצר אחר כך יצא לןיתן ,כאינטלקטןאלים
יהןדים רבים ,לארה"ב ,ןחי ןפעל שם עד מןתן
בסןף שנןת

ה .70-

העיתןן שיס,ד ששימש שןפר

לקידמה ןלאמנןת חדישה ,הפך לכלי-תעמןלה
נאצי ,שפיאר את ייהמןרשת הארית" ןאת

מחןל-העם

הגרמני ...

רבים מאמני המחןל המןדרני לא הבינן את
המתרחש סביבם .רק קןרט יןס אסף את

להקתן ,ןבה יהןדים לא מעטים ,ןהם יצאן
לצרפת ןמשם לאנגליה ,מקןם שם המשיך
לפעןל עד סןף מלחמת העןלם השניה ,
כשהתאפשרה חזרתן לגרמניה .יןס עשה את
הצעד המכריע הזה בעקבןת רמז מצד אחד

מידידין ,שהןא עןמד להאסר בשל דיעןתין

השמאליןת ןההשקפןת החברתיןת שלן.
רןדןלף פןן לאבאן ןמרי ןיגמן

-

המנהיגים

הבלתי מעורערים של המחןל המןדרני
בגרמניה

-

ניסן תחילה להתעלם מהשינןיים

 Iי:וחלן .התקציבים ןהתמיכה הממשלתית היןן

פיתן 'I

לא קטן לאמנים ,שתמיד התלבטן

במציאת כספים להפקןתיהם .הם גם לא תפסן,
שהמנגנןן הנאצי השתלט על האיגןד המקצןעי
שהם הקימן ןהפך אןתם למשרתין של היטלר,
מבלי שהתכןןנן לכד.

מרי ןיגמן המשיכה לנהל את בית-הספר שלה,
כאילן לא אירע דבר ,אפילן עד ימי מלחמת
העןלם

ה ,2-

רק שעה שנצטןןתה ל 'צןר מחןל

תמונת הסיוס מ"מקהלת העמל"

-

להקת אינוד

הפןעליס מהעיר האנובר

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

כןלם השתתפן ןאף הןפיען אישית במןפעי

האןלימפיאדה .אןתה אןלימפיאדה שלני
ריפנשטאל הנציחה בסרטה המפןרסם ,המפאר
את גןף האדם המתנןעע.

ייהןא הןחלף ככןריאןגראף ראשי על ידי

היטלר ,שעיצב את ההתכנסןיןת השנתיןת
הענ)זיןת של המפלגה הנאצית בנירנברג.
ייבעת קיןם האןלימפיאדה כבר איבד המחןל
את תפקידן העצמאי ןהפך לחלק בלתי נפרד

של טכסי-המצעדים של המנגנןן המפלגתי,
ןההמןנים צעדן במקצב המחרי,ד שהןליך

אןתם ללא יכןלת לעצןר אל תןך התהןם

הנןראה של מלחמת העןלם השניה".

~

•

ל~___
הבאלט במה שהיה עד לפני שלוש שנים
גרמניה המזרחית ,היה מסוגר ומנוע מפיתוח

קשרים של ממש עם יתר העולם עד לנפילת
חומת ברלין והמשטר הקומוניסטי  .הלהקות
לא יצאו לסיורים במערב  ,ומה שאכן הוצג

מעבר לגבולות המדינה  ,לא היה מקורי או
חדשני .אחרי נפילת המשטר  ,להקות רבות
התפזרו וכוריאוגראפים רבים איבדו את

המסגרת בה נהגו ליצור .התוצאה  :מבוכה
ואבדן לשון הביטוי .

משותפת זו איפשרה לרקדנים צעירים
להשתלב בלהקות ללא קושי מיוחד .
דבר זה גרם ללהקות להיות הומוגניות .הכל
היה תלוי ביכולתם האישית של האמנים
ו .בכשרונם ליישם את השיטות שלמדו בצורה
מושלמת ככל האפשר .יתרון זה של אחידות
סגנונית היה מלווה בחסרון ניכר ,בהעדר
מקוריות  ,חיכוך מפרה ומגע עם סגנונות

אחרים .מכאן נבעה השיגרה שניכרה בבאלט
המזרח-גרמני והשמרנות המעייפת שלו.

אמני המחול של גרמניה המזרחית הופתעו

מהשינויים המפליגים שחלו  ,ממש כעמיתיהם
בתחומי האומנויות  ,המדע והחינוך .מה היה

המצב שם לפני המהפך!

לצד הלהקות הגדולות בערים הראשיות

של גרט פאלוקה בדרזדן ) .פאלוקה ,מראשוני
יוצרי המחול האקספרסיוניסטי הגרמני בשנות
נפטרה לא מכבר .ראה רשימה

על אודותיה בעמ'

.(16

להקות  -באלט בגודל בינוני  ,וכן

מופע  Iם כאלה לא ס  Iפקו לרקדנ  Iם
אתגר אמנותן של ממש .קבוצות

אחרות בכל זאת הופ  Iעו בצורה
עצמא  Iת ,אבל מופע  Iם אלה לא
ס  Iפקו את הקהל ולא ה  Iוו ג  Iרון
אמנותן לחובבן אמנות המחול

קטנות עד זעירות .

רקדנים בלב,ד ולא היה ביכולתן להפיק מופעי
מחול עצמאיים  .הן השתתפו במופעי

אופרה,

אופרטה או מחזמר ,ומופעים כאלה לא סיפקו
לרקדנים אתגר אמנותי של ממש .קבוצות

אחרות בכל זאת הופיעו בצורה עצמאית  ,אבל
מופעים אלה לא סיפקו את הקהל ולא היוו

גירוי אמנותי לחובבי אמנות המחול.
נוסף לכ,ך ממשלת המדינה הקומוניסטית

דגלה בכללים  ,שהקשו עוד יותר על להקות
הבאלט .למשל ,השאיפה לאוטרקיה  ,משמע
יימשק סגור" ,מדיניות שמנעה מהלהקות לצרף

לשורותיהן אמנים שהתחנכו מחוץ לגבולות
המדינה  .מלבד רקדנים בודדים מיתר המדינות
הסוציאליסטיוו 1של אירופה המזרחית  ,רקדני

10-

בבית-הספר של פאלוקה לימדו ,בצד הבאלט,

התקיימו מדי שנה קורסי  -קיץ  ,בהם לימדו
נציגים של אסכולות מערביות ומורים
מבית-מדרשם של מרתה גראהם ,חוסה לימון
ולסטר הורטון .אבל השפעתם של
מורים-אורחים אלה על הנעשה בלהקות
המרכזיות היתה מזערית .כי הרקדנים ,ועוד

המחזורים נשלחו
לעבוד בשטח  ,אבל
התוצאות היו
מאכזבות.
העדר

ויכולת
טכנית
מנעה
התפתחות
אמנותית בתחום

הבאלט .למשל,
הייצור הממלכתי

הריכוזי של
למחסור בנעלי-ריקוד אפילו בלהקות הגדולות.
בניגוד לבאלט  ,התיאטרון הדראמאטי מצא

דרכים לנסיונות בימתיים חדשניים ואילתור
בתוך המסגרות המוכתבות על ידי השלטונות .
אף על פי כן ,זכו להקות הבאלט לקהל הולך

וגדל של צופים  .אולי משום שההפקות של
באלט קלאסי היו נתונות פחות להכוונה על
ידי השלטון מהתיאטרון הדראמאטי ,שאת

יותר הכוריאוגראפים ,לא חשו בנוח בסגנונות

הטקסטים שלו אפשר היה לצנזר ביתר קלות.

אלה.

התוצאה היתה  Iהעדר סגנון מקורי  .כל
הלהקות התרכזו בהעלאה מחדש של יצירות
מהרפרטואר הקלאסי .רק ההבדלים בין
יוצרים שונים איפשרו להבחין בין גרסאות
שונות של ייהנערה שלא נשמרה היטב",

בשל העדר קו פוליטי ברור מספיק ביצירות

יירומיאו ויוליה" או ייהכובע משולש הקצוות" ,

ואפילו הפקות של ייבולרו" ,יי פולצ ' ינלה" או

שהועלו.

הבאלט במזרח גרמנ  Iה ה  Iה מקובע
בתחום הבאלט הקלאסן .א  Iש לא
הכ  Iר את ש  Iטות המחול המודרנן

יי ציפור האש" ו"פולחן האביב" ,שהופיעו שוב

הלהקות הממלכתיות היו כולם בוגרי שלוש
האקדמיות הממשלתיות  -בברלין  ,דרזדן
ולייפציג .

גישה חדשנית ואישית כמעט ולא נכרה

בשיטות הקלאסיות הסובייטיות  ,ולשון

לכוריאוגראפים  .בוגרי

להקות המחול זכו שוב ושוב לביקורת-מטעם,

ושוב ברפרטואר להקות הבאלט .

במוסדות אקדמיים אלה הוכשרו הרקדנים

חמש-שנתי

נעלי-באלט גרם

גם מחול מודרני וג ' ז  .בדרזדן וכן בברלין

קבוצות אלה היו מורכבות מחמישה או שישה

צעירים

מיומנות

בהפקת אופרטות ומחזמרים פעלו שבע

כ 25-

לכוריאוגראפים

המערבי.

)ברלין  ,לייפציג ודרזדן( ולהקות שהתמחו
קבוצות

אפשר להעניק

בלייפציג קורס

הגרמנית העתיקה של נסיכויות קטנות רבות,

באלט.

יצירתיות ,אבל

לתיאטרון

ה  20-וה , 30-

במה שהיה גרמניה המזרחית 40 -

אפשר ללמד

המחול המודרני ,מגראהם ועד לג ' ז  ,ולא
התקיים כל דו-שיח עם מה שהתחדש בעולם

את המסגרת בה נהגו ל  Iצור.
התוצאה :מבוכה ואבדן לשון הב  Iטון

להקות

צעירים  .אי

הבאלט הקלאסי .איש לא הכיר את שיטות

התפזרווכור  Iאוגראפ  Iם רב  Iם א  Iבדו

בתיאטראות עירוניים ואיזורי י ם אלה התקיימו

כוריאוגראפים

בעשור האחרון

בברלין ,שטיפח סגנון ריאליסטי ,ובית ספרה

כשלכל שליט תיאטרון משלו  ,והעיריות של

היטב של

התקיים במכללה

אחרן נפ  Iלת המשטר ,להקות רבות

-

הוא

חינוך מאורגן

הבאלט במזרח גרמניה היה מקובע בתחום

היו למעשה רק שני יוצאי-דופן באחידות זו .

ערים רבות מקיימות תיאטרון עירוני ,הכולל
מנגנון הפקה של דראמה  ,אופרה ובאלט .

מדינות הגוש המזרחי

כלי-עבודה.

מצד אחד בית-הספר של ה " "KOMISCHE OPER

בגרמניה המזרחית ניכרה היטב המסורת

פן אופייני נוסף

-

שניכר בכל

בעבודות אלה ,על אף המאמץ הרב שהושקע
בעיצוב דראמאטורגיה הגיונית והתיחסות

מודרנית לנושאים השונים .

אמנות המחול נראתה חשודה בעיני המנהיגים

עד ימיה האחרונים של מזרח-גרמניה  ,אולי
משום שהם לא הצליחו ,בעצם ,להשפיע עליה
כפי שביקשו .אפילו "להקת הבאלט הצבאית

המרכזית" בברלין )שאינה קיימת עוד( ניסתה

שיתוק החברה ,בשל תחושת אי-הבטחון

מספר פעמים ,עוד טרם נפתחו הגבולות ,לחרוג
מתפקידה "לחזק את המוראל הצבאי" ולעסוק

שהורגש אחרי האיחו,ד נמשך כשנה ,האמנות

באמנות,

הקהל הגיב בהתלהבות לכל רמז של ביקורת

איבדה לפתע את תפקידה ככלי ביקורתי
וביטוי לאי-נחת ,וטרם מצאה מטרה חדשה
לעצמה,

על הקפאון האינטלקטואלי  ,העדר חופש
הביטוי או הדיקטאטורה של המיעוט ,האמנים
והצופים היו שותפים להסכמה שבשתיקה

באשר לביקורת המשטר  ,הביטוי הלא-מילולי
של המחול איפשר להביע דברים  ,שנמנעו
בתיאטרון המדבר ,

ברגע בו חדלה גרמניה המזרחית להתקיים,
איבדו גם הפקות ביקורתיות אלה את
משמעותן  ,מחולות שהתיחסו למציאות
הסוציאליסטית הפכו לאנאכרוניזם  ,למשל,

מחול הסולו של הנה ואנדקה IHANNE W A-
 KEjז ,NDיי אי-שקט מעל לפסגות"  ,משהוצג
באקדמיה לאמנויות בברלין המערבית בשנת
 1991איבד כל משמעות עכשווית  ,כל מה
שנותר בו היה מעין הד כמעט נוסטלגי לסבל,
לזעם ולדיכוי של ימי המשטר הישן  ,שהפך כבר
להיסטוריה ,

פתיחת החומה היתה לה השפעה הרסנית על
להקות המחול ,הלהקות איבדו מספר ניכר של
אמנים  ,שניסו את מזלם במערב ,לפתע עמדה
בפני האמנים ברירה ,שנמנעה מהם עד אז ,

מופעיהן של להקות ,שאיבדו כמעט מחצית
מרקדניהן  ,ממש התפוררו ,

נעשו נסיונות לאחד להקות שכנות  ,אבל צעד

הגיוני כזה נכשל ,בשל רצונם של פקידים
הממונים על האמנויות לשמור על השפעתם

הגימלאה הממלכתית של הרקדנים שצויינה
תמיד כהישג חברתי חשוב בגרמניה המזרח

שגם גרמה להסתאבות ,כי סיפקה הכנסה
קבועה ומובטחת ללא קשר לרמת הביצוע

-

נעלמה ,העדר תקציבי הפקה של התיאטראות
שיתק את היוצרים ,האיום בפיטורין
היה קיים עד אז

-

-

שלא

כסכנה מאיימת מעל

לראשי האמנים ,

ואז החל מסע של ייטיהורים"  ,של סילוק מי
שהיו מזוהים עם השילטון הקודם ,דווקא
בתחום הבאלט רק מעטים פוטרו בשל
תפקידיהם במשטר הקומוניסטי  ,אחדים

ממנהלי התיאטרון החדשים הביאו עימם את
הכוריאוגראפים שהורגלו לעבוד איתם במער
למרות כל הסבל האנושי שנגרם על ידי
המהפ,ך ניתנה הזדמנות דווקא ללהקות

הזעירות למצוא את דרכן אל המחול המודרני
ואל הניסיוניות ,המחול המזרח-גרמני ,שהיה
במשך עשרות שנים נתון בסד ההכוונה

המקומית ,

המרכזית ומוגן מהשפעות וקשיים כלכליים,

חלה ירידה ניכרת במספר קוני-הכרטיסים

נפתח לקראת האמנות החדישה ,הר\' ,,,,,,,,..,רי

למופעים ,מחירם הזול של הכרטיסים

המסובסדים עלה בשל הרפורמה בכלכלה
והנהגת המרק המערבי כאמצעי-תשלום,
המשכורות ההולכות ומצטמצמות הפנו את

הצופים מהתיאטרון אל הטלויזיה ,שהצפיה
בה אינה עולה כסף,

להקת בלט
מקצועית

המופיעה במנוון

סננונות מחול
ביצירות מקוריות

ומתור הרפרטואר

הבינלאומי
הלהקה מוכרת ע"י
משדר החינוך והתרבות,

" אמנות לעמ"
ועיריית חיפה

בלט קלאסי
בכל הרמות

אילנה פסטרנק ,אדמ פסטרנק
גאינה שקריאן ,אורלי בנלי

כוללים את כל

מחול

שמעון בראון ,רינה ולך,
אילנה קרופניק ,סמדר פרץ

מקצועות המחול

מחול מודרני

עדה אורני

מחול ספרדי
פלמנקו

בהנהלת סילביה דוראן

ג'אז

בכל הרמות

ריקוד אופי

בלה אוז'וגוב

קורסי בוקר

מרכזת :עדה אורני ,צוות המורימ

וע"י מבחר מורים
מהשורה הראשונה

למורים למחול

סדנאות מחול

-

להקת נ'אז

פוטים והושמה :סניף ואשי הינל הספווט חיפה ,טל04-344662 ,

הנס קרסנ  Iק

הוא מאותם אנשים,

שאינם סובלים
אי-צדק

ואכזריות

ללא תגובה.
הוא כועס

על החברה המודרנית,
ובפרט על הנעשה
בארץ בה הוא חי ויוצר

-

גרמניה

ממש כמן בשיחןתינן הקןדמןת ,חזר לאשמתה

של גרמניה מימי מלחמת העןלם השנייה .
למרןת שהיה באןתם ימים פעןט ,ןאיבד את
אבין )לאחר המלחמה זןכה האב

רטרןספקטיב י ת מכל אשמה של השתייכןת

למפלגה הנאצית(  ,הןא לקח ממני לבסןף את
תיק החןמר שקיבלתי על תיאטרןנן ,שלף עט
ןכתב על העטיפה  :יי אני מתבייש עד עצם היןם

הזה ". ...
אשמת-גרמניה היא הנןשא החןזר ןמפיע

בעבןדןת רבןת שלן  ,כגןו ב " דן-שיח משפחתי "

)"  ,"( Fa miliend ialogשראיתי בשעתן
בהיידלברג  .שם  ,במסיבת חתןנת-הזהב של
הןריהם  ,מביאים האח ןהאחןת לשןלחו
הסעןדה מתנה מזןןיעה :את מדי

ה S.S -

הישנים

של האב  ,שה י ן חבןיים בעלי י ת-הגג .

הוא לקח ממני לבסוף את תיק
החומר שקיבלתי על תיאטרונו ,שלף

עט וכתב על העטיפה" :אני מתבייש
עד עצם היום

הזה "...

קרסניק  ,הגןי הגמןר  ,ביקר כבר יןתר מפעם

בארץ  ,ןמתעניו בנעשה אצלנן  .הןא לא מאמיו
שיצל י ח להביא את להקתן לסיןר-מןפעים
בישראל  ,כי יי משרד החןץ בבןו תמיד מצליח
למנןע את ה י ייצןאי

אשפה

הזה ", ...

הןא אןמר .

ואכזריות

מרבים לכתןב כיןם על מהןמןת גלןחי-הראש
במזרח גרמניה לשעבר ןהתנפל ן יןתיהם על

זרים  .איני סבןר  ,שיש באמת סכנה כלשהי
לתחיית הנאציזם אן הלאןמנןת הגרמנית.
איחןד שתי הגרמניןת  ,לא רק שאינן מגביר את

סכנת שאיפןת ההשתלטןת על
אירןפה מצד יןרשי הרייך השלישי,
אלא אף מפרק את אחד ממןקדי
המרירןת ןהתסכןל  ,שעלןלים ה י ן
להןןת דלקת ממאירה בגןף
המדינה הגרמנית.

המןפע הטרי ביןתר של קרסניק
עןסק ישירןת במצב החדש שנןצר .

יש בן ניתןח מרתק של ייהמצב
הגרמני" כיןם .

"תזזי ת

ה מ פנה " -יי ז "WEDEWU
בשנת

1990

מאת גינטר

יצא לאןר ספרןו דק

גאןס,

מי שה י ה

-

בהעדר שגרירןת רשמית של
גרמניה המערבית

-

יי הנצ י ג הקב ן ע "

של בןו בברליו המזרחית  ,מעברה
השני של החןמה  .כבר כ י ןם
נשמעים כל התארים הללן ,
יי גרמניה המזרחית "

ן " חןמת-ברליו " כאנכרןניזמים
מלפני המבןל  .ספרן של גאןס אינן
התקפה פרןעה נגד המשטר הקןדם
במה שהיה גרמניה הקןמןניסטית,

אלא זכרןנןת אישיים  ,אפילן
אינטימיים .
דןןקא פרא  -האדם קרסניק ,

ה " צעיר הזןעם " הנצחי בו

ה ,53-

מצא בספרןו חןמר לעבןדתן
החדשה ,שבכןרתה התקיימה

בינןאר השנה  .כדרכן ,המןפע שלן

מלא סצינןת שנןעדן לזעזע.
למשל ,באחת הסצינןת מןפיע מי

שהיה ראש המשטר הקןמןניסטי ,אריך הןנקר

שבעזרתם מטאטאים

)שהןרשה לאחרןנה להגר לדרןם-אמריקה,

המשתתפים במןפע את

משהןפסק משפטן מסיבןת גיל ןבריאןת

קציןS.S .-

לקןיה( .מןלן ניצב

במדים שחןרים,

האשפה שנןתרה אחרי

הזלילה ישר לעבר הצןפים,

קןרע מגןפן של המנהיג את בגדין ,דןחף לן בלי

ןהשרידים המגעילים של

רחמים ביצים אמיתיןת ,בלתי מבןשלןת ,

ההמבןרגרים נןפלים מן

לתחתןנין ןמןעך אןתן .

הבימה אל רגליהם של
היןשבים בשןרה הראשןנה.

תןלדןת חייה של אןלריקה

מולו ניצב קצין S.S . -במדים שחורים,
קורע מגופו של המנהיג את בגדיו,
דוחף לו בלי רחמים ביצים אמיתיות,
בלתי מבושלות ,לתחתוניו ומוען

למשל ,היא זןנחת בסצינה

אותן

מזעזעת את שני ילדיה:

מיינהןף הם רק בגדר

סיפןר-מסגרת  ,שהיןצר מניח

שהןא מןכר לצןפים  .כ,ך

לבימה מןכנסת קןפסת
קרטןן ,שאליה קשןרים שני

התרחשןיןת אלימןת שכאלה כמןבן שאינן
בנמצא בספרן של הדיפלןמאט

גאןס...

רקדנין

בלןנים ,ןעליהם מצןיירם פני

ילדים .הרקדנית השלישית,

של קרסניק לןעסים ןיןרקים תפןחי-עץ.

המןפיעה כאןלריקה  ,נכנסת

תפן חי-אדמה מתגלגלים על הבימה .ןהחןמה

לבימה ,קרבה אל הבלןנים

נןפלת ,יימערביים" פןלשים אל התזמןרת .

ןמאמצת אןתם אל לבה בכןח

ןמתגלים גלןחי-הראש ,אנשי בגדי העןר ,

רב ,עד שהם מתפןצצים מרןב

ןמתנפלים על אשה ,המןאשמת בתמיכה

אהבה ...

במשטר הישן .על גןפה הנאה ,העירןם ,הם

מכל מלה מןשמעת .

זהן רגע מזעזע יןתר

כןתבים את ראשי-התיבןת של המפלגה

לבסןף ,כשאןלריקה מןכנסת

הקןמןניסטית ןאת שמה של מדינה שכבר

לבית  -הסןהר ,נכנסים לבימה

איננה

ען,ד "."D.D.R .

מספר אנשים לבןשים

במןפע ייאןלריקה מיינהןף" מטפל קרסיק

בבגדי-מגן ןעל ראשיהם

בתקןפה אחרת ,הנראית כיןם רחןקה .

מסכןת בעלןת חלןן אפל

המאןרעןת ההיסטןריים האדירים ,להם היינן

במרכזן ,בדןמה למסיכןת

עדים בשנתיים-שלןש האחרןנןת ,קדמן להם

שבשימןש רתכים במסגריה.

ימים אחרים .

אלא שבידיהם לא

מתןך ייאןלריקה מיינהןף " בתיאסרןן העיר ברמן

"Ulri ke Mein hof", the Bremen Munic ipal Theatre

מכשירי-ריתן,ך אלא מרססים
ידניים .ליד הקיר האחןרי

טרוריזס וזלילה

מעמידים את האסירים,

גבןה מעל לקהל יןשבת לה אןלריקה )שלןש
רקדניןת מתחלפןת ןמגלמןת אןתה במשך

עירןמים ,ןהשןמרים במסכןת האימתניןת

מתיזים על גבןתיהם החשןפים את נןזל החיטןי.

המןפע( ,ןכןתבת על מכןנת-הכתיבה את
מאמריה .במשך המןפע היא שבה ןמעיפה את

הכרןזים שלה  ,בדמןת ציפןרי-נייר אן גליןנןת

משןכפלים ,מעל לראשי הצןפים ,ןהמנשרים
הללן נןחתים בחיקם  .כך הצליח קרסניק
להפןך פעןלה ייבלתי נראית" כעיסןק בכתיבה
עיתןנאית  ,למחןןה בימתית מןבהקת

-

ןבכגןו

אלה כןחן רב.

גם שונאיו  -הרבים למדי  -וגם
תומכיו הנלהבים מאוחדים בדעה,
שהוא יוצר רגיש ,שאינו מרחם על
הצופים ,או על הרקדנים שלו

אחרי המקלחת הזאת מןכנסת אןלריקה
בדמןת נערה זעירה ןעירןמה לבימה ,ןשני
שןמרים תןלים אןתה על גבי ןןים על מסגרן
ברזל היןרדןת ממעל ,כאילן היתה בהמה

שחןטה באיטליז .כמןבן לא יכןלתי שלא
לחשןב על ןןי-הקצבים  ,עליהם הןצאן להןרג

ןכשאןלריקה )שנייה( צןעדת דרך הקהל אל
הבימה  ,ןהמסך
גרמני ענק

-

-

שהקרנה הפכה אןתן לדגל

הקןשרים נגד היטלר ,בחןדשים האחרןנים של
מלחמת העןלם השנייה .

נפתח ,אנן רןאים על הבימה את

הלהקה כןלה עסןקה בזלילה חןלנית של

מזעזעןת מת ן ך המןפע ,שיש בן באמת

המבןרגרים בלחמניןת ,מתןך קןפסאןת קל-קר

מהקאתרזיס ,אןתן מירןק ןזיקןק הנשמה ,

אןפייניןת .הגברים ןהנשים הלבןשים היטב
לןעסים  ,יןרקים ןזןללים ,מקיאים ןזןללים שןב
את הג'אנק-פןד האמריקאי ,עד שהבימה כןלה
הןפכת לערימת-אשפה.
המןדעןת לשמירת הסביבה חזקה כיןם מאןד

באירןפה .עברה חלפה תקןפת ייתרבןת
האריזה " הפזרנית; כיןם ,אם לא תדרןש זאת
במפןרש  ,לא יעטפן לך דבר בחנןת ןלא יכניסן

הכל לשקית פלסטיק ,מבלי שתשלם כמה
פרןטןת נןספןת עבןר האריזה .ערימת

אשפת-השפע שאצל קרסניק היא כבר בגדר

הגד חברתי עכשןןי .ןאז נכנסים לבימה כמה
יימפגינים" ,בדמןת שןנאי הזרים החדשים,

הנןשאים שלטים שעליהם נכתב ייגרמניה

לגרמנים "  .השלטים הןפכים למטאטאים,

שהתיאןרטיקנים של התיאטרןן כה מרבים
לדבר על אןדןתין ,אבל רק לעיתים רחןקןת
ביןתר אתה חש בן באמת בשעת מןפע .

התיאטרןן הכןריאןגרפי של הנס קרסניק
תיאטרןן חזןתי אמיתי .יצירותיו הן מהסוג

אפשר להשאר אדיש כלפיהן .גם שןנאין
הרבים למדי

-

-

ןגם תןמכין הנלהבים מאןחדים

בדעה ,שהןא יןצר רגיש ,שאינן מרחם על
הצןפים ,אן על הרקדנים שלן  .ןאןלי יש גם
בנחרצןת ןקיצןניןת זאת משהן מאןתן ייאןפ

גרמני  ",שגרם בעבר סבל כה רב לאנןשןת.

כ1

ושותם חושוםת חושוםת חושוםת
11

"בוגר הוראה" לסמינר הקיבוצים

המןעצה להשכלה גבןהה הסמיכה את המכןן

לתנןעה ןמחןל של סמינר הקיבןצים בתל-אביב
להעניק את התןאר האקדמי ייבןגר הןראה "
)  (BEdלחניכים שסיימן את לימןדיהם במכןן .
החלטה זן היא במסגרת כןןנת משרד החי נ ן,ן

בפאריז  ,בהענקת ששה פרסים  ,בקטגןריןת

ב 19-

השןנןת .

בראשית השנה שעברה הןפיעה להקה הבאלט

גמר ההרשמה ןמשלןח החןמר:

.' 93

31

באןקטןבר

את פרטי תנאי ההשתתפןת ןטןפסי

ההרשמה ניתן להשיג ב " ספריה למחןל ",

ביןני השנה .

של בןן בתיאטרןן טאגאנקה במסקןןה ב " שלןש
אחיןת " .גאלינה פאנןב מגלמת ביצירה זן את
אחד התפקידים הראשיים .

בית-אריאלה  ,תל-אביב .

11

שכל המןרים למחןל  ,אן לפחןת אלה

המלמדים בחטיבןת הביניים ןמעלה  ,יהין בעלי

פנטומימה ותיאטרון מחול

פסטיבל בינלאןמי לפנטןמימה ןת י אטרןן מחןל

תןאר אקדמי ראשןן .

הגדןל ביןתר מסןגן מתקיים גם השנה בע י ר

החל בשנת הלימןדים תשנ"ד יעבןר המסלןל

פריגן ) (PERIGUEUX

למחןל ןתנןעה של סמינר הקיבןצים  ,שבראשן

ןהשיעןרים התקיימן בין ה Z-ל 10-

נעמי בהט  ,למסגרת ארבע-שנתית .מסיימי

 IONAL DU MIMEז ERNAז  IVAL INזFES
MAISON DU MIME
 RE . 24000 PERIGUEUX, FRANCEח RUE LI
 EL 133 ) 55 53 55 17ז
FAX (33 ) 53 04 30 84

תעןדת  -הןראה של מןרה מןסמך  -בכיר  ,אן

להמשיך שנה נןספת ןלהגיע  ,אחרי שיסיימן את

לימןדיהם בהצלחה ,גןלל כתיבת עבןדה,
לתןאר יי בןגר-הןראה ".

11

אבי קייזר בערב סולו

"שבועות המחול של וינה" בפעם

העשירית

אבי קייזר ,רקדן בןגר יי בת-דןר"  ,שחי כבר

מדי שנה מתקיימים בןינה  ,בירת אןסטריה ,

שנים ארןכןת בבריסל  ,בלגיה  ,שהןפיע לפני

מפגשים הכןללים מןפעים  ,הרצאןת ןשיעןרים

שנה במסגרת פסטיבל ישראל עם להקתה של

במחןל מןדרני .השנה חןגגים ייהשבןעןת" יןם

סןזנה לינקה ,מןפיע בימים אלה בערב סןלן ,

הןלדת עשירי .האירןע מתקיים בין ה  Z5-ביןלי

שהכין יחד עם רןנית לנ,ד המלמדת בעיר

ל 15-

רמשיי,ד גרמניה .

מחןל סןלן בן

70

"),DE MARSEILLE

באןגןסט .

שמןת המןפיעים ןהמןרים כןללים את כל

דקןת אינן משימה קלה  ,לכל

הדיעןת .כןתרתן יי פרידה ממרסיי "

המפןרסמים  :סןזנה לינקה  ,קארלןטה איקדה

ז "( LE DEPAR

)בןטן( ,רג ' ין שןפינן  ,דאג אלקינס  ,יןרמה

ןלדברי המבקרים ,הןא מתאר

אןטינן  ,סטיבן פטרן נין  ,טרישה בראןן ,

את דרכן של פליט .שרידי אניה ישנה מחלידים

ז'אן-קלןד גאלןטה ,ןים ןאנדקיבןס ןרבים

על הבימה ,ןהיא משמשת לקייזר אביזר מרכזי.
מבקרת העיתןן " Zei tu ng

,"Suddeutsche

מגלה

אבי קייזר ב " פרידה ממרסיי "

" Avi Keiser in his solo "Le Depart de Ma rsei lle

אחרים .

לקבלת מידע אפשר להתקשר ל :

ביצירה סמלים המזכירים לה את השןאה ןאת

הגןרל היהןדי .לדעתה ,אבי קייזר הןא ממש
ייבגדר תגלית  ".המןסיקה היא של המלחין
דניאל של )עם שיר אחד מאת ריכרד

11

זן השנה השביעית מתקיימים ימי המחןל של

שטראןס( .את התפאןרה עיצבה אנג'לה ב .

העיר ברן

קלמנט  ,מעצבת שעבדה גם עם פינה באןש.

מןפעי מחןל חדשני מכל הסןג י ם  .השנה בין

) AGEז ANZז (, BERNER

באןגןסט

ל 11-

הכןללים

בספטמבר .

בין הלהקןת המשתתפןת -

יי באלט העיר

אןלם " בעבןדןת של הכןריאןגראף הצעיר
 JOACHIM SCHLOMERהלהקה השןןייצית
 BUISSONIEREןלהקתה של אמנדה מילר
מפראנקפןרט ,בעלת השם המקןרי "PRETTY
"  ,UGLY DANCE COMPANYמשמע " להקת

הבאלט היפה המכןערת למדי "
המבקר ןהסןפר המכןב,ד ןאלטר סןרל  ,ירצה.

היןצרת הצרפתיה אנט לדאי )  E LEDAYח (ANNE

מלחמת העןלם השניה ,בעיר דרזדן .

תביא את רקדניה  ,המשתמשים בצןרה חדישה

בית-הספר שלה נסגר בשנת 1939

ןמןדרנית במחןל הןדי מסןרתי  ,הןא

השלטןן הנאצי  ,כי אמנןתה הןגדרה על ידם

הקאתאקאלי .
מלבד כל אלה תתקיימנה הקרנןת של סרטי

היא נןלדה במינכן  ,ןבגיל צעיר חלמה על

מחןל  ,מאלה שזכן השנה בפרסים במסגרת

קאריירה של מחליקה בסקטים .כשביקשה

ןכן תצןגןת של צילןמי

לשנת

ןמנןןנת ".

ללמןד מחןל אצל היינריך קרלר באןפרה של

העיר דרזדן  ,זכתה לתשןבה מןחצת  .יי אין לך
כשרןן .הפסיקי לרקןד".

-

פסק המנהל קרלר .

ןהיא ,עקשנית ןאדם העןמד על דעתן  ,לא

פסקה מלרקןד מאז ןעד גיל .90
מרי ןיגמן ראתה בה כשרןן גדןל ,ןהפכה אןתה

לתלמידתה המצטיינת .פאלןקה ,הנערה קטנת
הקןמה ןהרזה ,היתה בעיני מרי ןיגמן ייבעלת
מזג נהדר  ,אןפי רבגןני ןכשרןן  ,שטרם פגשתי

" 11שלוש אחיות" לפי צ'כוב מאת
ואלרי פאנוב בבון
ןאלרי פאנןב  ,המנהל האמנןתי של באלט

1993

בפקןדת

כ"זרה

מתוך יי של ו ש אחיות "  iכוריאוג ר אפיה  ,ו אל רי פאנוב ,

תסתיים בחןדש דצמבר השנה

היןצרים הגדןלים של ראשית המאה  ,שנןתרן

בחיים עד ימינן  ,ןהמשיכה גם בגילה הגבןה

 AGE ,זANZז BERNER
POB 440
 ZERLANDז CH·3000 BERN 5, SWI
 EL 41 3 1 26 48 40ז
FAX 41 31 264740

התחרןת העןלמית "שישית לןידיאן  -מחןל

) .(G ret Palucca

היא היתה האחרןנה בשןרת

ללמד בבית-סיפרה  ,אןתן פתחה מחדש בתןם

מחןל.

 11התחרות העולמית השישית
לוידיאו-מחול

בעיר דרזדן  ,גרמניה  ,נפטרה לא מכבר אחת
האקספרסיןניסטי המןדרני ,גרט פאלןקה

מידע ןהזמנת כרטיסים:

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

 11גרט פאלוקה  -מאחרוני חלוצי
המחול המודרני נפטרה בגיל 91
הרקדניןת הבןלטןת ביןתר מבין חלןצי המחןל

ה,DANCE SCREEN -

יי באלט ה א ופרה של ה עי ר בון "

 ANZWOCHE Nז  IO NALEז ERNAז IN
 FACH 155זA· 109 1 WIEN, POS
 EL : (43 ) 1 93 16 54ז
FAX 143 ) 1 93 16 839

ימי מחול בברן ,שווייץ

ה Z7-

-ס1

באןגןסט.

כתןבת למידע:

שלןש שנןת הלימןד הראשןנןת יןכלן לקבל

11

שבצרפת .המןפעים

האןפרה של בןן ,גרמניה  ,מעלה שןב את
יצירתן  ,אןתה הןא מגדיר כ"פאנטזיה על נןשא

כמןתם "

כל זה היה בשנןת ה , ZO -בשיא הפריחה של
המןדרניזם ,ןפאלןקה עבדה אז בשיתןף פעןלה

עם הציירים קנדינסקי  ,פןל קליי ןגדןלי
החדשנים של ה " באןהאןס ".היא הרבתה
להןפיע במחןלןת סןלן משלה ,כפי שעשן רבןת

מאת צ' כןב"  ,שיצר לפני שנים אחדןת עבןר

מבנןת דןרה .

באלט האןפרה של ברלין .הבכןרה התקיימה

התלבןשןת שתכננה לריקןדיה הין אף הן

חןש lת riחןשirIתחןשIת~ חןש fil
יןצאןת דןפן .את מןצארט רקדה בשמלה בצבע
כסף  ,את נלןק בסנןל ,ןאת שןפן בירןק

איזמרנד על נבי רקע שחןר .את דביסי ןראןןל
בצבעים האהןבים על האימפרסיןניסטים

-

כחןל ןאדןם עמןק .

בח .ןם המלחמה ,בעיר דרזדן  ,שנהרסה כןלה
בהפצצןת ןדליקןת ,היא פנתה למפקד
הסןבייטי ןאמרה לן בפשטןת :יי אני רןצה

לרקןד" .הקצין הרןסי הבין לרןחה .הןא נתן
לה במתנה זןנ אןפניים

-

עליהם שמרה עד

מןתה.

בימי השלטןן הקןמןניסטי במזרח-נרמניה היה

בית-ספרה למןסד ממלכתי  .אבל נם במשך
תקןפה קשה זן היא שמרה על עצמאןתה
האמנןתית .

V

 Vקורס קיץ לכוריאוגראפי D

בנומוו צמח

קןרס הקיץ לכןריאןנראפים צעירים התקיים

חלןמן של נחןם צמח היה לייסד תיאטרןן

השנה בחןדש יןלי  ,בהדרכתן של ז י ןזף נאדני ,
הכןריאןנראף הצרפתי ממןצא יןנןסלאבי.
השתתפן בקןרס בן הש בןעיים איריס

נןרן,

נןעה

דר ,מרתה חן-ענבר  ,ענבל פינטן ,איריס לנה ,
יסמין ןרדימןן  ,ענת ניל-רפאל ,זין פרנקל ןנןעה
ןרטהיים .

שיטת עבןדתן של נאדנ י היתה שןנה מזן של

המנהלים האמנןתיים של הקןרסים שהתקיימן
בשנים קןדמןת .הנןשא המרכזי של הקןרס היה
המחזה יי ןןיצק " מאת המחזאי הנרמני בן

המאה

ה ,19-

ניאןרנ ביכנר .כל אחד

מהמשתתפים בחר לעצמן קטע אן שניים ,
ןנאדנ י  ,שנם נתן שני שיעןרים מדי יןם ,עבר

כשבנימין היה רק בן ארבע ,נפטר אבין .אחין

הבןנר נחןם שימש לן כתחליף-אב .הם הניען
למןסקןןה ,כשבנימין היה בן

.16

הןא היה

יי הילד של התיאטרןן  ",נןכח בעת החזרןת
ןההצנןת הראשןנןת של ייהבימה" ,כנןן

יי הדיבןקיי שעה שהתיאטרןן החל נןדד בעןלם ,

הניע בנימין צמח לנין-יןרק .שם התפלנה
ייהבימה" ,כי נחןם צמח לא הסכים לנסןע
לארץ-ישראל ןלהתיישב בתל-אביב  ,כפי
נם בנימין נשאר באמריקה .הןא למד

מחןל מןדרני ,ןהחל ליצןר כןריאןנראפיה
ןהןפיע בריקןדים משלן ,שהתבססן על פי רןב

שעזב את הארץ הרבה

על חןמר יהןדי ,תנ"כי ,ספרןתי ןפןלקלןריסטי

לעבןד באיטליה  ,נרצח

מעןבד.

בחןדש מאי השנה על ידי

בנימין היה תמיד בעל מןדעןת חברתית

מתנקש בלתי ידןע  .פןמפר

ןפןליטית .בשנןת

במןתן.

באמריקה

הןא השתתף בסרטי קןלנןע

-

ה , 30-

כשהמחןל המןדרני

בעיקר בנין-יןרק

-

נןצר על ידי

כן ריאן נר אפים בעלי השקפןת שמאליןת

רבים  ,כנןן ב " שןמר הלילה ",

ןמתקדמןת ,נם הןא יצר ריקןדים של מחאה

עם אמאדן אמןדין  ,מנהלה

ננד הפאשיזם ,שפשט אז בעןלם ,מחןלןת של

האמנןתי של להקת

מחאה על אי-צדק חברתי .המשבר הכלכלי

האיטלקית ,

היה בעיצןמן ,ןאבטלה היתה ,כמןבן ,אחד

שעימן עבד פעמים רבןת.

הנןשאים הבןערים ,בהם טיפלן יןצרי המחןל

רןברט פןמפר נם שלח ידן

המןדרני האמריקני.

בכןריאןנראפיה ןנהנ ללמד

שיא יצירתן של בנימין צמח נקבע ,שעה

בעת חןפשןתין בארץ .הןא

הןבא לקבןרה בפריז  ,מקןם
שם חיה משפחתן הענפה .

המייסדים של ייהבימה".

.1927

מרקדני ייבת-שבע" ,ןאחרי

"  Oזז  ERBALLEז "A

שאסף סביבן צמח היתה ,כמןבן ,חבןרת

שהחליטן ןעשן רןב שחקני הקבןצה ,בשנת

רוברט פומפר

היה בן

עברי .רעיןן יןצא-דןפן לכשעצמן ,כי מעןלם
לא התקיים תיאטרןן בשפה העברית .הקבןצה

רןברט פןמפר  ,מי שהיה

43

-

וקור אמ"ו

רןברט פןמפר  ,עלין השלןם

 he Late dancer Robert Pom per, Formerly 01 "Batsheva" Da nce Companyז
מקבןצה לקבןצה  ,הנחה את הכןריאןנראפים

שהןזמן על ידי נדןל הבמאים של ימין ,מקס

ריינהר,ד שנאלץ להנר מנרמניה לארה " ב עם
עלןת היטלר לשלטןן ,ליצןר את התנןעה

למןפע ענק שביים  ,יי הדרך הנצחית "

) (. 1936

למעשה זה היה נסיןן יןמרני לתאר על הבימה

הצעירים ןניתח את עבןדתם  .כל אחד
מהמשתתפים הביא לקןרס ,שהתקיים השנה
בעמק בית-שאן  ,בחסןת אןלפן המחןל האזןרי ,
שמנהלן הןא שאןל נלע,ד ארבעה רקדנים,

את התנ"ך ןההסטןריה של עם ישראל

-

מבצע

בלתי אפשרי בעליל.
כבר בשנת

1932

הןזמן בנימין ,שהתנןרר ןעבד

ששימשן כ"שפני נסיןן".

אז בלןס-אננ'לס ,להשתתף ןלהןפיע בעצמן

הקןרס תןעד כןלן בןידיאן על ידי עידן לןי,

בשבןע של מןפעים אמנןתיים לכבןד

שנם שימש כמתןרנמן.

המשחקים האןלימפיים  ,שהתקיימן
בקאליפןרניה.

באמפיתיאטרןן הענקי " "HOLLYWOOD BOWL

 Vביn

ביים בנימין צמח )בשנת

ספר לכוריאוגראפי D

בברלין ,ב "א קדמיה ע " ש ארנסט בןש "  ,ממשיך

דיטמאר סייפרט לנהל בית -ספר
לכןריאןנראפים .תנאי הקבלה לקןרס הןא
תעןדת נמר במחןל ממןסד אקדמי מןכר .רןב

התלמידים ממשיכ י ם במקביל ללימןדיהם
לרקןד בלהקןת שןנןת .תכנית הלימןדים כןללת
מקצןעןת כתאןרה  ,דראמאטןרניה ןמןסיקה.

בין המןרים בשנה הקרןבה יהין הבמאית רןת

ברנלאס ןהרקדן פטר שאןפןס .נם הנס קרסניק

לימד בשנה שעברה במןסד זה  .החל משנת

1994

(1935

מןפע תנןעתי

רב משתתפים ,בשם יינשף הנצחןן" ,שזכה

לתנןבןת נלהבןת .ריינהרד ראה מןפע זה ןעל

סמך עבןדה זן החליט להזמין את בנימין
להיןת הכןריאןנראף של ייהדרך הנצחית".
הכןריאןנראפיה של מןפע זה זכתה בשבחים
רבים.

אןלי בהשפעת עבןדתן התנןעתית ןהנןפנית כל

כך של יבנני ןאכטאננןב על יי הדיבןק" ,תמיד
כרך בינימין משחק ןמחןל ,תיאטרןן
ןכןריאןנראפיה אלה באלה .

משעלה ארצה לפני כמעט עשרים שנה ,היה
כבר בניל ,בן אנשים נןהנים לפרןש לנמלאןת.

תלמד פינה באןש כןריאןנראפיה

במסנרת הקןרס .

אבל לא בנימין צמח ,הצעיר הניצחי .הןא יןשב
בירןשלים ,ןבמשך השנים עבד כמןרה למשחק

V

ב"סמינר הקיבןצים" ןבתי-ספר אחרים  ,ביים

חוזה חדש

ןיליאם פןרסיית  ,מנהלן האמנןתי של יי באלט
פראנקפןרט  ",חתם על חןזה חדש  ,ןעל כן
ימשיך כמנהל להקה זן עד שנת
ז'ןזף נאדג י עם איריס לנה בקןרס לכן ראן גרפים צעירים

Joseph Nadg, wi th o ne 01 the studen ts 01 the cou rse
lor young choreagraphers, held at Beit-Shean .

.1999

מרטין

שטיינהןף ,המשמש יחד עמן כמנכ"ל ,ימשיך אף
הןא בתפקידן.

ןיצר תנןעה בימתית למןפעים רבים בישראל,
ןאף שיחק בעצמן  ,למשל את המשרת פירס
במחזה יינן הדןבדבנים" אשר העלה
ב"הבימה" .

השנה זכה בנימין לקבל את התןאר יייקיר
אמ"י" )אמ"י ,ארנןן אמני ישראל(.

ברכןת לבביןת לאמן הצעיר נם בניל

! +90

~

ד1

_

ו שוםת חושוםת חושו תם חושותם
V

V

גירסה חדשה

רג ' ין שופינו,

)ז ,(REGINE CHOPINO

הכןריאןגראפית הצרפתיה  ,יצרה גירסה משלה

ל " ,"FACADE

מחול המבןסס על שירי המשןררת

האנגלית אדית סיטןןל ועל המןסיקה שנכתבה

לשירים מיוחדים אלה על ידי ויליאם
שבןצעה לראשןנה בלןנדןן בשנת

מפגש פנטומימא' D

במשך ש ני ם רבות ניהל אמן הפנטןמימה

וולטון,

1931

על י די

להקתה של מרי רומבר ,

הסלןבאק י מילן סלאדק מפגש שנתי של

מ ה ש היה  IIבאלט סאדלר'ס ןןלס"  ,הבריט י

פנטןמימאים בעיר ק ל ן  ,לפני כשלוש שנים

ןהפך לפני שנים מ עטןת לבאלט המ ל כ ן תי ,

נפסק המפגש הש נ תי המרכזי ה ז ה  ,הנן שא א ת

שמןשבן בעיר הצפןנית בירמינגהם  ,יצא

השם " ,"GAUKlER

מחמת קש י ים תקציב יי ם

V

שלוש בכורות

 IIהבאלט

הלאןמי II

בעונה הקרובה בשלוש בכורות  :עבןדה חדשה

ועייפןת ן של סלאדק  ,שנאלץ להלחם על קיןמן
מדי שנה ,

המןסיקה היא מאת מלחין הג'אז ןיליאם רןסן ,

יימשך כ שלןשה שבןעןת  ,במקב י ל ה ןא י תק יי ם

גם בבראטיסלאבה  ,בירת סלובקיה  ,מאחר
וסלאדק חזר לא מכבר ל עבוד במולדתו ,
לפרטים והרשמה י ש ל פנןת ל :

MILAN SLADEK
 Z 24זBRUSSELER PLA
ן D-5000 KOlN
GERMANY
 2ן  -52 02ן  El (49 ) 22ז
 -52 6096ן FAX (49 ) 22

של הכוריאוגראף הפורטוגזי לואי דאמאס ,
איגלינג  ,מכין עבודה חדשה משלו  ,שכןתרתה
 IIפראנקנשטיין

שנכתבה בשנת

,1976

את התפאןרה ,הבנןיה

מפיגןם של מןטןת מתכת  ,עיצב פיטר פארמר ,

מנהלן האמנןתי של  IIהבאלט הלאןמי  ",ןיין

-

1994

בקלן  ,ןהןא

),(Matth ew Hart

הבלט שמן  IIרחןב

, II

כןתבת המבקרת ג ' אן פארי" :הארט ,שזה עתה

מאת הכןריאוגראפית הבריטית לורי בות  ,ן בזו

הפרןמתיאןס

לאחרןנה בבכןרה של יןצר צעיר מאןד :מתין

הארט

המפגש עןמד להתחדש בשנת

של הןלנד עומד לצאת

 Vכ ור יאוגראף בן  20עובד עבור
"הבאלט המלכ ו תי של בירמינגה"D

המןדרני , II

מלאן לן עשרים  ,השתמש בעבןדןתין הג ' זיןת ,
הע י רןניןת  ,של אלןין א י ילי כדןגמה  ,הןא מצרף
גוו רוטט עם תנועות אקרובאטיןת ןצעדי

באלט  ,על אף שצירוף זה אינו תמיד משכנע ,
הןא מצליח להראןת את רקדנ י ו כייצורים

סקסיים וספונטא נ י י ם ,עמדן לרשןתן מיטב
רקדנ י ה  IIבירמינגהם רויאל

באלט ,II

ובראשם

מןניקה זאמןרה הלןהטת ,

 IIבקטע ' הסייסטה ' היא נתלית בפיגומי

קארינה יראה אןר בספר בשנה הבאה  ,והו א

גדוש מסמכים המגלים פן אפל בדמותם של
אחד י ם מחלןצי המחול המןדרנ י האירופי ,
אין זה מקרה ,שהכנס השנ ה

התמקד במחול האתני ,המחןל
האמנותי בארה  IIב שרוי

במשבר של אובדן דרך ,
ליאןנ י ד י עקןבסון ,קרןלינה ןרגה נתנה

חדשות מניו יורק

הרצאה מאלפת על מחולות בקרב שבטי

מאת רות אשל

הברברים במרוקו ,נושא הרצאתי היה

בתחילת יןני התקיימן בלינקןלן סנטר בניו

מחול העדה האתיופית בישראל ,

יורק מספר כנסים במחול ,החשוב בהם היה

הרציני במשאבים המיןעדים

ההרצאה המרתקת ביותר  ,בעיני ,

לענפי האמנןת השונים  ,ועל

התייחסה ב י ן היתר לנקודה

המצוינות הטכנית של חבריהן

היהןדית  ,והיא בוןדאי תפרנס

אין עוררין  ,אבל גם שם אין

בעתיד מ א מרים רבים  ,החוקרת

המחול  .הכנסים הקודמים שלהם עסקו ,למשל,

השוודית ליליאן קארינה גילתה

אחורה ,מבט נוסטלגי ,גם

בבאלט הרוסי ,במחול בתרבןיןת הספרדיות

בארכ י ןן הרפובליקה ה ד מןקרטית

המחול החוץ-מימסדי  ,שידע

ובמחול האמריקני בחו  IIל ,נושא המפגש הבא ,

הגרמנית לשעבר חבילה ןבה 350

עשרות שנים של פעילות נועזת,

שיתקיים בפברןאר  ,' 94יהיה  HE :ז  OOlINGז "RE
 EACH ING FORז DISCI PllNE RESEARCH AN D
"  URYז  st CENן  HE 2ז ,משמע מחקר ןהוראה

מכתבים  ,שהןחלפן בין

נמצא בדעיכה  ,הוא הגיע  ,כך

שר -ה תעמולה הנאצי יוזף גבלס

נראה ,לנקודה שבה אינו יודע

לאמנים בכירים בגרמניה  ,ערב

לאן לפנות  ,ומאחר שהתקציב

במאה ה באה,

מלחמת העולם השנייה  ,באחת

בתחום זה הוא לפי פרויקטים ,

השנה עמד הכנס בסימן  IIהמחול של על ידי

השקופיות שהוקרנו נראה מכתב

המצב שם קשה במיוח.ד

ולמען העם" ,משמע מחול אתני ופוליטי,

בחתימתן של רן ד ןלף פון לאבאן,

המשתתפים הין אנשים שחושבים מחול ,נציגי

המו ד יע לשלטן נות כי סילק את כל

האקדמיה ,

הילדים היהודים מבית-ספרן ,

הרצאות  ,בשני אולמות בו-זמנית ,לכל מרצה
בין המרצים היו דמןיות ידועות כמו דבורה

ג'ןביט ,לין גראפולה ולינדה טומקו ,
ברברה ספארטי הרצתה על מעמד המחול
בחצרות איטליה במאה

ה ,15-

לטענתה  ,ערבי

המחול היו בעצם תצוגות אופנה ,שנועדו

לרבות אלה  ,שרק 25

אחוזים

מהדם הזורם בעורקיהם יהודי ,

מרי ויגמן הודיעה בכתב

לשלטןנןת  ,כי גירשה רקדנית
יהודייה ,ש  IIהציןנים מימנן

את לימןדיה "  ,ןבתי-הספר

כספים שבעבר הופנו לתמיכה

בקבוצות מחול אמנותי
חוץ-מימסדי  ,מןעברים כיום

ברובם לטיפוח מחול אתני
בשכונות ,אני צופה ,

שבעתיד נראה מופעים

שהם שילוב של נןשא
אתני וגישה אמנותית

מכתבי התרפסות

להפגין את התלבושות המפוארות שהוכנו
במיוחד לכ,ך ןהדבר בא לידי ביטוי במשכןרתו

שהיו שירי הלל
לתורת הגזע

-

הח י יט ,

ג'ודי ברין-אינגבר ,המוכרת בזכות המחקרים
על מחול יהןדי ,הרצתה הפעם על גרטרוד

פירסןם החןקים
הנאציים שהיתה

ממיניאפןליס ; ג'אניס רוס הרצתה על  IIתרבות
יהודית ברןסיה" ןהתמקדה בכןריאוגראף

לל י מודיהם של י הןדים ,
פי בי נוו י ל יי בשיר י ה א מזונות  ",ל שירי עס נורוונ יי ס מ ימי הבי ני יס
מחקרה של

להם נגיעה

שהשתתפתי בו

וכל

זאת שנתיים לפני

ליפינקוט ,חלוצת המחול המודרני

פןסט-פןסט-מודרנית,

שלימדו מחול בשיטת
איז אדורה דאנקן שלחו
מעוררי צמרמורת ,

הירודה של כוריאוגראף-החצר ,לעומת זו של

I

תקציבים  ,למרות הקיצוץ

רעננות ויצירתיות  ,והמבט הוא

הוקצבו  20דקות להעלאת עיקרי המחקר שלו,

~

כאחת ,אמנם מקבלות

הכנס המשותף של CONGRESS ON RESEARCH
 IN DANCEעם  ORYזY OF DANCE HISזSOCIE
 ,SCHOLARSשת י אגודות מובילות בתחום חקר

במשך שלושה ימים התנהל בקדחתנןת מרתון

1

הלהקןת הממוסדות,
המודרניות והקלאסיןת

 IIרקדנים

כותבים  ",בעקבןת

העליי ה הגדולה
במספר של אלה ,
מסתבר ,שהסיבה

Phoebe N eville in "Amazon Son9S" , set to medieva l
,__________________________N
__
_o
_rw_e_9_ia_n_f
ol_k_so
~_ n_9_s__________________- -----------------------------------

חושו-.ת חושו-.ת חושו-.ת חושו~
המתכת  ,מגרה ,אבל בלתי ניתרת להשגה ,
מעבר למגע ידם של הגברים שסביבה .שלא
כמו ב  IIבולרו

II

של מוריס בז'אר ,היא לא ניצבת

על גבי שולחו אלא מתגרה בבחורים  ,עד
שג ' וסף צ ' יפולה מצליח להשיג אותה  .הדואט
של שניהם מלא רקיעות של פלאמנקו וכפיפות
לוהטות

-

קלישאות משומשות ,שהשניים

מצליחים בכל זאת לבצע במיומנות.
 IIהארט כבר סומו ככורי אוגר אף עולה

ציפיה

-

שתמיד צופנת סכנות ליוצר צעיר  ' .רחוב ' היא

עבודה מוקדמת  ,מוקדמת מכדי לאשר סופית
את התקוות שתולים בו ,אבל זו התחלה טובה .

מה שנחוץ לו הם הדרכה וטיפוח ,ולא עודף
רקדנ י יי הבאלט

חשיפה ".

הישראלי" בעת
סיורס בבודפשט

'11

תכנ  Iות  Iו של הבאלט המלכותן הדנן

הרפרטואר של  IIהבאלט המלכותי הדני

II

לעונה

הבאה כולל מספר עבודות חדשות  ,ביניהו

באלט חדש מאת היוצרת האמריקנית לאורה

Dancers af the
" "Israel Ballet
during their
recent tour in
Budapest

דיו )  (La ura Deanשבכורתו תתקיים באפריל

לכך שאמנים ויוצרים רבים החלו לכתוב ,

שאיפה לביקורת מסוג חדש :ביקורת שהיא

ההנחיות  .הכוריאוגראפית בלונדל קאמינג

נעוצה באכזבה מאיכות הביקורת והכתיבה

בבואה של האנרגיות והמסר ששודרו על הבמה ,

קראה שיר וביקשה שיחברו לו משפטי תנועה.

העיתונאית .מה שהחל כמחאה  ,הפך בהדרגה

ודו-שיח יצירתי ביו המבקר והמבוקר .תגובה

אחר כך התחלקנו לשתי קבוצות .קבוצה אחת

לדרך ביטוי נוספת.

ישירה ,יצירתית  ,נועזת  ,מטורפת של המבקר על

הציגה את משפטי התנועה ,והשניה תיארה

המחול  ,שהיא גם בבחינת יצירה הקיימת בפני

בכתב את התרשמותה ,ואחר כך השןו את מה

עצמה כמעשה אמנותי בלתי שגרתי ,בתוכנו

שחש המבקר הרוקד למה שהקולגה שלו ראה

ובסגנונו.

וכתב .בלט בהפעלה מספרם הרב של מבקרים,

טרישה בראוו ,שהיתה במשך  20שנה סולנית
בלהקת מרס קאנינגהם II :התחלתי לכתוב ,כי
ראיתי שהמבקרים כותבים מה שהם רוצים

לראות .הם לא הבינו מה שהם רואים ומה

העורכים גם מבקשים לעורר בקוראים סקרנות

שעשה קאנינגהם .זה הביא אותי לכתיבת

שתביא קהל רב יותר לאולמות ,וגם לערוך

המאמר הראשוו שלי  ,שנושאו היה 'השימוש

כתב-עת שידע לשאול שאלות פרובוקטיביות .
הם שולחים מבקר לכל מופע ומשתדלים לסקר

במקריות'.
 IIג'וו קייג ' עודד אותי בכ,ך אך הכתיבה עדייו

קשה לי .עברו

15

שנה ,והספר על קאנינגהם

עדייו לא נכתב ,למרות שהוצאת הספרים
שאיתה חתמתי על חוזה ,ולא רק היא ,לוחצת
עלי .בסוף כמובו אעשה זאת ,והזמו שעבר רק
יוסיף מימד להתבוננות באותה תקופה ".
דבורה היי ,מהדמויות הבולטות במחול
הפוסט  -מודרני" :התחלתי לכתוב ,כי לא
הרגשתי טוב עם מה שכתבו עלי  .תלמידים
שאלו אותי שאלות והתחלתי להבהיר לעצמי
את תהליך יצירת העבודות שלי באמצעות
תיעודו  .בהמש,ך התיעוד בכתב הפך לחלק

מהתהליך היצירתי  ,כי הכתיבה יצרה אצלי
אסוציאציות מילוליות  ,שלא הייתי מגיעה
אליהו דרך התנועה בלבד ".
בהמשך הדיוו ,כשנשאה הביקורת על הביקורת
אופי יותר ויותר תוקפני ,קמה מרסיה סיגל ,
מבקרת המחול הוותיקה ,להגו על כבודם
האבוד של עמיתיה .היא אמרה ,כי מה שמניע

את המבקרים ושמשותף להם ולאמנים עצמם ,

הוא אהבת המחול  ,וכי רבים מהמבקרים של

את כל ההופעות ,שרבות מהו מועלות לכל
היותר פעמיים ,מחוסר אמצעים  .תפוצתם של

כתבי-העת אינה גדולה בהשוואה לזו של

DANCEMAGAZIN

)הפופולארי יותר ,תרתי

משמע( ,והתמיכה הציבורית בהו ,אם בכלל ,

היא מזערית  .המדיניות של תשלום השכר
לכתבים היא פשוטה  :בסוף השנה ,אם מסתבר
שיש רווחים ,הם מתחלקים ביו הכתבים.

כלים לחשוב ,להביב ולהתנסח.

משפט ,ששמעתי מש נ י צידי המתרס.

בספרית האמנויות המבצעות שבלינקולו סנטר,

ובה ה ION -ז - DANCE COLLEC
הגדולה בעולם למחול  -הודגם

הספריה

שימוש בתכנה

עוד הרבו לעסוק בכנס בסגירת הטורים
העוסקים בעינייני מחול בעיתונים בארה  IIב ,
כחלק מהמשבר הפוקד כיום גם את המעצמה
השביעית  .דובר על אבטלה בקרב כתבי מחול ,

מחירה כ"lQOO -דולר .אפשר גם להתקשר

ועל חוסר מוטיבציה הנובעת מכ,ך שירחונים

לקטלוג הספריה באמצעות ז  ELENEז.

לא משלמים לכותבים  .קשה היה להאמיו,

ומעולמם של אנשים שחושבים מחול לעולם

שדברים קשים אלה נאמרו באמריקה .

המחול עצמו  :בערבים אפשר היה לראות את

חתם את הכנס שיעור אימפרוביזציה שבו רקדו,

הניו-יורק סיטי בלט ,המעלה עתה את כל

לשם שינוי ,המבקרים .הרעיוו היה לעמוד על

עבודותיו של באלנשיו ,ואת הרקדנית

ההבדלים ביו הסתכלות במחול ,והיכולת לתאר

הותיקה  ,PHOEBE NEVILLEהמגישה תכנית של

בכתב מה שרואים ,לביו מה שהמבצע מרגיש

עבודות סולו .אמנית חשובה עם איכות תנועה

וחושב .צעירים וותיקים כאח,ד המבקרים

מאגית.

הורידו נעליים ,עלו על הבמה והחלו לנוע לפי

האירוע הגדול היה קונצרט גאלה ,בו שוחזרו

ריקודים שהועלו גNEW DANCE GROUP -
משנות ה  30-עד ה  .70-הועלו שם עבודותיהם
הראשונות של מרי אנתוני ,טאלי ביטי ,ואלרי

נושא אחר שהועלה ,היה מדיניות עורכי

בטיס ,ג'ייו דאדלי ,ג'ייו ארדמו ,סופי מאסלו,
דונלד מק'קי ,דניאל נאגריו ,פרל פרימוס ,אנה

הכתבות וסגנונו  .השתתפו ביו השאר העורכים

רציניים מאו,ד משוגעים לדבר ,הרואים

הכותבים כיום הם בוגרי במגמות מחול
באוניברסיטאות ,שקיבלו הכשרה טכנית לצד

חדשה ,ידידותית מאו,ד המכילה את החומר

ירחונים ורבעונים על מחול ובחירת נושאי

בעיתונים במה לליבוו רעיונות .היו שדיברו על

האחרונות ,הנובעת ,לדעתי ,מכ,ך שרבים מו

השמור בספריית המחול  .אפשר להשתמש בה
בכל תואם . 1640K) IBMחסרונה היחיד הוא

התחום.

עורכי כתבי-העת למחול רובם אנשים צעירים ,

ידועים בעבר  .זו תופעה ,שנעשתה רווחת בשנים

אגב ,בולטים יחסי חברות חמים ביו מבקרים
לרקדנים " .ידידות לחוד וביקורת לחוד" ,הוא

היום הם אנשי מקצוע המשרתים נאמנה את

של  AIR ON DANCE, DANCE INK,זLESS HO
 HE NEW DANCE REVIEW, PERFORMANCEז
 UDEז Iח .JOURNAL, Aהנחתה את הדיוו אליזבט
צימר  ,עורכת מדור המחול בVILLAGE VOICE -

שיש להם רקע מעשי במחול ,חלקם רקדנים

סוקולב  ,הדסה )הידועה בשמה הפרטי בלבד(,
תוכנה

המכילה את
קטלוג החומר
השמור
בספריית

המחול
בלינקולן סנטר

DANCE ON DISC
The Complete Catalog
of the Dance Col1ection of
The New York Public Ubrary
ON CD-ROM

~
. . . ..

צ'רלס וידמו ואחרים .בקהל היו כל המי ומי
של ראשית המחול המודרני האמריקני ,שעדייו
בחיים ,ואוירה מיוחדת שרתה במקום .באשר

לריקודים ,שבזמנם היו חדשניים ,רובם נראים
כיום מיושנים ,מעיו מוצג מוזיאוני מסקרו
שערכו היסטורי בעיקר.

~-
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U

ןשו

חןשו

U

U

חןשו

חןשו

U

יהיה להחליפו.

חידש עבודה ישנה שלו ,יי יוליסס" ,שבוצעה

המועמד המועדף על הנהלת הלהקה ה י ה

שוב ,על ידי ארבע רקדניות חדשות  ,במסגרת

כיום כמנהלו האמנותי של ייבאלט

אוהד נהריו .אבל נהריו סירב להצעה המפתה ,

פסטיבל  Chateauva llonבחודש יולי.

סאו-פראנסיסקו" ,מכיו בעקבות מריוס

החליט להשאר בתל-אביב ולעבוד עם

כימים אלו עומד לצאת לאור ספר חדש ,ובו

פטיפה ,בעזרת אירינה יעקובסו ,ושתי עבודות

ייבת-שבע".

ראיונות מאת ברנאר פראלי עם גאלוטה.

מאת ג'וו נוימאייר" ,קרו הפלא של הנער "

לבסוף נמצא מי שיחליף את מאץ אק:

ו"הסימפוניה החמישית" ,שתיהו למוסיקה
מאת גוסטאב מאהלר .וכו באלט חדש מאת
אנה לארקסו הדנית ,שטרם נקבע שמו  ,שיבוצע

הרקדנית והכוריאוגראפית האמריקנית

כותרת הספר יי העיניים הרוקדות" "Les Yeux
"  ,qui dansentבהוצאת "  ", Actes-Sudבצרפתית,

;1994

גירסה מחודשת של ייהיפיפיה הנמה",

שהלגי תומאססוו ,רקדו מאיסלנד המשמש

בפברואר

. 1994

" Vמנהל אמנותן חדש ל"באלט
קולברג"
שעה שמאץ אק הודיע לפני מספר חודשים,
שהוא מתכנו לקחת ייפסק-זמו" ,וגמור עימו

שלא להמשיך למלא את תפקיד המנהל

קארוליו קארלסוו ,שנולדה בשנת

,1943

עבדה

עם אלויו ניקולאיס ובמשך חמש שנים ניהלה
את "קבוצת המחקר  IIהחדשנית של באלט
האופרה של פאריס .ב  1980-עברה לונציה ,
וניהלה קבוצת מחול עצמאית משלה.
קארלסוו הופיע לא אחת בארץ עם להקתה
וכסולנית ,בתכניתה ייהגברת בכחול".

"V

"הע  Iנ  IIם הרוקדות"

כמובו·

"V

מפגש  Iם ,קורס  Iם ,תחרו  Iות

כיווו ש  IIהרבעוו למחול בישראל" יוצא לאור
רק פעם בשלושה חודשים  ,לעיתים איננו
מספיקים לפרסם בו מידע עדכני על מפגשים
ופסטיבאלים בינלאומיים לפני שאלה
מתקיימים  .אבל  ,הואיל ומועדי האירועים
חוזרים על עצמם מדי שנה ,וכתובות ההנהלות

האמנותי של להקתו ,ייבאלט קולברג" השוודי,

הכוריאוגראף הצרפתי ז'או-קלוד גאלוטה

אינו משתנות ,אפשר להפוך אינפורמציה זו

ישראל ,החל חיפוש נמרץ אחרי מי שאמור

שלהקתו "  "Groupe Emile Duboisסיירה בעונה
החולפת וביצעה את יצירתו יי אגדת דוו ז ' ואו" ,

לשימושית לקראת השנה הבאה.

שהופיע לא מכבר בארץ במסגרת פסטיבל

נשתדל ,כמובו ,בעתיד להביא אינפורמציה זו
מוקדם ככל האפשר  ,אבל הדבר אינו תלו י בנו ,
אלא בזרימת המידע מחו"ל.

"V

קונגרס מחול עולמי בסאו-פרנסיסקו

עומד להתקיים בתאריכים  20-24באוקטובר

.1993

במפגש בינלאומי זה ישתתפו להקות

רבות ,ומלבד המופעים יתקיים בו דיוו תחת

הכותרת " ."Survival, Preservation and Future
מנהלו של הקונגרס הוא פרד טראגוט  ,המוכר
כמארגו הסדנאות השנתיות בעיר בוו ,גרמניה.

לפרטים אפשר לפנות ל:

International Dance Institute ,
 640 Holloway Ave .ן
;  32, U.S.Aך San Fra nisco, CA 94
; - 338 7603ך Tel 45
 59ך  - 338 6ך Fax 45

"V

האקדמיה למחול בעיר מארבורג

)גרמניה( תקיים קורס בתאריכים

.1-21.8.1993

כוונת הקורס לכלול מתחילים

ומתקדמים כאחד  .ה)\,נה יורחבו מקצועות

האקדמיה ויכללו טכניקה של מחול מודרני,

אילתור בתנועה ובקול וכו תכנוו ועיצוב
מסכות והשימוש הבימתי בהו  .לפרטים אפשר

לפנות ל :

; Kulturamt der Stad t Marburg
Markl 7; D-3550 Marburg; Germany
 - 402ך  - 20ך Tel (49 ) - 642

"V

קורס קיץ אוניברסיטאי מתקיים

באמסטרדם ,הולנ,ד מה  26-ביולי ועד ה5 -
בספטמבר .סטודנטים מכל בעולם יפגשו

מומחים מכל התחומים  ,יוצרים וחוקרים
כאחד .במרכז הלימודים יעמדו השנה
הנושאים  :הסרטה ,שפות וכוריאוגראפיה .כמו

כו מלווה קורס-הקיץ האוניברסיטאי בתכנית
מופעים עשירה .לפרטים יש לפנות ל:

P.O .B 53066 The Amsterdam Summer
University
 007 RB Amsterdam ,ך
The Netherla nds
) 206200225ך Tel (3

"V

"שבוע של באלט-א  Iמ  Iם"

התקיים לא מכבר בעיר האנגלית Derngate
המופע נוטף הדם המרכזי היה יידראקולה",
מאת הכוריאוגראף סטוארט סבאסטיאו ,

שבוצע על ידי הלהקה האורחת מבלגיה,
ייהבאלט המלכותי של פלאנדריה".

,סL

רקדניןת ייבת דןר " באחת הסטןדיןת שעלן באש

their stud ios alter fire damaged th e bUilding

01

"Bat-Dor" dancers in one

הקברו המקומי נאות לשלוח לנמל התעופה
הית ' רו מכוניות שחורות של ח ברא-קדישא כדי

לאסוף את הרקדנים עם הגיעם  .השיירה כללה

 rןש UI
ארןן מתים ןכןמר אמיתי

-

חןשIת~ חןשן

שמא יהיה צןרך

בגירןש-רןחןת דחןף .

התיאטרןן בן התקיים המןפע הציע הנחןת

מיןחדןת לתןרמי-דם לבנק הדם העירןני.

תחרות הבאלט של מוסקבה

'11

התחרןת המןסקבאית השביעית לבאלט
תתקיים השנה בתאריכים

ה  2-באןקטןבר

'. 93

U

חןשן

U

19

בספטמבר ןעד

המתחרים ייבחנן בשלןשה

"
י

שלבים .למנצחים יןענקן פרסים כספיים ןכמן

כן האפשרןת לרקןד כאמנים אןרחים בלהקת
הבאלט של הבןלשןי במןסקבה  .פרטים אצל:

Internotionol Associotion of C horeogrophy
Wo rkers
I Intern. Bo llet Competition
Gersten St. 14/2 Russio ,
Moscow 103009
Fox (095 ) 2016956

'11

יימפצח האגוז""O

נןסח חדש של  IIמפצח

•

ממש בליבה של
העיר סטןקהןלם ,
במרכז ן של רןבע
מסחרי  ,סמןך

למדרחןב הןמה  ,שןכן " בית-המחןל".

בןצע לראשןנה

בחןדש פברןאר השנה על ידי להקת הבאלט

הרע י ןן ליצןר מתחם מ י ןחד לאמנןת
המחןל על כל צןרןתיה היה  ,בעצם,

בפריס בשנןת

בעיר האןרןת את להקת  IIהבאלט

קראמר ) .(Ivo Cra merלפני

 Bol let du Rhinבעיר סטראסבןרג.
" פילןבןלןס "  .זן הפעם הראשןנה  ,שרקדני

 IIהתיאטרןן הישן  ",שעבר שיפןץ יסןדי

הלהקה ,שביקרה לא מכבר בארץ  ,יןצרים

ןהסבה  ,נבנן חללים נןספ י ם המשמשים

במשןתף עבןר להקת באלט  .אם כי אחד
מןזס פנדלטןן,

כבר יצר לפנ י ש נ ים אחדןת כןריאןגראפיןת
עבןר באלט האןפרה של פריז ןעבןר להקת
ג ' ןפרי בארה " ב .

את  IIבית

תחרןתי מאיץ לדיאגילב ן"הבאלט
הרןסי II

שמנהלן הןא יאן

משחזר דה מארה למןלדתן ,

הביא עימ ן את האןסף הגדןל

האןלם המרכזי  ,המגרש הביתי של
 IIבאלט

קןלברג ,II

שלן  ,ןבשנת

משמש גם להקןת

יו Dהולדתו ה 60-
המפגש בן ששה השבןעןת ,

הכןלל קןרסים ןמןפע י ם  ,ששימש מאז הןןסדן

מקןם מפגש מרכזי של אמני

המחןל המןדרני באמריקה  ,עבר בשנת

1978

ממכללת בנינגטןן  ,ןרמןנט  ,לעיר הדרןמית

14

מ  ',עןמקה

15

בבית-האןפרה הממלכתי .
מ'

ןבה מנגנןן טכנ י ,הכןלל מערך תאןרה
ןהגברה מןדרני ןמשןכלל  .אבל בזה אין ל"בית
המחןל II

1950

פתח את

המןסיאןן למחןל

מקןמןת יש י בה  ,בימה שמפתח

הפרןסצניןם שלה

שלן ,בהיןת להקתן של

דה מארה חדשנית ןאןןאנגארדית

אןרחןת ןמןפעי מחןל מכל הסןגים .יש בן

פסטיבל המחןל האמריקני חןגג השנה את יןם

בשנת 1934

השןןדי" ,שפעלה בשנים
 ,1920-1925להקה שהיןןתה גןרם

צטר ב רג ) .( Yan Zetterberg

800

הןלדתן

I

..... . . . . .

שנתיים התגשמה הצעת ן  ,שעה

המחןל ,II

ה ,20-

מארה )  (Rolf de Moreשמן ,שיסד

הכןריאןגראפיה היא פרי עבןדתם של רקדני

ה .60-

את הרעיןן להקים מןס ד כזה הגה
רןלף ד ה

למקןם חדש ,וסביב האןלם הקיים,

'11

בעןלם .

שןןדי עשיר ןחןבב מחןל  ,שחי

שהתיאטרןן העירןני של סטןקהןלם עבר

המי י סדים של

השןן ד י הןא מןסד יחיד במינן

של הכןריאןגראף השןןדי אין ן

האגןזים II

 IIפילןבןלןס ,II

ןלהציג תנןעה חןלפת באןספים
ןתצןגןת? באמת  ,מןסיאןן המחןל

אחר כך עבר המןסיאןן ,שמנהלן
היה אז בנט הגר  ,ין  IIר ןעדת המחןל של
אןנסק  IIן  ,לשכןן בןילה באחד מפ ר ברי

ייחן.ד אלא שלצד האןלם המרכזי

סטןקהןלם  ,ןרק עכשין  ,תחת שרביטן של

שהןא

המנהל הנןכחי ,המבקר ןההיסטןריןן של

מצןי גם מתחם  IIהקןפסה
חלל שמימדין

20 .8

על

הכחןלה ,II

12.5

מטר  ,שניתן

להקים בן מערך של מןשבים מןדןלאר י ים  ,בן
כסאןת על גבי מדרגןת  .משמע  ,מקןם

דןרהם  ,שבקארןליינה הצפןנית .

170

בשעתן לימדן בן מרתה גראהם  ,דןריס

אידיאלי למןפעי-סטןדין  ,מפגשים אן תצןגןת.

המחןל אריק

נאסלןנד ) ,(Erik Noslund

הגיע

למקומן הסןפי  ,ב"בית המחןל ".
היתרןן הג ד ןל של המןסיאןן הןא עצם היןתן
ממןקם ממש בתיאטרןן .בשעת ההפסקןת

האמפר י ןכל יתר החלןצים הגדןלים של

מעברן השני של פןאייה רחב מידןת ןבן מזנון ,

המחןל המןדרני  .כיןם מנהלן הןא צ ' רלס

יכןלים הצןפים  ,שבאן לחזןת במןפעי מחול,

מלתחה ןחנןת לספרי מחןל  ,פןסטרים ןכן ',

להכנס ולהתבןנן בתצןג ן ת המתחלפןת

רי י נה ארט .

המשמש גם לתערןכןת  ,חלל נןסף  ,בן שתי

השנה התקיים הפסטיבל בין ה  11 -ביןני ל 23-

במןסיאןן  ,ללא תשלןם .גם " הקןפסה

קומןת  ,הןא האןלם המשמש את  IIמןס י אןן

מנןצלת לתערןכןת  ,כשהאןלם אינן תפןס על

ביןל י .

'11

המחןל II

להקת הותיק'O

להקת הןתיקים של ה  IIנדרלנדס דנס ת י אטר ",

 , N DT 3שהחלה את פעןלתה בשנת ,1991
מןפ יע ה השנה בתכנ י ת חדשה  ,הכןללת עבןדןת

לתצןגןת מתחלפןת .

מןסיאןן לאמנןת המחןל ? כיצד ניתן לשמר

הכחןלה II

ידי מןפעים קאמריים אן נסיןניים.

הארכיןנים  ,הספריה ןאןסף קלטןת-הןידיאן ,
שבקןמה אחרת בבניין  ,אמןרים לשמש מןרים
ןתלמידים  ,חןקרים ןיןצרים .גם אןסף
המןסיאןן  ,ןבן תפאןרןת ןתלבןשןת  ,כרזןת

מאת מאץ אק  ,מאגי מארין ,יירי קיליאן ןאןהד

ןצילןמים  ,עןמד לרשןת החןקרים .

נהר י ן .כן נכללה עבןדתן של האנס ןאן מאנן ,

כך משלב בית-מחןל חי ןפועל את העכשןןי עם

","Evergreen

מתכנ י תם הראשןנה .

ההיסטןריה של אמנןת המחןל  ,בשילןב יח י ד

בעןנה זן רןקדים בלהקת הןתיקים ניקלאס אק

C

)אחין של מאץ(  ,מרטין ןאן האמל  ,סאבינה
קןפפרברג ןג ' ראר למייטר  ,שהיה מראשןני

להקת ה  IIנדרלנדס דנס תיאטר " .

מנהל המוסי א ו ו למחול  ,אריק נאסלונד והרקדנית
ההוד י ת ל י ל א ון א טי מחזיקים דמויות של אדם וחווה ,
וד אוסף המוסיאןן ,ששימשו את להקת יי הבאלט

'11

השוןד י" כמחול יי בריאת העולם " מ א ת גדןל הרקדנים

התפטר

ה שווד י ם של זמנן  ,ז ' אן בורלי ן  ,למוסי ק ה מאת דריוס

נילס כריסטה התפטר ממשרתן כמנהל  IIבאלט

מ י ו  ,ב פ ר י ס  ,בשנת

סקאפינן "  ,הפןעלת ברןטרדם ,תפקיד שמילא

המ ע צב של יי בר י את העולם" היה הצייר פרנאנד לג'ה

מאז

הכןריאןגראף אד ןןבה החליפן

.1986

בתפקי,ד לעת עתה כממלא מקןם .
שני הכןריאןגראפים ההןלנדיים עבדן בעבר
בארץ ,עם

 IIבת-דןר II

הקיבןצית ".

ןעם  IIלהקת המחןל

. 1923

(. Fernand Legerj
Erik Naslund and the dancer Lilava ti holding the
cut'out figures of Adam and Eve from the ballet
"The C reation of the World" to music by Darius
 ean Borlin forנ  923 byן Millo, choreographed in
the "Swedish Ballet" in Paris, now in the collection
of the Dance Museum in Stockholm .

~1

ושו
ן

U
• 11

"

החתונה

חושו
U
חושו
)חידוש ההפקה מלפני שבע שנים

"'1
סרטם של ז ' ואל בובייה ורג'יס עובדיה
ייהחתונה" )  (, Le Noceשנוצר בשנת  ,1990זכה
בפרס הראשון בפסטיבל הבינלאומי לאמנות
הקולנוע הצרפתי לשנת

. 1993

U

בכוריאוגראפיה של ברטה ימפולסקי( .כן

כלולה בתכנית עבודה חדשה  ,מצומצמת יותר ,

נ Iעך נ Iעך ו

של המנהלת האמנותית של הבאלט הישראלי.

V

להקת המחול הקיבוצית

להקת המחול הקיבוצית מופיעה בעבודה יי עיר

קיץ בלהקות הישךאליות
מאת יעל אפרתי

מבחינה בימתית ,שהעלתה הלהקה מעודה.

לכל להקות המחול המקצועניות הישראליות

הבכורה התקיימה בתיאטרון ירושלים

היו השנה תכניות דומות לימי הקיץ  .בחודש

המתאים לכך בשל מימדי בימתו הגדולים.

יולי כמעט כולן הופיעו במסגרת פסטיבאל

המופע בוצע גם בוצע בכרמיאל והתברר שגם

כרמיאל .ארבע יצאו לסיורים בחו " ל ,להופעות

על ב י מה בגודל בינוני  ,הדבר אפשרי .

או השתתפות בפסטיבאלים .כולן בחופש
מופעי העונה הבאה  ,עם תחילת שנת תשנ"ד .

V

בת-שבע

העלתה שוב את עבודותיו המצליחות של אוהד
נהרין יי קיר" ו " מבול " בארץ ובאירופה .
בכרמיאל ביצעו רקדני בת-שבע ייערב צרפתי ",
ובו יי הסיפור המחליק" מאת ליאונל הוש
)שבוצע בשעתו ב " סינרמה"( ואת יי ארבוס "
מאת נהרין.

מאת רות אשל
לפני שנה הלך לעולמו שלום חרמון ,מעמודי
התווך של החינוך הגופני ושל מחול העם
הישראלי .בשנותיו האחרונות היה מורה דרך
מוסמ,ך ולכן בחרו מוקיריו לציין את יום

בראשית ספטמבר  ,אחרי חופשה ,יוצאת

השנה לפטירתו בקריאת חניון על שמו .בחניון

ייהקיבוצית" למרחקים :תחילה לסין  ,מקום

שלום שביער מעלה החמישה יש שולחנות

שם מתקיים פסטיבאל בינלאומי  ,שהיה עד כה

לפיקניק  ,אזור משחק לילדים וגם משטח

מוקדש ללהקות פולקלוריות ,הלהקה

המיועד לנופשים שחשקה נפשם לרקוד

הישראלית היא הלהקה האמנותית-מודרנית

ריקודי עם ,כמובן·

הראשונה שהוזמנה להשתתף בו .משם תגיע

הלהקה לבירה ביג'ינג ,ועם סיום הופעותיה שם
תטוס לאוסטרליה  ,להופיע במסגרת פסטיבאל

הקיץ של העיר מלבורן·

V

ביער.

בשלזיה העילית,

שלום חרמון נולד ב 1920-
למשפחה ציונית .בן  18עלה לארץ והגיע

למקווה ישראל .ייניגנו שם בגרמושקה ורקדו

קראקוביאק ,פולקה וצ'רקסיה" ,סיפר בראיון
שנערך כשנה לפני מותו .במקווה-ישראל עסק

קול דממה

מיד אחר כך יצאה הלהקה לגרמניה

את המחול החדש

לפסטיבאל האמבורג ,שהיה תחנתה הראשונה

הלהקה משה אפרתי העלו רקדניה בתל-אביב

בחקלאות  ,כי לא היתה אז מסגרת להכשרה
בתחום החינוך הגופני ,שאליו נמשך כבר אז.

ומשם לספרד ,לברצלונה ובסוף השתתפה

ובכרמיאל בחודשי הקיץ .זמן קצר אחר כך

זיקתו לריקודי עם ניצתה בקפריסין ,שם הוצב

בפסטיבאל שאטוואלון בצרפת .

טסה הלהקה לאיטליה ,להופיע במסגרת

אחרי שהתגייס לצבא הבריטי  .לראשונה בחייו

עם שובה לארץ יצאו רקדניה לחופשה השנתית

ארבעה פסטי באלים עירוניים ,ביניהם זה של
ונציה וטורינה .באיטליה הופיעה ייקול דממה "

ראה ריקודי עם יווניים ,והיה להוט ללמוד

ובראשית ספטמבר הם החלו להתכונן לבכורה

המתוכננת

ל 21-

בספטמבר .לעבודה החדשה

יימיטוס" מאת מנהל

ביצירתו של אפרתי ייקאמינה א-טורנה ".

של נהרין טרם ניתן שם  .כן תכלול התכנית

עם שובה  ,מופיעה הלהקה בעבודה " לרקוד

עבודה של היוצר הצרפתי הרווה רוב  ,השייך

את אנדרסן"  ,שמביים רמי דנון והיא מיועדת

לדור הצעיר ,וכך תמשך ייהעונה הצרפתית "

לבני ה 7 -עד

בבת-שבע .את המוסיקה כתב הפעם

אומר משה אפרתי  :לקראת העונה הקרובה

המוסיקאי הישראלי רמי פורטיס .
בת-שבע מתכננת את חגיגות שנת

,10

מבקש אפרתי לפתוח את הלהקה לעבודה של

ה 30-

לקיומה .הבכורה הראשונה של הלהקה

יוצרים נוספים .עד כה ,כל עבודות הלהקה היו
פרי יצירתו שלו  .הוא מתכוון לקחת בעונה

שנוסדה על ידי בת-שבע דה רוטשילד

הקרובה חופשה חלקית ,וליצור גם בגרמניה ,

התקיימה בתיאטרון ייהבימה" בתל-אביב

לשם הוזמן.

בדצמבר שנת

V

. 1964

בת-דור

הלהקה מתאוששת בקצב מרשים מנזקי
השריפה הגדולה שפרצה בבניין ובו אולמה

V

תיאטרוו מחול ענבל

האמריקנית ג'ניפר מילר וכן את ייזמן נשכח"
מאת המנהלת האמנותית של להקת אלווין

איילי ,ג'ודית ג'יימסון.

נותרה בעינה הבעיה  ,מה יהיה על אוצר
עבודותיה של שרה לוי-תנאי ,המייסדת
וכוריאוגראפית הבית תיאטרון מחול ענבל.

נמשך שלושה שבועות .הורו בו מורים מחו"ל

רקדני ענבל עובדים עם יעקב שריר ,לשעבר

ומהארץ·

מרקדני בת-שבע  ,בשנים האחרונות מנהלה של

בצרפת  ,והוא מנהלו האמנותי של באלט העיר

רן

)(. Rennes

V

הבאלט הישראלי

בראשית הקיץ יצא הבאלט הישראלי להופעות
בבודפשט והעלה יצירות שונות מרפרטואר
הלהקה .מיד עם שובם של רקדני הבאלט
לארץ הם הופיעו במסגרת פסטיבאל כרמיאל .
עם שובה מחופשה בספטמבר מתכננת ברטה

ימפולסקי הפקה מלאה של יי סינדרלה" ,

העוסקת בריקודי עם ".כשכבר חזר לקפריסין
נודע לו על כנס דליה הראשון ,שהתקיים
באותה שנה ,והוא הבין כי אותה קאופמן לא
היתה אלא גורית קדמן ,ממניחי היסוד

שועדה שמונתה לצורך קביעת המלצות ,הגישה
את מסקנותיה .הומלץ על פיטורי המנכ"ל שי

ענבל על מסורת עדות ופולקלור .ובעיקר

ביצוע עבודתו של הכוריאוגראף ג'יג'י

סיפרו לו ,שהיא ייאישיות חשובה מאד

במסגרת הצבא הבריטי ,בו שירת ביחידת

הלהקה .הועדה אף המליצה על ביסוס עבודת

קאצ'וליאנו ממוצא רומני ,העובד שנים רבות

הלכו ברגל כברת דרך ביחד ושוחחו .וכששאל
לבסוף לשמה ענתה  :גרט קאופמן .בבית אלפא

עתידה של ענבל אינו ברור ,אפילו לאחר

והסטודיות שלה .בראשית הקיץ העלתה

ובספטמבר ישובו רקדניה לעבודה לקראת

באחת מחופשותיו ,פגש בתחנה של רכבת
העמק אשה  ,שפניה היו מועדות לחפציבה  .הם

שליווה אותה באותו טיול בעמק.

בת-דור את ייבתי הזכוכית " מאת היוצרת

במהלך חודש אוגוסט יצאה הלהקה לפראג

ב ,1944-

כשהיה בדרכו לקיבוץ בית-אלפא

להיפגש איתה ,והציג עצמו במכתב כבחור

חורב והמנהלת האמנותית ,רנה שרת  .לא

באולפני בת-דור התקיים קורס הקיץ השנתי

אותם .

לריקודי העם הישראליים .הוא כתב לה וביקש

ברור  ,מי יחליף את השניים ואיך יתבצע שיקום

שכבר היה למסורת  ,היו בו שני מסלולים והוא

~~

עירומה" של הכוריאוגראף רמי באר ,זה מופע

גדול מימדים  ,אולי היצירה המורכבת ביותר

בחודש אוגוסט וחוזרות על מנת להכין את

חושו

U
I

I

להקה בטקסס ,ארה"ב ,יצירה המבוססת על
ההשראה שקיבל מהצעדים התימניים

תותחנים ,נשלח מקפריסין למצרים ,ואחר כך

עשה את דרכו לאיטליה עם חבריו לבריגדה
היהודית ,ובידיו חוברת ריקודי העמים

הראשונה שפירסמה קדמן  .חוברת שכללה את
הריקודים הארצישראליים הראשונים ושנשאה
הקדשה אישית לחרמון

-

" לשמוש בגולה ".

תחנתו הבאה היתה אנגליה  .הוא השתתף
בקורס קצינים ,ובשעות הפנאי רק,ד תמורת

כרטיס-כניסה בסכום פעוט ,באולמות שנועדו
לכך · ייבארץ רקדו ריקודים סלוניים רק בבתי
קפה ,ובקיבוצים

-

ריקודי עם  .לראשונה צץ

במוחי הרעיון לארגן בארץ ערבי ריקודים,

המסורתיים .

כדרך בילוי ,לא של ריקודים סלוניים אלא של

לא ברור כלל גורלה של עבודה חדשה זו,
ומהם הסיכויים שתועלה על הבמה ,מכל

ריקודי עם ישראליים" .באננליה נם פנה אל

מקום היא תצולם בוידאו ,לקראת אפשרות
חידושה בעתיד .

rr

חוקר ריקודי העם הידוע פרנסיס וייט וביקשו

שילמד אותו ריקודי עמים  .הלה שאל אותו אם
הוא מצידו יכול ללמד אותו ריקודים
ייפלשתיניים" ,ייוכך החלה הקריירה שלי
כמרקיד ומפיץ מחול עם ישראלי  .גם לימדתי
הורה ,קראקוביאק ועוד".

ב ,1946-

אחרי שחרורו מהצבא  ,חזר חרמון

לארץ וספר לקדמן על שליטתו בכ 60-

ריקודי

U

חןשן

U

חןשן

לוקון לוקון

חןשן

בקשתו הורה קצין תותחנים ראשי ,שגם בנות

תגענה להרקדות של יום שלישי  .אהרון שפי,
אז חיל ,שחצוצרתו ליוותה את הריקודים,
סיפר על הפגישה עם חרמון :ייראיתי מפקד
בסוודר צבאי ונעלי ריקוד קשורות בסרט גומי.

מאוד הפליא אותי לראות מפקד לבוש בצורה

הוא היה דווקא שם והלחין מנגינות שלהן

כזאת .תמיד היה מוקף בהרבה חיילים

חיברתי ריקודים  .כנראה היתה התאמה,

וחיילות וזה מאוד הרשים אותי .מוזר היה

אחרת הייתי פונה למלחינים אחרים .היתה

סיום מלחמת העצמאות נרתמה גם קדמן

השתחרר מהצבא ,ובנובמבר אותה

ברמה גבוהה לדבריו

-

אחת עשרה מ"בית הקרנות" שברחוב הרצל

-

את "לבשו עוז",

ייבמצילתיים ובתופים ,,,יישישו ושמחו" ,יידבקה

רפיח" ,ייהקוצרים" ,יידבקה משולשת" ,ייעזי
וזמרת יה'' '  ,ייבוא דודי" ,ייקול דודי" ,ייאל גינת
אגוז" ,ייעם שחר" ,ייפולקה ליטאית" ,ייאנה
הלך דודי" ,יימחול השניים" ,ייובנו בתים" ו"אם
הופלנו".

למחול האמנותי".

עמים .ייאת כל הריקודים שלך שים בכיס",
ענתה ,ייעכשיו אנחנו רוקדים רק ריקודים

אותו ריקוךי עמים ,הלה שאל אותו
אם הוא מציךו יכול ללמך אותו
ריקוךים "פלשתינ  IIם"

הפועל' והגיעו מאתיים איש .וכך זה הפך
לאירוע חודשי של הרקדה".
בהרקדה הראשונה,

ב ,15.11.46-

רקדו את

ייימינה ימינה "  ,יימחול עובדיה" )דבקה ירדנה( ,

ייפולקה ליטאית "  ,ייצ'רקסיה" ,יישועלים
קטנים " ו"קראקוביאק" וקינחו ב"רונדו".

חרמון היה למרקיד בה' הידיעה בארץ ולבן

טיפוחיה של קדמן  .הוא רקד בלהקת ייהפועל
תל-אביב"  ,וסייע באירגון הכנסים בדליה.
חרמון עבר לחיפה והתחתן עם דבורה לבית
בלום ,גם היא מורה לחינוך גופני .במלחמת
השחרור פיקד על גדוד תותחנים .בהפוגה

השנייה ערך ערב ריקודים לגדו,ד בסארפנד

)כיום צרי פין(  ,שהיה עתיד להפוך למפגש
שבועי של חוג לריקודי עם .רס"ן חרמון פינה
מחסן תחמושת שהתהדר ברצפת עץ ,ובעקבות

ב 1957-

נסע שלום לאנגליה והשתתף בקורס

התיאורטיקן הגדול של המחול .ייכשלאבאן

בעידודה החל ליצור בעצמו ריקודים

למסכתות בקיבוצים ,וכך נולדו הריקוד ייאל
הכרמים"

) ,1950

המוסיקה :אורי גבעון(

והמסכת ייבת יפתח"

והתהדק·

לקראת חגיגות ה 30-

למדינה ,יזם חרמון את

המפעל ייבית ספר רוקד ".ביוזמתו החלו

ללמד ריקודי עם בבתי-הספר ופעם בשבוע

היךוע פרנסיס ו  IIט וביקשו שילמך

דמי כניסה .את המפגש השני עשיתי ב'בית

'מצעד המחולות' התמסד".

הקיימת" בנושא החג ,התוודע חרמון אל

באנגליה גם פנה לחוקר ריקוךי העם

שיגיעו שלושים איש ,אבל הגיעו מאה ,ושילמו

המצעד לכל עם ישראל מפי קריין ב .1954-

הרקדנים והכוריאוגרפית ירדנה כהן ,שהיתה

עשינו אימפרוביזציות וזו היתה החשיפה שלי

מספר הזמנות לחברים קרובים ולאנשים

הלכנו ,רקדנו ושרנו ,ו'קול ישראל' תיאר את

הקשר של חרמון עם המחול האמנותי הלך

ובאזור מגידו ,והיה לתלמיד שלה .ייבשיעורים

שאהבו לרקוד ריקודי עם ,להגיע ל'אולם',
שהיה אולם ההתעמלות של גורית קדמן ,בבית
החינוך בתל-אביב ברח' בצלאל  .35ציפיתי

בתי-הספר ,וקבוצות מההתיישבות העובדת,
כשבראשן אמיתי נאמן באקורדיון ואני בתוף.

נכנס לחדר ,זה היה כמו לגעת באלוהים".

ידועה כמעצבת חגים לקיבוצים בעמק יזרעאל

בצורה שיטתית ריקודי עם ישראליים .בינתיים
החל להגשים חלום שרקם באנגליה  .יי שלחתי

בחיפה .ארגנתי קבוצות של תלמידי

לכוריאוגרפיה ,שהעביר רודולף פון לאבאן,

בתחילת שנות החמישים ,בקורס מטעם ה"קרן

בהתערבותה של קדמן  ,לקורס הראשון

מצעד המחולות הראשון בחיפה ,שנעשה
מודל לחיקוי ,התקיים ב  .1952-חרמון:

יום העצמאות .השידור הועבר ברדיו בשעה

שנה החל להדריך בקריית חיים קבוצה

למורים לחינוך גופני  ,ובו למד בין השאר

שלו.

ישראל' הזמין שידור של ריקודי עם לבוקר

שאיתה נימנו דן רונן ויונתן גבאי .רקדו שם

למרות שאיחר להירשם  ,התקבל חרמון ,

בינינו גם ידידות עמוקה" .

-

דברי שלום

חרמון .אחר כך היה אפי נצר האקורדיוניסט

ייההתחלה היתה מקרית לחלוטין' .קול

לנושא.

ב 1949-

ישראליים חדשים "

היה אמיתי נאמן .

ייאמיתי היה האקורדיוניסט שלי בהרקדות,

עוסק בשעות הפנאי בריקודי עם .זה עשה עלי
רושם גדול מאוד ".כך היה חרמון למג"ד
הראשון שהרקיד את גדודו ושיזם הפצה של
ריקודי עם בקרב מסגרות צה"ליות .לאחר

שלום חרמוו

ב  ' 59-חיבר חרמון את ייענבלים" ,למנגינה
של שרה לוי-תנאי ,אבל הפרטנר העיקרי שלו

ומכאן נבע הקשר ההדוק בינינו .באופן מקרי,

לראות מפק,ד שהיה ידוע בפעולותיו הצבאיות,

1920-1992

U

חןשr lת

) , 1951

המוסיקה :אמיתי

נאמן( .במקור כללה המסכת ריקוד בנים
)הגברים חוזרים מהקרב

-

דבקה( ,ריקוד בנות

נערכו הרקדות .הוכנה חוברת ובה שלושים

ריקודי עם מייצגים ,מלווה בקלטת בעריכת
אמיתי נאמן .ההצלחה היתה כה גדולה ,עד
שבשנה שלאחר מכן הוגדל מספר הריקודים

המומלצים לשישים ,ובשנת  ' 88נוספו עוד
ארבעים .ייאלה מאה הריקודים 'הבסיסיים''',
אמר חרמון.

הוא לימד בסמינר ייאורנים" ובמכון וינגייט,
ניהל את המדור להדרכה ברשות הספורט,

היה מפקח על החינוך הגופני ) (1981-1975
במשרד החינוך והתרבות ,ועיבד תכניות

לימודים בתחום זה  .המחול הוסיף להיות
אהבתו הגדולה .גם אחרי שיצא לגימלאות.

איטי )הבנות יוצאות לקראתם( ,וריקוד זוגות.

הוא כיהן בהתנדבות כמפקח על המחול

ייהעם קבע ,שהריקוד האחרון ייהפך לריקוד
עם" ,יימזרה ישראל" )  (1952שנוצר למנגינה

מטעם משרד החינוך והתרבות

של נאמן ,אז תלמיד סמינר למורים למוסיקה,
שבעצם חיבר תרגיל ,ובו שילוב המקצב
האופייני

הדרוזי ) (4/4

והמקצב הצ'רקסי

) (. 3/4
שנתיים אחר כך יצר

) (, 1981-1991

ועשה רבות להכנסת המחול האמנותי לבתי
הספר.

חרמון פירסם מאמרים רבים ,כגון ייהמחול
בתנ"ך" )ייהחינוך הגופני" מאי-יוני

(1968

ו"מקומו של ריקוד העם בחינוך" )יינרקודה",

חרמון,

גם הפעם עם

יוני

(. 1971

בשיטתיות יקית אסף וקיטלג כל

אמיתי ,מסכת לכפר יהושע ,ייאדם ואדמה".

נייר שתיעד את התפתחות מפעל ריקודי

ריקוד הסיום שלה היה ייבת הרים ".ב ' 54-

העם הישראליים .אחרי מותו העבירה

נרקדו לראשונה גם "לאור חיוכך" של השניים,

אלמנתו את הארכיון ששכן בביתם

שחובר לקראת מצעד המחולות החיפני,

שבירושלים לספריה למחול בבית אריאלה
בתל-אביב.

ו"מחול הנוער".

לרגל כינוס ייהפועל" ב  ' 56-יצר חרמון את
ייריקוד פועלי הנמל" )לבנים( ,ייריקוד השוק"
)שבו הופיעו בנות עם סלים( ,וריקוד זוגות.
הראשון עבר מספר גלגולים ,עד שהפך למה

ה ,7.6.1992-

שמוכר כיום כ"דבקת הדייגים" ,אף על פי
שכלל אינו דבקה.

ייהגליל" ,עלו לחדרו ומצאו אותו
מת .אבל את הריקודים האלה אי

ב 1980-

חזר חרמון לאהבתו הישנה

-

טיול

בארץ  .הוא חבש את ספסל הלימודים ונעשה

למורה-דרך מוסמך לתיירים  .בשבת
כשלא הגיע לחדר האוכל במלון

.,r~

~._l

רבעון לעינייני מחול

 S1י L Cפרון  Dחוד

n

מ
בישר
רבעון לעינייני מחול

מחול מודרני ,קלאסי ויצירה,
השתלמויות וסדנאות

n

קבוצות נוער ומבוגרים :

מ
בישר
רבעוו לעינייני מחול

מתחילים ,בינוניים ,מתקדמים
השיעורים מתקיימים :

ברחי הרב פרידמו

טלי להרשמה:

n

מ
בישר
רבעון לעיבייני מחול

רנה

שינ~דד

,14

תייא )סמטא מיהודה המכבי( .

,03-5177701 , 6046745

,ינה

פקס.

03-5441390

שחם

רקדנית ,כ  Iריאוגראפית ,מורה למחול

RINA
SHAHAM
DANCER, CHOREOGRAPHER, DANCE TEACHER

n

מ
בישר

ן  4, De Haa s St. , Te l :. 0 3 -5 44 3 69ן Te l-Av iv ,

עיריית תל-אביב-יפוזוז
החיניך

מינהל

' '.

יהתרבית

l
בית הטפר למחול המאפשר לימודי מחול ותנועה ברמה
הגבוהה ביותר ,ומפתח את יכולת התלמידים בהתאם לכישוריהם

>ד'O

*

 '\lרז tט" * מחול מודרני *
כיתת בנים

*

לצלי!ן

ל

*

ג'אז *

' ",,\9

\'~'(),

*
*
*
* רהקת נוער ייביכורי מחור" בטגנון קראטי ומודרני *
*
*

מורים אורחים

קורטי קיץ

שיעורי בוקר ררקדנים מקצועיים
צוות מורים מקצועי ומיומן

o

ך

ריקוד

רד

~

של

אנשים

"כבדים"

בשל הקושי העצום שלהם לבצע ולזכור את סדר התנועות ,כל
צעד וסיבוב שלהם מושקעים בו כוחות נפש עצומים .הנפת זרוע,
החזקת ידי הפרנטנר ,כל תנועה פשוטה הופכת אצלם לבעלת
משמעות רגשות  -בדווק המרכיב ,החסר כל כן בביצועם של רוב
הרקדנים

הבריאים

לכאןרה מחןל ןמןגבלןת

-

-

גןפנית אן מנטאלית

הם מןשגים הסןתרים זה את זה חזיתית  .אבל

מתברר ,שלאחרןנה מתהןןה תןפעה מרתקת,

תופעה חדשה  .מקרה קיצוני של יופי אנושי
ןאסתטי כאחד הוא ,ללא ספק ,המןפע של
תמר בורר ,רקדנית ישראלית צעירה ,שנפגעה

של מחןל " כבד  ",אם להשתמש במןשג שאןל

בתאןנת דרכים .היא משןתקת בפלג-גןפה

ממחזהן של איציק ןיינגרטן " ,לרקןד עם אבא " .

התחתון ,ולמרות זאת ,אחרי החלמתה י צרה

כד מתאר שם הבחןר המפגר בשכלן  ,בנן של
רקדן ןכןריאןגראף ,את מה שהןא עצמן רןקד .

הןא  ,לדברין  " ,רקדן כבד  ".זן הצגה מרגשת .
מסתבר ,שלא רק אצלנן גןברת ההתעניינןת
במחןל של מןגבלים .בלןנדןן הןפיעה לאחרןנה
קבןצה חדשה של רןקדים ,הנקראת

"  ", CandoCoןבה גם שלןשה מחןללים
משותקים  ,היושבים בכסא-גלגלים .

ג'אן פארי  ,מבקרת המחול של ה ""O bserve r
הלונדוני ,כותבת על כד  II :המופע הראשןן
שלהם מנסה לצמצם ולא לנצל את הפער שבין
גןפות מוגבלים ,כל אחד במידה שונה  .העבודה
הארוכה למדי  ,המלווה במוסיקה חדישה,
זכתה לכוריאוגראפיה הרגישה לצרכים

עבור עצמה מחול  ,בן היא נעה  ,נשענת על

הליכון  .היא אף הוזמנה לפסטיבל מונפלייה,
צרפת  ,והופיעה שם בריקוד מיוחד במינו זה

שלה .
רעיה ספיבק ,מדריכה ותיקה לריקןדי-עם ,
שנים ארןכות בעבודה עם מפגרים.

עוסקת

לפני שנתיים היא החלה  ,יחד עם עמיתיה
להדרכת המפגרים במעונות ובמועדונים
השונים  ,להופיע עימם במופע ייחודי ,ייפרחים
ולבבות " שמו .
שעה שרעיה ספיבק משכה אותי

-

-

כמעט בכוח

למופע ייפרחים ולבבות" בפסטיבל כרמיאל ,

ציפתה לי הפתעה .כי המופע היה לא רק הישג
טיפןלי נכב,ד אלא חןןיה אסתטית של ממש .

המיוחדים של המבצעים  .למרןת הכל,

ולזאת לא הייתי מוכן .שאלתי את עצמי  ,מדוע

אפשרןיות מרתקןת המצפןת לפיתןח  ,ניצנצו

מחןלם של המפגרים מרשים כל כד .הגעתי

שלה יהיו מסוגלים לקבל את הקביעה ששוני

למסקנה ,שבשל הקושי העצום שלהם לבצע
ולזכור את סדר התנועןת ,כל צעד וסיבוב

מהאפלה, ,לרגע בו הלהקה וקהל הצןפים
מעניין ןלא דוחה "

שלהם מושקעים בו כוחות נפש עצומים  .הנפת

הנאורןלןג אוליבר סאקס  ,בספרן  IIהאיש שחשב

זרוע  ,החזקת ידי הפרנטנר  ,כל תנועה פשוטה

שאישתן היא כובע  ",עןסק בבעיה זו של אמנות

ומשמעויותיה בעולם של מפגרים .
 IIכוחה של המוסיקה רב  ,הן בצד התיאורטי והן
המעשי ]בטיפןל במפגרים[  .ניתן להבחין בכד
אפילו ב:.נ Yקרים של אידיוטים ,שמנת  -המשכל
שלהם מתחת

ל , 20 -

הסובלים מהפרעןת

מן טוריות ]תנןעתיות[ קיצןניןת ןמבלבול.

תנועןתיהם הגןלמניןת עשויות להעלם בין רגע ,

במחןל לצלילי המוסיקה

-

לפתע  ,עם

המוסיקה הם יודעים איד לנוע  .ןאנו נוכחים

איד מפגרים  ,שאינם מסןגלים לבצע אפילו
פעולןת פשוטןת יחסית ,הדןרשות רק ארבע או

הופכת אצלם לבעלת משמעות רגשית

-

המרכיב ,החסר כל כד בביצועם של רןב
הרקדנים הבריאים ,ואפילן אצל המקצוענים

המיומנים ביןתר על בימת המחןל האמנותי .
הכוונה

-

במןבן החסידי של מושג זה

-

מאצילה משמעות למחול המפגרים .
חןסר המיומנות הטכנית של המפגרים ,

הנלחמים על כל רגע במחול ,ונהנים ממנן
כהישג  ,מרתק יותר מברק טכני  ,שאין מאחוריו

אלא שיגרה ומכאניות .המפגר הרוקד חוגג את
נצחןן האנןשיןת עם כל צעד נכןן  .היכן אפשר
לחזןת בתןפעה כזאת על בימת המחןל

חמש תנןעןת ברצף מסןיים  ,מבצעים תנועןת

האמנותי?

אלה בצורה מושלמת ,אם הדבר נעשה לצלילי

דןמני שזהן שיעןר מאלף לכל מי שעוסק

מןסיקה".

באמנןת המחןל .

מגבלות  ,ההופכות ליתרןן בתחום המחןל ,הן

בדיוק

העורד

~

מוסיקה :אלברט עמר

תפאורה :משה שטרנפלד
איורים :אמיר דיקרמן

-

כשהאור נפתח ,אנחנו נמצאים בסטודיו לרקו.ד
כשהאור מתמקד ,אנחנו בחדר ,על הקיר
תלויים פרפרים מנייר  ,על השולחן ·פרפר

לילה גדול ,לצווארו של הבחור ·חבילה קטנה,
 .עטופה בבדים  ,בכל פעם שהוא מתרגש ,הוא

קוטע את דבריו ,ופונה לפרפר

הלילה.

המחזה וההצגה של איציק ויינגרטן  IIלרקוד עם
אבא  IIאינו מופע ששם לעצמו למטרה לדון
באמנות המחול ,זה סיפורו המרגש של ילד
"כבד" ,כפי שהוא מכנה את עצמו ,המפגר

בשכלו ,בנו של רקדן המגדל אותו בכוחות
עצמו ,ללא נוכחות האם,

אבל הריקוד אינו רק מטאפורה ,אלא ראי ,בו

'---

משתקפים חיי האב ,הבן וידידיו של האב,
שנפטר לבסוף ממחלת ·לב ,הריקו,ד כפי

שמתאר זאת הילד הכבד הוא מעין פיוט ,ובו
בזמן אישי ,סודי וגם אמצעי תקשורת

~מאת

מונוךרמה

א  Iצ i lו

בינאישית,

ההערות של היל,ד על האמנות של אביו
הכוריאוגרף והרקדן חושפות תבונה עמוקה של
איציק ויינגרטן באמנות הריקו.ד התנועה

ו  I Iנגרט

של המפגרים שימשה את השחקן

 IIהכבדה II

.

שהיה גם הבמאי של עצמו ·כאמצעי בימתי

~~'~ ~,,~~~,,·~· ~r
~ ·~'~~~ '~~ ~ ·
"~~ ·
~~~~~~~~~'~~~~·~~'~' '
~~~~~~~~~~~~~Iג~' " ·
~' ~R~,~.
~~ז~"I ••,~1כ'"'' ,

!(

. .,\ .-~--::

~'

II

et, " i
~ ~~
'J
~, ' f

'.''-- .,_.

;
j

~'.

__

~&~~~,
,

,"'......~ ~:
:::;; ;-:;.~ .ב~ךיי~'ץ;.'"' ,-

\!o

.,ז

,

'";:''.זנ~

~'_'-נA.ו'/......4 ~;.
''''''';:ן ~( ..ר..
~~r..
~. . ~.~~:

~~ •~..-J

~

t

".

כ~,"6 &Z
·· , ~.,~~~~~~~'~:j
-- '..:iJ.

N

';'.-l>,:

,\. "-</
~~,"::;.
~~~~"
'...f::/ו...ג'.י. _.\ . :. -
......
~~,;Jז ~\v

~

) ' ~~

•• :0-. , •• ,:

_ • • • • , ... . .. .

~. ,

••

••

',

, - . · •• ,. . . ~ ·,.

-

! "

" //ב"

';,

·1

~"

\~

\

~

If

'~'

"" :

\~

:
~

'":::;:,~ ;;f'fכ~ (J ··~,;:

. ..,_ __..~.~~~ , . -'". __. .... ."-_ -" ,.,...... ,...,,;~.~,
, \ _ ; : . ":::::',-

",

i

;~:\~:.~~'~,::
' .,

r

"1'"< . \~',-

;,

' /י'
"גt:

'i

.. . J. . :l".

/

~--,---_ . ., . _ . . .- - - - - .. ,... w

.

"~
~~

,

"

/

".. -,

"

. .

",

'""~ _~;.,

"'

'~,,

• . . -::y.

" ,,'/
.- ....~.............

• !

f

2L

~f
":.
.

'r.;l

.------1

L

'! '!/

<

":"';- }i; ~.....,""---_.-..,,,....
-";..?~._~~~ ",",

~

~~,-..::,~r:

I

i',

'_

i

~,!;j

_ ~. ~.. =;=--:.::: I I :
!

~, ' f

~;~<--,
-.

,

'''_~' '" ''''-

i
:

~

1

~

-----

"':'~....~~iח·~-ד...;;:'«'~...~~,ה~~.",.,-~~--_j!<.
... . .-.- . - ..' .-~ .

•4. .

-

~P""'.. -·_-~ · --~ ...~-וח~al"r

......

:נcו'~:::י!&

i

'"",':::זי

~'"

....._ _ _ _ _-

_
.. .......
;pי

.ד

=-יי~.-

---.......

''---

ן

~~~,ן\A
.
~~.,. ~,.;:::
A

;~-: .

~

"

ז Jזeי

·> ~!~ ~ -{; 1
~~.
f

_l

יייייייייiווווווoY'8

י

...

}I

~~-ו ___ '

~~ ~_, "~,

_ ..

~
'

שיעור נוסף בסטודיו".

* *

במדרגות אמרתי  :ייאבא ,חלמתי חלום מיוחד.

י-ז

*

בסטודיו אבא אמר לי ,שלפעמים אפשר ממש

ואבא אמר" :לא .אתה תרקוד אותו",
ואמרתי :

~

יש דברים שהם כמו סו,ד שצריך לספר אותו.

אני אספר לך אותו ,ואתה תנסה לרקוד אותו" .

-

רז

לעוף· כמו ציפור .כמו שפרירית  .לא אומרים:
עף כמו בן-אדם .אומרים  :עף כמו פרפר  .קופץ

יי די אבא .אני לא רוקד".

כמו צפרדע.

בבית אבא אמר  :ייאל תחשוב ששכחתי  .אנחנו

ייאתה קופץ כמו נמר" אמרתי לאבא.

רוקדים עכשיו".

ייואתה ,בן שלי ,קופץ

ואמרתי  :ייאבא לא .אני הולך לחדר" .

כמו "...

ואני אמרתי :ייאני יודע ,כמו דב".

ואבא אמר :ייעכשיו תנשום נשימה עמוקה.

להלן קטעים מתוך המחזה:

שיהיה הרבה הרבה חמצן בריאות".

אבא כל הזמן רק,ד ועשה חזרות ולימד רקו,ד

ואמרתי :ייאבל אני לא רוקד אבא  .אפילו לא

ייאבל יש דובים מכל הסוגים" ,אבא אמר ,יי יש
גם דובים ,שהם קלים כמו איילה".

ואותי הוא היה לוקח אתו ,כמעט כל הזמן,

לפניך".

ייאני לא קופץ כמו איילה" אמרתי.

ואבא אמר :יישנינו נרקוד עכשיו .בעיניים

ייאז מה?" אבא אמר .ייאתה תקפוץ כמו דב

עצומות  .נעצום את העינים".

קל כמו אילה".

מתי שרציתי.

כשנולדתי ,אבא היה מאוד צעיר ,וגם אמא.
היא לא יכלה לגדל יל,ד ובעיקר לא ילד כבד
כל-כך .אז היא נסעה לארץ אחרת .ואבא אמר,
שהוא יגדל אותי ,למרות שהרופאים אמרו שזה
יהיה מאוד קשה .

אבא היה אומר לפעמים :ייזה ישעמם אותך
לשבת בסטודיו ,לבד כל הזמן".
ואני הייתי אומר לו ,שריקוד זה לא משעמם,
ייוחוץ מזה ,אני קרוב אליך כל הזמן" .
בסטודיו אבא רקד את הריקוד.

הוא אמר שזה עוד לא גמור ,וישבתי
והסתכלתי.
אבא מאוד גבוה ושרירי ,והתנועות שלו חזקות ,

כשאבא גמר ,הוא ניגש אלי ,ושאל  :ייאיך זה
היה?"

ואמרתי  :ייהריקוד הזה כאילו נרקד מעצמו".

ואבא נשען עלי .ואני עליו  .אבא קרא לזה

יי הקרפדה שראינו"  ,אמרתי לאבא  ,ייהיא

קונטקט .ואני רכבתי על אבא והתגלגלתי ,

צפרדע ,שקופצת כמו דב".

ואבא עלי  ,ותמיד נגענו אחד בשני .

ואבא אמ:ר יינעשה קונטקט?"

בסוף אבא אמר :ייעכשיו תפקח את העיניים".

ועשינו.

והיינו מחובקים .לא הרגשנו .פנים מול פנים .
והתחלנו לצחוק.

רקוד קונטקט זה סוד.
אבא אמר ייהקשר הוא הסוד".

ושאלתי :ייאבא ,הייתי כבד מאד?"
ואבא אמר ייכן .אז

מ?i1

-

)לפרפר(  :ייאיזה יופי".

זה לוקח זמן ללמוד

* * *

לחלק משקל ,ולסמוך על עצמ,ך ועל הפרטנר
שלך .עכשיו תספר לי את החלום".

והרופא נתן לי חלוק ירוק  .ועל הפנים שם לי

ייזה זה"  ,אמרתי ,ייחלמתי שאיש אחד כבד

בד ירוק ,שאני אהיה סטרילי.

פתאום רקד".

לפני שנכנסתי לחדר של אבא .עצרתי .ונשמתי

)לפרפר( :ייאיזה יופי".

נשימה עמוקה.

והרופא לחש :ייאתה לא נכנס? "

)האור מתמקד(

ואמרתי בשקט :ייכן ,אני נכנס".

ואבא התישב לידי והחזיק לי את היד .ואמר:
יי זה נפלא מה שאמרת  .נרקד מעצמו ,יש
ריקודים שחייבים להרקד  .לפעמים הם
נמצאים בגוף הרבה זמן ,ובסוף הם נרקדים

מעצמם .אם הם ריקודים מהסוג הזה ,לפעמים

זה לוקח שנים .ולפעמים אפילו איש אחר רוקד
אותם  .ריקוד שצריך להרקד  -לא הולך
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לאיבוד .אני באמת מאמין שזה ככה" .אבא

להם דלת ,שיעופו מהכלוב".
וכשאבא דיבר ,רקדנית רקדה .ושנינו הסתכלנו.
ואבא עשה בפנים  :ייאיך היא? "
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ואני עניתי בפנים :ייככה ככה".

ואז לחשתי :ייזה ,לא ריקוד שחייב להרקד "
ואבא כל-כך צחק.

* *

*

בערב אבא לקח אותי לסטודין.
)האור נפתח(
ובסוף הרקו,ד אבא הסתובב והסתובב
והסתובב.

ואמרתי :יי אבא ,הכי יפה בעולם זה אנשים
רוקדים " .
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אמר ,ייכמו פסלים שנמצאים בסלע ,והפסל רק
משחרר אותם .או שירים ,שמישהו בא ,ופותח
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ואמרתי :ייהם נהיים הכל .כמו ים .כמו חיות.
לא .לא הסברתי טוב  .הם כאילו עפים".
ואבא חייך ואמר :ייעכשיו נעוף מפה ,כי יש
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ואבא עצר ואמר  :יי נסה להסביר לי למה ,מה
אתה מרגיש?"
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)האב נפטר ממחלת הלב ,וידידו גידי מנסה

והתקרבתי לאבא .

לטפל בילד(,

ואבא חייך .ואמר :ייאתה נראה מצחיק עס

אמרתי לגידי :ייגידי .אתה יודע ,אני לא חושב
שצלמו את אבא בריקוד שלו'!

המסיכה הירוקה'!

והרופא אמר  :ייהוא בא להגיד לך לילה טוב'!

וגידי אמר :ייכו ,לא הספקנו'!

ואמרתי :ייועוד דבריס'!

"פרחים ולבבות" .שנן

ייאתה יודע ,גידי" ,אמרתי ,ייאני זוכר כמעט את

ואבא אמר :ייתישו אצל גידי ,או אצל דפנה?'!

כל הרקוד"

ואמרתי :ייזה בסדר אבא .אני אישו בבית".

שמות ,שנן מושגים רווין

וגידי אמר :יי באמת? ,אני לא ראיתי את אבא

סמליות ,שמאחוריהם רגש

ואבא אמר :ייטוב מא,ד בו שלי'!

רוקד אותו ,רק לך הוא הרשה להיות

ואמרתי :ייאבא  .אל תדאג בגלל הריקוד מחר' !

בחזרות'!

ואבא אמר :יי אתה צודק .ריקוד לא הולך

ייכו" אמרתי  ,ייאני הייתי כמעט בכל החזרות

המופע השנתי של מחול ,
זמר ונגינה ,המועלה על יד ן
חנ  Iכים מפגרים מכל האר ץ

ודינה אמרה :ייגס אני ' !

בשם זה

לאבוד .ריקוד

ונתינה .כזה בדיוק הוא

של אבא'!

חייב " ...

ואז גידי אמר  :ייאס פעס תרצה ,אני אשמח ,

ואמרתי " :ל הרקד "

שתראה לי את הריקוד".

ואבא חייך.

והרופא אמר " :לילה טוב .אחנו חייביס לצאת.

ואמרתי :ייטוב'!

אבא מאוד חלש'!

ואז גידי אמר  :ייהכל כאו שלך· יל.ד הדירה.

ואמרתי :ייאבא .אתה חזק'!

מאת רעיה ספיבק

הדבריס .מה שתרצה נעשה'! ושתקתי,

והרופא נגע לי בכתף ואמר :ייבוא נצא"

מדובר במופע ,המשקף עבודה רחבת היקף ,

וגידי שאל" :למה אתה שותק?"

קשה ומאומצת עס אוכלוסיה שכולה אנשיס

אז אמרתי :ייכי נזכרתי .פתאוס .נזכרתי בתנועה

המוגדריס בפי החברה כמפגריס .המופע

מיוחד'!

אחת  ,והרגשתי את אבא".

מבוסס בעיקרו על מדיוס המחול ,במיגוון

והרופא אמר :ייבוא .אסור לאבא להתרגש'! כי

)לפרפר( :ייאיזה יופי'!

ואמרתי :יירק רגע .אבא .אני רוצה להגיד לך
משהו .אבא .אני רוצה שתדע ,שגס אתה איש

אבא בכה.

)לפרפר( :ייאיזה יופי!"
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@ כל הזכויות שמורות למחבר
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במחול כלי טפולי רב ערך תאוצה ,וזכתה
מקצועות האמנות ככלי טיפולי ,הדרמה  ,הציור
והמוסיקה הפכו מכבר לאתגר למוריס רביס
המטפליס במפגריס ,

אמנות המחול היא הבעיתית מכולו ,כי המחול,
מעצס מהותו ,מציב דרישות מיוחדות  ,המהוות

אתגר להתמודדות ,שיש בה קושי רב לגבי
אנשיס מפגריס,

כי המחול הוא מדיוס ,הבנוי על כושר פעולה
בו-זמנית ,גופנית ותפיסתית ,לגבי המפגר זו

בעיה ,כאשר עליו לבצע את פעולת ההליכה
ובמקביל לדעת לאו עליו ללכת .המחול דורש
להכיר את הגוף ולהביע בו ,להכיר את המרחב
ולנוע בו ,וזאת תוך תיאוס עס מקצביס ושינויי
דינמיקה .

מבע תנועתי פשוט הופך למשימה בלתי
אפשרית לגבי חלק מהמפגריס ,דבר המחייב
עבודה רבה ושיטה ספציפית ,

מבע תנועתי פשוט הופן למשימה
בלתי אפשרית לגבי חלק

J

\..--

מזה שניס מספר  ,קיבלה התפיסה הרואה
להכרה במסגרת התפיסה הכוללת  ,הרואה את

1

Ii

צורות ביטוי :מפולקלור ועד למחול מסוגנו.

I
i

מהמפגרים ,דבר המחייב עבודה רבה
ושיטה ספציפית

נוסף על כ,ן המחול אינו רק אמצעי הבעה

אינדיוידואלי ,המחול מבקש לו דיאלוג ,מחפש
עיבוי ,על ידי מספר משתתפים רב ,הנוכחות
המספרית מאפשרת את העצמת ההבעה  ,אך

מצריכה תאוס חברתי והבנה הדדית בתוך

המהלך הריקודי ,גס זו נקודת קושי לגבי
המפגר ,הסובל מבעיה מוחית ,המחייבת עבודה
מיוחדת,
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לא כל שכו  ,אס המטרה אינה להשאר בשדה
הטיפול בלבד.
דרך העבודה לקראת מופע יי פרחיס ולבבות "
אפשרה לי להציב יעד של שבירת מוסכמות

ולבבובר
משתתפים רבים  ,להערך לכניסה ןליציאה,

ןפריצת נבןלןת  .למו תחילת

מןפע  I1פרחים

העבןדה הצבתי לי מטרה

מאפשר לכל מסנרת להתארנו

לחןש תאןרה ןהחשכה ,לעלןת ןלרדת

מןצהרת להביא חניכים

ןלנסןת כןחה בניבןש קבןצה

במדרנןת .כל אלה אינם מו הדברים הקלים,
לא לחניך ןלא למדריך  .שעןת עבןד  iilרבןת

מפנרים ליכןלת ביטןי

ןלבבןת I1

ןבהנשת קטע מחןל  .כיןם ,

לאחר 13

באמצעןת שפת התנןעה ןהמחןל.

ה  I1אני מאמיו " שלי היה כל כך חזק ,

שנןת פעילןת רצןפה,

קיימןת בשטח

שהרשיתי לעצמי לחשןב לא רק על עבןדה
טיפןלית לשמה ,שנעשית במסנרת המקןם בן
נמצאים האנשים ןמתיחסת לנןנעים בדבר
בלבד .

16

קבןצןת  ,מדימןנה

בדרןם ןעד טבריה בצפןו .קבןצןת

הכןללןת נם את המנזר הערבי.
החניכים מייצנים את חתך המסנרןת שהו

המעןנןת של האנף לשירןתי טיפןל במפנר

החלטתי ,במןצהר ,לשאןף ןלנסןת להניע

במשרד העבןדה ןהרןןחה  ,דרך מסנרןת

ליכןלת ןלרמה  ,שתשנה את כללי המשחק,

מספןר באןת לידי ביטןי

ב 5-4-

דקןת של מןפע.

מחיאןת הכפים של הקהל הם הפיצןי הקטו
על נןכחןת מרשימה של חניכים מפנרים
בתנןעה ןבמחןל  .מחיאןת כף אלן  ,הנשמעןת

ברמה אחרי כל קטע  ,יש בהו מו הקריאה
ןהציןןי  ,שצריך להמשיה שכדאי להמשיך ןלא
לןןתר.

5

ןתאפשר מפנש עם קהל במןבו הרניל של
המילה  .חשיפה במלןא העצמה  ,שתהיה
בחזקת :ןהין עיניך רןאןת ןלא מאמינןת .

חשיפה לקהל באמצעןת מןפע ,הןה אןמר ,
הכרת כל המרכיבים הבימתיים  ,בצד משמעת
הבמה ןחןקי הבימןי  .עם העבןדה על  I1פרחים

ןלבבןת ,I1

הפכן שעןת הטיפןל התנןעתי

ןהריקןדי לטעןנןת מבחינת האמביציה

-

הו

של החניכים ןהו של המדריכים .
לדןנמא :סיבןב הןא לכאןרה נונןעה טבעית ,

אך לא במקרה שלנן .לנבי המפנר  ,סבןב זן

משימה :מהיכו מתחילים ,לאיזה צד ןכמה זמו
מתבצע הסבןב .מהן הציר שלן  ,היכו מסיימים ,
מה היה לפני ןמה יש לבצע מיד אחרי כו?
ןאזכיר נם את המןרכבןת שקיימת בכל מה

שקשןר בכפןף הרנל אן הפרק בכריעת ברה
לעןמת ההזדקפןת ,ןבכלל במצבי תנןעה שיש
בהם נינןה כנןו תנןעה ןעצירה .

חלק נכבד מהקןשי מהןןה בעית הזכירה.

זכרןו של משפט תנןעתי על כל מרכיבין  ,שהם:
מא י ו  ,לאו  ,מתי ,כמה ןאיה בן זמנית עם

ציבןריןת כמן מע  I1ש  ,מעןנןת פרטיים ןכלה

התנןעה  ,לנבי המפנר אלן התמןדדןת ןמאבק .

במןעדןנים של אנןדת אקי"ם .כל המערכת
התלכדה סביב המטרה

-

מןפע  I1פרחים

ןלבבןת" .
במהלך השנה נעשית העבןדה המןנחית
ןהשןטפת בתןך המסנרת עצמה  ,ןפעמיים בשנה

נפנשןת כל הלהקןת לשני ערבי מןפע ,שהןפכים
למעיו פסטיבל זןטא ,שכןלן התרנשןת  .כי יש
לעמןד באתנר ןבמשימןת ןלחןןת את החןןיה.
מןפע שמפניש יחד

כ 250-

חניכים ןמדריכים.

לגבו המפגר ,סבוב זו משומה :מהוכן
מתחולום ,לאוזה צד וכמה זמן

מתבצע הסבוב .מהו הצור שלו ,הוכן
מסוומום ,מה הוה לפנו ומה וש לבצע
מוד אחרו כן?

ראןי לצייו  ,שהמןפע עצמן חןשף את החניכים
ןהמדריכים בשתי רמןת אתנר  :המישןר האחד

הןא זה המןעלה על הבמה ןמןנש לקהל
שבאןלם ,אך בן זמנית מתרחשת מאחןרי
הקלעים התמןדדןת ,במישןר האחר ,שאינה

פחןתה ,הנןבעת מהצןרך לדעת ןלזכןר את

המשימה הרקןדית  ,להחליף תלבןשת  ,להכנס
לזהןת אחרת ,לעמןד בתנאי לחץ של

~~-

המחול הסיני מתחלק לשתי
קטיגוריות  .א( מחול סיני
קלאסי ורקודי החצר .ב( רקודי

פולקלור אתניים .מחול סיני
קלאסי קיים כבר

כ 4,500-

שנה.

אלה רקודים אתנים ,שאורגנו
וסודרו לצורה אומנותית

ששמשה כבידור לקיסר ולאנשי
חצרו .רקודי פולקלור נרקדו
בעבר בחגיגות עונתיות.

להקות רקודי פולקלור מגיעות
לפסטיבאל מכל רחבי היבשת,

I

מאיים קטנים הפזורים בימים.

כך מתאפשר לצבור הרחב
לצפות בהם .לאחר מלחמת
העולם השניה קבלו מחולות
הפולקלור הסינים צורה
אמנותית  ,במסגרת

הפסטיבאלים והפכו לצורת

בידור לצבור ,במקום תפקידם
הקודם לשמש את החגיגות
העונתיות בככר הכפר .

בשנת

1981

הקים ממשל הונג

קונג את  IIלהקת המחול של
הונג קונג" .תפקיד הלהקה

מאת הניה רוטנברג

הונג קונג היא מושבה בריטית בת 6

מיליון

תושבים ,אי לחופה הדרומי של סין .בהונג קונג
חיות שתי תרבויות זו לצד זו ,תרבות סין
ותרבות בריטניה .מזוג תרבויות זה בא לידי
בטוי במגוון להקות המחול המצויות .לצד
Jןחול סיני ,קימות להקות מחול מודרני ובלט.

למרות שהונג קונג היא חלק מסין מבחינה
גיאוגרפית ,הרי שמבחינה תרבותית והסטורית

התפתחה באופן שונה  .מאז מלחמת העולם

השניה עברה תהליכים רבים והפכה מסלע
שומם לעיר הקוסמופוליטית והמתוחכמת
ביותר באסיה .מאמצע שנות הארבעים החלו

להגיע אליה גלי הגירה מסין  ,אנשים שנמלטו
מתהפוכות המשטר שם .לאחר מלחמת העולם

השניה היתה הונג קונג מלאה פליטים  ,ביניהם

לקדם את אמנות הרקוד הסיני
המסורתי  ,וכן להציג
ג ' ודית הוב עם רקדנ י להקת יי הבאלט של הונג קונג"

כורי או גראפיות חדשות בנושאים

"Judith Howe and dancers of the "Hong Kong Ballet

סיניים הסטוריים ובנושאים בני
זמננו  ,הקשורים בסין ובהונג קונג.

הלהקה ברמה בינלאומית ,ומונה  35רקדנים.

בשנת  1964החליט האגף
לחבור ואמנות להקים את
הפסטיבאל למחול הראשון
לבתי-הספר ,מתור הכרה
בחשיבות המחול .במציאות
היתה זאת תחרות מחול בין

ובאלט .הלהקה הופיעה בהונג קונג ,

בתי הספר

ציאנג צ'ינג ,כו ריא וגרפית סינית אמריקנית,

היתה המנהלת האמנותית הראשונה של

הלהקה ,ותרמה רבות להתפתחותה .כיום
הרקדנים מקבלים אמונים קבועים ,הכוללים

מחול סינ י קלאסי ,רקוד פולקלור סיני,
אקרובטיקה ,תנועות אופרה ,מחול מודרני

אוסטרליה  ,יפן ,בריטניה  ,קוריאה וסין·
הלהקה נוהגת להופיע ולהרצות בבתי-הספר

ובקהילה  ,על מנת להרחיב את קהל צופיה ,

מקומות רבים יותר ללמוד רקוד סיני בהונג

ולקדם את מעמד הרקוד הסיני בחברה.

קונג .רוב המורים המלמדים בבתי הספר

מקבלים את הכשרתם המקצועית בסין .בשנים
האחרונות מקבלים הרקדנ ים ,נוסף לכ,ך גם

אמנים מכל התחומים .לכשרונות אלו לא היה
היכן להופיע ,או מישהו ,שיארגן עבורם
הופעות וידאג להם

למימון.

הרקוד נחשב בעיני הסינים רק כצורת בידור,
שאינה עומדת בקטיגוריה אחת עם אמנות

הקליגראפיה ,השירה או הציור .זו אחת
הסיבות שהרוקד סבל מאוד בתחילת
התפתחותו .הורים לא הסכימו לשלוח את

בשנת 1964

הפופולריות של הפסטיבאל גרמה להווצרות

החליט האגף לחנוך ואמנות

להקים את הפסטיבאל למחול הראשון

הכשרה ב תחום הבאלט .הדבר הביא לטכניקת

לבתי  -הספר  ,מתוך הכרה בחשיבות המחול .

ת נוע ה רחבה יותר ,והעלה את רמת ההוראה

במציאות היתה זאת תחרות מחול בין בתי

של המורים .שיטות הלימוד בסין אומצו על ידי

הספר  .בשנים הראשונות נכללו שתי קטיגוריות

המורים בהונג קונג .בתחילה מלמדים תנועות

מחול בפסטיבאל .האחת  ,רקודי פולקלור של

בסיסיות ומשפטי תנועה ולאחר מכן רקודים

המערב והשניה רקודי פולקלור של המזרח .

שלמים.

ילדיהם ללמוד רקוד מחשש להמיט קלון על
המשפחה.

בשנות ה 60-

החל הממשל הבריטי לשים דגש

על האומנויות ,וזאת משתי סיבות :אזרחי הונג
קונג חיים בצפיפות עירונית גדולה מאו,ד מצב
היוצר מתחים רבים.

רמת החיים עלתה ,ואפשרה לאנשים יותר זמן
פנוי וכסף .בשנים אלו החלו לארגן פסטיבלים
וכן הוקמה על ידי הממשל  IIלהקת אופרה
סינית"  ,שעסקה באופרה הקנטונזית ,על שמו
של מחוז קנטון בדרום סין  ,מחוז מוצאם של

רוב המהגרים להוגג קונג  .באמצע שנות ה 70-
נוסד ייהפסטיבאל לאמנויות אסיה" ,והוא
אחד ההישגים החשובים של הונג קונג בתחום
המחול.

מחולות סיניים קיימים באסיה באלפי
ואריאציות ,ובהונג קונג אפשר לראותם בכל

~O
I

הפסטיבאלים ,ובמיוחד ב " פסטיבאל לאמנויות
אסיה" ,שהוא בעל חשיבות מיוחדת בעולם
הרקוד .

להקת המחול הס יני של הו נג קונג

-

ייא הבת ה א בו הירוקה "

"Judith Howe and dancers of th e "Hong Kong Ballet

 IIהאקדמיה של הןנג קןנג לאמנןיןת

הבמה II

זמננן "  ,שהןקמה בסןף שנת

1979

על ידי ןילי

נןסדה בשנת  ,1984ןמטרתה העיקרית להכשיר
אנשים לאמנןיןת הבמה ןלעיצןב בימתי.

בארה  IIב  ,ןכיןם הןא משמש כמנהל

מתחילתה היתה האקדמיה מןדעת למעמדה

ןכןריאןגראף הלהקה .

המ י ןחד בהןנג קןנג  ,כמתןןכת בין תרבןת

המזרח לתרבןת המערב  .זה משתקף בארבעת

המגמןת שלה :מחןל ,דראמה ,מןסיקה ןעיצןב
במה.

טסאן  ,יליד הןנג קןנג .את הכשרתן קיבל

מאז הקמתה  ,העלתה הלהקה הפקןת רבןת
של מחןל ,המזןהןת עם התפתחןתה המיןחדת
של הןנג קןנג .כןריאןגרפים נןספים העןבדים

עם הלהקה הם הלן לאיי ,סןני פאנג  ,קייקן

המגמה למחןל ,בנהןלו של קרל ןןלץ

טאקאה ןג ' ןן מיד .רןב הרקדנים בלהקה הם

האמריקני  ,עןסקת בשלןשה סגנןנןת מחןל:

ילידי הןנג קן נ ג ןחלק מהם בןגרי האקדמיה

סיני ,מןדרני ןקלאסי .צןןת המןרים באקדמיה

למחןל המקןמןת.

מןצאן מהןנג קןנג  ,בריטניה  ,סין ןארה " ב .

מלבד הןפעןת  ,עןסקת הלהקה גם בפעילןת

המגמה היא להכשיר רקדנים מקצןעיים

חינןכית ,בהרצאןת ןהדגמןת בבתי-הספר ןמתן

ןמןרים למחןל .כמן כן ,מעןדדים את

הסטןדנטים לפתח את יצירתיןתם העצמאית .
האקדמיה מקיימת חילןפ י סטןדנטים ןמןרים

עם סין  ,ןנןתנת שיעןרי מחןל לילדים מןכשרים .
כמן כן  ,יזמה האקדמ י ה  IIפסטיבאל אקדמיןת

למחןל ,II

המפגיש סטןדנטים למחןל ממקןמןת

שןנים בעןלם  ,נןתן להם הזדמנןת להכיר אחד
את חברן  ,לקחת שעןרי מחןל יח,ד ןלהןפיע
האחד בפני השני .

סין  ,קנדה  ,קןריאה ןהפיליפינים.

מאז תחילת שנןת הארבעים חלה התפתחןת
גדןלה מאןד בתחןם הרקןד בהןנג קןנג  .הרקןד

זןכה ליתר הכרה בקרב האןכלןסיה הסינ י ת ,
יןתר אנשים באים לצפןת בהןפעןת מחןל ,

למרןת כל זאת  ,עדיין אין מספיק הזדמנןיןת
תעסןקה לכל הרקדנים  ,ןבשל בעית יןקר

בראשית דרכה נקראה  IIלהקת

האקדמיה לבאלט !' את שמה הנןכחי  IIלהקת
הבאלט של הןנג קןנג"  ,קבלה בשנת

,1983

ןיש

בה רקדנים מכל רחבי אסיה .במשך שנןת

קיןמה 'העלתה הלהקה מספר באלטים באןרך
מלא  II :אגם הברבןרים  II ",מפצח האגןזים" ,
" ג'יזל" II ,לה סילפיד "

הלהקה הןפיעה בהןנג קןנג  ,טאיןןאן  ,סינגפןר ,

ןלןקחים חלק במערכת החנןך בבתי הספר.

להקת הבאלט של הןנג קןנג נןסדה בשנת

.1979

שעןרי מחןל לחןבבים .

ן  IIקןפליה .II

כמן כן בצעה

כןר י אןגרפיןת משל בלאנשין ,פטיפה ,ן י סנט

המחיה  ,נאלץ חלקם לשנןת את מקצןען אן
להגר .התלמידים הסינים סןבלים מחןסר זמן
ןהתמדה בלמןד הרקן,ד מכיןן שהם משקיעים
את רןב זמנם בלימןד י ם עיןניים  ,כחלק מערכי
החברה הסינ י ת  ,הרןאה בלמןדים ןהשגת
תעןדה מטרה עליןנה .
העדר היצירתיןת נןבע מחןסר עידןד של בטןי

נברדה  ,אלןנזן קינג ,צ ' ן סאן-גן  ,גארי טרינדר

עצמי  ,אישי ,בתרבןת הסינית.

ןברןס סטיבל .

השאלה הגדןלה ה י א מה תביא בכנפיה לעןלם

ללהקה גם יחידה לחנןך נןער  ,המןפיעה בבתי

-

הספר ןבקהילה  ,ןמביאה אליהם את אמנןת

הב א לט .

המחןל שנת

,1997

השנה בה הןנג קןנג תשןב

לשליטת פקין  .חןסר ןדאןת ןחששןת קיימים

בלב האנש י ם החיים בהןנג קןנג .בשנת

1997

חןזרת הןנג קןנג לה י ןת טריטןריה סינית לאחר

100

שנןת שלטןן בריטי  ,ןאיש  .אינן יןדע האם

תשמר ןתפתח סין את השגיה של הןנג קןנג
הלהקה המקצןעית היחידה בתחןם המחןל

בתחןם הרקןד  .האם ישמר בה החןפש

המןדרני בהןנג קןנג ה י א  IIלהקת המחןל בן

האמנןתי ןחןפש היצירה?

~-

~!, f
יי מחןל המניפה " בב י צןע להקת תלמ י דים

students

by

"Fan Da nce" perfo rmed

-~1

()למעלה
 אורה בק י,  נעה ורטהיים )עם עדי שעל(; צלום, ייע דשות מגע"; כוראוגראפ י ה

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

()למעלה

; "" לפעמים אחד
איריס

, כור אוגר אפיה

 גדי דגון,עמ;ר צלם-ראובני

" Someti mes One ;"
Choreography: Iris
Reuveni-Omer; Photo :
Gadi Dagon

()מימין

 ייש בע,  שבע- להקת מחול בת
"המילים האחרונות
; יונגמן

י וסי

,כוראוגראפיה

 גדי דגון,צלם

Batsheva D. Co ;. " זhe
La st Seven Words ;"
C horeog ra phy: Y055 i
Yungman; Photo Gadi
Dagon

()משמאל
 יסמין, יי מוסר אדוניס ;" כוראוגראפיה

 גדי דגון, ורדימון ; צלס

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

()למטה משמאל
 נמרוד, כוראוגראפיה

;

"ייועידת פניס

 יוס י צב י ק,  צלס,פריד

" Internal Congress"; Choreog raphy :
Nimrod Fri ed ; Photo : Yossi Zv ik
()מימ י ן

 מרתה, יי הנפשות הפו ע לות ;" כור אוגר אפ י ה
 גד י דגון, ענב;ר צלס

" Dramatis Personae"; C horeography :
Martha Inbar; Photo: Gadi Dagon
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מפגש יי גןןנים במחןל

 מכבר לא בלט מספר כה גדןל של יןצרים צע י רים.סןזו דלל
.השנה

"' 93

 כמן במןפעי ייגןןנים,מןכשרים

 ם הראשןנים זכן נעה ןרטהים )עם עד י שעל( עלh בפרס
." ק או- עבןדתם יי עדשןת מגע " ןענבל פינטן על עבןדתה יי דין
 שה י ן, אבל גם ביו העבןדןת שלא זכן לפרס הין אחדןת
". ד ייןעידת פנים, כגןו עבןדתן של נמרןד פרי, ראןיןת לן

The showcase performa nce3 o f you ng cho reog raph ers,
"Gevon im Bemocho l" took pl oce a t th e Suzon ne Del lo l
Center in Tel-Aviv on the  ן2-  ן5 May ,  ן993 .
At this yeor's "Gevo nim" 0 remo rko bly lo rge number of
interesting works were prese nted. Th e t,:",o fi rst prizes
were owo rded by the iury to Noa Wertheim (w ith Adi
Sho'ol) fo r "Cor וtoct Lenses", 0 donce incorpo ra tin g video ,
ond to Inbal Pinto for her "acti on-pointing" choreography
"Ink-Port rait "
Some of the o ther works, such os Ni mrod Fried 's "Intern a l
Consress", were origino l ond showed talent too .

>C:>C:
כcכ l

~ =ןכ  0ך[C5

כcכ l

מהפגה בצילום המחול

I

~ =ןכ  0ך[C5
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ספרה החדש של לןאיס גרינפילד ( LO IS

 ,GREENFIELDjשיצא לא מכבר בארה"ב ,מהןןה חידןש מהפכני בתחןם ~ ~ =ןב
צילןם המחןל .הצלמת הצליחה פרןץ את מגבלןת ההקפאה של הרגע ,

האןפיינית לאמנןת הצילןם ,שהיא היפןכה הגמןר של אמנןת המחןל  ,שכןלה תנןעה
ןהשתנןת מתמדת .

על כן כןתרת הספר,

" ,"BREAKING BOUNDS

במשמעןת פריצת המגבלןת ,הןלמת ביןתר

את עבןדתה של גרינפיל,ד כפי שמןכיחןת הדןגמאןת המןבאןת כאן  .יש משהן כל כך

דינאמי בעבןדתה המתבצעת בסטןדין שלה ,משהן שצלמים מצןיינים אחרים לא השיגן
מעןלם .

ההקדמה לספר ,המהןןה מסה תיאןרטית מעןלה בפני עצמה  ,על

יחסי הצילןם ןהמחןל  ,מאת ןיליאם א .יןאינג ,(WILLIAM A. EWINGj
היא מעין המשך לספרן של יןאינג על תןלדןת צילןם המחןל  ,שיצא
בשנת

לאןר

, 1987

יי המחןןה החןמקת " "( HEז

 URE"jז GES
בהןצאת

 IVEז , FUGI
 HAMESז

&

 HUDSONבלןנדןן.
שני

הספרים

מרכיב

הכרחי

מהןןים

בספרייתן

של מי שמתעניין באמנןת
המחןל .את שניהם ניתן

להשיג

" ,BOOKS

ב

" DANCE
לןנדןן.

)ראה

כתןבת למטה( .

הקשרים אמריקנים-ישראליים
נעימה פריןןץ היא היסטןריןנית של מחןל  ,היןשבת בקאליפןרניה  .כפי
ששמה מעי,ד היא דןברת עברית  .שניים מספריה מתארים מןפעי מחןל
ןתיאטרןן תנןעה המןני .

" לרקןד באןר השמש  -כןריאןגראפים בהןליןן,ד (NAiMA ". 1915-1937
 HE SUN"jז  S "DANCING INז  PREVOעןסק בעיקר במןפעים שהתקיימן
באמפיתיאטרןן הענקי ה." HOLLYWOOD BOWL" -
ההקשר הישראלי הןא בדמןתן של בנימין צמח ,הבמאי
ןהכןריאןגראף

שתרם

רבןת

החברתית באמריקה בשנןת

בשנת

1901

בעל

המןדעןת

ה  30-ןה .40-

הןא נןלד

למחןל

השנה זכה בנימין צמח לפרס מטעם אמ "י על מפעל
חיין) .הפרק על אןדןת צמח ראה אןר בתרגןם עברי

ב (. 1986-

ספרה השני של נעימה פריןןץ עןסק בתןפעה שנחשבה
לישראלית מןבהקת :ייהמסכת" ,אןתה צןרה תיאטרןנית

מיןחדת של חג" ההתיישבןת בשנןת ה 40-

ןאילך.

המסכת היא תערןבת של טקסטים  ,מןסיקה  ,מחןל

ןתנןעה של גןשי אדם ןתהלןכןת .מספרה החדש של
פריןןץ,

"  RYז ,."A.MERICAN PAGEAN

מסתבר שהמסכת ,

בה נטלן חלק יישןבים שלמים  ,היתה צןרה אמנןתית
נפןצה למדי בראשית המאה
עם

צןרה

אמנןתית

זן

כפי

הZO -

בארה"ב  .ההשןןאה

שהיא

מןכרת

בישראל

מאלפת.

_~4

אחד

הכןריאןגראפים

שני הספרים יצאן לאןר בהןצאה של אןניברסיטת ANN
 ,ARBORמדינת מישיגאן ,ארה"ב. (UMI RESEARCH PRESSj .

ביותר

המעני ינים

הפןעלים בימינן הוא  ,בלי ספק  ,ןיליא~
פןרסיית ,

מנהלן

החדשני

של

ייבאלט

פראנקפןרט" .עבןדותין המפתיעןת נרק דןת על

ידי להקןת שןנןת  ,ןכבר בןצען גם בארץ .

"  ANZ UND SPRACHEז  HE -ז "WILLIAM FORSY
) יי ןיליאם

ברןסיה ןחי בירןשלים ןעדיין פעיל .

ב"שנתןן למחןל בישראל"

שפתו של ויליאם פורסיית

הגרמנית ,

פןרסיית
הןא

-

פרסןם

מחןל ןשפה " (,
ראשןן

מסןגן,

בשפה
המנסה

לפענח את יחסין המורכבים של פןרסיית
לשפת הבאלט  ,ןלשפה המדןברת  ,בה הןא
מרבה להשתמש בעבןדןתיו.

הספר  ,שנערך על ידי גבי פןן ראןנר (GABY
 ,VON RAUNERjכןלל מאמרים של מחברים
שונים

כלל

ןראיןן נדיר עם ה י ןצר  ,המסרב בדרך

להתראיין.

כן

מתפרסמת

מעןדכנת של עבןדןתין של פןרסיית

כרןנןלןגי.

רשימה
בסדר

בהןצאתBRANDES & APSEL VERLAG :
ZEILWEG 20
 AM MAIN ,ז D-6000 FRANKFUR
GERMANY

בוגוי י ם
הטרט שנוצר ביזמתם של

את אמני הפיסול

אורה ברפמן והבמאי צבי

ויגידוכם'

טלפון ,במימון משרד החינון
והתרבות ,הוצג לראשונה

מרתה גראהם  ,שפיסלה

ב 14-

במרט

בגופות של רקדנים ,
קראה לספר הביוגרפיה
שלה :יי זכרון דמים " מתאים לה ,

1993

לכהנת אולימפוס שכמותה ,

במרכז טוזן דלל

נשוב אל ימי שלמה ואל אבן

להלן דבריה של שרה לוי-תנאי:

משהו עולמן
"  AND DANCEז  ,"WORLD BALLEכרך מס ' ,4
לשנת  , 1992-93הוצאת " ,"DAN CE BOO KS
לו נ דון  ,עורך :בנט שנברג ,

השמיר ,שנזקקו לה בבנין

תודה מלב ונפש לכם  ,לילדי ונכדי  ,לחברי ,

המקדש  ,יי רמב"ם אומר כי

מיודע י וידיד י ובודאי לתלמידותי ותלמידי

שמיר.. ,

שעל י הם נאמר  :יי מכל מלמדי השכלתי

-

מרבית ארצות העולם  ,רפרטואר

הלהקות

-

בזמן מן הזמנים " והזמנים

לברך על המוגמר  ,אני נזכרת באחד משירי

נמשכים עד זמננו ,אין ספק  ,מי

החלוצים של שנות העשרים והשלושים  ,שנות

שכתבו מדרשים אלה היו

המרכזיות  ,כתובותיהן וסקירות קצרות על

ילדותנו ונעורינו  :יי כבר חרשנו וגם זרענו

מה שהתרחש במחול בשנה שעברה ,

עוד לא קצרנו " עד היום חורשים וזורעים ,יש
גם קציר כל שהוא  -אך המוגמר לא נגמר ,

מלבד הסק י רות יש בשנתון מאמרים על שני
א מנ י ם

גדול י ם

)קנת

שנפטרו

מק-מילן

נחש חופר אבנים ובו

פתחן אורים ותומים ויהיה מצוי

ומתלמידי יותר מכולם  ",כלנו נאספנו בזה

זה השנתון היחי,ד הכולל אינפורמציה על

-

-

אבל

המשורר אברהם בן-יצחק כתב  :יי אשרי

ורו ד ולף נורי י ב(  ,ושלושה מאמרים על היחס

הזורע י ם ולא י קצורו

-

אמנים-נחשים-תולעים חזקים
כשמיר ,שהוא גם היהלום,

 1Iענבל " היא אותה רגל מדברית
של בני תימן שעדיין שוקעת בחול

כי הם ירחיקו נדוד "

ומבקשת לבנות את אבן הגזית

-

שלה בהיכל  -המחול הישראלי ,

ב י ן המוסיקה למחול,

ובשירו של שאול טשרניחובסקי

הש נ תון הוא מקו ר א י נפורמציה חשוב  ,ויחיד

מתאר המשורר חגיגת גלוי פסל כביר של

ה  1Iצעד התימני" נבלע במחול

זאוס  ,ה ע ם אחוז התפעלות  ,משתחווה בפני

הישראלי העממי יי כמו כלום /,

היצירה הכבירה,

אוצר התנועה העצום שהתפתח

מ ס ו גו  ,המער כ ת נ קלעה לקשיים כספיים
מצ ב נפו ץ כל כך בעולם -

-

ולכן לא ברור  ,אם

הוא יוס י ף לראות אור גם בשנים הבאות,

ני תן להזמין את הספר אצל:

~rnr;;;:.,...ן.r

DAN CE BOOKS
ז9 , CECIL COUR
LONDON WC2N 4EZ

-

יי הפסל "

ב  1Iענבל

רק אחד שם  ,אשר לאל לא כרע
ואילם  ,חוור עמד בתוך העדה

התפילה היהודית  ,מנופי המדבר

וכאילו דבר מה מר מעווה שפתיו
והאחד היה

-

והמרחב הים תיכוני המקיף את

יוצר האנדרטה,

ארצנו

מה נאמר ומה נדבר? גדול הכוריאוגרפים,

סטראווינסק י ,שפנiח אפקים במוסיקה
המודרנ י ת

-

של הכוריאוגראף הישראלי ,

שני יוצרים ענקים אלה אמרו :

יי אנו לא יוצרים

שיעמוד נפעם בפני האבן  ,החול ,

אנו עובדים' " גם בתורה

הדקל  ,הזית ,השמש ,הרוח

שלנו  ,בספר יי בראשית " כתוב  :ייאשר ברא

והריח של ארץ עתיקה  -ח ד שה ,

אלוה י ם לעשות " .שטרייכמן שלנו  ,שנפטר לא

שרק מתחילה לגלות את מרחב

מזמן  ,צייר אמיתי ורגיש  ,אמר כמעט על סף
מותו  :יי עודני מחפש " וזו תמצית עבודת האדם ,

עבודת האמן  :נודד ומחפש ,לו מצא  ,היה יושב
לבטח בביתו

 -ונרדם .. ,

אני מאמינה כי השרה שלנו )שולמית אלוני(
מבינה ללבו של האמן  ,אך חו ץ משרה יש גם

בתלמודיו ןבמדרשיו מיפי

-

תרבויות העולם וגם תרם חלקו

ואידך זיל גמור,

למה שמת)זראת תרבות המערב ,

דומני  ,כי אני מדברת בשם אמנים רבים

את האמנות בגופם ממש ,עליהם נאמר  ,כעל
כמותם נוטפי-זעה מרה  ,שיש בה לפרקים גם
מתיקות מוזרה  ,ויש ביניהם כמה

מטורפי  -תנועה  ,אשר בהגביהם אל על
ובנפילתם אל טרשים פוצעני י ם

-

הם מגמגמים

תוך גרוד מוזר ,כאותו איוב  :יימבשרי אחזה

אל;כ ".
זg plJf:'1י;ו'(' Ele,·a.ll
 () lt R(I!,n erע

lJ" (l/ldcs & Ap,' el

תודת י ל עושי הסרט :אורה ברפמן וצבי סלפון,
אין אני למודה בלשונם של סרטים  ,אך הסיום
שלהם לסרט נגע ללבי  :דמות עטופה גלימה
במרחבי-המדבר )מתוך הרקוד יי רעלה " ( ,

היחיד במרחב הא י נסופי ,שני האמנים השכילו
להראות את הרגל השוקעת בחול  ,רגלו של
הלך נצחי  ,בעולם המחול זוהי רגלו של הרקדן

-

החורש  ,החוצב באבן ובסלע של חלומותיו

-

ןלפרקים עד זוב דם  ,בענין זה מצאתי מדרש

מופלא בפרשת יי תרומה  ":ייבימי שלמה היו
מפסלים את האבנים עם דם תולעת אחת ,
שכל מה שהיו רושמים באות ודם  ,היה נחתך

ב י ושר ]ישר[ .. ,
ברזל " .ובכן -

מה שלא יוכל לעשות שום

תולעת

-

נטה אזן אל קרקע ארצנו ונקרא
כאבותינו במדבר :ייעלי
באר ענו לה "

אותו איכר :יי בזעת אפך תאכל לחם" אין

Ga hy

עושר התרבויות הקדומות

ששלטו בה והעשירו את עמה
הנסער והמתמר;ד שעם כל

בארצנו ובי י חוד בשם הרקדנים  ,שבחרו לעבוד

'" 1' 0

נופ י ה ,אט-אט היא חושפת את

קנאותו ומלחמתו על אלהיו  ,ספג

שררה

 liam Forsytheן WiTanz und
Sprache

-

אוצר תנועה זה עד י ן

מחכה למחרשת  -הרגל  ,לקורנס
הגוף  ,לא י זמל המח וללהב הלב

בלאנשין  ,שחידש פני הבאלט הקלאסי וידידו

-

1I

מתנועות

מחולות-העדות  ,מתנועות

האין זה אותו

יי אדם-תולעה " שמחתך את פסליו בדם? שאלו

הבאלרינה הרוסית היהודיה
הגדולה מיה פליסצקיה מגלמת
את התפקיד הראשי בבאלט
חדש מאת ג'יג'י קאצ'וליאנו על
פי מחזהו של ז'אן אנוי,
"המשוגעת משאיו" ,בלהקת
המחול של ריין ,צרפת,

לשלב באלרינה מ " אגס הברבןריס" בלהקה,

הכןר י אןגר א ף דןבר רןסית רהןטה ) .הןא נןלד

שתמיד מהמרת על תיאטרןו-מחןל? איך תןכל

ב ר ן מניה  ,אבל הןרין ממןצא רןסי  ,ןהןא עצמן

כןכבת-על שכמןתה

-

אפי;ן בגיל

- 65

להסכיס לעבןד עס קבןצת רקדניס צעיריס
מצןייניס ,אבל לא מפןרסמיס' כיצד להפיק

מגןפה  ,המןרגל לבאלט קלאסי ,את המאפייניס

סטאני סלבסקי  . ,התר ןצ צה מיה על הבימה

של הבאלט המןדרני ,כדי שהןפעתה לא תראה

ן ה צלי חה ב תרג י ל המשח קי " לת א ר א ת הזבןב "

מגןחכת?

בעצס בחירת נןשא היצירה טמןו כבר חלק
ז'או אנןי ,קןמדיה לירית ,המספרת על ברית

I

בעןנה שעברה בצרפת .אבל לפני

שאכנס לעצס הענייו  ,עלי
ל ה סבי ר  ,מה לדעתי יינןעז",
באמנ ן ת בכלל ןבמחןל בפרט.
א ח ת הבעיןת המרכזיןת ןהקשןת

ש ל אמנןת זמננן

תקןפה של

עשייה רבה עד

להגזמ ה

-

היא איך

ל ה יןת ייחדש"

ביו כמה

מאת ראדן קלאפר

הכן ריאןגראפיןת הנןעזןת ביןתר

-

הפ ע ןלה שלהס בהןמןר ן מ שחק  :הןא ביקש

אן תה " לתפן ש זבןב טרדו  ".א ןלי בזכןת ש י טת

הארי של התשןבןת :יי המשןגעת משאין " מאת
ז כיתי ןנןכחתי בהכנןת לאחת

למ ד באלט בבר י ת-המןעצןת(  .ןכך החל ש י תןף

ןמענייו.

העו ב דה ,שרקדנית בת

65

הסכימה

ל הופיע בתפקיד "המשוגעת"
הצבעוני כל כן ,בישרה טובות

נשיס זקנן ת ,
פאריסאיןת
טיפןסיןת,

ב ל יל ה ס י פר ל י ג' יג 'י בטלפןו  ,שהןא אןפטימי ,

המחליט ן ת

כי "למ יה י ש חןש הןמןר! "

למנןע את

ה יא ק ןדס כ ל א ש ה  ,ןלחזרה שלמחרת הןפ י עה

הריסתה של

ןעל ראשה כןבע מןזר  ,אןתן מצ א ה באחת

עירו היפה

ה ח נ ן י ןת בדרכה לת י אטרןו  .היא ני סתה את

על ידי כמה

ה כן בע  ,הכןרי א ןגראף קפ ץ על המציאה ,

קבלניס

ן בצע ד י ס ש התקרבן לר י קן,ד הכןבע על רא ש ה

תאןןי-בצע.

ש ל ייא ן ד ט  -אןד י ל " מתחיל לעבןר מ י ני גלגןלים .
ד מןתה של אמאל י ,הי א

במיליס אחרןת ,איך

המשןגעת משאין  ,החלה לצןף

ל ת פןס את תשןמת

בגןפה של מ י ה פ ל י סצק י ה .

ל י בן של הצןפה .בשל
כ,ך לא פעס מגיעיס

באןתן לילה שןב צ לצל אלי

ה יןצריס לייחידןשיס"

ג'י ג 'י  .בהתלהבןת הןא סיפר ל י,

קיקיןנייס חןלפיס,

שדיבר עם פ ל יסקציה אל

ש נ עלמיס שןב כעבןר

אןדןתי  ,ןשהיא הסכימה

ע ן נה אן שתייס ,המצאןת המתאימןת יןתר

שאהיה נ ןכח בחזרןת  .יי קפן ץ

למןח היבש של אנשי צבא אן עסקיס.

לרכבת ןתבןא לתיאטרןו בר י יו.

ב ת ק ן פתנן ,התעןזה האמיתית היא לא רק

א נחנן מתח י לים בשעה אחת

לבחןר באמצעיס בלתי מקןבליס ,

ןשלןשים בצהריים ".

שהס דןןקא

מק ן בליס מאן,ד אלא ללכת עד הסןף עס

פג י שה נרגשת עם הרקד נ ים  ,ש לא ראית י

ה אמת הפרטית של,ך ללא קריצה למה שעןד

שנתי י ם  ,כןלל נש י קןת לפי מיטב המסן ר ת

לא נעשה.

הצרפת י ת  .ןאנ י בדרך לאןלם החשן,ך ב ן

מאז נןסדה להקת Thea tre C horeg rap hique de
) ,Rennes et de Bretag neייהתיאטרןו

י היה ע לי לשבת בשקט ןלא להפר י ע ,
מרןצה מהזכןת הגדןלה שנתגלגלה לידי  .ןהנה

א שה שהל י כתה עליזה  ,קלילה ", en dehors " ,

ה כןריאןגראפי של רייו ןאיזןר ברטאו "  (,בשנת

,1979

דקת גיזרה  ,שערה אסןף בסרט לבו  ,הןלכת

שבראשה הרקדו ןהכןריאןגראף ג'יג'י

לפני  .אהה ,לא רק אני הןזמנתי לחזרה' "

קאצ'ןליאנן ,הןא הןלך בעיקביןת בדרך זאת,

-

לעיתיס ב ה צלחה גדןלה ןלפעמיס ללא

אני אןמך  ,ןהרקדנים צןחקים .ןאז בתנןעה

הצלח ה  ,אבל תמיד נאמו לייאני מאמיו" שלן.

ז עי רה ה י א מפנה את ראשה ,ןאני רןאה את

ע בן דת ן מעןגנת במסןרת הבאלטית הקלאסית

הפרןפיל המפןרסם  ,את המצח הגבןה  ,את

המ בריק ה ביןתר ,ןבד בבד באסתטיקה

האף החןתך כא י לן את האןןיר ,ןמה שאי נ ן

נראה בתצלןמים  ,קמטים זעיריס  ,מס י מני הגיל:
לפני מיה פליסצקיה .

ה אקספרסיןניסטית בהבטיה החדשיס.

קאצ'ןליאנן נןלד ברןמניה  ,ןעבד בןןפרטאל עס
פינה באןש ןבאססו במחיצתן של קןרט יןס ,
בשניס

,1974 - 1972

אחרי שעזב את מןלדתן.

ומתון התנועות האוטומאטיות

"היפות" של הבאלרינה פורצות ל אט
לאט תנועות חזקות ,מהירות ,שבכל

בשנת  1992שוחחה עם קארדן
הבאלרינה הרוסית מיה פליסצקיה,
שאמרה לו ,שהיא מעוניינת לשוב אל
הבימה ,אבל לא בבאלט הקלאסי

זאת נושאות את אבק הזהב של
ה"סיגנון"
מיה פליסצקיה עם ג'יג'י קאצ' ןל יאנ ן

Ma ia Pl issetskaia wi th Gigi Caciuleanu
פי יר קארדו ,מעצב האןפנה הידןע ,גס הןא

ת ןר ס ח שןב לאןמנןת ,ןאחד מידידיה ןתןרמי ה

הפ רטייס של הלהקה של רייו .בשנת 1992
שןחח ה עס ק ארדו ה באלרינה הרןסית מיה
פ ליסצקיה  ,שאמרה לן ,ש ה יא מעןניינת לשןב

אל ה בימה .אבל לא בבאלט הקלאסי ,בן
הב ריקה שניס רבןת ,אלא דןןקא בסגנןו מןדרני
י ןתר  ,חן פשי ,כזה המש ת מש באישיןתן של
ה רקדו ןברןחן .שיחתה עס פייר קארדו

הן ליכ ה לשידןך עס הלהקה של רייו ןעס

קאצ' ן ליאנן.

העןבדה  ,שרקדנית בת  65הסכימ ה לה ן פיע
בתפקיד ייהמשןגעת" הצבעןני כל כ,ך בישרה
טןבןת  .הכל הסכימן לשמ ן ר בס ן ד א ת ה ס קןפ

ע כשין הןא שם למעלה  .רןצי! " .

העיתןנאי של שית ן ף הפעןלה המי ןח ד במינן,
עד לאחרי גמר הנסיןנןת הראשןני ס ן ה פג ת
החששןת ההדדייס.

הגעתי לפאריס בדיןק ביןס שמיה פליסצקיה
הגיעה לרייו .ןכך נעשיתי עד ל ת חיל ת שי תןף
הפעןלה ביו פליסצקיה ןהלהקה של ג'יג'י.

ם~

ה מעסיקן ת אןתן ,ןאלה שהתעןררן אצלן עס

ס~

פ ניי ת ה של ה כןכבת פליסצקי ה  .אך אפשר

דלה ,לא היתה שאלה של תקש ן רת ,כי

I

ק אצ'ןליאנ ן  ,אני מןדע היטב לשאלןת

האחד למשנהן  .ןהם מתחילים  ,כאילן בעיקבןת
הר ג ל פרטי שלהם  ,ב " גירןש הזבןבים
ברבןריס ' יי תארי לעצמ,ך שזבןב ליד אפ,ך לא ,

איש מאנשי הלהקה לא הןזמו לפגיש ן ת
הראשןנןת ביו הכןריאןגראף לבאלרינה .על א ף
שהיא אינה דןברת צרפתית ,ןהאנגלית שלה

בזכ ןת ידידןתי בת עשרןת השניס עס ג'יג'י

ה כ ןר י אןגראף ןהרקדנית נעים מקצה הבימה

הטרדניס " ןהןא מתעצבו :כ י זבןבים אינם

ןמתןך התנןעןת האןטןמאטיןת יי ה י פןת " של

הבאלר י נה פןרצןת לאט לאט תנןעןת חזקןת ,
מהירןת  ,שבכל זאת נןשאןת את אבק הזהב של
ה " סיג נ ןו ·" ןזאת בדיןק דמןתה של המשןגעת ,
אשה זקנה  ,חצי מטןרפת  ,חצי חכמה  ,הרןצה

ל ה פ גיו בלבןשה ןבהתנהגןתה יי סיגנןו " סיגנןו
של עןלם ישו  ,מבריק  ,שעבר כבר מהעןלם

ס י ג נ ןו שה י א היתה  ,אןלי  ,שייכת א ל י ן אן לא ,
ןאיו זה משנה אם כך אן כך היה  .ן " סיגנןו " זה ,

הח ש ןב כל כך למשןגעת  ,הכןריאןגראף מנצ ל

,בודתו לצרכיו,

בדרכי חזרה לפאריס ,נים ולא
נ י ם  ,אני מדמיין לי את
פליסצקיה  ,עם הצעיף של
המשוגעת  ,שהיה פעם מפואר
ועכשיו הוא כמעט סמרטוט ,

רוקדת עם הסוחר הג'ינג'י

)קאצ ' וליאנו עצמו(  ,בריקוד
הנצחון על הקאפיטאליסט ,
שהתכוון להרוס את רובע
שאיו למען רווחים,

היה עלי לשוב ארצה  ,ולכן לא
ראיתי את העבודה השלימה ,
שבכורתה היתה ב " אספאס

קארדן" בפאריס ,הלהקה

מריין הופיע עם באלט
יי המשוגעת משאיו " בהצלחה
גדולה גם ביפן  ,ובסיור בדרום
אמריקה,

אבל זכיתי לראות איך צפה
מי ה פליסצקיה ] יי המ ש ן גע ת משאי ן  ",צ לם  ,א ל א ו ד י א גא

וגדלה בגופה של אחת

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

הכוכבות הגדולות של הבאלט

במאה ה  20-דמותה של

..r

המשוגעת משאיו,

~

אלדד ברון נולד בירושלים ב  .1967-למד מוסיקה בתיכון שליד האקדמיה ע"ש רובין.
בעת שירותו הצבאי שימש צלם של מערכת "במחנה" .עם שחרורו היה צלם  -עיתונות.
משנת  1987התמחה בצילומי מחול ,והיה צלם-הבית של להקתו של ירון מרגולין.
כיום משמש צלם קבוע של "תיאטרון הגשר".
תערוכתו "תנועה בזמן אמת" היא תערוכתו הראשונה.

כל התצלומים בתערוכה הם מעבודותיו של ירון מרגולין בארבע השנים האחרונות.

I

צלם בוחר עמדות מסויימות מתוך
זרימה בלתי-פוסקת של אירועים,
מלאכת הצילום הינה הקפאת תנועה,

לפני הצלם עומדות שתי אפשרויות :
האחת

-

סטאטית  ,השניה

-

דינאמית ,אם

הצלם רואה את התמונה בדמיונו ,לפני שהוא
מצלם אותה  ,הרי שדמיונו הגדיר את גבולות
התמונה מראש והם ברורים לו והתוצר
שמתקבל ה י נו חזותי וסטאטי,

I

נרב  Iעיי

כדימוי  ,אלדד ברון הוא הצלם של

:ב.ז.Yכן
א.Y.כנר

השושנה בהיפתחה  ,יי קצות החוטים "

של גופי-הרקדנים בצילומיו נשארים

אודיטוריום רבקה

כמעט תמיד פתוחים  ,וכך הם נעים

קראון /

תאטרון ירושלים

להם  ,שטים בחלל התמונה ונמוג י ם אל עיני
המתבונן הרגיש,

הוא תופס את הרגע  ,אבל לא עוצר אותו,
מצלמתו מקפיאה נקודה אחת מתוך מהלך
התנועה ,אך זוהי נקודה דינאמית ,יש בה

כאשר הצלם עוקב אחר המציאות מתוך

פוטנציאל תנועתי  ,שניתן לחוש אותו

סקרנות ומתח  ,על מנת לגלות את מה שעדיין

בבירור ,המרחב הנסתר ,הרגשי  ,מתגלה

~.

אינו גלוי לעין  ,אך אמור להופ י ע ולהפתיע,

להרף-עין ,כאילו יו צ א מאחורי הפיגורה

תגלה תמונתו עומקים חדשים ותהיה

המצולמת ,הקפואה לכאורה ,לאובייקט

דינאמית ,

אף שהונצח ברגע דומם אחד מתוך המהלך

בתערוכתו הראשונה ,ייתנועה בזמן אמת " ,

מציג אלדד ברון שלבים שונים ביצירות להקת

השלם

-

-

יש חיים ,הוא נמשך,

את כל אלה הוא עושה כמעט מבלי-דעת,

המחול של ירון מרגולין  ,הפועלת במלחה ,

הוא מניח לעצמו לרוץ בחפשיות על

ירושלים ,ב " שירת גברים " נמצא שלב מוקדם
של הזרם החדש  ,וב " מחולות בני ברית דוד"

בקצה האצבע שעל הדק-הצילום  ,זוהי

וב " תופת" התנועה דוחפת לשיחרור

מלאכת מחשבת של רפלקס תנועתי מדוייק,

מתכתיבים חזותיים חיצוניים מקובלים,

הוא מיילד מתוך מצלמתו את הרגע הדק ,

הייחודי של אמנות המחול ,באמצעותה הוא

מגלה מה שעדיין אינו נראה לעין ומבחין בין

בחזות הדוממת,

כשרונו לא רק בכ,ך אלא גם בדבר הפשוט

הצד הסטאטי של התנועה הכבולה  ,לבין
הרצף התנועתי שבמחול ,צילום זה מהווה,

של ירון מרגולין מספקת לנו רגעים

לפיכ,ך אמצעי מחולי חדש וכלי ניתוח

מחוליים רב י עוצמה ,

בהתפתחות המחול,

נפתלי עירוני

6.

צחי רייד

/
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הרגיש כל  -כ,ך המעניק אפקט של זרימה

ביותר  :בחירת הנושא  ,ואכן  ,להקת המחול

בלתי-רגיל  ,המאיר כיוונים חדשים

' , ~, ~~.

...

הסקאלה של התחושות  ,המרפרפות לו

שפת הצילום של אלדד ברון מתאימה לביטוי

~
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~

-

~
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להקתו של י רון מרגול י ן במבחר
הכוריאו ג ראפיות

ע בודותיו

Eldad Baran Photo Exhibition
"f\\ו. orment In Real Time"; Yaron
Margolin 's dance company in
his ch reograph ies
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כיום בחוגי המחול הישראלי  ,בחר לבסוף ז י ו
ב"שיר האשכול ית" כמוטיב ראשי לעבודתו,
המוקדשת לדמותו רבת  -הפנים של

זי ו פרנקל נולד בקיבוץ בית-אלפא שנה לפני
שחבר אחר מא ותו קיבוץ  ,זאב חבצלת,
נהרג בתאונת טרקטור בבריכות  -הדגים.

" להקת המחול הקיבוצית" מבצעת
את ע בודתו של זיו ,ייאש כולית
הכס ף "  ,מחול קבוצתי  ,שהוא

זא ב.

יייש בשיריו של זאב הרבה
ציפור י ם ויונים ,כמוטיבים

בבח ינת מחווה כוריאוגראפית

חיזרים " .וזו הסיבה  ,שזין

לזאב חבצלת.

זאב חבצלת
שה  Iה בו

מא  Iש-הרנסאנס
I

הציב על הבימה פסלונים
זעירים של יונים  .אבל

•

-

האמ תן  -שכתב

המוטיב החוזר המרכז י

בעבודתו הוא המעגל ,
זה של הה ו רה' I .כי זה

יי מעגל המסמל את

"

'יהיח,ד אבל לא כצורה

ש  Iר  Iם  ,עסק

בב  Iמון סרטן

קולנוע ,עבד

•

ככור  Iאוגראף ,צננר

והלח  Iו ,הצטננו
בתחום זה של
ב  Iמון ריקודי-עם

ישראל  Iם

• u
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בתחום המחול העממי
הישראלי ,שזאב היה מחשובי
יוצריו ,היחסי ם בין מחול
אמנותי ,שנוצר על י די
כוריאוגראפים מקצוענים ומחול
עממי  ,שנרקד להנאת הרוקדים,

סגורה ומחייבת ,אלא
כמעגל ,בו בל אחד
יכול לרקוד לפי
תחושתו של ו .מעגל על
בס י ס צעד פשוט  ,של
ההורה  ,שכל אחד י וצר
בו ואריאציה חופשית ".

ה אוני סונו -

משמע

תנועה אחידה המתבצעת

בו  -זמנית על ידי כלל

הרוקדים

-

הוא בסיס

לשינויים אינדיבידואליים.
וזה  ,לדעתו של זיו  ,מבטא את
רוחו של זאב.

מורכבים וי וצאי -ד ו פ ן  .ריקודים שנוצרו

לצורי מופעים בימתיים  ,על פי רוב
טקסיים  ,בע יק ר בק יבוצים ,הפכו לריקודים
חברתיים  ,אבל להקות המופיעות בארץ
וברחבי העולם ,עיצבו אותם לבימה ,כחומר
כוריאוגראפי גולמי.

ישראלים עבור חגיגות בקיבוצו ובעיקר
לקראת מופעי להקות נוער יש ראל י ות
בכ נסים בינלאומיים של מה שנקרא בשנות

ה  40-וה 50-
"אשכול  Iת הכסף :מטאפורה
הצופנת בחובה אוירה של ל  Iלה
בפרדס ואור  Iרח ,אהבת נעור  Iם

וק  Iרבה אל הטבע

יי הנוער הדימוקראטי" ו"תנועת

השלום  ",שהתקיימו בבירות מזרח-אירופה
שתחת השלטון הסובייטי  .הוא עיצב
מופעים מלאי תנועה ותנופה  ,ששפעו
התלהבות נעורים  ,חן צברי מיוחד והעידו על
יכולתו לעצ ב תנועה בימת ית מורכבת
ומרגשת .

זאב חבצלת
האמיתי

-

-

שהיה בו מאיש-הרנסאנס

שכתב שירים  ,עסק בבימוי סרטי

קולנוע  ,עבד ככוריאוגראף ,צייר והלחין,
והצטיין בתחום זה של בימוי ריקודי -ע ם

ייאבל זאב היה ,קודס כל  ,ר ומנטיקן".
אומר זיו  .מחקירת עזבונ ו של זאב  -יומני ס ,

-

מכתבים  ,ציורים ור יקו ד יס ,שמבוצעים גם

המעגל ,כצורה מושלמת ,שימש כבר
כורי אוגר אפיס רביס לביטוי ההארמוניה .
למשל ,ביצ י רתו הגדולה של חוסה לימון,
ייעת לכל חפץ  ",המתא ר ת את הניגודים
בפסוקים התנ "כייס מספר קוהלת ',ג)
א-ה(  ,ייע ת לבכות ועת לשחוק ,עת מלחמה
ועת שלוס  ", ...משמש המעגל כמוטיב של
מעבר ,של איחוד הניגודיס שבפסוקיס
הנרקדיס .

מוטיב נוסף בעבודתו של זיו הס משחקי
ילדים  -עולס של על ומ יס ורומנטיקה ,של
אהבה ראשונה ודמות אימהית ,החוזרת אף

היא בשיריו של ז אב.
נינוד צורני להורה ולהרמת הרנלייס הפרועה

שלה היא הדבקה  ,הכןללת רקיעות חזקות
אבל נמוכות.
מופע ה מ שלחת הישראלית לקןנגרס ייהנוער הדמןקראטי  J1כבודפשט ] , 1953 -כור יאיג ר אפ)ה יבימ ןי :זאב חבצלת
 he Isroeli dance performa nce choreographed by Ze'ev Choyozelel, Budapesl , 1953ז

שורת רוקדיס  ,ההופכת לעינינו למעגל או
חצי נורן ענולה ,היא אמצעי כוריאונראפי

 O=Dכב ~cיyככ=ם

•

ךז ~ כב

 O=Dכב Yי ~Cבכרב

ךז ~ כב

•

 O=Dכב yי ~cם

נןסף ,בו משתמש זין ביצירתן ,שיש בה

נסיןן ליצןר אןירה של תקןפה ,מבלי
לגלוש לארכיאןלןגיה אן נןסטאלגיה,
ייאשכןלית הכסף"  ,מטאפןרה הצןפנת
בחןבה אןירה של לילה בפרדס ןאןר ירח,

אהבת נעןרים ןקירבה אל הטבע  -כל
אלה מרכיבים מרכזיים בעןלמן של זאב
חבצלת  -הןא ,לדעתי ,מחןל שיש בן
יןתר משנראה בצפיה ראשןנה,

המןסיקה שכתב ישראל ברייט אף היא
מרכיב מןדרני ,לא נןסטאלגי ,המעניק
למחןל תחןשה של חריפןת מסןיימת,
עכשןןית,

המוט  Iב החוזר המרכזן בעבודתו

הוא המעגל ,זה של ההורה" ,כן זה
מעגל המסמל את ה  Iחד ,אבל לא
כצורה סגורה ומח  IIבת ,אלא
כמעגל ,בו כל אחד  Iכול לרקוד לפן
תחושתו שלו"

סיפןר חיין של זאב דןמה
היה מתחילתן ןעד סןפן

למחןל .ללא הןןה ,תמיד
בתנןעה ,בחפןש ,

במחשבה קדימה על

העתי,ד ןאל העתיד  .אבל
זאב לא רצה עתיד של

אין זה ריקןד ייביןגראפי" במןבן הצר של
המילה ,אבל דמןתן של זאב חבצלת,
בכןבע קש רחב שןליים ,נעןל סנדלים
מרןפטים ןתרמיל צד תלןי על כתפין ,
שפמן החבר 'מני כניגןד למבטן המרןכז

r

אבל הרך  -כל אלה ניצבים מא
התנןעה,

ק וון ם

n

ךךמ ו

מקריןת ,חלילה ,אן

עתיד של אבןלןציה ,של התפתחןת איטית ,שלן עצמן ,שאין

בה יד מכןןנת  .הןא רצה עתיד מןדע ,מכןןן ןמתןכנן מראש.

ו

בשאיפה ליצןר חברה טןבה יןתר ,חייס טןביס יןתר

שו
מאת משה קדם
יש הגןרסיס  ,שבמחןל
מןשג ההןןה אינן קייס ,כשס

רעןת ,אהבה ןשןןיןן בחברה אנןשית חדשה  .חייס של אמןנה

n

ואב חבצך

שאין באפשרןתנן לעצןר את
צמרןת העציס ,את התרפקןת הגליס
האין-סןפית על החןף ,כך אין אנן יכןליס
לעצןר את עצס החייס ,לפיכ,ך ההןןה אינן

קייס  ,אלא כגשר המגשר בין העבר ןהעתיד,
ככה זה במחןל-החייס ,ןכך זה קןרה במחןל,
שלא כמן ביצירןת ציןר אן פיסןל ,להס יש עבר
ןהןןה  ,היןת שאחרי גמר עיצןבס בעבר הס

הןפכיס באןפן מיידי להיןת קיימיס בהןןה
תמידי ,בלא עתיד ,כלןמר  ,שןס התפתחןת
נןספת לא חלה בהם,

במחןל ,התנןעה חןלפת ,משתנה ,כמן בחייס,
בתנןעה מתמדת ,הצירןף של עבר ןעתיד דרך
גשרי ההןןה ,כך זה עס הרקדן ןהרקןד .כל עןד
הןא מחןלל ןהתנןעה נמשכת ,יש חייס  .באס
נעצןר את תנןעת הרקדן ,הןא יהפך לגןף
בחלל ,כמן פסל  .הריקןד ימןת .
בספר שכתב נתן שחס לזכרן של זאב חבצלת
)למעלה ןלמטה( ייאשכןלית הכסף"

;

המחןל הקיבןצית" ;
"The Silver Gropefruit" ; the Ki bbutz Do nce
Compony" ; Choreog ro phy: Ziv Fren kel

נכתב:

כןריאןגראפיה  ,זין פרנקל

'ייבאין '>תי,ד גס ההןןה מת ,אך העבר קס

לתחייה ,פרט פרט "

בטןב ןשמןש במןעיל.

כל חיין ,ייתעה" זאב במעגלי חייס
שןניס  .מילדןתן ,בה למד על

חד-התאייס ,ןחבק טבע ןחי ,ןעד

בגרןתן ,בה עבר מעןלס החי אל

זרימת הנהר  ,את רקןדן של הרןח הטןפף על

" להקת

-

של

האדס ,השירה ,הריקןד ןיתר האמנןיןת ,נראה

שמתןך הסבלנןת הדרןשה ללימןד חיי

הסנדלית ןהאמבה ,נןלדן אצל זאב הכשרןן
ןהיכןלת להקשיב לזןלת.

אהבת ילדיס לחי תמיד התבטאה ב"לגעת"

"ללטף" )טלה  ,חתןל אן כלב( ,צןרת אהבה 'זן
הןבילה אדס כמן זאב להתקרב לאנשיס
ןלגרןס לזןלת להפתח נפשית ,היה לן חןש

מיןחד לכל שנצרך למגע-יד פיזי אן נפשי,
ןתמיד לאחר המפגש איתן ,מבלי משיס ,נעתרן
אנשיס למגע ידן ,שהןשמה על כתפיהס ברן,ך
ברעןת  .כף יד בןטחת ,רחבה ,שגרמה לגןף

ןלנפש חסרי האןניס של הזןלת להשען עליה.
בשירין ,כבשאר שטחי האמנןת בהס עסק,

תמיד חפש

אןתן משהן שלא נראה לעין

הבלתי מזןיינת ,שחןשין של אדס תןפסיס
ןמדחיקיס פנימה באחת אל תןך ישןתן ,לגבי
זאב ,נראה שתהליך האןסמןזה בינן לבין

הבלתי-נראה ןהבלתי אמצעי היה תהליך
לגמרי רגיל ,לגמרי יינןרמאלי'!
זכןר לי אישית אןתן יןס בן נכנסתי
לחדר-האןכל הגדןל של בית  -אלפא ,שחררן
אןתי באיחןר מן הצבא ,ןעד שהגעתי בטרמפיס

כבר ירד הערב .החזרה לקראת נסיעת הלהקה
לכנס הנןער הבינלאןמי ברןסיה כבר החלה,

לא הכרתי איש בלהקה ,גס לא את זאב .
נכנסתי בהיסןס ,מבלי לדעת למי לפנןת  ,איש
מהרןקדיס לא שס ליבן אלי .הןפיע זאב ,איני

יןדע מניין· חייך חיןך רחב ,הןשיט לי יד ןאמר:
ייאתה מןסה!"

עינין הין טןבןת .ןבאחת היסןסי נעלמן ,כמן יד

בלתי-נראית נגעה בכל מהןתי ,ןבאחת הרגשתי
אחד מהחבןרה .נכנסתי למעגל .עינין ליןן אןתי
כל אןתן יןס ןימיס רביס אחר-כך .
זאב היה איש הקצןןת .הפרדןקסיס שכנן

בחיקן באןתה הרמןניה חלןמית ,יישנגרילאית" ,

של ייןגר זאב עס כבש"
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הפר דןקס של יי החיי ס הס קןדש
אחד ן"איני מקבל הןרא ןת

למפעל II

מאיש II

מצד

מצד שני ,

אבל הפרדןקס הגדןל ביןתר בחיין היה ,שעס
כל אמ ונתן  ,שהמטרה מקדשת את האמצע י ס ,

כ ש ז ה נגע לבני אדם

הס ת מיד באו קןדס'

דוגמא טןבה לכך היא התנהגותו ,כשליח תנןע ת
הנוער  IIהשומר הצעיר

II

לא ןתן עץ המניב פ י רןת
שןניס בן-זמנית ,

באיטליה ,שעה שב י ק ש

נראה שההשפעה ה י תה

בלתי אמצעית
 "אןסמןטית " .זאב עצמן כתב בנעןרין:

" לעתיס א תה )אדס(

להגשים את חלןמ ן ןלהשתלם בבימןי סרטי

תקןף הרגש ה מטרפת

קולנןע בצ ' ינה  -צ'יטה ברןמא .עד שלא הביא

מאימת הדמןיןת

את הק ו התנןעתי ,שעלין היה מןפק,ד למצ ב

ןהמראןת הנגליס בת ן כך

סביר

-

ל א ה לן ללמוד .

)בתןכן( ןמבקשיס את

יחד עם זאת ) ,עןד פרדןקס( אהב תחרןיןת,

ןמןכ רח היה לנצח  .לא כדי להשפיל א ת הזן לת,
אלא כדי למצןת מ עצמ ן הכל ,עד קצה גבןל
היכןלת

-

ןמעל לז ה .כא Jר \,היה מנצח ,לא הי ה

מא ןש ר ממנ ן  .א בל תמיד נ תן למתחרהן את
ההרגשה שזה הי ה מקרי .כאשר הפס י,ד נע כ ר ה

רןחן עליו .אכל הןא רגז רק על עצמן.
 IIאהבתי הרוח קל ה כ נפייס  /אהבתי את שמש

האןר " ...

שרן בהתלהבןת  .זאב לא רק אהב א ת

הרןח קל הכנ פיס  ,אל ין יכןל היה להפקיר את

פןרקנס ,את היןתס

לעןבדה בדרך האמנןת .
אתה מבקש )ןיבוקש אז(

לשןןא את הכןח

לתפסס ןלהעמידס זה
בצד זה ןז ה בתןך זה  ,לתת להס את הצב עיס,

הראש נןטה אל הכתף  ,המכןסה בסדין .

הכיןןניס ןהתכניס ,להכניס בה ס מאןןייס ,חןס

גבת-עין אחת מקןשתת יןתר מחברתה,

ןקןר  ,ריח ,קצב שןנה  .להספיג אןתס בצליליס

כבתהיה על חלןס שאין לן פתרןניס !' )שחס  ,ע '

ןלכןף עליהס את הדןמי יה .להאיר אןתם

(10

באןרןת רןן י ה צבע ,ן להביא אןתס בגסיסה אל

כשהיה בן חמש-עשרה .הרישןס  ,שמעיד רבןת

העלטה .את הכןח ,את הזמן  ,את היכןלת ,את

על אןפין של זאב  ,גרס לזיעזןע חזק ןלביקןרת

פנין ללטיפה חרישית ,בעןד בלןריתן שטה

הטכניקה  ,את כל אל ה אתה מבקש )יבקש(

לאחןר כמן שביס מתנפנף של כלה  ,המתקדמ ת

ןאינס .בןדד אתה ניצב בכלא השס גבןל לאשר

בגילןי לב אדס אנין  -רגש  ,אשר שמען של

לקראת אה ןבה .אלא גס את הר ןח העזה אה ב .

בתןכד) .בתןכן( .אתה מצטער הבינןני ,נעבןד

נגדה יכןל היה פי ז ית "לשפ ע" את גןפן ןלדחן ף

הרישןס הגיע לאזנין(" .כיצד יכןל נער בן

ביח,ד נבין אף ברמז .נדע שהאמנןת היא אחת

חמש-עשרה לשבת ליד מיטת אימן המתה

בריח ,בצבע ,בשןרה ,בצליל ,באןפ ן התנןעה,

ןלציירה?"

Yן.
להו  rמןדד עי.כ

בציר ן פיס ללא סןף ההןפכיס לאןרגניזס חי

היןס  ,כאשר אני מנסה להעלןת על הנייר את

ןנןשס ,נאבק ןמתפתל נןאק ןנרגע כמרןקן

די ן ק ן דמןתן של זאב  ,ןלצייר את הצבעןניןת

מתןכ ן  .ןבכל זאת מכיל את הכל  ,כדי לנסןת

ה אפיינית ל מחןל ןת  -חיין שנפסקן של א ב ז מנס ,

א חרת מחדש ,כאשר יתחבר אלי ן .

איני בא לספןד לן ,אלא לשזןר שנית את
מקלעת חי י ן  .לרקוד מ חדש את הנען ריס

 IIלא אעצ ןר כןח לשאת בלחץ הזה .אני אצא

-

אב יביו; לטןו ת בחןטי כסף את בגרןת העשי י ה

כמנהיג.

שלן .

במעגלי חייס שןני ס  .הןא נע בחןפש יןת מן

אןבה! הנרחיק לכת? הרי אין קץ לאש

הטבע אל החי ,אל הציןנןת; הקיבן ץ ,אל

הלן חשת בפניס כי יציתיה ,ןחןמר הדלק רב.

הש י רה  ,המ חןל ןנ פש האדס  .בכןלס הרגיש

אימת חןסר החמצן היא אשר תעןררני

בבית .דןמה ,שלא היה שטח אחד שכשרןנן ב ן

לכבןתה ,ב ט ר ס לחכיה סןגריס.

לא היה מירב י  .אןמריס ,שהתפןח אינן נןפל

העןד שעה ארןכה אטייל חבןל בצל הספק

ררוןק מהעץ .

ה איןס .נראה כי שעתי קרבה ןהן לכת

חשיפה זן למעגלי חייס שןניס ,להתפלגןת פיזי ת

מאמן ירש את האמןנה בטןב ןביפה .ןכאשר

II ...

הנעלה שבהן) ... .אפשר( להתגבר על כןח

... 11

מהלכת מעדנןת ,בשמלה

-

כןח ,בלכתה ,באןתה

שמלה לבנה ארןכה".
עזבן נן של זאב הניב שירי נעןרי ס  ,מכתביס,
טיןטןת של תסריטיס ,ספןריס שנעזבן באמצע,

מנגינןת ,ריש ןמ י ריקןדיס ןתנןעןת על הבמה ,
רישן מיס  ,ציןריס ןכן ! גבב ניירןת בלי סדר ,
ללא תאריכיס.

לא הרבן

להשתמש בטלפן ן,

נר א ה שהיה בן סדר כלשהן  ,א ן התחלה  ,אמצע

אלא ביקרן א י ש

ןס ןף  .. ." .עיזבןן זה אינן דןמה לא ר כ י ןנן של

את רעהן כדי

אדס שהביא את המןןת

ל קשןר שיחה.

שחס .

אבל לצד

בחשבןן "...

כתב נתן

ןבכל זאת ,כאילן בלי משיס ,ןל לא כל כןןנה

האב גס בגידןל

תחילה  IIגבר על המןת !' אלא שעןד בחיין,
ןביןדעי ן ,ניסה זאב לעשןת את א ןתן הדבר.

עצןס ן בנסיןנ ן ת.

על כנה אחת

הרכ י ב אשכןלית ,
מנדרינה  ,ל ימ ןן
ןתפןז .זאב משןל

אד בתןך הרישןל המכןןן הזה היתה כבר

מסןרת ןקןנפןרמיזס חדש .ה  IIמדיס

II

של אנשי

השןמר הצעיר הין מכנסיס קצריס מקןפליס

כ ין ניירן ת העזבןן  ,נראה

!' ..

נ יר מצהיב ,מקןמט,

מ קןפ ל כמן אגרת ,ןנשקף ממנן קלסתר פניה
של אשה צעירה ,שעיניה עצן מ ןת  ,רשןס

ב ע יפ ר ןן כימ י .השיער מןשלד על כרי ת לבנה,

זאב חבצלת i

רישום מ א ת ש מוא ל כ ץ 1949 ,

 9 49ן Katz ,

by Shmuel

Ze'ev Chavazelet ; drawing

ןנעלי עבןדה גס בקיץ .סגנןו הלבןש

קיפל ,ןלנעליס אמר לא .תמיד נעל סנדליס.
 IIלהיןת בלתי דןמה לחלןטין לאיש המןפת של
הצןפיןת החלןצית ,ןבה בשעה לזכןת באהדת
החניכיס  ,זה תןבע כשרןן מיןחד במינן

להתקשר אל הבריןת'! )שחס', ,ע

(67

נראה )שמבלי להיןת מןדע לכך( זאב היה
הראשןן ,שהתחיל לחיןת את מןשג
ה "א נטי-גיבןר" ,שהןא הגיבןר האמיתי בתנןעה
הקיבןצית.

 IIלא תןפס את

זאב II

סיפר ידיד מידידין מנןער,

אדס שעשה עמן כברת דרד ארןכה  II ,היינן

עזב ןנן של ז אב לא היה מןגמר .כמן ח יי ן  .לא

הטכנאןת עסק

מצןחצחןת

-

להגשיס את "היל דןת י ןת שבשאיפןת  ,ןאת

לפעמ יס כסמל לאןמץ

ש בני האדס עדיין

בבלןרית בלתי מסןרקת ןבנעליס לא

היה ענין של הסכמה כללית

של זאב היה שןנה .את המכנסיס הקצריס לא

א ת אימס ,שהיתה

טל פ ן ניס  ,בתקןפ ה

בלבןש  ,זלזןל במןסכמןת הנןתן אןתןתין

אתה מאחד את הטןב ןה יפה ,אתה יכןל

ל בנה ארןכה ,כ ןלה אהבה לטןב ןליפה.

מןמחה

התפקיד החינןכי לא שיפר את הרגלין  .רישןל

)  IIשיבר (II

ןהיפה הןא הטןב' ! לאחין הצעיר ספר ,שןכר

לתקשןרת -

 IIבמראהן החיצןני לא חל שינןי כאשר בגר.

בקרב חברי התנןעה.

הכןב ד  .לרחף בחלל אשר בן הטןב הןא היפה

טכנאי במקצןען,

לחייס אמהןת שנחטפה לפתע  .ןמי שבאמת

הכיר את זאב ,ידע שהןא היה מנהיג מלידה.
אד בכל תחןס תמיד היה שןנה מהמקןבל  .הןא

מסןגרי אן שאחזיק את תןכי ןאהיה רןצח.

מילדןתו) ,כך נאמר( ןדרד כל חיין  ,ייאבד" זאב

עןד בילדןתן.

מתפלא על שניסה לשמר את דיןקנה ,ןלהחזיר

ר ןצח בגלל שיגרה ןחןסר כןח בדפ ןס בינןני

ןמקןבל .ןאס יאחזני הסער ,הארחיק לכת!

ן נפשית לכל

מי שהכיר את זיקתן של זאב לאמן ,לא היה

גס לא דאג להיןת מקןבל  ,כדי להיןת מקןבל

הנינשא זה בצד זה ןבתןך זה? הנינשא לאשר

הכיןןניס החל ה

~-

זאב רשס את פני אימן ,שהלכה לעןלמה

רבה אפילן לידידיס קרןביס II .זןעזעתי") ,הןדה

קדי מה ,תןד כדי הרגשה  ,שאין כןח שלא ין כל

.kt

ך: ~ jכב,

שתחתין גד ל בילד ןתן .

ח ין אצלן בשלוס זה עס זה.

-

: O=Dכב~,לבכ=D

•

: O=Dכב~,לבכ=D

בטןחיס שיהיה מנהיג .עשה רןשס כזה .פתאןס

סיפרן שהתחיל להרקיד ןעןשה חגיגןת .מה

קפץ עלין? ןבסןף עןד סרטיס ) " ...שחס ,ע' (. 12
תשןבתן של זאב צפןנה במכתב שכתב הביתה

מחן " ל  ,כאשר היה מנהלה האמנןתי של להקת

-

המחןל שנןעדה לייצג את ארץ-ישראל

העןבדת בפסטיבל  IIהנןער

הדימןקראטי : II

 IIכאן

זרקתי לכל הרןחןת את הבגרןת הזאת .אין לי
צןרך

בה ...

אני בןחר לא להרבןת 'חכמה',

כלןמר לא להתבגר'! כד היה האיש ,ןזה
סיפןרן .את חיין חי ער .כדי להיענןת כהד לכל
 IIרןח נדיבה"

tI-

שמאיר ...

בל מת
תא ירה
במה

מערבית

קיל

e

•1 ~n
רלטןוג מוצקיע הרראתל בן  04ן מעוםיד
לקבתל ולטקהג לmנפ בשתוע ההדט.ע ואתלר )ולע(
~

-

.

_

_

_

ד_

דנאור מערכות תאטרון ואולפנים בעיימ טל 266-7 .ן 0 ) -540
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פקס0 ) -5490757 .

להקת מחול בת -שבע

מנהל אמנותי אוהד נה:היו

ספטמבדיארקטרבר נרבמבדידצמבד

בת IIא ,ירושלים ,חיפה ,לובוו), ,ובוובווי ,ו)-האג ,בויסל
זכבחר זכזכופעי הלהקה הכוללים

יצירה בבכורה

עוךמית

ללהסה
השלושים
חגיגות
בפתיחת
השנה,
את
מסיימים
סינרמה ת"א  29י  30י ר  3לדצמבד
פרסי[ב במשרדי ה 'להקה סל:

03-5171471

~
"
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בעשור שחלף התהדקו מאד היחסים הלא כל
כך פשוטים בין המצלמה
יותר זו של הוידיאו

-

-

זו של הסרט ועוד

לכורי אוגר אפיה,

מפגשים  ,קורסים ,תחרויות מתקיימים ,ולא
מעט מאמרים עיוניים ראו אור בתחום

מתפתח זה בעולם,

גם בארץ יש אמנים לא מעטים  ,העוסקים
בחתונה זו בין הרקדן החי והקסטה

המוקלטת ,אחת מאלה המרבים לעסוק בכ,ך

היא נעמי פרלוב  ,שעבדה שנים לא מעטות
בצרפת והיתה מע ו רבת בהסרטת יצירות,

לדעתה  ,כל הסרטה היא בגדר התערבות
בעצם המחול והכוריאוגראפיה  ,ואת זאת יש
לזכור בשעת התכנון והמעשה ,
ייהמצלמה היא עוד רקדןי י

-

אומרת פרלוב-,

יי ואפילו רקדן ראשי  ,כל י קאט י הוא חלק
מהכוריאוגראפיהי'.

איך למנוע ,שהךמויות יתגמךו ושאת
השטח העיקרי בתמונה לא תתפוש
רק ריצפה סתמית

מכל סרטי-המחול של כוריאוגראפיה שלא
נוצרה מראש עבור המצלמה  ,שראיתי ,דומני

שהשלם ביותר הוא זה המתעד את יי פולחן
האביב יי ,בגירסתה של פינה באוש ,מצלמה
אחת ויחידה  ,ללא י קאט י אח,ד ז,א ,בצילום
רצוף של המחול כולו  ,העובר מתמונה כללית

לצילום מקרוב וחזרה ב י זוםי ,זו שיטת צילום,
הנמנעת מהמלאכותיות של היקאטי ) ,ז  ,א ,

ממעבר חד בין תקריב לתמונה כללית( ,וכך
נוצרת תחושה אורגאנית של תנועה אמיתית ,

הבעיות המעשיות של צילום מחול בוידיאו
רבות ; איך למנוע  ,שהדמויות יתגמדו ושאת

השטח העיקרי בתמונה לא תתפוש רק ריצפה
סתמית ; איך לעקוב אחרי תנועה של דמויות
בודדות ללא עיקוב אחרי הרקדן על י די

הטיית המצלמה לעברו ,מה שלמעשה מבטל
את התנועה ,כי הדמות תמיד במרכז התמונה;

איך לא לאבד פרטים בודדים  ,אבל בו-בזמן
לשמור על הצורה הכללית של
הכוריאוגראפיה

-

כל אלה חייבות להטריד

את הבמאי והצלם,

ממשיכה נעמי פרלוב ; יי הכוריאוגראפים

לומדים תוך כדי העבודה את הטכניקות ,ואז
הם מתחילים להיות מודעים לאפשרויות או
למגבלות הוידיאו  ,ויוצרים מראש
כוריאוגראפיה המותאמת לתיעוד '.י
אחת מאלה שה י ו הראשונים לעסוק ברצינות
בוידיאו-מחול בארץ  ,היא ציונה פל,ד כיום גם
יו יי ר ועדת המחול של המועצה הציבורית
לתרבות ואמנות ,בתפקידה כמנהלת יי מוחותיי ,

ד( תיעוד  .דיוקן או תכנית שנושא

חברה המתמחה בענייני וידאו ,היא אירגנה

לפני כשלוש שניס קורס מיוחד

הכוריאוגראף מסוייס ,להקה או תופעה

לכוריאוגראפיה למצלמה.

היסטורית בתולדות המחול.

לדעתה של ציונה ,הולכת וגוברת ההתעניינות

ה( עבודה נסיונית .הפקה המנצלת את

אפשרויותיו הייחודיות של המדיוס ויוצרת

בתחוס יצירתי זה .אמנס מנהל התכניות של
הטלויזיה הכללית ,אליעזר יערי ,סבור

מופע חדשני או בלתי רגיל בתחוס המחול

שהמחול אינו ת ח וס פופולארי בין מאות אלפי

או התנועה.

הצופיס

-

דיעה שאיכה מקובלת על ציונה פלד

ודומני שגס אינה מבוססת על סקר-צפיה

לעבודתו של מרס קאנינגהס ייציפורי חוף"

כלשהו  .ובכל זאת הוא נוטה לשדר תכניות
מחול  .בתכנית הטלויזיה הכללית לשדר בשנה
הקרובה שתי סדרות מחול מהותיות :האחת
עוסקת בתולדות אמנות המחול במאה

והשניה"DANCING " ,

לוידיאו.

איך לא לאבד פרטים בודדים ,אבל
בו-בזמן לשמור על הצורה הכללית
של הכוריאוגראפיה

המחול בתרבויות שונות.

גס הערוץ השני מקרין סרטי מחול  .אבל
לעיתיס קרובות הס משדריס קטעיס
מקוצריס מתוך באלטיס

)שבוצעה גס בישראל(  ,בגירסה מיוחדת

ה 20-

שמה ,המתארת את

-

פרט לקטגוריות אלה הוענק השנה פרס מיוחד

ללא ציון שס

היצירה ,הכוריאוגראף והלהקה .זה בגדר

מרס קאנינגהס עוסק בצורה אינטנסיבית

זלזול ביצירה וביוצריס ,נוהג שכדאי לחדול

בשימוש בתכנת מחשב חדשנית ,המרשה

ממנו.

לכוריאוגראף ליצור על צג המחשב
כוריאוגראפיה .זה פן נוסף של שימוש בצג

למטרות המחול  .בקורס הקיץ של האקדמיה

איך לעקוב אחרי תנועה של דמויות
בודדות ללא עיקוב אחרי הרקדן על
ידי הטיית המצלמה לעברו

ע"ש רובין בירושליס ,לימד יעקב שריר,
הכוריאוגראף הישראלי היושב בטקסאס ,את
השימושיס של תכנה ייחודית זו.
במאי וידיאו או כוריאוגראפיס המעונייניס

להגיש את עבודותיהס לתחרות הDANCE -
 SCREENהשנה  ,יוכלו לקבל את הפרטיס

ועדת המחול של המועצה לתרבות גס
\

מעניקה ,במסגרת תקציבה המצומצס,

הדרושיס להרשמה אצל ציונה פל,ד יימוחות " ,

מענקיס ליוצרי סרטי-מחול  .למשל ,עוסק
כרגע חבמאי עידן לוי בצילוס דיוקן של אוהד

טלפון ~ - .02-617522

נהרין ,מנהלה האמנותי של יי בת-שבע" ,שכבר

היה לדמות בינלאומית של ממש.
ציונה פלד היא גס הנציגה הישראלית

במסגרת בינלאומית ,DANC E SCREEN ,
המתקיימת מדי שנה בפראנקפורט ,גרמניה,

בה מתחריס סרטי מחול מכל העולס.
לפני שנתייס אף זכתה שס עבודתה של תמר
בן-עמי ,שהפיקה ציונה ,במקוס ופרס
מכובדיס.

הקטגוריות ,שבהן מחולקיס פרסי הDANCE -
 SCRE ENהן כדלקמן:
א( צילוס בימה או סטודיו  .הפקה המתעדת
בצורה טלויזיונית מובהקת יצירה בימתית

ואפילו רקדו

ראשי ..

מקורית ,תוך שמירה על תבנית
הכוריאוגראפיה.

ב( גירסא למצלמה .הפקה ,המבוססת על

~

--Jו

~
• I

--

,
~.

כל 'קאס' הוא חלק Yכהכוריאוגראפיה"

"'",.

כוריאוגראפיה קיימת ,תוך עיצובה מחדש

במיוחד למצלמה .
ג( כוריאוגראפיה לוידיאו .יצירה שנוצרה

במיו ח ד ומראש לצילוס.

כ_4
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מאת ז/אן באטי לואיס

הטלויזיה משפיעה השפעה

חי ,וזה מהמם אותם"

מרבית המומחים מסכימים  ,שאין תחליף של

ניכרת על התפתחות המחול

ממש למופע הח י ,רק בתיאטרון אתה זוכה

בעולם .ככל שהכוריאוגראפים
מודעים יותר ויותר לאפשרויות
שהטלויזיה מעמידה לרשותם,
הולן ונוצר מדיום חדש:
- T,V,מחול

לחוויה המלאה של הקצב  ,המהירות  ,התנועה
והאנרגיה,

מחול בטלויזיה אינו רק הבאת מופעים חיים
לשידור  ,המחול המצולם והמשודר הוא בעל
אמצעים שאין למופע הבימתי החי ,ברור ,
שיצירה מצולמת יכולה להגיע באמצעות
הקלטת והשידור להקהל גדול פי כמה מהקהל

הכל מסכימים ,שפרד אסטיר היה הטוב

הפוטנציאלי בתיאטרון ,ויש גם מרכיב נוסף,

מכולם ,הוא לא רק רקד להפליא ,אלא גם
עבד בצורה מיומנת עם צלמים ומצלמות ,על
מנת לתרגם מחול תלת-מימדי לדו-מימד

תיעודי  ,למשל התכנית של להקת ג ' ופרי על
עבודת השיחזור של יי פולחן האביב " )של
ניז ' ינסקי וסטראבינסקי(  ,המתארת בצורה

המדיום הקולנועי והאקרן,

מרשימה את התהליך ואת התוצאה הסופית

כיום משהמחול נעשה יותר ויותר בלתי

כאחד,

נפרד'מהאמנות )בארה"ב ובעולם כולו(,

התיעוד הטלויזיוני גם ממלא תפקיד
במעקב אחרי ביצועים מעולים  ,מיכאיל

נשאלת השאלה ; האם הטלויזיה עשתה
למחול מה שגרמו התקליטים למוסיקה

בארישניקוב הוא אולי הרקדן המצולם

והקולנוע לאמנות המשחק? התשובה

והמוסרט ביותר  ,הוא הונצח בשלל

היא ייכן" ,אבל בהסתייגות מסוימת ,על

תפקיד י ם  ,מהבאלט הקלאסי השמרני

אף שהשפעת הטלויזיה על המחול

ביותר ועד לנסיונות משעשעים ומשונים,

לעיתים עקיפה ומרומזת ,בכל זאת

בהם השתתף ,היות והקאריירה שלו

היא ניכרת היטב,

רק

ב 25-

כרקדן הסתיימה למעשה  ,הקלטות

השנים האחרונות התיחסו

הללו הן כבר בגדר תעודה היסטורית

אנשי המחול בצורה רצינית וממשית

חשובה ,מראשית דרכו עסק

לרשותם" רק ב  15-השנים שחלפו

בארישניקוב בצילומי טלויזיה  ,משום
שחש שזו הדרך לבטל את האופי

לאפשרויות ,שהטלויזיה מעמידה
מהווה המחול מרכיב מקובל

הרגעי והחולף של אמנותו,

בתפריט הטלויזיוני ,מאז החלה

גם יסלמאן ,המבקש לשמור על

הסידרה " ,"Donce in Am eri ca

עליונות המופע החי  ,בכל זאת

באירופה החל תהליך זה לפני
כן ,והתפתח בצורה דומה ,מכל
מקום חשים אנשי

מודה ; יי הטלויזיה היא אמצעי
שימ ו ר חשוב ,אנו חייבים זאת

השידור,

לדורות הבאים

שתופעה חדשה תופסת את

איך נראה ,למשל  ,המחול של

מקומה ,שאולי אפשר לכנותה

טיילור יי אספלאנד" מבוצע על

- T,V ,מחול,

ידי הצוות המקורי".

תלת-מימדיותו של המחול

מלבד חשיבות הטלויזיה

ואופיו החולף עושים אותו
הרקדנית איליה לובו ב " הצעד הבא  ",הולנד

לסוג האמנותי הקשה ביותר
להנצחה ,הרי רק

The do ncer Iljo Lovwen in "the N ext Step", Holon d

ב 35-

הסכמה על מספר מצומצם של כתבי-תנועה
הדו-מימדי של הסרט והטלויזיה גרמו לכ,ך
שלאמני מחול רבים הסתייגויות רציניות
מצילום יצירותיהם ,ממש כשם שמוסיקאים

חששו תחילה מההקלטה על גבי תקליטים
ומאוחר יותר ברשמקול ,אולם תוך כדי עשיה

התגבשו שיטות צילום והופיעו מומחים

לצילומי מחול,
כוריאוגראפים גילו בהדרגה מספר מרכיבים
ועקרונות בסיסיים בצילום יצירותיהם ,למשל,

איך הצילום משנה את תפיסת החלל ,כפי
שהזהיר בשעתו ג'ורג' באלאנשין; ייאין עומק

4

tנ

ט--

בטלויזיה  ,הרקדנים רק גדלים או קטנים",
וכמי שהתנסה במחול לטלויזיה ,פול טיילור

קבע; ייאם תבקש לשמור על תחושת החלל,
עליך בכל זאת לחפש דרכים לקרב את

כאמצעי של שימור  ,ניכרת
התעניינות גוברת בהסרטה

כמרכיב עצמאי ביצירת מחול,

השנים האחרונות יש

מקובלים ,הקשיים שבצילום המחול במדיום

-

להראות להם

המצלמה לרקדנים ,שאם לא כן הם יופיעו על
המרקע כחרקים זעירים ,אנחנו נוהגים להציב
את המצלמות על כן-נע נמו,ך כך שהמצלמה
סמוכה לרמפה של קידמת הבימה  ,ומצלמים
בזוית כלפי מעלה ,זה מחניף לרקדנים

-

הם

נראים גבוהים יותר".

קיימים נתונים ברורים  ,המורים על ההשפעה

המסחרית של הטלויזיה על המחול ,למשל,
שעה שלהקתו של ג'ופרי בדקה את הרכב קהל
הצופים שלה ,התברר ש  59-אחוז מכלל
הצופים ,שבאו לראשונה לצפות במופעים

שלהם ,עשו כך אחרי שצפו בתכנית על הלהקה
בטלויזיה,

רוברט יסלמאן ,מנכ"ל להקתו של פול טיילור
מעי,ד שרבים מאלה המוכנים לתרום או
להשקיע כספים בלהקה ,הכירו את עבודתה
דרך משדרי טלויזיה ,ייואז הם נוכחים במופע

מרס קאנינגהם היה אחד הראשונים ,שעסק

כבר לפני  20שנה בעיצוב מחול במיוחד

לצילום בסרט ,לפני 17

שנה שודר לראשונה

ייאירוע לטלויזיה " שלו )במסגרת הסידרה
יימחול באמריקה "  (,שהיה ציון דרך חשוב
בתחום זה,

הוא עבד עם איש הקולנוע צ'רלס אטלס ויצר
מרקם מעולה של חיפוש אחר י צורות חדשות

של מחול וחלל  ,הם התשתמשו במצלמה
כמרכיב כוריאוגראפי בפני עצמו ,על ידי תנועת
המצלמה עצמה  ,המצלמה לא היתה רק

אמצעי למקד בעזרתו את מבטו של הצופה ,
היא הפכה למבצע בזכות עצמו,

אליוט קפלן עבד עם קאנינגהם על יצירתו

"  "C hang ing Tim esבשנת  " ,1989לבצע ' ' c ut
אמר קפלן

במחול הוא דבר לא פשוט " -
בראיון  -יי אינך חותך דו שיח או

ירית-אקדח,

התחר ות
החמי שית

לויויאו-מ ח ול
אתה חותך אינפורמציה גולמית

-

תנועה.

האתגר הוא ליצור עבודה שלמה ממרכיבים
מופשטים ]של תנועה[  ,כך שהצופה יוכל להביו
במה מדובר".

שנים רבות לפני שהלך לעולמו ,ביקש
באלאנשיו לצלם את יי מפצח האגוזים " הקסום
שלו בסרט .הוא אף כתב תסריט לצורך זה.

ברברה הורגו ,מזכירתו והממונה על עזבונו,
אומרת  :ייאנשים אינם מודעים לכ,ך ש'המפצח' ,

הנמשך על הבימה 90
20

דקות  ,כולל למעשה רק

דקות של מחול ממש .כל המערכה

הראשונה היא למעשה עלילתית  ,כולה משחק
ופעלולים .באלאנשיו רצה לפתח מרכיב זה של
קסמים בעזרת האמצעים של הסרט  ,ולשזור
בקטעי המחול עוד פרטים מהסיפור המקורי
של א  .ט.א .הופמו  ,שבהם לא השתמש בגירסה

את הכוונה שלי

-

מה שלא תמיד קורה

-

ומצא דרך טכנית לבצע את הצ י לוס המיוחד

הזה ,הפותח ומסייס את המחול .כל רעיוו
]שה צעתי[ מצא מיד תשובה נלהבת מצידו" .
מרב  Iת המומח  Iם מסכ  Iמ  Iם ,שא  Iן

לתחרות ,מיוו מוקדס על י די ארבע ו ע דות

והאנרג  Iה.

שיפוט  ,לפי סוגי העבודות שהוגשו לתחרות .

אחרי הצלחת צילומי "  "Last Lookטיילור שמח
שהבמאית ג ' ודי קינברג  ,שראתה את יצירתו

מחול בעולס"  ,בראשות האתנולוגית פראנסואז

" in To ngues

", Speaking

משנת  ,1988על

גרינד )צרפת( ,התכנסה במוסקווה  ,וזו

הבימה הביעה התעניינות ביחס לצילוס

לקטגוריה יי מחקריס ודו " חות בוידיאו ",

המחול בסרט .ייתמיד ידעתי  ,שזו עבודה

מה שמרגש בענייו זה ,היא ההשפעה ההולכת
וגוברת ,הניכרת ביצירה עצמה ,כתגובה

ארה"ב  ,לא במסגרת אולפו .החלטתי ליצור

להתפתחות המחול הטלויזיוני על כל שפע

תנועות חדשות ממש  ,לא רק להתאיס את

אפשרויותיו.

הכניסות והיציאות למצלמה ,כפי שעשיתי
בעבר .זו תהיה ממש עבודה חדשה ,

טלויזיונית " .

ערכו כאמצעי להגיע לקהל רחב" .הוא שוכנע
שאפשר לצלם מחול בצורה המניחה את הדעת

ויותר כורי אוגר אפיס מתעני יניס במה שהמדיוס

אחרי שיצירתו "  "Last Lookצולמה לפני שנים

שלנו יכול להציע להס .נוצר אימוו הדדי

מספר בדנמרק.

ושיתוף פעולה של ממש .אני מקווה  ,שיגיע יוס

מצא דרכים לצלם זאת כ,ך שלא ניתו תמיד

בראשות מדלייו ניקולס ,מנהלת יי ספרית
המחול של לינקולו סנטר "  ,התכנסה ביו-יורק,
ובוב לוקייר) ,מבריטניה הגדולה( ישב-בראש
ועדה לצילוס יצירות בימתיות .
הועדה עליה הוטל לחלק לבסוף את הפרס
הגדול היתה מורכבת מפראנסואז גרינ,ז בנט

הגר  ,בוב לוקייר ומדלייו ניקולס .

כפי שסיכמה זאת הבמאית קינברג :יי יותר

ייזו עבודה ,בה השתמשתי במראות ,וניתו

ועדת המיוו ליייצירות מחול לוידיאו" ,שהיו"ר
שלה היה בנט הגר )שוודיה(  ,זו ליימסורות

שיתאיס ל ' צילומי חוץ  ',בעיירה קטנה בדרוס

להפיק מהו מיני השתקפויות מיוחדות .הבמאי

הבינלאומי הגדול "

-

התקיימה ב א ולס

"  '; Espace Pierre Cardinבפאריס בתאריכ י ס
 18-20בדצמבר  .1992ה י ה זה ר עי וו מוצלח ,
למייו את  160היצירות מ  28-ארצות  ,שנרשמו

תחל  Iף של ממש למופע החן .רק
בת  Iאטרון אתה זוכה לחוו  Iה המלאה
של הקצב ,המה  Iרות ,התנועה

הבימתית שלו " .

ביחס למחול המוסרט ,ייאם כי ראיתי את

מאת גידעון דיאנש

תחרות מחול-הוידאו החמישית על יי הפרס

שתתאיס לטלויזיה .תכננו את הצילוס כך

פול טיילור מודה ,שהיו לו הסתייגויות רבות

פאריס ,דצמבר

1992

בו ניתו יהיה ליצור מחול שהוזמו במיוחד
עבור הטלויזיה  .אנחנו  ,אנשי הטלויזיה

חלוקת העבודות שהוגשו לפי ארצות המוצא

היתה כדלקמו  :צרפת  36עבודות  ,בריטנ י ה , 17
קנדה  ,15איטליה  ,12גרמניה ,11
 ,9בלגיה  ,9צ ' כוסלובקיה  ,6ארה " ב  .5יתר

אוסטראליה

העבודות באו מארצות רבות ושו נ ות .

הפרס הגדול הוענק לעבודתו של אנג'ליו

והכוריאוגראפים  ,התחנכנו לקראת אפשרות

פרלז ' וקאז ' )צרפת( ,על יצירתו בת 12

"Un

ה ד קות

)שס המצייו בצרפתית

כזו " .

" Trait d' union

ממנו לפתוח ולסייס את הסרט בצילוס מזווית

Copyright: Greoter Washington
Educotionol T.V.communication

יימקף" ,מפריד או מקשר( ,למוסיקה מאת מרק

עד שהדבר נראה כצילוס ממסוק .הבמאי הביו

 990ן Associotion ,

להבדיל ביו הבבואה והרקדו עצמו .ביקשתי

מיוחדת :המצלמה מצויה גבוה מעל לרקדניס ,

~

כהאו  .בדידותו של אדס היא הנושא המרכזי
של מחול זה .כורסת עור ישנה  ,רופא המלטף
ברוך חיית נסיוו ,תפוזיס שמפזר ידיד אורח,

המבקש ליצור קשר ,ווילוו לבו מתנופף ברקע,
משמשיס רקע למאבקס של גברים ,הנובע,
בעצס ,מהצורך בשותף ומהכמיהה להיות
שותף ·

את פרס ה י צירה עבור וידיאו קיבל
הכוריאוגראף השוודי קנת קווארנסטרס על
עבודתו יידואט" .הרקדנית והרקדו המשתתפיס

במחול לשניים זה ,למוסיקה מאת י .וט .
אדולפסוו ,מייצגיס נוקשות ורכות גס יחד .הס ,
בעצס ,שנייס המהוויס גוף אנושי אח,ז הנע

בתוך סביבה טבעית ומלאכותית בו-בזמו:

מערה ,שחפרו הרוסיס על חוף פינלנד
במלחמת העולס הראשונה ,כחלק מביצורי
החוף·

הפרס עבור תיעוד מסורות מחול ניתו ל-

"We

" Jive Like Thisשצולס בדרוס-אפריקה  ,וכו
לסרט הוידאו מארה"ב  ,המתאר במשך שעה
את שלל סגנונות הריקוד המצויים באמריקה ,

מ " סלאו" ועד ייברייקדאנס" .אפשר לומר ,שזה
מחול שנוצר ונרקד על ידי כל התושבים יחד.
בפרס עבור תיעוד מופע בימתי זכו דייויד

פארסונס ודניאל עזרלו  ,עבור הדואט שלהס
יי דגים מוזר י ם "  ", DV8 " ,לונד וו
"Stronge Fish", "DV8", London

ך_ 4

)שגם בןצע בארץ על ידי שני הין צרים( ,

ייא חים  ",שצןלם על ידי שירןת השידןר של
דנמרק·

סרט ןידיאן בעל ערך היסטןרי רב  ,מןרכב

מחןמר היסטןרי על אןדןת המחןל מןדר ני,
יי החןפשי  ",העןסק במחןל בגרמניה  ,שלפני
מלחמת העןלם השניה  ,שנאסף ןנערך על ידי פ.
פייסנבןרגר )מהיידלברג ,גרמניה(  ,שהקרנתן

נמשכת 134

דקןת  .הןא כןלל סרטים מקןר י ים

על אןדןת עבןדתם של ןיגמן  ,לאבאן  ,יןס  ,נידי
אימפקןבן  ,ז י אן ןיידט ,רןסאליה חלאדק
ןאחרים .

עבןדןת נןספןת ב ע לןת ערך תיעןדי ע סקן
במחןלןת מדרןם-מזרח אסיה .

יצירה מעןררת סקרנןת היתה זן של ריאה

פילהאסןןיטה ) ( Rea Pihlasvii ta

מגרמניה .

יי רעש ורןד " שלה משתמש ביסןדןת

ריאליסטיים  ,כגןן חטיבת עצים  ,טיפןל רפןאי
בבית-חןלים  ,האבקןת ןדיגדןג ליצירת אןירה

קפקאית  ,בה זןג בני אדם שטים בחלל כביכןל
ללא כןח המשיכה .

מספר יןצר י ם ממדינןת  ,שזכן לעצמאןת

לאחרן נ ה  ,היו ראו י ים לתשןמת לב  .מסלובניה

ספרןתי  .היוצר  ,ד  .ןיזנר  ,התבסס על הנןבלה

נתקבל סרט  -וידיאן בארבעה חלקים  ,יי הקדמה

מאת סטפאן צןןייג על אןדןת שר-המשטרה

לקיץ " שמן  ,בן מתוארת באןירה של יום ולילה

הצרפתי פןשה  ,ששירת את כל המשטרים ללא

הפיכתם של רקדנים ןצעיפים בצבע תפןז

נקיפות מצפןן  ,על מנת להשאר במרכז הכןח

לציפןרים דואןת באןירה של חמימןת  ,עבןדה

השלטןני .נ ראה היה  ,שהעבןדה נןצרה קןדם

יןצאת דןפן בהצע הרגיל של סרט י

כל לב י מה  ,ןלא דןןקא לןידיאן .

מחןל  -ןידיאו .

יי יןמנה של סוזנה " נוצר על ידי הכןריאןגראף
מ  .פרייס מקרןאטיה  .היצירה מתארת שבןע

יש לקןןת שמארגני התחרןת אכן ישמרן את

160

ה ע בןדןת כןלן בארכיןן ,שיעמןד לרשןת

צילומי תקריב של הגןף  ,חיטןט באף  ,ניקןי

השניים  ,נעליים שחןרןת ןאןפניים מהןוים חלק

לתחרןת מאז הןןסדה בשנת

מצ י כיה הגיעה היצירה "  "M imetismeשנושאה

GRAND PRIX
INTERNATIONAL

העבןדןת שהןגשן .

המעונ י י ני ם  ,ןשיכלול את

מהדימןיים שבעןלמה .

From C hon lol Ackermon's video ofoul Pina Bausch

ה י ה זה בלתי אפשרי להראןת במשך שלןשת
ימי התחרןת את כלל

בחייה של נערה  ,בעזרת יןמנה האינטימי.

מת ון סרטה ש ל שאנטל א קרמן אודות פינה באוש

600

העבןדןת שהןגשן

.1988

)ד " ר ג ד ע ון דיאנש הוא נשיא החברה לכוריאולוגיה
בהו נ גר י ה( .

כתןבת לפרטים ןהרשמה:

Espace Pierre Cardin - G rand Prix Inleroliona l
Video Dance
1,avenue G abriel - F-75008 - Paris
Tel 3311 )42669144
Fax 33 11 ) 47 42 60 53
~

_r -

כוריאוגראפיה  :דניאל לארייה

להקת ייאסטראחן" ;
"Aslachan" ; Choreography: Daniel Larrier
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שילוב מחול מודרני וקלאסי

כיתות לכל הגילים

האקדמיה המלנותית למחול מזמינה

כיתה מיוחדת למבוגרים מתחילים

מורים לבלט לילדים להשתתף
שלמה המלך  100ת " א טל ; 03-347233

בהשתלמויות רביקוד אופי,
תנועה חופשית לילדים,
קורסים אינטנסיביים

המנווה

בתוננית הלימודים לילדים

ומחיו ספריי יופ ומנקי

ובהננה לתעודת הוראה,

בהכהות רויה ואו

בחיפה והצפון :קורסים בחול המועך סוכות בכרם מהר  IIל
UJ

בתר-אביב והמרכז :קורסים בחול המועד סוכות וחופשת חנוכה

~ ----------------------------------
~כל

~

o
UJ

~

הקורםים

בשפה

האנגלית

שעורים לכל הרמות לאורך כל השנה

----------~------------~--------

לפרטים והרשמה ,נא לפנות לריקי בן-שימול ,

שד  tבו גוריון  ,72ת"א טל; 03-5228214

רח י אבן שמואל  20 / 6ירושלים ,טל02-867789 .

ס מועצה אזורית עמק הירדן ,אולפן למחול
דואר נע עמק הירדן  15132טל06-751838 ,
THE REGIONAL SCHOOL OF DAN CE
JORDAN VALLEY 151 32 TEL 06-751 838

~
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מנהלת אןמנןתית :הדה אןרן

מנהל אןלפנים:

בצלאל אלרןאי

'-",
•

לימודים באולפון:
בלט קלאטי ,מחול מודרני ,תנועה בשיטת פלדנקרייז,
אימפרוביזציה ,יצירה ,ג'אז ,תנועה וכתב תנועה בנוטח נועה אשכול

בלט קלאטי
ריקוד מודרני

-

נתניה רימון ,מרינה פילק
הדה אורן ,עודד כפרי ,ג'וזו כפרי

תנועה וכתב תנועה

rו \ ~-

' ' ,~:~:

~.Q
~

~

חבר המורים:

-

י"י
~
'• -
'

~
~~ : ~•.c.. .,
' ' ' ' , ____ ---1 . ,-

-

הדט עבאדי

ריקוד לילדים צעירים באימפרוביזציה  -ליאורה שרעבי
מלוויס בפטנתר  -גיטה רבינוביץ ,אולגה בקייב ,יפים גלמן

"
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לפרטים תוכלו לפכות מזכירות האולפז טלפוז06-751838/9 :

I
~--
/

קול המון כקול שדי

/

)קהלת(

מאת גל אלסטר

שבה ישנם תפקידים שונים  ,דורשת
מהכור י אוגראף מיומנות גבוהה יותר  ,מאשר

מהלהקה את המשמעת והדייקנות של

בריקוד היא באוניסונו  .המושג אוניסונו שאול
מהמוסיקה  ,שם הוא משמש לתיאור קטע
מוסיקלי )בייחוד קולי( ,בו הכל שותפ י ם
בתפקיד יחיד .כולם שרים בו-זמנית את אותם

-

כאשר כל הרקדנים

עושים תנועות זהות  ,בו זמנית ולאותו הכיוון ,
זהו

הטענה השניה היא ברורה  :הנעה של קבוצה ,

יצירת קטע אוניסונו  .ניתן כמובן לומר כי פיזור
של תנועות שונות לכל אחד אינו דורש

הדרן הבסיסית ביותר להנעה של קבוצה

צלילים ,ונד גם במחול

•

אוניסונו.

האוניסונו  ,ובכד עושה היוצר לרקדנים ייחיים
קלים  ".אולם בכוריאוגרפיה טובה ישנו איחוד

של נושאים שונים  ,שבסופו של דבר מתלכדים
לשלמות אחת  .ישנו קשר בין כל התפקידים .
באוניסונו קשר כזה שקוף  ,וזו גם הסיבה

לשימוש בו בפרק האחרון של ריקו,ד שכן
בס י ום אמור י ם קצוות להתלכד לאמירה אחת .

אד כל אמירה ברורה מדי גולשת לבנאליות ,
שטובה אולי לצופים הרחוקים מאמנות  ,צופים

אני מניח  ,שאינני יוצא דופן בקרב צופי המחול,

הרוצים להיות יי תרבותיים" ,אד אינם מוכנים

אם אספר ,שאחת החוויות החזקות הראשונות

להתאמץ לשם כד .

שלי מהמחול היתה קסמה של קבוצה  ,הנעה
כאיש אח:ד כמו נשמה אחת המשותפת לכל

לאונ  Iסונו המבוצע ה  Iטב

הרקדנים  .כולם נראו כאילו הם נעים באופן
ספונטאני ואישי  ,אד יחד עם זאת בתיאום

מושלם .וזה אינו פשוט

-

 Iשנה השפעה כמעט

דרושה לכד משמעת

ה  Iפנוט  Iת על הקהל.
לאונ  Iסונו  Iש כוח -

ודייקנות ,שלא כל רקדן מסוגל להן .הפרימה
באלרינה נדאז'דה פאבלובה  ,שהופיעה בישראל

תנועת הרב  Iם כא  Iש אחד

במסגרת להקת הבלט הקלאסי של מוסקבה ,
)יימוסקבה סיטי בלט"( סיפרה בראיון  ,כי

ה  Iנה תמצ  Iת העוצמה

של הר  Iקוד בקבוצה

לרקוד כסולנית קל הרבה יותר מלהיות חלק

מהballet-

 ,Corps deאותן בנות  ,הנעות יחד

כרקע למעללי הסולנים .בנות ה " קור דה בלט "
אינן רוקדות לבדן אף פעם  ,ותפקידן כרון
בתיסכולים רבים  .אסור לפספס ואסור לבלוט ,
ואף לא לטובה  :הרקדנית הגמישה לא תורשה
להניף רגל גבוה יותר מחברותיה  iהרקדנית הכי
טכנית לא תורשה לעשות יותר פירואטים

מהאחרות  .וכל זאת ,כמובן ,בצל הסולנים ,
המקבלים לבסוף את מרבית התשואות.

מחוליים  ,ימצא מחול המתבסס ברובו על
תנועה אחידה  ,כחויה שמותירה אחריה תחושה

של ריקנות .וכד גם בתאומו של האוניסונו

-

החלוקה לשתי קבוצות זהות  ,אחת לימין
והשניה לשמאל  ,הרוקדות כבבואה במראה זו
של זו .

קסמה של קבוצה ,הנעה

ביצירות טובות באמת קיימים כמה רבדים של
מבנה וכמו כן של משמעות  .כל צפייה נוספת
עשוייה לגלות פן אחר בעבודה ,ובקשרים בין

כא  Iש אחד :כמו נשמה

מרכיביה  .כד בקולנוע  ,בספרות ובמיוחד

אחת המשותפת לכל

במוסיקה  ,שנפרדה מהאוניסונו לטובת מוסיקה

הרקדנ  Iם .כולם נראו כא  Iלו

מורכבת מרובת תפקידים ועם כלים מגוונים

הם נע  Iם באופו ספונטאנן
וא  Iשן ,אך  Iחד עם זאת

בת  Iאום מושלם

,

קהל שנחשף למגוון רחב מספיק של גירויים

כבר בימי הביניים .

יחד עם זאת  ,לא ניתן לומר כי האוניסונו,
מבחינת מורכבותו ,הוא פשוט סולו משוכפל .

שכן רקדנים בעלי הופעה פיזית שונה )והמגוון
בלהקות מודרניות הוא בדרן כלל גדול יותר

לאוניסונו המבוצע היטב ישנה השפעה כמעט

היפנוטית על הקהל .זו תמונה הנחרטת היטב

בזיכרון הצופים וסוחפת אותם

-

לא מעט

מחולות מתלכדים לבסוף לפרק אוניסונו

הסוחט פרץ של תשואות מהקהל  .לאוניסונו יש
כוח

-

תנועת הרבים כאיש אחד הינה תמצית

העוצמה של הריקוד בקבוצה  .אד מכאן נובעות

,.

הבדלים אישיים מאוד בין הרקדנים יכולים
להוסיף מימד מרתק לריקוד

-

אד יש כאן

שאלה של מינון  :בתוד קבוצה גדולה של
רקדנים הנעים ביח,ד ייבדלו כפרטים לכל
היותר שלושה או ארבעה מהרוקדים בשורה

גם המגבלות של אמצעי כורי או גראפי זה.

הקדמית .השאר הולכים לאיבו,ד וככל

ברצוני לטעון ,שהמושג ייכוח" בהקשר זה הוא

מדוייק

'.

מזה ,גם באופנים שלא ניתן ממש לנתח  .אותם

שהקבוצה גדולה יותר  ,כד גם המשמעות של

-

וכמו בכל שטחי החיים ,יש גבול

ליעילות של השימוש בכוח  ,שכן כוחניות

רישומים :אמיר דיקרמן

מאשר בלהקות קלאסיות( ,יהיו תמיד שונים זה

נמצאת בקוטב הנגדי לתיחכום .

השתתפותם כפרטים בריקוד פוחתת .

שאלת המינון קשורה גם לאספקט האחר של
האוניסונו

-

העוצמה  .באמנות  ,כמו בחיים ,לא
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ניתן להשתמש בכוח ללא בקרה ,לזעקה יש

לפי הסוציולוג הצרפתי היהודי הידוע אמיל

יותר כוח מאשר ללחישה ,אך זעקות בלתי

דרקהיים )  (, Emil Druc kh eimחברה

פוסקות הופכות לרעש שגורם למאזין להיאטם

פרימיטיבית היא זו בה חלוקת העבודה

ולדחות את הנאמר בקול רם ,

מינימלית ,י ש בה מעט מאוד התמחות

מקצועית והבדלים חברתיים  ,חברות כאלה

הקבוצה המלוכדת והאחידה יש בה עוצמה

אינן פתוחות לשונה ,הן מבחוץ והן מבפנים,

כובשת  ,אך החל מרגע מסויים מתעוררת

סקרנות לגבי הרקדנים כפרטים  ,בשלב זה  ,אם
האוניסונו עדיין נמש,ך מתחדדת ההבחנה לגבי
ההבדלים בתנועת המשתתפים השונים  ,ואם
אין בהמשך שבירה של האחידות ,מתברר

החברתי  ,הפתרון הטוטליטארי הוא נס י ון

חד  -גוונית,

לשוב ולרקוד באוניסונו ,אך בחיים ,כמו

מבחינה פורמלית  ,איפוא  ,האוניסונו הוא

באמנות ,זהו נסיון לשוב אל נוסחאות מיושנות

אמצע י כורי או גראפי פשוט וחזק שמומלץ

ובלתי מציאותיות ,

להשתמש בו בחסכנות ,זוהי גם גישתי ביחס

אם נמשיך בגישתו של דרקהיים  ,הרי שהחברה

לחלוקת הקבוצות לימין ולשמאל,

המודרנית היא אורגניזם מרובה  -אברים  ,אשר

שהסימטריה הבולטת שלה הופכת אותה

יש בו חלוקת תפקידים  ,ההולכת ומשתכללת

לאמצעי כוריאוגרפי אף יותר פשטני ולעוס

כל הזמן  ,הריקוד המקביל לחברה כזו הינו

-

ריקוד שבו לכל רקדן יש תפקיד שונה  ,אשר

ההסתכלות במחול כשלעצמו ,ובראש
ובראשונה מבחינה מבנית

הוא החשוב ב י ותר

לביקורת המודרניסטית ,אך ישנם כמובן עוד
היבטים חשובים לחוויית המחול  ,יתכן
שהעולם כולו במה  ,כמאמרו של שייקספיר

גישתו הנודעת של הפסיכולוגי אריך פרום
של הפרט עקב בדידותו ואפסותו מול הגוף

משמעותיים למחול ,והאחידות נעשית

-

חברות טוטאליטריות בימינו נובעות )ולפי

)  (Eri c h Fro mmמהכמיהה לשייכות  ,וחרדותיו

לצופה ,שההבדלים בין הרקדנים אינם

מהאוניסונו עצמו ,ההיבט הפורמאלי

אך הן מעניקות לחבריהן תחושת שייכות
חזקה  ,שאינה מוכרת לאדם המודרני  ,גם

-

אך אין ספק  ,שבמשך זמן ההופעה  ,הבמה היא .

העולם  ,עולם קטן ולרוב סגור  ,המחול בקבוצה

מסוגל לשקף את הקיום החברתי  ,ומה י
החברה הנעה באוניסונו? זוהי חברה  ,שבה

ישנה סולידריות מלאה בין הפרטים ,כאשר
היחיד משני לקבוצה  ,וניתן לוותר על עצמאותו
בקלות  ,אין בחברה כזו סובלנות ליחידים

משמעותו נתפסת רק בהקשר למכלול  ,הצופה
נדרש להסתכלות אחרת בריקוד כזה  ,בריקוד
האוניסונו אפשר לצפות מקרוב  ,ולהתמקד גם

ברקדן בוד,ד מבלי לאבד את האמירה
הכללית  ,ריקודים מורכבים ומרובי תפקידים
דורשים צפייה מרחוק ,כאשר המבט אינו

מתמקד על אף פרט  ,אלא חש במכלול ,
וויליאם פורסי י ת  ,מנהלו האמנותי של  /Iבאלט
י דוע במורכבות העצומה של

פראנקפורט ,/l

 ,מחולותיו  ,שיש בהם חלוקת תפקידים מאד
מגוונת ,מחולותיו של פורסיית ,כגון  /Iבאמצע,

חריגים  ,אך בקבוצה גדולה ,כל תנועה קטנה

קצת

של היחיד היא חלק מתנועה גדולה ורבת כוח,

העכשווי גם בכ,ך שנושבת בהם רוח קרה מאוד

זהו  /Iביחד

/l

שבטי  ,שמעניק ליחיד תחושת

עוצמה וביטחון ,

),
\'

~

מוגבה /l

משקפ י ם את הקיום החברתי

של ניכור  :המבע הרגש י מינימאלי  ,והקשר
הבין-אישי גם בדואטים צמודים

-

הוא

פונקציונאלי וחסר סנטימנטים ,

לזעקה
יש יותר כוח

מאשר ללחישה.

ניתן לתהות  ,האם אין עוד ברירות  ,פרט

לשתים אלה

-

או ניס ונו נלהב אך טוטאליטארי ,

ומולו מחול השוזר תפקידי ייחודיים למכלול ,
שבו כל פרט חשוב מבחינה פונקציונלית ,אך

אך זעקות

נטול חשיבות כשלעצמו  ,לפחות במחול,

בלתי פוסקות
הופכות לרעש

קיימים עוד סוגים של התחברות בין יחידים ,
היחי,ד כמובן  ,הוא מלוא העולם בריקוד
הסולו

-

אך הוא גם בודד וחשוף  ,ואני נזכר

בסולו של אוהד נהרין "(, King of Wa ra )" ,מכל
מקום  ,בריקודים מעוטי משתתפים  ,במיוחד

אנשי השבט רוקדים יחדיו כדי לרצות את
האלים  ,הכפר מתלכד בריקוד הגשם  -כל אלה
פעילויות הידועות משחר ההיסטוריה ,שהן

המקור לריקוד כפעילות חברתית הנעשית
להנאת המשתתפים ,שמאוחר יותר התפתחה
לריקוד האמנותי ,

בדואטים ,יכולה להיווצר קבוצה אינטימית,
שבה כל פרט מתבטא על רקע של שותפות ,
יצ י רתה של מרתה גראהם /I ,אביב בהרי
האפלאצ ' ים

/l

היא דוגמא למחול כזה  ,בו

הקבוצה אינה מבטלת את היחי,ד ואם

במחול זה אפשרי  -יתכן וגם תורו של

העולם יגיע ,

-rIנi

1כ

עדת ביתא ישראל

-

ייפלאשים" הןא שם גנאי

שנתנן להם הנןצרים ןפירןשן יי זרים"

-

התגןררה בכמה מחןזןת סביב אגם טאנא

שבצפןן מערבה של אתיןפיה .הם חין בכפרים
קטנים ןבהם
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בקתןת עגןלןת )טןקןל(

ןגידלן תרנגןלןת  ,פרןת ןעיזים .הגברים עבדן
בעיקר בשדןת ,כאריסים ,אן עסקן בנפחןת ,

מלאכה שנחשבה לפחןתת ער,ן ןהנשים ייצרן
כלי חימר כשהתינןקןת קשןרים לגבן .בכל

כפר היה בית תפילה )ייבית מקדס"( .חיי
הדת נןהלן בידי הקייסים ,ןהין מןשתתים

על התןרה שבכתב ,בתןספת פירןשים בעל
פה ,שנמסרן מדןר לדןר  ,ןעל כתבי העדה
המקןדשים שנרשמן בשפת

געז.

כך

למשל נבנן תמיד הבקתןת ליד מקןר
מים זןרמים ,כדי שיןשביהן יןכלן

לקיים את המצןןת הכרןכןת בטבילה.

במראה שלהם ,בלבןשם ןבשפת
הדיבןר שלהם לא נבדלן בני העדה
משכניהם ,בעיקר שבטי האמהארי

I

ןהטיגרה  IGREjז הם גם רקדן אןתם

ריקןדי עם ,ברגליים יחפןת תחת
כיפת השמים אן בתןך סככה

שהןקמה לכבןד שמחןת )טקס
החתןנה למשל ,שנמשך

10-8

ימים(.

הריקןדים המסןרתיים ,שנלמדן מתןך
צפייה ,ללא הדרכה ,הין פתןחים לכל.
הריקןד האמהארי ,האסקסטה

Ajז,IESKES

הןא בעיקרן עבןדת כתפיים,

שגןןניה משתנים בהתאם למןצאה
)גןנדר ,מינגה גןז'אם( .היןת ןרןב העדה
ישב באזןר גןנדר ,האסקסטה האןפיינית

לן היא הנפןצה יןתר בישראל ,בשילןב

מןטיבים נןספים ,לפי ראןת עיניהם של
הרןקדים ) .ניתןח הןןריאציןת השןנןת ,ןשל

החןמרים התנןעתיים ,נמצא בספריה למחןל
בבית אריאלה(.

ןכך נראית האסקסטה האמהארית של בני
גןנדר :תחילתה במאסה של רןקדים הנעים
בכעין מעגל נגד כיןןן מחןגי השעןן ,כפןת

~

ידיהם בגןבה הכתפיים ןהם מןחאים כף בקצב

מתחילת
המאה ועד היום
נערכו מחקרים
רבים שעניינם יהודי
אתיופיה .היסטוריונים,

סוציולוגים,
אנתרופולוגים,
מוסיקאים ואחרים האירו
את חיי העדה מהיבטים

שונים .דומה ,שרק במחול
העדה טרם נגעו.

מחקר זה מתמקד במחול
העדה בישראל ,עוקב בין השאר
אחר השינויים שחלו בו מאז שתי
העליות הגדולות )מבצע משה
ב  1984-ומבצע שלמה ב (, 1991-
ומבקש לגלות ניצנים של תרומת המחול
האתיופי לחיי התרבות בארץ .הכתבה
מתבססת על תיעוד חיי העדה שערכתי
בשנים

'93- '90

בתמיכת

המועצה הציבורית

לתרבות ולאמנות והספריה למחול בישראל
מאת רות אשל

של

.2/4

הצפיפןת מדהימה  .הרןקדים ממש

מתחככים זה בזה ,ןכנראה שןאבים כןח מן
הקירבה המסןככת הזאת .מרחןק הם מזכירים

חבןרת פינגןןינים המבקשים להתחמם .ברגע
מסןים הם נעצרים ןמסתןבבים לעבר מרכז
המעגל  .נןצרת מעין חןמה של אנשים המןחאים

כפיים בטקסיןת ןמעבירים את משקל גןפם
מרגל לרגל ,ברכיהם משןחררןת ןנעןת ברכןת
מעלה ןמטה.
ההתרגשןת הןלכת ןגןאה ,ןהכל בשל לקראת
פריצתם של הסןלנים למרכז  .אלה ירקדן
אסקסטה ,שתהיה הפגנה של ןירטןאןזיןת,
יצירתיןת ןכןשר אילתןר .קטעי הסןלן מתישים

ןלכן אינם נמשכים  ,בדרך כלל  ,יןתר

מ 45-

שניןת  .הסןלנים שפרקן את מטעני האנרגיה

שלהם יןצאים להחליף כןח ןאחרים תןפסים
את מקןמם .הקהל מעןדד אןתם להגיע

לשיאים חדשים ןהם מצידם ממריצים את
המקיפים אןתם לרקןד אסקסטה על עןמדם.
ברגעי השיא נסחפת כל המאסה האנןשית
לקפיצןת במקןם ,מלןןת מחיאןת כפיים ןהנעת

כתפים ,ןאחר כך היא מתחילה לנןע )שןב נגד
כיןןן השעןן( סביב ,כאילן בןלעת את הסןלנים
שבקרבה .את אלה ,אגב ,יכןלים לראןת רק

האנשים שבמעגלים הפנימיים ביןתר ,אך הדבר
אינן מפריע לכל השאר להיכנס לאןןירה.
כשמתעייפים ,חןזרים למתכןנת ניעת הברכיים
ןמחיאןת הכפיים ,צןברים שןב אנרגיה לקראת
שניןת האקסטזה הבאןת .מדןבר ,אם כן,

בריקןד שהמבנה שלן קבןע ןאילן פרטין הם
תןלדה של אילתןר .הןא עשןי להימשך קרןב

לשעה .הנשים בדרך כלל יוצרות מעגל נפרד·

דוגמאות למקצבים אופיינים :

רק פעם אחת ראיתי אשה חודרת למרכז

)(3

המאסה הגברית ומחוללת שם .

האסקסטה מלווה בנגינה בכלים שבנו אומני
העדה ,כמו

הקאבארו ) (, KABARO

תוף שהנגנים

היהודים מקישים עליו בידיים; המסנקו
)  (MASEN KOמיו כינור ,תיבת תהודה מעוינת

בעלת מיתר ארוך אח;ד והקראר )  ,(KRARמיו
נבל קטו .המתופף יושב או עומד מחוץ למאסת
הרוקדים ונותו את הפעימה הקבועה ,
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ולפעמים  ,3/4שעליה מאלתרים שאר הנגנים
וגם הזמר הסולו  .הם אינם יודעים תווים

3
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שנבלמת באחת .כדי להדגיש את תחנת העצירה באסקסטה האופקית וה  IIמתברגת

פעם ממלא את מקום הנגנים

-

טייפ .

מדוע דווקא הכתפיים הו השולטות
באסקסטה? הדבר אולי נובע מו המבנה

הפיסיונומי העדיו של בני העדה .איו להם אגו
דומיננטי או גוף בעל נפח ,המבקש להתנועע
בכבדות קרוב לאדמה או להפיק צלילים

נמוכים של באס  .להיפך :הם דקיקים ,קלי גוף
וזקופים והתנועות האופייניות להם מופנמות

II

),(TWIST

אפשר

והמקצבית )  (2/ 4חוזרים מספר פעמים ואחר כך עוברים לאחרת  .גם כאו הידיים פאסיב י ות  ,אבל
המרפקים כפופים לצדדים והאגודלים מונחים על הכסלים .אסקסטה זאת ,הגם שהיא מרשימה
חזותית ,מעייפת פחות מאסקסטת הטרמולו ולכו נרקדת יותר .בחסותה י כולים הרקדנים לאגור

והפנמה .בישראל ,הם נוהגים לחבר את כלי

העושים גם הם אימפרוביזציה .בארץ ,אגב ,לא

~

להוסיף בתחנה האחרונה של הכתפיים קימור קדימה או הקשתה קלה של הגב העליוו  .אפשר גם
להוסיף הטיות של הגוו קדימה  ,אחורה ולצדד י ם לשם הגברת העוצמה  .על התב נ ית התנו ע תית

דוגמאות למקצבים אופיינים :

שאלות ותשובות )  (ZAFANביו הזמר והרוקדים,

~  il ~ m IJוnJ
>:

הו קטועות ,מהירות ומסתיימות בפתאומיות בעצירה חדה  ,כמו מפולת אבנים בגדלים שונים

והמוסיקה שלהם היא חיקוי מתוך שמיעה
הנגינה למגבר קול .

~ ~mךr

)(2

בווריאציה השנייה בולטות אימפרוביזציות של תנועות כתפיים העוברות ביעף ב י ו תחנות רחוקות .

כוח להרעדה הבאה.

הזימרה עצמה בנויה אנטיפונית על חילופי

>:
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כזכור ,האסקסטה מלווה בניעות ברכיים  ,אותו תזוזות אנכיות קלות בתוך

הפלייה ). (BOU NCES

כאו יש כר נרחב לאילתור ,הרגליים מקבילות  ,צמודות או נתונות בפישוק קל  .מעבירים את משקל
הגוף מצד לצ,ד או הרגליים בפוזיציה רביעית מקבילה ומעבירים את משקל הגוף קדימה ואחורה
כשברך אחת כפופה והשנייה מתוחה  ,כשהאווירה מ תחממת  ,ת נ ועות הברכיים הרכות מתחלפות

בניתורים ונחיתות לחלופיו  .קופצים במקום  ,או תוך כדי התקדמות עם השאר ,גם כאו עוברים

הרוקדים מקפיצות ברגליים צמודות לקפיצות מרג ל ל רגל ,משתיים לאחת או מאחת לשתיים,

דוגמא לקפיצה משתי רגליים לשתי רגליים ) ב ( DOWN BEAT -

;:

:נ~ ~.......
~./

>> 3 :

חר

>

ומעודנות .נראה ששילוב התכונות האלה פשוט

).t

פליה מודגש

הנישאת על גוף תמיר  .גם צליל הזמרה שלהם

lנ

קפיצה ברגליים צמודות  ,ברכיים מעט כפופות .כתפיים עולות לתחנה הגבוהה ביותר ,גב

שביצירתו החלו ניעות הברכיים  ,והאילתור

ננ

הזמיו ריקוד כתפיים  ,שהוא מעיו רקמה עדינה

גבוה וכמו ממשיך את אותו קו ארו,ן

הקולי ואילתור תנועות הכתפיים עולים בקנה
אחד.

יתכו גם שהאסקסטה היא התפתחות טבעית
של מחיאות הכפיים הממושכות ,המקדימות
אותה בדרך כלל  .כשהצטרפתי לקבוצת

רוקדים שנעו במעגל למספר דקות  ,חשתי

התנועות וכתפי החלו לעלות ולרדת ,במעיו

הכנה לאסקסטה שעמדה להתרגש עלינו.
במבט ראשוו נדמה שהחומר התנועתי של
האסקסטה מצומצם לתנועות ספורות החוזרות

על עצמו .אבל התבוננות מעמיקה יותר מגלה
עושר מוטיבים של עבודת כתפיים ,הנבדלים זה
מזה במקצבים  ,בכיוונים ובאיכויות  .באסקסטה

הכתפיים נעות בכיווו אנכי )מעלה ומטה( ;
בכיווו אופקי )קדימה ואחורה(; באלכסוו )כתף

אחת מוטה כלפי מטה ושנייה כלפי מעלה(
ובתנועת טויסט )כתף אחת קדימה והשניה

אחורה(  .תנועת הכתפיים יכולה להיות
סימטרית או א-סימטרית  .את התנועות

הבסיסיות מעבים על ידי יצירת סקאלות
דמיוניות של תזוזה  ,מעיו מפת תחנות של
הכתפיים בתנועתו .טכניקה דומה נהוגה בבלט

הקלאסי ,שם מעשירים באמצעות ה ERIE-חBA
את מגווו הקפיצות.

באסקסטה מקובלות שלוש תחנות אנכיות ביו
מצבו הטבעי של הכתפיים לנקודה האפשרית ,
הגבוהה ביותר ,ושתיים המובילות ממצבו

הטבעי לנקודה הנמוכה ביותר; עוד ישנו שלוש
תחנות אופקיות בדרך קדימה ושלוש נוספות

בכיווו ההפוך .ניתו להבחיו בשתי וריאציות על
האסקסטה  ,שהרקדנים משלבים לסירוגיו
באותו מחול .האחת מורכבת מאילתורים של
תנועה רצופה של הכתפיים ביו שתי תחנות ,על
פי רוב כאלה הסמוכות זו לזו ,תנועה שיוצרת

אפקט של רעידות ,מעיו טרמולו .רעידות אלה
מבוצעות בתבנית מקצבית שאורכה אינו עולה

על  ,2/ 4שעליה חוזרים פעמים מספר  .הידיים
בדרך כלל משוחררות ומונחות לצידי הגוף.

מעט מוקשת לאחור.
עדייו בקפיצה  ,הכתפיים יורדות תחנה או שתיים,

>
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נחיתה בפלייה ,הכתפיים בגובה רגיל.

בתיבה אחת של 2/ 4
>;> 3 :

שתי קפיצות .
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שמחיאות הכפיים הו בעצם תנועות מעגליות.

ככל שהלכה ההתלהבות וגברה ,כו התרחבו
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קפיצות משתי רגלים לשתי רגליים ; או מרגל אחת לרגל שניה עם רעידות
קפיצות
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האסקסטה מתבצעת על הטריאולות בזמן הקפיצה ,
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הטיגרי

הריקוד

עד כאן על האסקסטה האמה ארית.
הריקוד הטיגרי שונה למדי ממנה.

r

ההליכה נגד כיוון השעון היא חלק

'
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הארי שלו; הוא מלווה שיריס רביס
)שירי אהבה בעיקר( ,שאין בה ס

מקוס לאימפרוביזציה; הוא גס אינו
מבוסס על הפגנת וירטואוזיות של
רקדניס סולניס ,אלא של המתופפיס
דווקא .אלה מתקבציס ברחבה  ,מכיס
בידיהס על הקאבארוס התלוייס על

שכמס ומזמיניס את ה קהל לרקוד.
מקצבי תיפוף אופייניס :

~ וJיJי

J IIי '} l

~

במוטיביס מוכריס מהאסקסטה האמהארית ,

לאחוז ביד ימין מקלון

שהותאמו למקצב הטיגרי של

.3/ 8

אפשר

להבחין בתבניות ,כמו למשל  ,כתף יורדת

ולנענע אותו בקצב

ושנייה עולה  ,והראש יינוסעיי מצד לצד .כל

התפילה .כוח ההרגל

אותה עת ,זקניס המתקשיס להניע את

כה גדול ,עד שגס

הכתפייס ,מניעיס בתכיפות את ראשס קדימה

כאשר האביזר הזה

ואחורה.

אינו מוחזק ביד  ,היא

בהמש,ך המחולליס מתקדמיס הצידה .רגל
ימין פוסעת הצידה ורגל שמאל מצטרפת

ונצמדת אליה ,אגב ביצוע אסקסטה במקצב
של

בטקסטיס המתאריס ניצחון של הצדק על

ר jג Jכ ~

)/שראל

לפעמיס נוצר מעגל פנימי נוסף סביב

כבדה ומעוררת יראת כבוד  .הס רוקעיס

המתופפיס .זו חבורת גבריס  ,העומדיס במקוס

ברגליהס ולבסוף מתקדמיס בקפיצות נמוכות.

רק פניהן וכפות רגליהן גלויות(
נעמדיס בשורה עורפית ונעיס במעגל:

האמהארי  ,גס לריקוד הטיגרי יש מבנה כללי

מעביריס את משקל הגוף לרגל ימין

קבוע שמאפשר לו להתמשך זמן רב .במרוצת

מונפיס באוויר בתפילה  ,שבה מתואר ניצחונו

Jי  (,מצמידיס את

הריקוד האנשיס שעייפו פורשיס מן המעגל

כרית רגל שמאל לרגל ימין ,העקב

ואחריס מצטרפיס .

רגל שמאל מחליקה קדימה חסרת

מחול תפילה
אס הריקוד החילוני של עדת ביתא ישראל

את המשקל לרגל שמאל .הידייס

הוא בעצס ריקוד עס אתיופי ,התנועה והמחול

רפויות .כל התנועות מלוות ב יי סווינגיי

המלוויס את התפילה ,מקורס במסורת יהודית

עיקר התנועה מתרכז בתפילות יוס כיפור .

לדבריהס ,בדרך זו הס מעייפיס את גופס
ומעניס את נפשס ,מזדככיס ובכך מקרביס את

הגאולה .ואס הגאולה קרובה ,זו בהחלט סיבה
לרקוד .אבל לא רק העתיד הוא מקור השראה
בשבילס .ביוס קדוש זה מעליס בריקוד גס את
זכר קריעת יס-סוף.

במעגל המרכזי רוקדיס הקייסיס ,במעגל השני

מצד לצד )שמינית הסיבוב(  ,ולפעמיס

קדומה ,אומריס מנהיגיה הרוח נייס של העדה.

גס באסקסטה מעודנת.

הרבנות בישראל אינה מכירה בטקסיס
שעורכיס הקייסיס והליטורגיה העתיקה

ניעות הברכייס על פיתוחיהן  ,ניכריס בריקוד

עומדת בפני סכנת הכחדה .מה גס ,שחיי העדה

הזה מוטיביס ייחודייס :כפות ידיס שלובות ,

בארץ אינס מתנהליס עוד סביב הדת ,

המתוחות קדימה בגובה החזה והעולות

ממשיכיס בחימוס האווירה .פסיעותיהס

מתחלפ ות בניעות ברכייס ובקפיצות .הס
ניתקיס קלות מהרצפה וחוזריס אליה בהדגשה

כבדה של פלייה ,או ברקיעות .בהדרגה ,הס
מגביריס את קצב התיפוף ובו-זמנית מנתריס

מ רגל לרגל קדימה ואחורה ,מתקדמיס או
מסתו בביס על עומדס ,קופציס בשתי רגלייס
ונוחתיס על אחת ,ואז עובריס לקפיצות גדולות
יותר ,שמזכירות את

הLEVE ' -

ה"SISSON NE FE RME " -

 EMPSז' או

של הבאלט) ,כמובן

ברגלייס מקבילות(  .המתופפיס המשולהביס

שבטקסיה היו מאז ומתמיד הנגינה והתנועה

ויורדות בתנועה גלית זורמת ,או בתנועות של

חלק בלתי נפרד ממנה .תפקיד כלי הנגינה ,כמו

זיגזג .מוטיב אחר ,שהבחנתי בו רק בריקוד זה,

ה -ז ,NAGARI

סוג של תוף ,או הגונג הקטן

העשוי מתכת או עץ  ,הוא להזמין את בני
העדה לתפילה .אחד הקייסיס שר פסוק מתוך
התפילה והקהל חוזר עליו .יש פסוקיס ,אותס

מוטיביס אלה אינס מופיעיס בריקודיס

שריס יחד .הטקס מנוהל חלקו בישיבה ו ח לקו
בעמידה  ,וברגעיס מסוימיס נראיס הקייסיס

תנועת הידייס הגלית הזורמת מעלה מטה

המתפלליס כרוקדיס.

המעגל וממשיכיס לעודד את אנשיו  ,בעוד הס
עצמס מקפציס ומתופפיס מחוץ לו.

למותנייס  .כפות הידייס נפתחות אז ונסגרות

J!J ,

למשל פרישת ידייס כלפי מעלה באלכסון ,אגב'
בהתאס למקצביס המלוויס את הטקסט.

לפעמיס מלווה התפילה בהשתחוות אפייס

jJ 11
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המעגל נעצר .עכשיו הכל עומדיס צמודיס,
פניהס אל מרכזו  ,הרגלייס בפיסוק קל

והגוו

אתיופייס או אפריקנייס אחריס .לעומת זאת,

כיפוף קל של הטורסו או הצמדת המרפקיס

מקצביס :

ב,FLEX -

נע מתוך אימפולסיס עדיניס  .למיטב ידיעתי ,

נוטשיס את מקומס ,מצטרפיס אל ההולכיס

וכאילו מוביליס אותס ,או שהס פורציס את

הוא החזקת מרפק יד ימין צמוד לחזה ,בעוד
מפרק כף היד כפוף בגובה הכתף

בין התפילות יש כאלה המלוות תנועות תחינה

m,

של משה על חרטומי פרעה .

המבוגריס ובמעגל החיצוני צעירי העדה  .מלבד

המתופפיס ,הנמצאיס במרכז ,

ו

הרשע .הקייסיס קמיס ומחליקיס קדימה
ב ,BOUNCES -אבל לתנועה שלהס יש איכות

ומוחאיס כפייס ,פניהס לעבר הרוקדיס .אין

התקדמות ,אלא שהפעס מעביריס

האת/ופ/ת

אוחזת בו .

סימן מוסכס לסיוס האסקסטה .כמו לריקוד

משקל י .( )Jחוזריס על אותה תבנית

ה עדה

מתנועעת כאילו היא
החומר התנועתי של התפילות קשור בדרך כלל

קצת מורס ,משוחרר כ (, )Jואז כף

מחולות

מעוטר שיער סוס

לאותס מקלות נמצא גס שימוש נוסף :הס

ופוסעיס קדימה )

~

והכתפייס מבצעות אסקסטה מעודנת  .מדובר

מבני העדה נוהגיס

כשהתפילות מתארכות ,הס נשעניס על מקלות.

הגבריס וגס הנשיס )עטופות בד לבן,

I

)ייעמידה שנייה מקבילהיי( ,הברכייס רפויות

מ ח יאות כפייס .רביס

ואותן תנועות של כפות הידייס הצמודות לגוף,
מזכירות מעט את הריקוד התימני  .קיימות

מספר גרסאות בדבר מוצאה של העדה .אחת
מהן ,אס כי לא המקובלת ביותר  ,היא
שמקורה ביהודיס מתימן ,שהתגלגלו
לאתיופיה .אפשר שתנועות אלה רומזות על
כך·

ארצה .מרימיס את הידייס באלכסון ,כורעיס
על הברכ"יס ,פורשיס את הגוו והידייס על
הרצפה  ,נושקיס לה וקמיס .ברגעי שמחה,

למשל ,כשמזכיריס את ירושליס ,אפשר לשמוע

רוחות רעות וטובות
באתיופיה רווחה בקרב בני העדה האמונה

בקיומן של רוחות ) Iובות ורעות ,ובהן רוחות
הזאר .על פי אגדה עתיקה,

נולדו לחוה ילדיס

רביס ואת היפיס ביותר היא ביקשה להסתיר
מאלוהיס ,בתגובה הוא הפך אותס לבני
אלמוות ,לרוחות זאר .הזאר תוקף בדרך כלל
נשיס ,ועל אשה שיצאה מדעתה אומריס

,

שהזאר רוכב עליה .גירוש הדיבוק הזה נעשה
באתיופיה באמצעות מחול,
בני העדה נהגו להביא באישון לילה את האשה
החולה אל מרפא ,שבביתו נהגו להתכ נ ס
בחשאי נשיס שרוח הזאר תקפה אותן בעבר.

מנהיגת החבורה היתה אשה שהיה לה שיג
ושי ח עס הרוחות באמצעות צמחי הרחה .וכך

מתארת מפגש כזה יעל כהנא בספרה ייאחיס
שחוריסיי :ייבינתייס מתחיל תיפוף שקט

 4כ ~~~

בלוויית שירה ומחיאות כפייס של הנשיס .כל
חברה קמה לפי התור ,כאשר יהרוח שלה
מזיזה אותה'  ,ומתחילה לרקוד  ...היא מתחילה
להרעיד את כתפיה עוד במצב של ישיבה ואט
אט מתרוממת בהיכנסה לאקסטזה ,קרובה

לשיא מיני ,היא מת ח ילה להסתובב סביב
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עצמה מהר ככל האפשר ,עד
שהיא נופלת ,הריקוד עשוי
להימשך עשרים דקות
ולהישנות כעבור

שעה.. ,

האשה

כיכבה גם במחוות אבלות נוספת :ידיים

לאוטובוסים שהובילו אותם לבית העלמין,

משוכות כלפי מטה אחזו בקצות המטפחת

לטקס המקובל.

החולה מסתכלת ברוקדות וגם

היא מתחילה ,תחילה בכבדות ,

בחוזקה ודחפו את כל הגוף להשתחוויה

כאילו גופה אבן ,שעות עלולות

עמוקה בברכיים כפופות  ,נשים טילטלו כפות

לעבור עד לתזוזתה הראשונה,

ידים בהצלבה קלה בגובה האגן  ,כשואלות איך

אבל כבר יש בכך אות לטובה,

יעמדו באסון ,גברים חבטו בראשם באגרופיהם

שהזאר שלה הסכימה להפסיק

ופשטו את ידיהם באלכסון כלפי מעלה.

לרכב עליה ,זו תחילת הריפוי
שלה ,החולה נמצאת עכשיו

בטרנס.. ,

ככל שמתעצם ריקודה

של החולה ונעשה פראי יותר,

כך מתקרב הרופא לאיבחון
הזאר לפי צורת

הריקוד.. ,

הרופא שואל אותה ]את הרוח[

מה היא רוצה לקבל כ'מתנת
אהבה' כדי שתסלח ,או כפיצוי
על שהחולה העליבה אותה או
הזניחה

אותה.. ,

דרישות הזאר

שונות בהתאם לתכונותיה,
כלומר אם עורה כהה  ,היא

מ ח ו ל ו ת

היא בהירת עור ,היא מבקשת

ה ע ן ה

נסיונותי לברר אם התופעה

בישראל

ה  /lהמשפט /l

המתוחה ,אחר כך התרוממו מעל לראש

מבקשת עז שחורה כמתנה ,ואם

האתיופית

הרימו את ידיהן והנחיתו אותן על החזה .על
הזה חזרו מספר פעמים ,המטפחת

עז לבנה'!

קיימת גם בארץ נתקלו בחומה
של מבוכה והכחשה,

מהגברים הסתדרו בזוגות והחלו להקיף אותן,

כשהם יוצרים סביבן מעגל ,לבסוף עלו מותשים

החיים בארץ חשפו את המחול החילוני של
העדה לתחרות עם ריקודים מסוג אחר,
רוקדים לצלילי פופ של תזמורת ישראלית,
לצלילי קלטת של שירים אתיופיים  ,או לשירים
המושרים מפי זמרים חובבים ,האירועים

כשהגיעו מנחמים לחצר הם נעצרו  .גוש

העיקריים שבהם רוקדים בני העדה בישראל

האבלים נחצה ובני המשפחה שבמרכזו יצאו

הן חתונות ומסיבות בר-מצווה )את אלה החלו

לעברם בריצה  ,ידיהם פשוטות קדימה

לקיים רק עם עלייתם(  ,את כניסת החתן

באלכסון .עתה הם התנועעו מחובקים,

והכלה לאולם מקדימה תהלוכה של גברים

ברכיהם נעות מעלה ומטה  ,כמו נמסים זה

צעירים מוחאי כפיים ,אולי זכר לאותה

בזרועות זה ,באותו זמן הסתדרו אנשי השיירה

תהלוכה שבה הכלה ,על מלויה  ,היתה מגיעה

בחצי גורן ענקית ,הם עמדו שם צפופים  ,כתף

אל כפרו של החתן .

צמודה לכתף ,בני המשפחה ,בטור  ,ניגשו
אליהם והניחו את יד ימין על שכם כל מנחם,
האחרון גמל להם בתנועה דומה והם התחבקו
בחוזקה .אחר כך נטמעה השיירה בגוש

המנחמים  ,ששב לבלוע את המשפחה  .ככל
שהלך מועד הלוויה והתקרב ,כך נעשו ניעות
הברכים של האבלים מהירות יותר  ,כאילו
בערה האדמה מתחת רגליהם.

רק כמחצית מהריקודים  ,המתחילים מיד
לאחו -החופה ,הם אתיופיים מסורתיים ,

השאר ,ריקודים מכל הבא ליד

-

והפופולארי

 ,בהם הוא הברייקדאנס ,בפתח-תקוה קמו

מועדוני לילה ,שבהם בני העדה רוקדים את
הריקוד הניו-יורקי הזה עד אור הבוקר,

מוסיקה מזרחית מדברת אל ליבם של צעירי

העדה ואפשר לראות חבורות גברים רוקדים

לתוך מרכז המעגל נהרו נשים שנעו בברכיים

בתנועות עיכוס וילדות אתיופיות המחקות

רפויות ובהליכה נטולת מוק,ד כשהן טופחות

רקדניות בטן ,עוד סוג של מוסיקה שכבש

על ראשן או משלבות את ידיהן מעליו תוך כדי

אותם היא המוסיקה היוונית ,והתבוננות

הטיות אכזריות של הגוף אחורה וקדימה  .חלק

בצעירי העדה כבר מעלה לפעמים שעטנז של

הברכות האתיופיות הן משפטי
תנועה מקסימים ,כששני גברים
נפגשים ,הם מושיטים את יד

ימין ללחיצה ,מחליפים נשיקות על שתי
הלחיים )שש ומעלה ,בהתאם לחשיבות
המפגש( ,ומסיימים בלחיצת יד אמיצה נוספת,
משפט תנועתי אחר ,המאפיין פגישה בין גבר

ואשה :הגבר אוחז בשתי ידיו את סנטרה  ,נושק

ללחייה ולוחץ את יד ימין שלה ,אחר כך היא
מתכופפת ונושקת לכף ידו הימנית ,הנחה
בגובה מותניו ,צעירים תמיד יתכופפו לנשק את
יד המבוגר מהם ,וכשזהו ישיש נשוא פנים ,הם

יכרעו לפניו וינשקו את ברכיו,

טקסו אבלות
עושר תנועתי רב קיים גם בטקסי האבל
הנהוגים בעדה ,ובארץ הוא בא לידי ביטוי

בעיקר בעת ההתכנסות לקראת לוויה ,בשנת
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הייתי עדה למאורע כזה ,בשעות הבוקר

המוקדמות יצאה משפחה לחצר :נשים וגברים
מתייפחים ,עיניהם עצומות והם נעים מצד לצד

בפישוק רגליים קל ,ברכיהם כפופות מעט,
הכאב זרם החוצה בטבעיות וללא שמץ
ראוותנות ,שכנים הקיפו אותם ויצרו סביבם

גוש צפוף ,בכורו של הנפטר הניף תצלום של

אביו ומנה בקול בוכים מתנגן מעשים טובים

שעשה /I ,הוא היה גיבור ,/l
דבריו /I ,הוא נתן צדקה - /l

קרא והקהל חזר על
והקהל ענה בייבוב

של הסכמה ,לא קשה היה לזהות אלמנטים
אופייניים :ידיים משולבות מאחורי העורף,
כשהמרפקים משוכים הצידה; כפות ידיים

מונחות על הראש והמרפקים לחוצים כלפי
מטה; נשים היכו ביד ימין על ראשן ,גברים על
בית החזה ,עיקר ההתרחשות התנועתית היתה

כמובן במרכז המעגל,

תהלוכות מנחמים החלו להגיע מרחבי הארץ,
ובהם קייסים בגלימות שחורות רקומות
ואחרים עם שמשיות צבעוניות ומקלוני שיער
סוס .

בראש שיירה אחרת צעדו נשים  ,שכל אחת מהן
אחזה מטפחת בקצותיה ,הרעידה אותה ואחר

כך מתחה אותה והצמידה בכוח לראשה ,שעה

שמרפקיה מוטים כלפי מטה .אחר כך הן
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האתיופית

ב ישראל

רגליים יןןניןת ןכתפיים אתיןפיןת .

ריקןדי העם הישראליים דןןקא נשארן

זרים להם  ,כי איכשהן קשה לאןתם

בן  -דור ש ו שנ ה  ,הס יגד של ב יתא י ש ראל  -חג חידוש הב רית ,עב ודה לתוא ר ש ני ,ה א ו ני ברס י טה ה ע בר י ת 19 85 ,

רקדנ י ם טבעי י ם להעתיק תנןעה זרה
באן פ ן מדןייק ןלהתאימה למקצב

ב ן-דו ר שושנה ו קפל ן סטיבן  ,י ה ודי אתיופיה )ביבליוגרפי ה (  ,מכו ן בן -צ בי לחקר קהיל ות י שר אל ב מז ר ח

מןכ ת ב .

ןעם זאת קיימת הפריה בין  -עדתית
הדד י ת  .ריקןד הכתפיים מסקרן את

ו ומ ב ראנד מרדכי ,יי קמיעות ה פלשיס  ",ידע  -עס ,שנה ב '1954 ,
וייל שלוה ,ייאמ ו נ ו ת ו מנ ה גיס דתייס של י הו די אתי ו פיה בישראל"  ,המכ ון לחקר הטיפוח ב חינו ך  ,נו ב מ בר 1988
י ה ו ד י אתי ו פיה  ,פעמיס מס'  22ו 33-
כהנא יע ל  ,אחיס שחורי ס  ,עס עו ב ,ד 1977

הישראלים  .במספר חתן נ ןת הצטרפן

ס י פור י ב י ת א ישרא ל  ,מכו ו הב רמ ן למחק ר י ספ רו ת

י שר א ליןת למעגל הריקןד האתיןפי
המסןרתי ןנ י סן את כןחן בריקןד

אסקסטה  ,לשביעןת רצן נ ם הגלן י ה ש ל
הגבר י ם ה א תיןפים  .הין בהן נש י ם

מבןגר ן ת ממןצא מזרחי  ,האמן נ ן ת על
ר י קןד ש י ש בן הרטטת חזה ןגם

קריאןת הסלסןל  ,בהן הלשןן
מתגלגלת בפה כ א חןזת תזזית  ,ןהן א ף

העזן להיכנס למעגל הסןל נ ים
המתחר י ם  .ןהיה גם מקרה יןצ א דןפן :

מלצר יןצא רןסיה  ,שנשא מגש בחתןנה

אתיןפית  ,הח ל לנ ע נע א ת כת פין כד ר ך
ה א ת י ןפים .

הריקוד האמהארי,

האסקסטה

) Aז (, ESKES

הוא

בעיקרו עבודת כתפיים,
שגווניה משתנים בהתאם

למוצאה

להקןת אתיןפיןת הןקמן במר כ ז י ם

שןנים בארץ

-

בנצרת  ,בעפןלה ,

צעירים אןהב י מ חןל ,שגם מנג נ ים ןשרים .

קבןצןת אל ה בדרך כלל לא מחז י קןת מ ע מד .
לסיבןת המןבנןת מאליהן מתןןספןת שת י ים

ייחןדיןת  :האחת  ,לגבי רבים מבני העדה הזמן
הןא מןשג מןפשט  ,ןהם מתקשים לעמןד בלןח

זמנים  .ןהשנייה  ,נערןת אתיןפיןת נ י שאןת בג יל
צעיר ןענין הןפעתן בלהקה יןרד מהפרק עם
נישןאיהן  .כך אן כ ,ך קבןצןת אלה  ,גם אם
שמרן על ןירטןאןזיןת האסקסטה  ,שידכן לה
תבניןת כןר י אןגראפיןת שבלןניןת  ,ברןח קלטן ת

הןןידאן המ מ סחרןת את המחןל האת י ן פ י .

התןכניןת שהן העלן עד כה לא הין אןתנטיןת
ןגם לא זכן ל טיפןל כןריאןגראפי מקצן ע י.
אבל  ,יש נ יצנים ראשןנים של תרןמת האתיןפים
לכןר הה י תןך של התרבןת הישראלית  .לי א ת

היימס יצרה את המחןל יי מסע " עם סדנת
הלהקה הקיבןצית ; הדןגמ נ ית ןהזמרת
האתיןפית מאסקי שרה ןרןקדת לצלילי
מןסיקת פןפ  ,השזןרה במןטיבים אתיןפיים ;

ןהשילןב המןצלח ביןתר בין אמן ישראלי
לאמנןת האתיןפית הןא בין המלחין הישראל י
שלמה גרןניך ןמקהלת הילדים האתיןפית
שהקים.

כשהגיען העןלים מאתיןפיה  ,שבתה את העין
הדרך שבה הם נשאן את גןפם  ,ההקרנה של
ההפנמה  ,העידןן  ,הדיבןר הר,ך של אןתה

איכןת שבלשןנם קרןיה  ,CHAWAשפירןשה
אדם חןפשי  .בני העדה עןברים עתה שינןיים
פנימיים  ,שבןןדאי ייתנן את אןתןתיהם גם

בשפת הגןף שלהם.

המחןל הןא אמנןת דינמית ןמשתנה בלי הרף ,
בבןאה של החברה  .נראה שבעשןר האחרןן ,
מאז מבצע משה  ,עןבר מחןל העדה האתיןפית
שינןיים רב י ם  ,ןמןצא דרכים להתאים עצמן

לסביבה החדשה .הרשימה תארה את פני
הדברים עד כה  .מעניין להמשיך ןלעקןב אחר
ההיתפתחןת של המחןל הזה ןלתעד א ןתה,

כד י שבעתיד אפשר יהיה לבחןן את

ט )\ התהליך מתןך פרספקטיבה .
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Eth iopia", The Interna tionallournal 01 Social Psychiatry xxxi .
 982. The Falasha. George & Allen .ן Kessler. David ,
 . Falasha Anthology, Yale University .ן  95ן Leslau, Woll ,
 982. The Story of the Falasha, NY Balson .ן Messing , Simon ,
 968. Ethiopian Music, Oxford University Press .ן Powne, Michael ,
Shellemay, Kay, The Liturgical Music of the Falasha, Un iversity of Michigan .
" 985. "Heritage and Changes in the Nonverbal Language of Ethiopian Newcomers .ן Schneller, Raphael ,
 -21 .ן Israel Social Science Research 3 I
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 993 .ן Copyrighl RUlh Eshel ,

לדבר  ,המצל י ח לקב ץ סביבן נשים ןגבר י ם

-ם

ב ן  -ד ור שושנה ,ס יפו ר י ס מפי י ה ודי את י ופי ה  ,משר ד החינוך ו התר ב ות  ,ה מחלק ה לחינ וך מ ב וגריס

וומ ב ראנד מרדכי )מ ת רגס( ,ה אר ד את )ספר ה תלמי ד יס  ,ע ו סק בטקסי ק ד וש ה(  ,ה וצאת ב י ת פ ט לו ב יץ ,תשכ" ד

שו ר  ,ד י נה  ,קליטת ס של יה וד י אתי ו פיה ב ישראל  -ב י ב לי ו גרפיה ותקצירי  ,1992 - 1973מכו ן ה נ ר ייטה סול,ד 1992
קש אני ראובן ,הפלשיס  ,ירושליס 197 6

בפתח-תקן ה  .זן יןזמה של משןגע

t

ביבליןגרפי ה :
אש כ לי  ,א  .ז ,ס פ ר ה פ ל שי ס  ,ה וצאת ראובן מס,

. 1943

~
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בראשית חןדש מאי

חגגן אנשי אמנןת

הבאלט בפראג ןבעיר ברנן )  (Brnoאת יןס

הןלדתה ה 80-

של הרקדנית זןרה

שמברןבה ) .(Zora Semberova

היה בכך משהן

II I

סימני שיפןר ןיש תקןןה לעתיד.
פאבל שמןק הןא דמןת יןצאת דןפן:

כןריאןגראף מצליח ,ששמר על עצמאןתן גס

תחת ייהשלטןן הסןציאליסטי" .הןא עבד
כרקדן במערב בראשית שנןת

החןרג מהמשמעןת המקןמית הצ'כית  ,כי

ה ,60-

ןבחר

לשןב למןלדתן ןליצןר לעצמן משהן  ,שנחשב

שמברןבה זכתה לפינה מיןחדת משלה

כמעט לבלתי אפשרי במשטר ההןא :לייסד

בתןלדןת הבלאט :היא היתה היןליה הראשןנה

ןלקייס להקה משלן  ,מחןץ לממס,ד ללא

בעןל  ,0בבאלט המןכר כל כך מאת סרגי

תמיכה  ,על בסיס כלכלי עצמאי.

פרןקןפייב ,יי רןמיאן ןיןליה ".

הלהקה הקטנה

בניגןד למה שנאמר בכמה ןכמה אנציקלןפדיןת

)כ 12-

רקדניס( שלן -יי הבאלט

הקאמרי של פראג" -זכתה להצלחה ניכרת,

מכןבדןת ,לא היה זה ליאןניד לברןבסקי

ןאף שנאלצה לעבןד בתנאיס טכנייס קשי , 0

מלהקת יי קירןב " בלנינגרא,ד שיצר את הגירסה

בהעדר תמיכה ממשלתית כלשהי ,הןזמנה

הראשןנה ל יי רןמיאן ןיןליה " מאת פרןקןפייב,

לסיןריס רביס בארצןת אירןפה המערבית.

אלא הכןריאןגראף הצ ' כי ןאנה פסןטה (Vana
)  ,Psotaשעבד בעיר הבירה של מןרביה  ,ברנן.

בחגיגה שנערכה לכבןד זןרה שמברןבה לא

הבכןרה של יירןמיאן ןיןליה " נערכה שס בש נ ת

מכבר ,בראשית חןדש מאי ,הןפיעה להקתן של

,1938

שמןק במחןל מקסיס משלן ,יי היןנה" ,מין

שנתייס לפני הפרמיירה בלנינגראד .

ןבחלקה של זןרה שמברןבה נפלה זכןת

אגדת  -עס לפי מןסיקה מאת אנטןניו דבןז'אק·

הראשןניס לרקןד את יןליה .

הנןשא מקאברי למדי :אלמנה שהרעילה את

מזה עשריס שנה חיה שמברןבה באןסטראליה ,

בעלה שבגד בה  ,מנהלת רןמאן עס המןןת

אחרי שנאלצה לעזןב את מןלדתה בסןף שנןת

עצמן .ןהמעשיה הכפרית מןצגת כמין יי מחןל

ה ,60-

כפי שהיא עצמה אמרה לי  ,יימשןס

שדיברתי יןתר מדי

אמת " ...

המןןת  ",עס תהלןכה של מסכןת ןשימןש

ןדיעןתיה לא מצאן

חן בעיני ה"אחיס הרןסיס  ",שכבשן את

צ ' כןסלןבקיה אחרי יי האביב הפרגאי " של

מןצלח

ישן וחדש בבאלט ברפובליקה הצ'כית,
שלוש שני Dלאחר מהפכת הקטיפה

מאןד

באמצעיס

אלכסנדר דןבצ ' ק .

בימתייס

פשןטיס אבל משכנעיס.

גס בגילה המכןבד היא עדיין חיןנית מאן,ד

כשהדבר

ןהתרגשןתה המןבנת בשעת החגיגןת לכבןדה

התאפשר  ,לא

לזןרה שמברןבה קשר היסטןרי נןסף לאמנןת

בברנן ןבפראג לא פגמה בחןש הב י קןרת שלה .

נמצאן רקדניס ,

תיאטרןן  -התנןעה הצ'כי .הכל מכיריס את

כי מצבן של הבאלט בצ ' כיה אינן מזהיר .עדיין ,

שיעשן צדק

תיאטרןן " לאטרנה מאגיקה" (Laterna
)  ,Magikaשהןפיע גס בישראל  ,ש י ןצרן היה

שלןש שניס בלבד אחרי המהפכה השקטה א ך
היסןדית  ,שהביאה את ןאצלב האבל לכס

לת נ ןעה המןרכבת
ן הזןרמת שלן .הכל

אלפרד ראדןק .בסןף שנןת

ה 50-

י צ רה

הנשיאןת  ,מנסיס קברניטי להקןת הבאלט

ה י ן ע די י ן שבןי י ס בסגנןן הכבד משהן  ,דל

להשתחרר מהמסןרת ןהסגנןן הסןבייטי.

הרג ש ןת האמ י ת י יס  ,שהביאן המןריס הרןסייס

הראשןניס של ה " לאטרנה מאגיקה  ",שה י תה

ל כ ל הארצןת שה י ן בתחןס השל י טה הסןבייט י .

אז תןפעה חדשנ י ת ביןתר .

לפנ י כש נ ה שן כנ ע קילי אן  ,שהגיעה העת

הבמאי היהןדי ראדןק נאלץ אחרי כן לעזןב

ניכריס ביכןלתס של הרקדניס הצעיריס

לה ע נ י ק לרקד נ יס הצ ' כ יי ס את זכןת הביצןע של

את מןלדתן ןסייס את חיין בשןןדיה  .מתכניןת

להתמןדד עס דרישןת התנןעה המןדרנית .

אחדןת מהעבןדןת  .המןפ ע הטר י בפראג הןכיח ,

ה " לאטר נ ה מאגיקה " ןמהספרןת המקצןעית

שחלה התקדמןת רבה  ,ןבכל זאת לא התקרב

הצ ' כית נמחק שמן  ,ןהחידןשיס הבימתייס

הביצןע ל ר מה המקןבלת בהןלנד .אנ י מניח ,

המדהימיס של "לאטרנה מאגיקה " נרשמן על

כמי שעקב בשניס האחרן נ ןת מקרןב אחרי

התפתחןת זן  ,אני יכןל להעיד על שינןייס

בשנןת

ה ,50 -

משחדלה זןרה שמברןבה לרקן,ד

היא התמסרה לחינןכס של אמני מחןל  .שני

תלמידיה המצטייניס  ,שהיא יכןלה להיןת גאה
בהס מאן,ד הס י ירי קיליאן ,כיןס אחד

היןצריס החשןביס ביןתר בעןל  ,0ןפאבל שמןק

) (, Pavel Smok

מיסדן ןמנהלן

שמברןבה את הכןריאןגראפיה למןפעיס

שקיל י אן לא היה מאןשר ממה שראה על בימת

שמן של מעצב הבימה הגדןל יןזף

יי הת י אטרןן הלאןמ י הצ ' כי  ",אבל היה מןכן

לצערי  ,אפילן כיןס אין זכר לעבןדתס ןשמס

לפשרןת  ,השנןאןת על י ן בדרך כלל  ,מטעמיס

סבןבןדה ...

של אלפרד ראדןק ןזןרה שמברןבה בתכניה של

רגש י יס מ ן בנ י ס  .ןזאת  ,אנ י מניח  ,משןס שניכר י ס

של יי הבאלט הקאמרי של

ה " לאטרנה מאגיקה "  .זהן
עןןל היסטןרי שעדיין מצפה

פראג  ",המעניין ןהמןכשר

לתיקןן ·

ביןתר בין הכןריאןגראפיס

כיןס  ,פחןת מאלף ימיס

של צ ' כיה .

מאז המהפ,ך העיר פראג

שניהס הין נןכחיס בחגיגה

זןהרת בבנייניה  ,ככרןתיה

שנערכה בתיאטרןן הלאןמי

ןכנסיןתיה הנהדרןת  .דבריס

היפה של פראג  ,שעה שהןענק

חיןבייס רביס קרן גס

שס לשמברןבה תןאר הכבןד

בתחןס המחןל בצ ' כיה .

של יי רקדנית הבאלט

אבל עדיין הבעיןת רבןת .

הלאןמי "

נ עשיס מאמציס רביס

להדביק את הפיגןר ביחס

התכנית כללה שתי עבןדןת

לרמת המחןל המןדרני

של קיליאן ,את יי שיבה לארץ

המערבי  ,כגןן קןרסיס

בלת י נןדעת " ן " מ י סה בשדה

מרןכזיס בהס מלמדיס

הקרב "  .המןסיקה לשתי

פדגןגיס מצןייניס  ,שהןזמנן

היצירןת המןכרןת הללן היא

מאמריקה  ,צרפת ,אנגליה

מאת מלחיניס צ ' כייס  ,לאןש

ןהןלנ;ד ןמדי שנה מתקייס

יאנאצ ' ק ןבןהןסלב מרטינן .

פסטיבל בינלאןמי למחןל

מןבן  ,שקיליאן  ,שלא הןרשה

חדיש  ,ןזה מעניק הזדמנןת

במשך שניס ארןכןת לעבןד

לרקדניס צעיריס להתןןדע

במןלדתן ןבנה את הקאריירה

להשגי המחןל העכשןןי

שלן בהןלנ,ד מקןס שס הןא

בעןלס  .גס אמניס ישראליס

מנהלן האמנןתי של

השתתפן כבר באירןעיס

יי נדר לנדס דנס תיאטר"  ,רצה

אלה  ,ביניהס רינה שיינפלד

מאןד שעבןדןתין יבןצען

בצ ' כ י ה .אבל לפני שלןש שניס,

יי הנ א לט הקאמרי של פר א ג "  iייהיןנה"  iכןר י אן ג ראפ י ה  ,י .פאנל סמןק

 he Dore" ; Choreography: Pavel Smokז" ; " "Prague Chamber Ba llet

ן " להקת המחןל
הקיבןצית ".
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יצירתס של הריקודיס לאותן מסכות חג ,

העמידה בפני יוצריהס שתי דילמות קשות ,

 II

שנבעו מההזדקקות לתנועה הטקסית הדרושה,
האחת  ,עצס היות ריקודי הטקס בנוייס

מתנועה  ,שביסודה היא תנועה בעלת אופי

אמנותי .ושנית ,החומר האנושי שעמד לרשות
יוצרי המסכתות וריקודיהו ,רוב רובו של חומר
אנושי זה  ,היה מורכב מאנשי עמל ,שלא היו
אמוניס על הריקוד בכל צורה שהיא  ,להוציא
את אותס ריקודי-עמיס ,שהביאו
אותס מארצות מוצאס  ,וששימשו

להס לעתיס ככלי ביטוי והתפרקות

באירו עיס שוניס  ,ולבילוי בשעות
הפנאי,

באשר לאותו חומר האנושי שהוזכר לעיל ,
מו הראוי לצייו  ,שבאותס ימי בראשית ,
חסר היה לחלוטין המרכיב האנושי

החשוב ביותר בדרך התהוותס של

I

מסכתות החג וריקודיהו ,וכוונתי לילדיס ולבני
הנעוריס ,שטרס נולדו ,או היו פעוטות ,

ריקוד-העס הישראלי

יצירתס של ריקודי החג היתה אמורה לענות

עבר בדרך התהוותו

על שני תחומי ריקו,ד האמנותי והעממי כאחד.

תחומיס מתחומיס

שוניס .תהליך זה נבע
בראשיתו משני
טעמיס  .הטעס הראשוו היה הצורך בגיווו חיי

התרבות ,ובעיקר תרבות הפנאי  ,שסבלו ביותר
מח rד גווניותס של ריקודי החלוציס ,שפתחו
וסיימו

"1"":

את .

ל מפגשיהס החברתייס באותס

 .יקוךי ה  IIהוה  IIוה"רונדו" .ריקודיס אלה לא

~ד א
יפקו ע '
,חלוצי ,

הצרכיס התרבותייס של

מקרבס אף באה הדרישה ההולכת

f

ו:tו ~,ריקן ד עברי

ארץ-ישראלי( 1).

ה שע.ס ~~ י 4ו ה הצורך שהלך וגבר,

ן" ~ ריזי~~ ן1דת הקיבוצית יצרה
ל ~.ףכי '  ,.חגי:ג1{i

 ',א:ה החלו לתפוס מקוס

t

~יך~~~רשז~~ י~נJג~i'1ח:י;.ב~ר ת  jיס של המתיישביס .
 ,ק

..

ריקודי החג הטקסייס ,נאלצו היוצריס
להתחשב בחוסר-מיומנותו של החומר האנושי
שעמד לרשותס .דבר זה הכריח את היוצריס

ליצור ריקודיס קליס  ,הניתניס לביצוע בציבור
גדול  ,ריקודיס אלה ,לאחר שנרקדו במסגרות

טקסי החג השוניס  ,החלו בלי משיס למלא
בחלקס פונקציה נוספת  :ריקודיס של תרבות
הפנאי.

הכמיהה ליצירה ארץ-ישראלית ,מצאה את
ביטויה זה מכבר  ,הו במשכנות הפועליס מבני

~i!I .",.,"":::גאד,ר"ו~ ש~.לול ביצועס של טקסי החג ,

מ;ר,

בתחוס המחול האמנותי  ,שנדרש לביצועס של

הביכוריס ,האסיף

י tז jה"סדר"  ,שקיבלו בחברה זו
ה ,דרשו לעיצובס ביו היתר גס
ס הטקסייס ,ואלה לא היו

העלייה השנייה ,והו ביו אנשי גדוד-העבודה
וחברי ההתיישבות הקיבוצית  ,הדבריס מצאו

את ביטוייס ברשימותיהס של בני החברות
האלה בעתונות של אותס ימיס וכו
בזכרונותיהס ,שראו אור עשרות שניס מאוחר

יותר(4 ),

עם רוקי
ריקודיס אלה התפשטו עד מהרה מעבר

,"1

למקוס היווצרותס ,ומצאו את מקומס ביו יתר

מפנה חשוב' ררן התהוותם של

הריקודיס שנרקדו במסגרות תרבות הפנאי,
כגוו :ההורה ,הרונדו ,הצ'רקסיה והקראקוביק,

ריקודי החג ו~קחולות בארץ בכלל,

ובמידה הולכת וגוברת החלו לתפוס את

רים ,שעה שעלו
חל בשנות ה
ארצה ראשוני מני המחול
הפולקלוריוהא נותי כאחד,ובארץ
הלן וגדל דור רק  /נים וכוריאוגראפים
;
ילידי הארץ

מקומס של אלה  ,מכאו לא ארכה הדר,ך
וריקודיס אלה מצאו את דרכס אל חוגי
הרוקדיס ברחבי הארץ  ,עד מהרה התקבלו

חלק מאותס ריקודיס לרפרטואר הקבוע של
חוגי רוקדיס ,והפכו למה שקרוי בפינו

ריקודי  -עס מקובליס ,שליוצריהס לא היתה

עוד שליטה ביצירותיהס.

..

J

~.

'

גס רקדניק-כוריאוגרא;כ ס ,שיטלו על עצמס
משימה זו ,טרס נמצאו

,ס" כך נותר ביצועס

של ריקודי הטקס בידי חיוביס אלמוניס

למעשה ,שלא היה לאל ידז bלתרוס

ריקודי-העס  ,שניתו לכנותס גס ריקודי

מפנה חשוב בדרך התהוותס של ריקודי החג

פולקלור .כאו נכונה ,ללא ספק ,אימרתה של

והמחולות בארץ בכ ד'ז' ~rבשנות העשריס,

גורית קדמו -
הישראלייס -

הפולקלורי והאמנותי כא pן,ד ובארץ הלך וגדל

רביס שבחיינו המתחדשיס בארץ ,גס כאו

דור רקדניס וכוריאוגראפיזם ילידי הארץ( Z).

ראשיתו של אותו מפנה בה ~ יישבות העובדת

חל בתחילת שנות השלושיס ,שעה שאותס
אמניס,
וחלקס

חלקס אנשי ההתיישבות עצמה .
אמני מחול מחוץ למסגרת זו -

לקחו

על עצמס את עריכתס וביצועס של טקסי

כ~ --איןי  ,אמיי ייקימו

אחד למשנהו  ,דהיינו  ,הסבתס של ריקודי
הטקס שבחגי ההתיישבות העובדת לתחוס

t
להתהוותה של מסורת ריקףדית של ממש ,

שעה שעלו ארצה ר א שוני אמני המחול

~~,.

עלינו לסטות במידת מה מעיקרו של הנושא,

ולבחוו את תהליך העברת הריקודיס מתחוס

אס מפעל ריקודי-העס
שטענה :כפי שקרה בשטחיס

הצורך בריקודי העס עצמס ,הוא שיביא

ליצירתס  .קביעתה הכמעט קטיגורית היתה ,
שכדי שיתהווה ריקוד-העס הישראלי ,צריכיס
קודס כל להפוך את העס היושב בציוו ל"עס

רוקד"(S).
בתהליך זה ,חשובה היתה בעיניה היצירה בכל

החגיס על מחולותיהס ,בעוד שאמני החוץ

דרך שהיא ,גס אס היא נוגדת את התהליך

הוזמנו על-ידי הקיבוציס ,לבוא ולערוך את

הטבעי  ,בו נוצרו והתהוו בעבר הרחוק

ריקודי הטקסיס ,או אף את מסכת החג

ריקודי-העס בעמיס השוניס.

בשלימותה( 3).

איו למצוא בלקסיקוניס ובאנציקלופדיות

למיניהם את המונח  IIיוצר ריקודי  -עם" ,שרווח

בתוכנו .מונח זה הוא ,ללא ספק ,תולדת
המחצית השנייה של המאה העשרים ,כשריבוי

אמצעי התקשורת ,כגון :רישום ,צילום ,הקלטה
והסרטה ובעיקר ראשיתו של המחקר ,הביאו
את שמות היוצרים ויצירותיהם לידיעת כלל
הציבור .טענתה של נורית קדמן אכן נמצאה

הריקודים מצד אח,ד ואף מילא פונקציה רחבה

כנכונה ,והיא :שרק עצם ההיסטוריה מחד

יותר בשימוש באותם ריקודים  ,לצרכים שמעבר

ניסא ,וציבור הרוקדים מאידך ניסא ,ישפטו את

לפעילותם הצרה של חוני הרוקדים .מהצד

הנוצר ויקבעו מה יוותר לדורות הבאים

השני באה הדרישה מחוני ההתיישבות

ממכלול אותה יצירה ריקודית .

העובדת ,לענות על צרכיהם היחודיים
החדשים ,הן במסנרות טקסי החנ ,והן

כדי שיתהווה ריקוד-העם הישראלי,
צריכים קודם כל להפוך את העם
היושב בציון ל"עם רוקד"
במחקר שנערך על ידי  ,לבדיקת נכונותם של
דברי נורית קדמן  ,כסיכום חמישים שנות יצירה

בשטח הריקוד הפולקלורי לצורותיו ,התברר,
שהמצב הוא כדלקמן:
קטניום מתוך תריסר

באירועים חדשים ,שנוספו במסגרותיהם ,כנון:

עריכתם של טקסי העלייה של ישובים חדשים
על הקרקע  ,חני המים ,חני עשור ויובל.
טקסים אלה דרשו את ביטויים הן במחולות
האמנותיים והן בריקודי-העם שזה עתה נוצרו.

האחרונים שימשו להם מעתה כאחד היסודות

העיקריים (6 ) .

לעומת מנזר זה

-

מצד תנועות

הנוער ומוסדות התרבות והחינוך שמחוץ

להתיישבות העובדת

-

באה ,במקביל ,אותה

דרישה ,וזאת בשל הצורך שנוצר בחוני

באחרונים  .כך התהווה שלב נוסף

בהתפתחותם של ריקודי הפולקלור באר ץ.

מספרם ההולך ורב של חוני הרוקדים
שהתפשטו לכל שכבות הציבור הישראלי

והפיכתה של תופעה זו לדבר כמעט יום ~ומי,
הביאה להעברתם מתחום ריקודי  -העם
לתחום הבידור .בידור זה ,שחונים כה רבים
נתפסו לו ,הביא לצורך ב  IIיצירת

II

ריקודים ,

כדי לעמוד בדרישה ובתחרות שנוצרה סביב

החונים .ריבוי קיצוני של "יצירת " ריקודים
למטרות בידור ,לא היה דבר בינו לבין
התהוותו של פולקלור ישראלי .

מב י ן שנים-עשר הריקודים ,שפרצו את מסנרות

הרוקדים לניוונם של מיפנשי המחול ,שהפכו

מסכות החנ הקיבוציות והפכו לנחלת כלל חוני

להיות יותר ויותר קבועים  .אף בחברות אלה

הרוקדים בארץ ,כלומר עברו מתחום ריקודי

הורנש הצורך בשילובה של תרבות-עממית

בעוד שבימי בראשית נתבקשה היצירה למען

החנ לתחום ריקודי-העם ,דרך מסננת שר

בחנינות-עם ובאירועים מקומיים ,כנון חנינות

הפיכתו של העם ל  IIעם רוקד"  ,ולהנחת

ההיסטוריה ושיפוטם של חוני הרוקדים ,נותרו

ימי העצמאות ,וכוי ,וכן בהופעותיהם כנציני

היסודות לריקוד-העם הישראלי העתידי,

כריקודים מקובלים רק שנים בלבד.

תנועותיהם ,באירועים כנון כנסי המחולות

אם נבדוק באותה אמת המידה נם את היצירה

הריקודית-פולקלורית שמחוץ לריקודי החנ,
שנוצרו במקביל באותה תקופה במנזרים שונים
בארץ  ,נווכח לדעת ,שהמצאי מסתכם
בכעשרים ריקודים  .במסנרת זו נמצאים נם

חמישה ריקודים ,שיוצריהם נשארו לנבינו
אנונימיים עד היום .מכלל הריקודים האלה
נותרו בחוני הרוקדים כנכסים בני קיימא עד

היום ששה ריקודים בלבד.

בסיכום כלל הריקודים שנרקדו מעת לעת,
שמספרם הכללי מסתכם בלמעלה משלושים

בגולה ,ה  IIמכביות

II

וכנסי "הפועל" ,מיפנשי

ריקודי-עם ארציים ככנסי צמח ,ובימינו

בנקודה אחרונה זו התהפך למעשה התהליך .

עתה ,משהפך העם ל  IIעם רוקד  ",נדרשה

היצירה לשם בידור .יצירה זו הפכה ברובה
הנדול לפופוליסטית ,נעדרת מקוריות .כל ש י ר

בפסטיבלי המחול בכרמיאל .דרישות אלה,

ופזמון שהיה ללהיט ,שטרם נמצאו לו צעדי
ריקו,ד הפך לחם חוקם של  IIיוצרי II

רבים ,נם להקמתן של להקות מחול .אלה

ואם לא די היה באותם שירים ופזמונים

הוקמו לשם מילוי כל אותם צרכים ולמען

ישראליים ,נלשו הדברים נם לשימוש בשירי
עם ו  IIשלאנרים  IIמעולם הזמר הלועזי .

מתרבות המזרח שריקודי-העם תפסו בהם

עם כל השלילי שניתן לייחס לחרושת " י צ י רה "

הביאו מלבד להתארננותם של חוני מחול

ההשתתפות באירועים ,והכנסת אלמנטים
מקום לא מבוטל.

מקור חשוב נוסף להעשרתם של ריקודי-העם

הישראליים הניע עם קליטתם של אלמנטים

בידור זה.

זו ,הנקראת בטעות בפי

 IIיוצריהם II

ריקודי  -עם ,

אין לזלזל בכל המוצר הבידורי ,כיוון שבתוך
מכלול  IIיצירה  IIכביכול קיים הסיכוי שתצמח

רבים ממסורות ריקודיהם של בני העדות יוצאי

בו נם היצירה המקורית ,וברבות הימים יהפוך

ארצות האיסלם ,שהניעו ארצה בעלייה הנדולה

ריקוד זה או אחר לנחלת הרבים .השאלה

של שנות החמישים .תרומתן של מסורות ריקוד

היא ,כמובן ,מה מכל אותה  IIיצירה

עם התרבותם של חוני הרוקדים בארץ,

אלה להתהוותם של ריקודי הפולקלור

פופוליסטית  -בידורית ישוב מתחום הריקוד

הצטרפו למענלי הרוקדים ציבור י ם רחבים,

הישראליים היתה מהפכנית.

הבידורי לתחום ריקודי-העם ? זאת רק ימים

ריקודים ,נותרו ,במרוצת יובל השנים  ,מכנס

דליה ב 1944-

שמונה ריקודים בלבד.

שמצאו בעיסוק תרבותי-עממי זה ענין הולך
ונובר .מאותם חונים באה הדרישה להנדלתו

של רפרטואר הריקודים הקיים .דרישה זו
נבעה מכמה טעמים .העשרת הרפרטואר

הריקודי איפשר את ניוונם של מיפנשי

הדבר אופיין במיוחד בקליטתם והעברתם

II

ינידו.

המהירה של מסורות הריקודים האתניים ,
מתחום הפולקלור הצרוף של בני העדות,

הארה :

לתחום ריקודי-העם הישראליים ,ושילובם

מאמר זה ניתו כהרצאה במסגרת ה כנ ס

הבינאןניברסיטאי ה  12-לחקר הפן ל קלור ה י הו ד י
בנןשא :ייחקר הפולקלןר היהודי ביו תחןס
לבינתחןס" ,שנערך באוניברסיטה ה ע בר י ת ,
ירןשליס ,בחןדש מאי . 1993
הערןת:

)(1

צ  .פרידהבר  ,יי ריקוד העס ה י שר א לי
ןהאידיאןלןגיה הישןבית שתרמה להתפתח ן ת ן"

)(2

 "להתפתחןת מחןלןת-העס בישראל  ",מ ח ןלבישראל  ,1987/88ת"א  ,1988עמי  ,35-25ר .
אשל ,לרקןד עס החלןס  -ראש י ת המחןל
האמנןתי בארץ-ישראל  ,1964-1920ת"א . 1991

)(3

צ  .פרידהבר ,יינשיס כיוצרןת דפןסי מחןל

רןקדיס ,17 ,ינןאר  ,1993עמ י . 31 ,13- 12

,

בחגיס של ההתיישבןת העןבדת" , -דע-עס  ,כ " ג

)  .(55-53ת"א ,1986
ןהיס  ,ת יי א ,1976
יןלי  -אןקטןבר ,1986

עמי

,75-74

י  .כהו  ,התןף

החינןך הגןפנ י,

) (4
)(5
)(6

עמי .8-6

ראה מאמרי שבהערה
צ .פרידהבר  ,גןרית
 ,1989עמי .12 -10

,4

1

לעיל.

קדמו -

אס ןכלה ,חיפה

ראה בנדןו  :י .כהו  ,התוף ןהיס ,עמ י  ,109 -102ג.
מנור  ,ייבראשית בראה שרה את המןלטימדיה יי ,
מחןל בישראל ,1985 ,עמי  ,28-26צ  .פרידהבר ,
טןבה צימבל ייהנערה הכןריאןגראפית" ,רןקדיס,
 ,5אןקטןבר  ,1987עמי  ,9-8הנ"ל  ,יירחל נדב,

רקדנית  -כןריאוגראפית ,ממניחות היסןד לצעדה
התימנית בריקןדי  -העס הישראלייס" ,
רוקדיס,

,10

ספטמבר

.1991
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Elements of Oriental Culture

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
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

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 .
From  ן2 donces that started as
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
groups. Among these ore 5 01
ononymous origin , the name 01 their
creators being unknown .
Only six donces hove shown
permanence , Irom obout 30 created
since the Dalia gothering in  ן944 .
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
settlements olso grew, os new lorms 01
celebration, such os the anniversories 01
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
these events (. 6 )
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
yeors the Kormiel donce festivol , 011
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 .

An importont source 01 enrichment 01
Isroeli lolk donce wele the new
immigronts Irom Middle Eostern
countries, who brought with them lolk
troditions during the  ן950s .

At the beginning creation of new
folk dances was needed to turn
Israelis into Il a 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
style. Every new song which become 0
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
donce", moy, olter 011, olso  חove 0
positive element: perhops one or two 01
these donces wil l linolly become true lolk
donces .
[This orticle is bosed on 0 poper
aelivered ot the  ן2th inter-university
meeting on reseorch in Jewish lolk lore ,
held in jerusolem in Moy ,  ן993 ]
For 0 list 01 sources see the Hebrew~_
version 01 the orticle )( ךזpoge 59 . טוו
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ISRAEll
fOlK
DANCE
BE זEEN
fOlKlORE
by Zvi Friedhaber

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

At first, its mai n func ti on was to enrich
and d ivers ify the rather meager
repertoire of the social dances of the
pioneers, who wou ld 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 fo r an
original Eretz-Israeli{ w hat was then
termed "Hebrew", dance was v<;)iced by
them . )(ו

Another rea son were the feasts, holiday
celebrations and other mass
performances in the kibbutzim, fo r wh ich
dances hade been created. These
demanded greater d ivers ity a nd 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 th e Seder Pesah - 011 of
whic h ga ined increasi ng 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 sho rtage of
dancers-choreog rapners, w ho would
und ertake thi s ta sk. Therefore th e
choreog raphy remai ned in the hands of
people lacking professional skil ls,
anonymous a rti sts w ho were unable to
develop 0 true bas is for serious dance
traditi o n .
In the  ו920s a n important developmen t
in the creation of festive dances took
place, when the first ski lled da nce artists
arr ived in th e country. Parallel to that ,
choreog raphers and dancers born in
Israel began to appear o n the scene (. 2 )
A marked change occurred in the  ן930s ,
w hen professiona l cho reog raphers, some
of them members of kibbutzim, others
empl oyed by the settl ements, were
engaged to create the dances for the
festiva ls and celebrations o r stage the
.,..
who le event . (3 )

1.

The choreograp hers had to fa ce
two different so rts of prob lems
whe n crea ti ng the pageants .
One being the need for 0
movement language sui table to
the ceremo ni al character of the
events, w hich demanded 0
basically artisti c mode of
express ion, the other being the
necessity of using untra in ed
dancers in their works. Th e
dancers participating in w hat
was ca lled "Massechet," (0
multi med ia stage form mi xing
music, texts, actin g and dance )
were ord inary workers, w hose
sole knowledge of da ncing was
th eir experien ce in fo lk dances
they knew in their countries of
o ri g in , w hich served them at
socia l gatherin gs as leisu re
act ivity .
In those early days one
important human eleme nt was
mi ss in g: namely that of ch ildren
and teenagers. The ch ild ren
born in th e cou ntry were still

worthwhile to quote:
"The overwhelming events of the lost
period cou ld not by-poss our publicotion
wi thout leoving troces. In the fromewo rk
of the toto l chonges toki ng ploce [in
Germon y] the founder o nd ed itor-in-c hi ef
of "Der To nz", Herr J Lewito n, hos os of
the current iss ue ceosed to work for thi s
publicotion. [ ... ]
"People ore o lwoys reploceoble, their
work olone hos to be continued. [ ... ] on ly
by the strongest sp irituo l odherence is it
possible to undertoke the most
responsible tosk of integroting
[Einordn ung ] the o rt of do nce in ou r new
stote ond porticipote in the chonges it hos
insti go ted in [our] culture. "
Lew iton, li ke mony Jewish ortists, left
Germo ny, emigroted to the US.A,
w here he lived inti l his deo th in the lote
1970s.
For Jews ond nonjewish ortists
connected to progressi ve sociol ist or
commun ist ideos, such os the "Red
doncer" Jeon Weidt of Lotte Goslor, there
wos no question obout emigrotin g or
stoying. They were in on ocute donger of
being o rrested ond sent to concentro tion
comps.
Kurt Jooss, himsel f not of Jewish
extroction, decided to leove Germon Y
os he wos unwil li ng to expell the Jewis h
members of his compony, such os Ruth
Horris (w ho much lo ter become th e first
reh eorsol director of "Bo tshevo") o nd his
musicol director Fri ed ri ch Cohen, os
required by the new Nozi lows.
But lumi no ries suc h os von Lobon o nd
W ig mon complied w ith the demonds of
theNozis. There ore letters in the
orchives of both th ese greot ortists , in
w hi ch they odvise the outhorities tho t
they hod expel led from their schools o nd
componies 011 non-Aryon students,
teochers ond ortists.

The Olympic Games
Temptation
Hitler ond his minister of propogondo
Goebbels understood very we1 1 the
vo lue of the Olympic Gomes of  ן936 os
o meons of showi ng off N ozi Germo ny
os 0 cou ntry of hign cu lture ond
fl ou ri shi ng o rts in spite of the expulsion
ofoll Jewish ond progressive ortists .

w illingl'{ porticipoted in Ihe ortistic events
of the Olympic Gomes.
The cli mox of the O lymp i"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 Germo ny. Kreutzberg left
for Switzerlond, von Lobon emigroted to
En glond, w here 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 th ei r eyes to whot wos hoppening
orround them ond continued working in
their studios os if 011wos 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 teoc h or
perform, wh ich wos to bon her work until
the end of the wor.
After the Olympic Gomes were over,
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
Noz is deemed in nocuous - wos
"Germonic" folk donce.

011

AI I this, from the eorly beginnings of

modern donce in Germony, through its
heydoy in the 1920s 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
more t חot just 0 co tologue. Its title ,
"Every Humon Being is 0 Doncer" is 0
quote from Mory Wigmon. Thot moy be
so, but, olos, not every doncer, even 0
most gifted one, is o lwoys octing os 0
true humon be ing. As the exomples of
Wigmon herself ond mony of her
colleogues w ho reodi ly ocquiesced to the
rocist Nurenberg Lows by expel lln g thelr
Jewish doncers ond studen ts ond
succumbed to the lure of the O lympics ,
prove .
As Horst Koegler so succinctly pu ts it
into perspective in his "In th e Shodow of
the Swostiko" ("Donce Perspectives" nr .
57 ' 1974:)
"When Lobon sow those ten thousond
moving ond doncing people, he seems to
hove telt like Goefhe's sorcerer's
opprentice. Whot he hod envisoged os 0
noble festivity of mon , liberoted trom 011
repressions ond inhibitions, tuning into
th e joyful rhythm of the cosmos, wos
perverted into 0 moss-monipulo ted
spectocle of politicolly cosll·oted people .
Lobon fled Germony .

What Laban had envisaged as a
noble festivity of man ,  זiberated
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 ,
onn uo l porty rollies thot ore known os the
Nuremberg Reichsporteitoge. These
were to develoכj ' into the greo t O lympic
festivol of the Germon people ... 0
superlotive porode of the pol itico l ,
militory, spi riluol, culturol, o nd economic
sectors of the no tion'. 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 rh yth m th ot drew
them inevi tobly into the insotioble ~_
cou ldron of World Wor 11 ".
טו
Olympic Gomes,

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

Berlin 1936

The opening ceremo ny wos to become 0
huge pogeo nt of youth, physicol beouty
ona showmon ship. Fo r thot purpose
un limited budgets were mod e ovoiloble.
Obviously it wos very hord fo r
choreogrophers such os von Lobo n to
resist the temptotio n of 0 huge
internotion o l occosion to stoge 0 pogeont
on 0 sco le ond with meons they' never
before hod ot their disposol. So he( os
wel l os mo ny other importont modern
donce creotors, such os Gret Polucco,
Ho ro ld Kreutzberg ond Mory Wigmon,

-~סI
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offered Ihem on unprecedented
opportun ity to show the world thot
they were 'civilized', occeptoble
rulers ond not the borborions they
reolly we re. 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
By Giora Manor
There are historians
who think that the
microphone a nd rad io
broadcasting we re
the too ls that made
Hi tler's meteo ric
ascent to power
possible . Without
mode rn
public-announcement
system s and
broadcosti ng he
would not have been
able to hypnotize his
supporters attending
the mass-ra lli es nor
frighten the nation s of
central Europe by hi s
speec hes into
submiss io n. His vo ice
much more than the
rather meag er
con tent of nis
speeches, and the
choreog raphy of the
mass-meetings hi s
leutenants staged
carried the menaci ng
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 ,
th e ban  ףers, the
fla ming to rches, the
immense light-domes
crea ted by the
arch itect Albe rt
Speer, who was loter
to become, during the
Second World War ,
Hitler' s mini ste r of
a rmament production ,
reoched an aud ience
of milli ons.
Hitler and hi s 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
 ן936, to be held. in
Berlin , the site having
been decided upon
lo ng before the
Nazi 's oscent to
power in  ן933 ,

the gomes in order not to ris k the
co ncellotion of the internotiono l meeting ,
os these infomous lows would prevent
the ottendonce of block, Jewish o nd other
"N on-Arion" othletes .
They se ized the oppo rtunity to creote 0
pogeont of youth , beouty ond hormony ot
the opening ceremony of the O lympic
Gomes in the newly constructed
stod ium .
AII thi s is not surprisin g. Whot is
ostonishing is the fo ct thot 011 Ihis
pogeontry wos choreogrophed by some
of t ורe leoding ortists of modern donce ,
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
othe r well known doncers octively
porticipoted in the preporotion ond
execution of the ortistic performonces of
the  ן936 O lympic Gomes in Berlin .
Modern donce since its inception ot the
beginning of th e century hos o lwoys
been 0 progressive movement, striving
to free donce of the constro ints of
clossicol bollet ond its strict rules; 0 style
of free self-express ion, of unfetterd
individuali sm .
Most of its leading exponents were quite
naturally drown towa rds socia list ond
progressive politi ca l movements a nd
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 th eir
purposes ?
A large exhibiti on held recently at the
"Akademie der Kunste" (formerly of
"West Germany") in Berlin endeavou rs
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-hi story of
sorts,. dep icting the aevelopment of
mode rn dance in Germany, from its
beginnings and right into its decline and
vi rtual demise during the Nazi regi me .
The visual concept of the exhibition is
very original. Comi ng 10 Berlin fo r the
opening, 1expected to be confronted w ith
large blow-ups and powerfu l 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
 ן920s and  ן930s. This makes the
spectator leo n forword and observe the

exhibits closely. Eoch woll in the
lobyrinth trocing the development of
modern donce in Germony is broke n 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-screen s,
where originol films run in loops, showing
the doncers in reol movement. These
film-clips ore potent tools of
com municotion which leo d the spectoto r
to close r 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
importo nt port in Germony's mony
munic ipol ope ro hou ses . The doncers
were regorded os some sort of relotively
unimportont "extros" needed to fill the
vost stoges ond the cho reogropher 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
chon ge th e rother frivo lous imoge of
doncers ond donce os mere
entertoinment ond to moke it into 0
serious ort form. Th ough the first modern
donce f= כioneers were Americons, such
os Loie Fuller ond Isodoro Duncon, who ,
unoble to recei ve 0 positive response to
their revolutionory ort fo rm ot ho me
come to Europe to perform, its moin
innovo tors ond exponen ts were
Europeons, moinly Germons . Indeed
modern dance wos generolly 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 leod ing principle of modern
expressionistic donce naturolly led its
exponents to creoting ond pertorm their
own solo donces . Indeed o ne of the
nomes given to it in its eorly doys wos
"Podiumtonz", 0 Germon expression
meoning "do nce on 0 rostrum", i.e . 0
temporory structure erected in 0 holl , os
opposed to 0 proper stoge in 0 theotre .
Tne individuolisic solo donce os 0 vehicle
for the "do nci ng self" did not preclude
some of the modern donce ortists '
interest in w id er soc iol issues ond their
porticipotion in progressive politicol
octivities .
In the July  ן933 issue of "Der Tonz "
there wos 0 report by Lewiton obout the
event in Worsow . But on the front poge
his nome os publisher ond ed ilor hos
o lreody been reploced by thot of Conrad
Nebe, 0 "proper Aryon ."
Below the mostheod there wos on
"importont onnouncement" w hich it is

the encounter wi th 0 w ider, 'normol '
public feosoble. My goo l wos to creote 0
performonce which would expose the
porticipoting retorded doncers to the
generol view on such 0 level thot would
o stoni sh the spectotors co using them to
chonge thei r otti tudes .
Exposure to the public eye through 0
stoge performonce involves toking into
occou nt the rules of stogi ng os well os
stoge discipline ond benoviour. Durin~
th e reheorsols for "Heorts & Flowers '
the theropeuti c 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
thi s 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 qUi ck or slow does it
hove to be? W hot is its oxis, where does
it end? Whot כf receded it ond who t
comes ofter it ?
I wou ld 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
mov ing versus stopping .
One of the moin difficulties is the
process of remembering. Remembering 0
movement phro se 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 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 ou t
in the loco l groups. Twice onnuolly the
donce groups meet fo r two perfomonces
eoch, whicfi become 0 mini-testivol of
sorts, which generotes much excitemen t.
There is the cno ll enge of fu lfilling the
g iven tosk ond the emoti onol experience
involved. These meetings o re ottended
by obout 250 instructors ond doncers.
The performonce chollenges the teochers
ond their chorges on two levels: one
being thot of the show presen ted to the
oudience, the other in whot goes on
simultoneously behind the scene. This
ospect, hidden from the spectotors ,
invo lves remembering the tosks in their
correct order, chonging of costumes,
presenting the persono ond octing the
rol e in eoch donce, remembering
entronces ond exits ond getting used to
the olternoting dorkness ond strong li ghts
of the stoge.
AI I these ore for from eosy for the
in structors ond their chorges. Mo ny 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 fo ce difficult
_1
chollenges ond not to discouroged. ~

The "Heorts & Flowers" performonce
enobles eoch porticipoting club, home or
institution to try ond o rgonize its own
group ond prepore 0 donce for the
progrom .
Tod oy, ofter  ן3 yeors of continuous
octivity there ore  ן6 octive donce
groups, in 011 ports of the country. These
groups include some in Arob town s ond
vi lloges. The porticiponts come fro m 011

04_

by Raya Spivak
Heorts on flowers ore both symbols
laden with connototions of co ring ond
g iving. "Heorts ond Flowers" is olso the
title ot the onnuol performonce of donce ,
song o nd music by retorded people from
011 ove r the country .
 זhe show reflects the o rdu ous work

going on 011 yeor round, involving
persons defined os retorded by society
 זhe show is bosed moinly on donce
ronging from folk doncing 10 styl ized
movement .
For seve rol yeors the ideo of using arts
o nd o rtistic expression os 0
theropeutic means hos
gothered momentum
Droma, painting and
moking music nove 011
r-

posed chal lenges to those engoged in the
education of tne retorded .
 זhe ort of donce is th e most problemotic ,
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
mentol (conceptuol). For exomp le , 0
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
coordin oting rhythm and the dynomics of
mus ic .
Even simp le movement expression
becomes 0 'm ission impossible' for some
reto rded 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
preparotions ond performonce  דhis too
is 0 greot difficu lty for 0 retorded person .
Since the oim is not only theropy but 0
performonce .

'---

 זhe work on "Heorts & Flowers" mode it
poss ible 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 cl ubs they belong to, but of
ortistic ospects of the process os well .
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RETARDED

DANCERS

1 resol"eo ·0 ottr:: ir 0 level which would
chc 1 ו96 tll נt r!c גe:; of tf, ~ gome ond moke

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 you ng
retarded person , the son of a dance
teacher and cho reographer . Stri ving 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 .

dancers. In her opinion, every dancer
has to deal w ith physical limits. No o ne
can fly or levita te. Her limitations are
ju st d ifferen t .
Raya Spivak, a n expe rienced folk dance
instructor, has been workin g wi th
retarded dancers for more t !רan a
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
Fl owers ."
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 o nly 0 remarkable therapeutic
achievement, bu t an aesthetic and
moving experi ence of so rts.

E~'V'"V"

o

Jan Parry, the dance critic of the Lo ndo n
"O bserve r" writes: "'Ca ndoCo', is a
new dance group incl uding three
[) erfo rmers in w hee lchairs. 'Flying in the
Face of ... ' [th e title of the piece] seems 0
necessary first phase, minimi sing instead
of exploiting the differences between
variously a51e bodies. The lo ng piece
was encumbered w ith ca ring
choreog raphy and new age music ;
nonetheless, fascinating poss ibiliti es
gleam through th e darl<:ness, wa itin g to
be developed once CandoCo and its
aud ience ca n 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 o nd
theoretico l importonce. O ne moy see
this eve n in the cose of idi ots, w ith IQs
below 20 [IQ  ן00 is the overoge ,
"normol"] ond the re-extremest motor
incompetence and bewi lderment .
Their uncouth move ments may disoppear
in a moment The mu sic tronsforms tfiem
o nd sudden ly they know how to move .
We see how the retarded, unoble to
perform fairly simpl e tosks involving
perhops four o r fi ve move ments o r
proced ures in seq uence, ca n do these
perfectly if th ey work to music ."
Hondicops which miraculously become
on odvontoge in dance ore a recent
phenomenon. Undoubtedly, on extreme
cose of thi s unique oesthetic experience
is the donce of Tomor Robon , 0 young
Isro eli don cer w ho suffered seriou s
inju ries in 0 cor occident, leoving her
lower extremities p'orolyzed. She creoted
o do nce for herself, movi ng w ith the help
of 0 metol from e, utiliz ing 011 her
movement potentiol thot remoined. There
is 0 stronge beouty in her restricted
do nce. S חe was invited last year to
perform ot the Mountpellier donce
testivol in France .
Tomor does not og ree thot her dance is
rea lly different fro m thot of able - bodied

1 was unprepa red for that kind of
experience. 1 asked myself w hy the
dance of the retarded dancers was so
inpressive. 1 ca me to the conclusion, that
w hat made the simple dance so powerful
was that eac h step, every raisin g of an
arm or leg demanded complete dedication
and concentrati on from the dancers. The
effo rt of remembering the corrects
eque nce of steps, in w hich direction to
move, imbued every move wi th
meaning .
The sim ple dance beca me 0 triumph of
a rt over body and mind , exactly w hat is
so often mi ss ing fro m the dance of we ll
trained perfor mers.
The lack of polish in the dance of the
retarded , who have to fight for every
step , was mu ch more moving than tfie
technical prowess of professional
dancers .
Each step was a victory of the human
soul over handicap. W רf ere may one
observe suc h an achi evemen t in 0
' normal' dance performance ?
Surely, th ere is an impo rtant lesson in
the phenomenon of the dance of
retarded .
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Ballroom Dancing

חכמן

leora
Hacnme1

•t

קלנטיקס

Calanetics

ועיצוב הנוף לנשים המדריגה מויננייט

Low Impact

~

הנרמל

3
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& Fitness - Men

ס~·
חיפה

אולפ\ לץ)~\ר

n

מ
בישר
רבעין לעינייני מחול

להזמנות :רות אשל ,ת.ד 820 .הוד הכרמל
חיפה  ,34987לט04-246093 .
המחיר 45 :ש"ח כולל מלשוח

תנועה יצירתית

ואה שיינו

רבעוו לעינייני מחול

ידר נטויה •..לרקוד עם החלום מוטר מידע מקיף ,מו
הראוי שטפר זה ישמש חומר לימוד בטיטי לכל בתי
הטפר למחול"  -פרופ' חסיה לוי-אגרון ,ראש ביה"ס
למחול ,האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין,
ירושלים.

Creative Dance

Women

3

"אני מקוה שאינך רואה בטפר זה טוף פטוק וכי עוד

לבנים ובנות) (7-2r

חינם

מרנז

החינוך והתרבות,

ג'אז

-ו)זוס/נועו

ןן~ן

"אנציקולופדיה זוטא שיש בה לא מעט מידע מאלף"
חזי לסקלי" ,העיר"" ,חיכינו לטפר זה בכיליוו
עיניים" -שלום חרמון ז"ל ,המפקח על המחול במשדו

-

מורה מדרום אפריקה

לגיל הדן

התעמ ות פעוטות -נו)און·!

"כתיבתה של אשל מצטיינת בתמציתיות ובנגיעה
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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 ,
on omen thot her "Zoor" is wil l זng to stop
' 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 moveme nt [ .. . ]. The Zoor's demonds
ore occording to the spirit's chorocter ;
fOI exomple , זt she IS 0 0 dork
complexion , he moy osk for 0 block goot ,
if she is foir, he moy osk for 0 wh ite
one ."

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, o nd the obove procedure
repeoted itself 5-6 times, 0 kind of
hysterio sto rted. A huge c ircle wos
formed. In th e middle women wo lked with
seem ingly no focus, weokend knees,
bonging their heods o r 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.

My own inquiries obout such exorcism
cerem on ies toking ploce in Isroel met
with 0 stormy silence, emborrossment
ond deniol .

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

MOURNING CEREMONIAL

MODERN INFLUENCES

An event, rich in movement, is the
gothering for 0 funerol. This rituol of
express in g sorrow , continues to be
fo ll owed 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
condominiums. In Nozoreth, on April '92
recorded such 0 gothering. In the eorly
morning, the fomi ly come to the
courtyord. Men ond women crying, eyes
closed, rocking fro m one foot to the
other, knees sl ightly bent legs oport .
Neighbors el ךcircled the lomlly ond in the
middle, the elder son wos seen liftin g hi s
deod fother's picture ond crying in 0
rhythmi co 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
onswered in woiling COI ךsent. One could
notice 0 voriety ot movemen ts
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 beo ting
their heod wi th their right honds; men
bonging their chests .

Life in Isroel exposed the Ethiopion
immigro nts to other, secu lor kinds of
donce. Aport from their troditionol
do nces 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 co n be seen
doing belly donce copied from the Arob
progroms they see on Isroeli TV. In o ne
morrioge celebrotio n 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 o nd fit it into the regulor rh ythm of
the Horo .

1

Consoling process ions 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 process ion 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
stretc hed handkerchiefs and stri kin g 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 a rm s diogona lly as if
osking how they a re goi ng 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 stretching
their orms, embrac ing an hugging them
as if mel ting in sorrow into eoc h others'
arms. Meonwhile, the rest formed a hug e
semicircle, standing , huddled together ,
shoulder to shoulder. The fa mily
approached eoch of them, placed their

d

The shoulder moves ore intrigu ing for the
Isroelis. At so me weddings 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), we ll ve rsed
in hip moveme nts 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 hi s
should ers in "eskesto" - foshion, while
bo loncing 0 troy of drinks wi th one hond.
1

There hove been severo l experiments
omong the Ethiopioos to estobl ish donce
groups in Nozo reth, Petoh Tikvo, Afulo
ond other ploces. A lth ough th e
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 rrongi ng them w ith bono l
choreog rophic potterns cop ied from
com mercio l video cossettes of Ethiopion
folk donces. Th e resu lt is neither
outhentic folklore nor ortisic do nce.
Yet th e first se nse of on Eth iopion "flovor"

c< כ

with its cul turol contri bution to
the Isroeli melting pot con be
observed. Li ot Hoyms fro m th e
Kibbutz Donce Compony creoted
'Jou rn ey" for the compony
...===~;:
workshop bosed on the ordeo l of
•
crossing the Sudonese desert in
....._ - ' 84. Moski, 0 fo shion model wos
'ייייי
discovered os 0 singer ond
oppeors frequently on TV .
Ethiopion jews hove opened night
;:::::יCכ
clubs where they co n be seen
breok doncing in Tel Aviv; on
Ethiopion restouront ho s been
opened in jerusolem, but probobly
the most successful combino tio n
of cross - fertilizotion between
Isroeli ond Ethi 0F.ion culture is
"The Queen of Shebo Choir" of
Moshe Gronich, 0 wel l known
Isroeli composer working with
Ethiop ion childern in Tel Aviv .

J

•

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
mony chonges. New woys ore
being found to odopt to the new
environmen t. This o rticle
describes whot hos hoppened up
to the present . It wi ll be useful to
fu rther observe ond document
these developmen ts in order to
onolyse thi s process of
continuing cho nge from 0
long term perspective .
~
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•
•
•
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accented plie

}I

a jump w ith both legs held together, knees in sli g hl p!i;;;, sho ulders rise to the
highest verticol level, the to rso bent bockword os obove

.h

shou lders lowered by one o r two levels

}

landing in plie, t~.e shoulders ot normol hight

>

The some two jumps i '  ךone

2/4

The so me jump on the upbeot:

meosure :
3

חמ

2
\

חר.>
כO>
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. ררג

.

3

I

3

m. .!Jמ

Typico l rhythms of jumps fro m both legs or leaps fro m o ne leg to the other wi th
sho ulder tremolo (The eskesto" is carri ed out on the triplet during the jumps:)
> 3
> 3
Downbeot :  ן:  הרr-=דi=.
~ן, .~~ J JJ •
Upbeot:

J

j

z רmJ' 7כ. J
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TI GR E DANC ES
The other donce style I observed, the Tigre donce, is c horocterized by its c ircu lar
wo lking form. The virtuoso compor ןent belongs not to the doncers, but to the
drummers, They gother a t the center, start drumming, inviting the don ce rs to jo in in .
Even if Weste rn aress is normolly worn, during this donce tne Ethiopion jews feel
co mpelled to weo r the troditio no l wh ite sca rf .  דhe men put the sco rr o rou nd th eir
wa ist, th e wome n ore covered 0 11 over by 0 w hite cloth , so thot o nly their fo ces ond
feet are seen .
Typ icol drum-rh ythms fo r wolks :

~ יJ יJ } ~ נJ~ ך י

Men ond women stand ing in 0 single fi le may use o ne of the bosic foot mo tifs. For
exo mple: Right foot steps rorwo rd () ), left boll of foot touches ri g ht an kl e ( ~ ), left foot
slides forward w ith no weight ( ~ ). A delico te "eskesto" can be odded to o rnament the
wo lking os the body swings slighlly to th e sides (one e ighth of 0 c ircle) wi th hands
honging dow n. Inside the circ le the drummers continue to set the ol זr ןosphere, making
it more joyful by odding boun ces and hops to thei r wo lki ng or moving forword or
boc kword , or turning on the spot. From tim e to time they odd o n occer ךt w ith 0 plie or
stamping o r big jumps that sometimes resemble 0 pa rollel "temps leve" or "sissonne
ferme ". The exc ited drummers moy jo in the c ircle as if leoding it or con tinue to exci te
the doncers from ou tside of the c irc le .
Drum rhy thms for I'umps and leops:

f.-

~ ~ י רJ
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The c ircle then stops moving 011 stand close together, focing the ce nter, The
feet ore slightly opart, os in 0 porollel seco nd p.os ition Knees ore reloxed , the
shou lders execu ting 0 delico te ""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 should er descends, the o ther rises w hil e the heod
moves from left to right (h eo d isolotion). Simultoneously, the o lder people who
are unable to do this , just move their heods to o nd fro. Then th e dancers move
sidew ise: th e ri g ht foot steps to the side ond is jo ined by the left, w hile an
"eskesto" in 3 וF ~ •
,
iJ J J JJ
rhythm is executed, Sometimes on oddi ti o nal c ircle is formed o round the
drummers by men clopp ing w hile focing the dancers .

orms held diogono lly upword. In other
כr rayers, like in the final proyer of
Shobbat, they spreod both o rm s up in
su pplico tio n ond bow down o n their
knees, the torso extended toward th e
floor. Mony members o f the cong rego tion
o re used to ho ldi ng 0 smo ll horseha ir fly
whisk in th eir right hond, w hi c h they
shoke to the rhythm s of th e prayer. They
ore so used to hold ing this fly w hi sk, that
even when the ir honds ore em pty, they
tend to move the right hond os if it held
the impl ement .
Most of the donc in.9 occurs duri ng Yom
Kippur, the Doy or A ttonement. The
"Kesse s" stote thot doncing is 0 certoin
way of costigating the body ond sou l
through strenuo us effo rt, suc h expiatio n
of si ns "bri ng i ng redemptio n c loser". And
if deliverance is opproo c hing , 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 a nd down in zigzog o r wave li ke motions w hile the torso moves w ith
delicote impulses. The "Kesses" say
these movements describe Isroel's
hi stori co l c ross ing of the Red Seo fleeing
Phoro oh's army .
These undulo ting hond movements
remind o ne 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 rri vea in
Ethiop io fro m Yemen. Perhops these
movements ore an indi co tio n of such 0
connecti o n .

GOOD AND EVIL SPIRI  זS
In my su rvey I come oc ross 0
remo rkobl e womo n' s ceremony. Th e
belief in good ond evi l spirits is w idely
held omong the Ethiop ion j ews. One k:ind
of spirit is fhe "Zoar". Accord in g to an
ancient legend , Eve gove b irth to many
c hildren. She wished to conceo l th e most
beoutiful of the offspring from God. In
order to retoliote , God mad e them
immo rtol 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 meo ns
of donc ing .

There is no ogreed signol to bring the "eskesta" to on end . ju st os is the cose
w ith A mhora aonce , the Tigre hos 0 genero l pattern w hic h enables the doncers
to go on for a long peri od .  דhose individuols w ho ore tired leave the dance ,
while others join in .

In the dead of night, the possessed
womon is brougfit to the hut of the
healer, in w hi cfi women of her kind used
to gather together in the past. Th e leade r
of the g roup is o ne w ho hos had co ntoct
w ith sp irits by mea ns o f o ro motic herbs .

PRAYER DAN CES

Yael Kohona in her book "Ach im
Shchorim" (Black Brothers) describes the
proceedings thus: "Meo nwhi le soft
drumming storts, occomponied by
si nging and ha nd clopping. Each member
o f fhe g roup commences danc ing 'as the
spi rits move her [ ... ]. She [th e senio r
member of the g roup] begin s to shake
her shou lders. Slowly she ri ses ond is
seized by o n o rgasmic ecstosy. She then
turn s oround on he r oxis o t on
accelerating speed until she kneels ove r
ond fal ls to the ground [ ... ]. The
possessed womon observes the donce
until she too begin s spinn ing, at first as if

While Beta Israel odmit that their secu lo r dances are Ethiopio n Fo lk donces, the
"Kesses" proclaim thot the movements o ccomponying th e proyers ore from
ancient Hebrew troditions . In respon se to the question in which ports of the
liturgy they dance, the "Kess" answer w a s thot usually dance occompanies
proyers depicting the victory of g ood over evil. For exomple, when the text
depicts Moses victory over the Phorooh 's mogi c ions, the "Kesses" donce w ith
their sticks. When , during the proyers, jerusalem is me ntioned , they often c lop
their honds. The movement vocabula ry includes bounces w th on occented
downbeat, smo ll jumps w ith both feet moving forw ord ond bockword w ith 0
dignified ond roth e r heavy quality. Elbows ore c lose to hips ond honds open ond
close occompanying the text; otר1 er o rms gestures for eith er one o r both hands
include small figure e ight motifs.
Some of the praye rs are occomponied by gestures of su pplicali on such os the

embro idery ploced on the body. The hig h
to ne of the singi ng olso creotes on
elongoted line, one w hich begins in the
knees, con tinuing upwords to the
shou lders .
It is o lso poss ible, thot the "eskesto" is 0
continuotio n of the hond clopping w hich
olwoys precedes it. W hen 1 myself jo in ed
o g roup of doncers w ho were movi ng in
o c irc le fOI se rve ra l mi nutes, 1 fe lt t חot
the clopping wos o lso circulo r. As the
ecstosy mou nted, th e movements
beco me w ider ond my shoulders begon
to ri se o nd fo ll of their own occord, os 0
prepo rotio n for the "eskesto" soon to
commence .
At first ~ Ionce it moy see ~ ךth ot th e
"es kesto move ments ore tew ond
repetitive. But 0 deeper loo k reveo ls 0
weo lth of shou lder motifs d iffe rentio ted
by vorying rhythm s, directions ond
quolities .
In the "eskesto" the shou lders move
vertica lly (U p ond down) , horizono tol ly
(fo rwo rds ond bockwo rd s), diagonol ly
(One shoulder down, the other up) o nd in
o tw ist (One sho ulder forwo rd, the other
bockword ). It moy be sym metrico l o r
osymm etri co l. The bo sic moves o re
enhonced occording to on obstroct
"sco le", fo llowing on imoginory mop of
move ment levels (In th e closs ico l bo llet
jum ps ore em bellished by botterie in 0
si milo r monner).
There ore six vertico l levels (includ ing
the norm o l level) in the "eskesto "
ents, three
s from the

two levels lead ing downwa rds to the lowest posi tion. There a re th ree po ints in the
ho ri zonta l plane moving forwa rd s from the norma l posi tion a nd th ree more bockwords.
In the "eskesto" one moy d istinguish between two bos ic moti fs o rou nd w hi ch the
doncers improvise. One motif is 0 consto nt 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, ho nging down olong the
to rso .
Exomples of typico l shoul der rh ythms:
( 2)

( 1)
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In the second bos ic motif the shoulder movemen t moy trovel ropi d ly between two o r
more dispo rote pos itions. The movemen t is quick o nd stops o bru ptly. In o rder to
em phosize the stop-stotion in the latero l or the tw isted "eskesto", sometimes the doncer
odd s os 0 flourish 0 cu rving movemen t of the shoulders. To enho nce the size of the
movemerlt, the torso is sometimes tilted bockwo rds or forwords or to either side. The
rhyth mic un it (2/4) is repeoted severol times ond then onoth er is in troduced. The
o rm s ore possive th roug hout, but the elbows ore ben t sidewise o nd th e thumbs rest
sli g htly below th e wo ist. Thi s type of ""eskesto"" is im press ive, but less tiring th on the
tremo lo-type. Therefore it is do nced mo re often, cfford in g th e doncers on opportun ity to
cotch their breoth before commenc ing w ith o nother tremo lo .
Typicol rhythms of the obove shou lder motif :
;, )
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As a lready stoted, the "eskesto" is occompo nied by knee movements, nomely vertico l
, slig ht up-ond-down bou nces in demi-plie. Here too is on opportuni ty for ir חprovisotion .
The feet ore poro llel, either touc hi ng eoch other o r sligh tly oport The center of grovity
is shifted from one leg to the oth er, o r from fro nt to bock. As th e poce qUickens, the
doncers prog ress fro m bounces on both legs to jumps lo nd in g on one leg or th e oth er.
Exc mple of
> 3 >
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jump on the downbeot :
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By Ru th Eshel
Since the beginning of th e centu ry, much
sc ientific reseorch obout 0 11 ospects of
the life of Ethiopion jews hos been co rried
out .. Histor.ions, onthropo logists ond
muslco.log lsts described the commun ity
from dlfferent vlewpoints. Donce, it
seems, is the on ly sphere os yet
unexplored .
 זhe present orticle endeovors to

describe the donce of the Ethiopion j ews
In Isroel ond to troce its development ond
the chonFes thot occured since the two
woves c;; moss .imMcrotic;;n to Isroel ,
nomely Operotlon oses in 1984 ond
"Opero.tion Solomon" in 199 1. My
survey IS bosed on 0 pro ject 1 corried out
in 1990- 1993, when 1documented the
Eth iopion community in Isroel, w ith the
help of the Notiono l Counc il for the A rts
ond the Isroel Donce Li brory .

(

"Beto Isroel" is the nome preferred by the
j ews who reslded mOinly in severol
oreos oround Loke זono, in the noth-west
region of Ethiopio .  זhe term "Folosho -"
meoning "stron ~er" used by their
nonjewish neig bors hos 0 derogotory
connototion .
 זhe  וused to live in smoll villoges, of
10- 5 c lrcu lor hu ts ("tukul"), roising
cottle, Joultry ond ~oots .  זhe men
worke os hired 10 our or serfs in th e
fields of forms owners or were
blocksmiths - on occupotion deomed low
on the Ethiopion socio l sco le .  זhe women
were busy producing cloy pottery, their
Infonts tied to their bocks .
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Eoch villo  דe hod 0 synogogue "(Beit
Mokdosh' . Reli ~ ious life wos orgo nized
by th.e "Kess", t e Ethiopion term for
robbl .  זhese elders mode decisions
occording to ScriRture, oro l troditions ond
commentories in t e Gez longuoge .
Synogogues, for exomple, were o lwoys
bU llt close to 0 runninw brook wh ich
wou ld serve the puri icotion 'rituols
prescribed by onc ient lows. In their
oppeoronce, Ethiopion jews were not to
be distinguished from their genti le
(C hrlstlon) ne  יחhbours, moinly of the
Amhoro ond igre tribes .  זhey o lso
donced the some donces os their
neighbors, borefoot, in the open oir or
insiae 0 wooden structure erected for
specio l occos ions such os celebroting 0
wedd in g, which could lost os long os
8- 10 d0'bs  זhe troditionol donces were
leorned y imitotion ond everyone wos
free to join in .
 זhe ch ief chorocteristic of the Amhoro

donce is the "eskesto ", cons istin g of 0
vorlety of shoulder movements which
ch.onge occording to the ge&roph ic
orl ~ lns of the doncers (Gon or, M injo r,
Go ~ om or Semien mountoins). As most
of. t e jews h011 fro ~ Gond,?r regions ,
th  ןs vorlont of the eskesto is most
common in Isroel, the doncers odding
other motlfs os they see fi t
}Documentotio n of the vorionts is to be
o und In the Isroel Donce Librory in
 זel-Aviv .)
In Isroel, the "eskesto" is donced os
follows: it storts by 0 moss of doncers
movin in 0 c ircle counterclockwise, their
po lms eld ot shou lder level, w hile
clopping .their honds in 0 2/4 rhythm .
 זhe denslt זof thls humon cluster is
omozing. he doncers octuo lly rub their

1

bodies together, 0RPo rently drowing
energy from thl s s leldlng proximity .
From ofor th ey remind one of 0 flock of
penguins tryin g to worm themselves .
At 0 certo in moment they turn towords
the center of the circle ond 0 humon wo ll
is form ~ d, while the. doncers clop their
honds  ןn 0 ceremonlo l monner shifting
th ei r we ight from one foot to the other .
 זheir knees ore loose, ond move softly
up ond down .  זhe excitement increoses
ond ever~ thin g is reody for two so loists
to enter t e c ircle, where they ore obout
to compete ogoinst eoch other in 0
vi rtu oso "eskesto", bosed on
improvisotion ond creotivity .  זhe solos
be in g very strenuous, they tend to be
short, no more thon 45 seconds eoch .
 זhe solo ists then leove the c ircle to cotch
their breoth ond ore reploced b~ others .
 זhe oud ience encouroges the so 0
doncers to more ond more virtuoso feots
ond they in their turn encouroge the
observers to donce the "eskesto" wh il e
remoing in their ploces .
At the c limox of excitement the who le
humon moss jum ps up ond down ,
clopp ing honds, moving the ir shou lders
ond then resumin ~ . th e counterclockwise
movements, engu Ing the solo ists, os if
swo llowing them .
On ly those stonding in the inner circles
o re oble to see the so loists, but those on
the periphery join the genero l excitment
none the less. When tired, everone
resumes the clopping ond knee moves ,
untll new energv hos occumu loted
leod ing to onother ou tburst of ecstosy .
 זhe donce hos 0 constont stri.Jcture
whi le its detoils ore im  זrovised. It ~ oy
lost for obout on hour . . he women
usuo lly.form 0 seporote c ircle. Only
once dld 1 hove the opportuni ~ to
observe 0 womon breoching t e circ le to
donce o lone in the center .
 זhe "eskesto" is occomponied by

home-mode musicol instru ments, such os
the koboro, 0 drum the jews beot w ith
their honds; the mosenko, 0 sort of fiddle
with 0 squo re shoped vibrotion chomber
ond 0 sin ~e string; the kror, 0 smoll Iyr .
In Isroel, t e musicol instruments hove
electrico l outlets to ottoch on omplifier .
 זhe drummer usuolly remo ins oport from
the doncl  יוmoss of people, sounding the
steody 2 4 rhj'thm, sometimes
chonging to 0 /4 rhythm , oround which
other on  ןoteur musicions ond doncers
improvise .  זhe musicions ore unoble to
reod notes, hence their music is leorned
by eor, by imitotion ond memory o lone .
 זhe slng lng IS ontlphonol-consisting of
"question ond onswer" strophes ,
exchonged between the singer ond the
doncer, co lled "zofon". In Isroel 0
tope-recorder often reploces the
muslclons .
Why ore th ~ shoulders so prominent in
the eskesto? One reoson mo~ Iy in the
tender body-build of Ethiopion ews. They
lo ck 0 prominent pelvis or 0 heovy trunk
which wou ld demond 0 donce close to '
the eorth, occomponied by low boss
tones. On the controry, they ore lith e ,
ond th eir typico l movement is introverted
ond delicote. It seems, th ese
chorocter istics simply require shoulder
movement , wh ich is 0 sort of tender
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HEAVY DANCERS
Worki  חg with retarded da  חcers • Raya Spivack

DANC  ןNG  ןNTO THE ABYSS
Modern dance during the Nazi regime - an exhibition at the
"Akademie der Kunste" in Ber  ןin • Giora Manor
 ןSRAELI

FOLK DANCE BETWEEN FOLKLORE AND ENTERT A ןNMENT
• Zvi Friehaber

ISRAELI FOLK DANCE BETWEEN FOLKLORE AND ENTERTA  ןNMENT
• Zvi Friehaber ( חןHebrew )

ROMEO'S JULIA'S 80th B ןRTHDAY
New developme  חts i  חda  חce i  חthe czreck Republic
• Giora Ma  חor ( חןHebrew )
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• Ruth Eshel ( חןHebrew )
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• Ga l Alster
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• Gedeo  חDie  חes ( חןHebrew )

A FLOWER  ןNG MED  ןUM: TELEDANCE
• Jea  חBattey Lewis ( חןHebrew )

ZE'EV CHAVATZELET -' THE SILVER GRAPEFRUIT'
a da  חce by Ziv Fre  חkel

A FLOW  ןNG FOUNT AIN
a portrait of Ze'ev Chavatzelet
• Moshe Kedem ( חןHebrew )

MOVEMENT IN REAL TIME
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A MADWOMAN IS BORN
Maia Plissetskaia creati  חg the ro le of the "Madwoma  חof
Chail lot" at Re  חחes, Fra  חce. Radu Klapper ( חןHebrew )

BAREFOOT
Ora Braffman's fi ןm about Sara Levi-T anai ( חןHebrew )

DANCING BOOKS
reviews of rece  חtly published da  חce books ( חןHebrew )

"GEVAN  ןM BE'MACHOL 93 "
a photo report of the showcase performa  חces of the work
of YOU  חg cho reog raphers at the Suza  חחe Dellal Ce  חter
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THE ART OF DANCE IN HONG KONG
• He  חya Rutte  חberg ( חןHebrew )
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HEARTS AND FLOWERS
Raya Spivack ( חןHebrew )
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'TO DANCE WITH FATHER'
a mO  חodrama by  ןtzik Wei  חgarte  חן( חHebrew )
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FROM ISOLATION TO OPENNESS
rece  חt developme  חts i  חda  חce i  חthe former D.D,R .
(  ח ןHebrew )

DANCING INTO THE ABYSS
a  חexhibitio  חabout moder  חda  חce i  חthe early years of
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Opening ceremony of
the Israel Festival
'93; choreography
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