


פרסומי.מדור

תר:.ביוהמוצלחהטיפול
הכירורגיההיאביבלותלטפלהרריכםאחת

לרובאךרפואיים.פריקוריסטיםאורופאיםאצל
לטפלניתןיבלת!כלעםלרופאלרוץצורךאין

רקות,כספרתוךבבית,רבה,בקלותביבלות
הכעניקה"שול",שלהטיפולערכתבאכצעות

"שול"!קחיבלות!עלתדרוךאל
בשעהכברכואבתוהיבלתהערבערנמשכתהעבורהלוחצות?אךאופנתיותהנעלייםלך?ולוחץלךכואבמציקה?יבלתלךיש
גםאלאלהליכה,רקלאמשמשותהרגלייםלזכור:צריךשנייה.לטירונותהופכיםופסיעהצערשכלערלחכותחבלבבוקר? 8

להגנההחרשההערכהאתבישראלהמרקחתבתיבכללהשיגניתןמהיום Iיבלותעללררוךלהפסיקהזמןהגיעלפרנסה.
יבלות! S.O.Sממש-"שול"שלביבלותוטיפול

מידןטלי

הרגליים,כפותאתהכזניחיםהסובליםאחוזלכולם.ישיבלות
שככשעראדירים,לאכביםגורכותכוזנחותיבלותעצום.הוא
ולאעקוכההליכהכפתחיםלאט"לאטהדגל.עללדדוךקשה

כאבישלתורםכגיעוכךהיבלת.עללדרוךלאכדיהכלבריאה,
כואבתאחתיבלתבגללהכלדאש.אכביגב,אכבידגליים,
קלות.בקלילטיפולהניתנת
העושהבעולםהגדולההחבדההיאהבדיטית"שלו"חברת
כוצריהיבלות.והסרתכף"הרגללטיפוחהכורעותהחררתבנושא
היאשיבלתכךהבעיהאתפותרים"שול"שלוההגנההטיפול

כהשכיים!גזירהלאכבר

יבלתןאתהכר
כסיברקיקהגרבגבוה,עקבבעלתצרהנעלככתיבההאופנה

הטוררניותהיבלותלכן,בקיץ.אפילו ...וסגורצרכגףסינטטי,
בכאבים.כרוכהעליהןדריכהוכלבכף"הרגלכופיעותביותר
נוצרותונוקשה,עבהכת,עורשלגרולההצטברות , mהיבל

בולטותעצכותנקודר~אותהעלכתכידכלחץאובנעלכחיכוך
לעתיםכלוות mטר'יבלותכרובה.ריצהאולהיכהאו

הרגלכףעצםעללכעשהכגינההיבלתנעיכות.לאבשלפוחיות
ככהקייכיםכאב.כתפתחכהזכןלאחראךוהלחץ,החיכוךכפני
בכיקוכר~תלויהיבלתוסוגיבלותסוגי

קאלוס:מסוגקשהיבלת
בקצהכף"הרגל,בכריתכיקום:

בבוהן.אוהעקב

צהבהב"ארום.צבעה

יש-יחסיתפשוטהנכון:הטיפול
עקביםעלכהליכהלהיכנע
כסוייכת,לתקופהגבוהים
כתאיכהלברבאיספלניתשיכוש

היבלתהסרתאו"שול",של
רפואיתלבראספלניתבאכצעות
"שול",שלופצירה

קשה:מסמרתיבלת
האצבעותעלכיקום:

ובקצותיהן·

חרוט.רכויצהוב,כרמיגלעין
שכתנפחתנוזליםשקיתנוצרת

דלקת.וכסביבה
 '"עהלחץהסרתהנכון:הטיפול
לבדאיספלניתבכריתשיכוש

וכרגיעהשכבורדת"שול",של
---"------'-הלחץ.אתוכורירההדלקת,את

בנוזלאורפואית),(אספלניתבזינו"קורןכשתכשיםבהכשך,
בפצירה.הכתהעוראתלהסירישאחר"כךיבלות.להסרת

רכה:יבלת
האצבעותביןנוצרתכיקום:

רכויבכארגעטופהברגליים,
הגורכתהיאהזיעהלבן,גוכי

לרכותה.
על"הלחץהסרתוכניעה:טיפול

"שול",שלאצבעותכפרירירי
 m ל~'להסרתנחלאוזינו"קורן

לבר.ואיספלניות

יבלת.סוגלכלספציפיכייריפתרון
-"שול"שלביבלותוטיפוללהגנההערכה

יבלות. S.O.Sכעולה,פתרוןהיא
התכשיריםרובאתלמצואאפשרבערכה

כיטבאתלרגלייםלהעניקכחיהנחוצים
ביבלות:הטיפלו

הכרכךרפואיחומרעםדיסקיתהכבילה"זינו",רפאריתאיספלנית • 1
היפראלרגני).הינוהרביק(החוכראותןוכסיר mהיבלאתבהררגה

Z • שלפוחיות.היווצרותשמונעתלקאלוס,"שלו"לבדאיספלנית

"שלו"פצירת • 3
ועוריבלותלהסרת
קשה.

.
f:""~ 

היבלתהסרתלאחרהעורעללהגנהאווליתלבראיספלנית • 4

עללהגנהבכיוחדכעוצבותהאיספלניותכל
לחץכפניהרגלכף mואצבעבהונותשלבליטות
 .בנעל.וחיכוך

סוגיעלכפורטהסברהעלוןכצורףלערכה
לכלנוסף:ובונוסבהן,לטיפולוהררכיםהיבלות

טניסגרביזוג-החרשה"שול"אריזתקונה
במתנה!לבנים
ההגנהערתכעם-בירייםהרגלייםאתקחו

"שול"!שלביבלותוהטיפול
בהצלחה!

משתמשיםשלתגובות
קרביתביחיךהחייל ,.שאייל

השתכשתיבכסעות,בעיקר"בטירונות,
שזהגיליתימסעבאכצע"שלו". mבאיספלנ'

השיפשופיםבגלללהכשיךאפשריבלתי
הרבקתיכיםבהפסקתובקרסול.באצבעות
כולםוהכשכתי.שהציקההיבלתעלאיספלנית

תהקשרוכברחהבר'הכלבלילהזה?כהשאלו
עםשישיביוםלהתייצבכההוריםוררשוהביתה

 ."'לוש'שלאיספלניות

סובלתחולים,בביתאחות ,.אורך
ברגלייםמיבלותקבועבאופן
שלופיקסוזינו mבאיספלנ'כשתכשת"אני

כרביקהאניחאר"כך • mביבללטיפולשול
מפניהמקוםעללהגןכנתעללבראיספלנית
לחו"ל,הנסיעהלפניהקיץ,נוסף.שיפשוף

נעליאפילוכישול,שלבערכההצטיירתי
הםשלושלהכוצריםלי.הציקו mהתעכל
יספרושולא- mהיבלעבורביותרהטובהפתרון

סיפורים".

כנהלרפארי,פריקוריסט-סלפיאןסרג'ו
ממליץ:אביבברתמפריק"סנטרפדיקורככון
כאלה . mכיבלסובליםשלסוגיםשני"יש

ואכלהוכונעשוטףלטיפלושכגיעים
ויבלות.בעיותעםוכגיעיםשכזניחים

ההליכהצורתאת mהמשנ , mכארב , mרלקת'
בגב".רברשלבסופו mופוגע

מכליץ?אתהטיפלואיזהעל-
יבלתכשישמתחילההגרלוהה"בעיה

חהילבשרחהוררשורשעםקשר~מסכרת
כסוכנתמויבלתקטנים.רםניכיעליליחץ

בעצב,הפרעהאופנימיריכוםליצורועללוה
עצב.עלץ mלהיבלתשלהששורשכיוון

אתכשישבעיקרכאור,אכןחשובכינעטיפיל
מונעות mהעגיל mא,ריספלנ'שלו.מיצרי
לשקייתמגיעשכהכצבהיבלת.עלניסףלחץ

לגשתכמליץאנידלקתי,תהליךכיגלר~
הקשההיבלתשורשלעקירתמקצועילמוכחה

ךא mמיבלשסיבלכישלי:ההמלצה ..הררכאי
לעשותיכילת,וקריטלבעיההגיעלאעריין
שלהכיצריםעם.מצוייןמינעיטיפילטיפיל
זחקים!"אכביםשישערלהתמין.חבלשלו



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

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

אתעברואשרתלמידים,באקדמיהלמחוללפקולסהמתקבליםשנהמדי
התיכון.וביה"סהקונסרבסוריוןמסלול

ווכיןע"שכיוושליםולמחוללמוסיקההאקזמיה
F JV\USIC AND DANCE כcTHE JERUSALEJV\ RUBIN ACADEJV\Y 

-למחולהספרביתמייסדתת Iב
לוי-אגרוןחסיהפרופ'

ודיקאןלמחולהספרביתראש

למחולהפקולטהספךה
גלוקרינההגב'

למחול
למחולהפקולטה

התיכוןביה"סשלהמחולמגמת

בקונסרבטוריוןהמחולכתות

למחולהפקולטה
הוראהותעודת B. DANCEבמחולבוגרתוארמעניקהלמחולהפקולסה

משניבאחדלימודשנותארבעשסייםלססודנסהחינו,ךמשרדשל
תנועה.וכתבלתנועהוהחוגלמחולהחוגהחוגים:

כהןבתיההגב'החוג:ראש-מ"מלמחולהחוג

ובבלסמודרניבמחולהתנסותתוךלמחולומוריםרקדניםמכשירהחוג
הססודנסיםמתמחיםללימודיהםוהרביעיתהשלישיתבשנהקלאסי.
מודרני.ומחולקלאסיבלסבהוראת

ג'אז,אופי,ריקודימודרני,מחולקלאסי,בלסבחוג:הנלמדיםהמקצועות
ואר,רסרפסדנאותישראל,במסורותהמחולמורשתעתיקים,מחולות
עיצוב,אימפרוביזציה,כוריאוגרפיה,המחול,הוראתשלמתודיקה
ותאורה.תפאורה

חץעמוספרופ'החוג,ראש-תנועהוכתבלתנועההחוג

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

כתבישלההיססוריהשלו,התנועהואפשרויותהרוקדשלהתנועתי
שלשונותבשיסותהתנועהעקרונותהכרתבנש,כתבלבן,כתבתנועה,

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

המחול,תולדותכאנסומיה,אקדמייםמקצועותנלמדים:החוגיםבשני
ושימושיצירותהערכתהעשרים,במאהמחולוהאזנה,המוסיקהיסודות

נקישה.בכלי

הכללייםמהלימודיםכחלקניתניםלהוראהוהכשרהעיונייםקורסים
 .למחולבפקולסה

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

הופיעההקבוצהירושלמית.ייחודיתמקצועיתלהקהבמסגרתלהופיע
ובחו"ל.בארץ

לוי-אגרון.חסיהפרופ'הלהקה:שלהאמנותיתהמנהלת

האקדמיה.שלידהתיכוןביה"סשללמחולהמגמה
פרלשטייןטליההגב'המגמה:מרכזת

להגישאישורשקיבלבארץ,הראשוןהיההאקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
במקצוע.בגרותלבחינותלמחולבמגמההתלמידיםאת

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

ובחו"לבארץאמנותייםבאירועיםמופיעיםהמגמהתלמידיועו.ז
לאחרלימודיהם,אתממשיכיםביה"סמבוגרירבים .רבהבהצלחה
מהםוחלקהגבוההבאקדמיהלמחולבפקלוסההצבאי,שירותם

 .ובחו"לבארץמחולללהקותמתקבלים

 .-1992בהוקמההתיכוןביה"סשלהקלאסיהבלטסדנת

שלבלרינההפרימהלשעברטימופייבה,נינההגב'ע"ימנוהלתהסדנא
לה.ומחוצהבאקדמיהומופיעהבלטהבולשוי

 1994קיץקורסי
פרלשטייןטליההגב'מרכזת:גלוק,רינההגב'אמנותית:מנהלת

שללהדרכתה,זכה 959-1בהראשון,הקיץקורס

גרהם.מרתההדגולההאמנית

לתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוףהמתקיימיםבאקדמיההקיץקורסי
מתקדמים.ולתלמידיםלרקדניםומיועדיםבינלאומימוניסיןרכשוולאמנות,

 . 1994ביולי-30ל-19הביןהקורסיםיתקיימוהשנה

בן-זמננובמחולקורסיםויינתנוביצוע,עלדגשיושםהמחולבקורסי

קלאסי,בבלסקורסיםוכןקנינגהם,ומרסלימוןחוזהשלבשיסות

וישראל.אירופהמארה"ב,ידועיםאמניםוכוראוגרפיה-בהדרכתרפרסואר

שלידהמחולקבוצת 1993קפיצה""קרש
רובין.ע"שבירושליםולמחוללמוסיקההאקדמיה

 GIVAז RAM CAMPUS, JERUSALEM 91904, FAX 02-527713פקסז EL . 02-759911טל. 91904רמגבעתקאמפוסירושלימ,



I 

קוראים
רוקדים

רוקדים
כותבים
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למחןל,מקצןעירבעןושיצאלראןת,שמחתי
עיתןומדןעאך .ןבחן"לבארץבמחןלהעןסק
ןבהערכהבסיקןרעןסקאינןזהמקצןעי

שלהוהעממי,המחןללהקןתשלביקןרתית
ןמגןןו!עשיררפרטןאר

עממיןת,מחןללהקןתעשרןתפןעלןתבישראל

שןניסבפסטיבליסהמדינהאתהמייצגןת
בקהילןתהמןפיעןתהעןלס,ברחבילפןלקלןר

בארץ.תייריסןלפניהעןלסברחבייהןדיןת

פסטיבלשלהנעילהבמןפעמןעלןתשנהמדי
שלכןריאןגראפיסשלחדשןתיצירןתכרמיאל

לסיקןרזןכןתאינוהועממי.מחןללקהןת

לאגסתקשןרת,כליבשןסביקןרתיתןלהערכה
 .חבלןפשןטלמחןל,בעיתןו

לנןשאיקדישבמחןלהעןסקשעיתןומאןדכדאי
ראןיה.לבתשןמתזה

רב,בכבןד

גןרקהיןסי

ביאליקקריית

המחןלאתלהזניחשלאמאמציסעןשיסאנחנן
להקןתהמנהליסאלה,אבלהישראלי.העממי

עלןאריאציןתיןצריסרןבפיעלעממיןת,

להתיחסאפשרתמידןלאמןכריס,ריקןדיס
ממש.עצמאיתכןריאןגראפיתיצירהכאללכך

שהןאשלנן,כתב-העתשלאןפיןשמעצסגס,מה
מןבהקןת,ביקןרתמרשימןתנמנעיסאנןרבעןו,

לנתחרבטעסאיוהריןיןתרשנהרבעאחריכי
שלהמחןללמבקרינןעדזהתפקיד .מןפעיס

ןהשבןעןניס.היןמןניס

העממילמחןלחשיבןתמיחסיסןאנןהיןתאבל,
כאלה,יימצאןקןראינןביואסנשמחהישראלי,

תןפעןתאןמןפעיסיןצריס,עללכתןבשינסן
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 ,כולולבנייןהתווךעמוד-השלדאותולכולם

בפלייהבלטשיעוריתחילבעולםמקוםבכל

 ,הרגלייםכפותלחימוםלטנדיומשם ,הברליד
 ROND DEבאמצעותהאגומפרקלחימום
JAMBE , ההברלידתרגיליםשללשורהומשם

קוויםבהדגשתעםמשקלשיוויהגפיים,
תוךמעלהכלפיוהשאיפהומעוגלים,ארוכים

J - • 

איוהיטב,מוגדריםיסודותכשישכו,אם

בכלאישית,לפרשנותהחופשממתןלחשוש
ומוריםכוריאוגרפיםיוכלומקוםובכלתקופה
וקישוטיםצבעים ,בגדיםהשלדעללהלביש
ואפשרנשמרהיצירתיהחופשלאפנה,בהתאם

ומהיהעיקרמהוכשברורבאיכויותלהתמקד
 ,התוספת

הגאונים,קבוצתאתשמייחדמה
הכוריאוגרפיהכשרוןרקלאהוא

היכולתאלאשלהם,והפדגוגי
העקרונותאתלהביןהאנליטית
מתוכוולבנותהסגנוןבנוישעליהם
לימודיםתכנית

אתהמאהבתחילתדחההמודרניהמחול
מעליולפרוקביקשהואהזה,העקרונותמקבץ
לכלועידודלגיטימציהונתןהבלטמסורתאת

הפרטית,התנועתיתשפתואחרבחיפושיוצר

עםריקודיםשיצרוגדוליםכוריאוגרפיםקמו
הטעםאתשביטאחדשתנועהלקסיקון
יוצרכלשלהגופניתוהיכולתהאופיהאמנותי,

בנייתומתגלההזההלקסיקוןבניתוחויוצר,
יעלתנועתיים,עקרונותכמהשלצירופיםעל

פעםבכלשיוצרים-שוניםוהדגשיםמינונים
אצלכמולפעמים, ,יוצרועםהמזוההסגנון
העקרונותשלבחירתםקאנינגהם,מרס

הקיבוציתהלהקהשלאמנותיתמנהלת-ארנוןיהודית

בתוספתהקלאסי,הבלטשלהטכניקהאתלכלולצריכהרקדושלההכשרהלדעתי,
לבנייתותורמתמשלהתנועתיתשפהלהישהיטב,הבנויהשיטהזוגראהם,מרתהשיטת

אמוציותבוניםהגראהמיהריקודאתשמלוויםוהאנרגטיותהאינטנסיביותהרקדן,גוף
הגוף,למרכזהריצפה,לעבודתרבהחשיבותישזובשיטההריקודית,העשיהבעתוריגוש
 ,חכםכהבאופואלהבאלמנטיםשמטפלתאחרתטכניקהמכירהאיניושיחרורו,לכיווצו

וחוסהקאנינגהםמרסשלזוכמונוספותטכניקותגםשילמדורוצההייתילכ,ךבנוסף
ריתמוס,קורדינציה,מקנהוהיאקלאסילבלטקרובקאנינגהםטכניקתשלהבסיסלימון,

בצורהדווקאולאהגופני,הפוטנציאללמיצוילהביאומנסהלמופשטפתיחותצורניות,
 ,ניפלאהתנועתיתזרימהישלימוןבשיטתהרמונית,

לאוהתפתחושנוצרובטכניקותויתנסההגופניתמודעותואתיעשירשהרקדןרצוי
תניעהכתבוכוואלכסנדרמ,פפלדנקרייז,משהשיטתכמוהמחוללעולםבקשרבהכרח

 ,הגופניותהפונקציותאתהמבהיראשכולנועהשל

 1_בכולם,בקיאמורהכללאשכוהלימו,דבזמןהשיטותביולהפרידיש



ןמחןללמןסיקהבאקדמיהלמחןלהחןגראשמקןםממלאת-כהןבתיה
בירןשליםרןביוע"ש

תאמעמיקהותיסודיבצורהלמדושלאאנשיסשלשרלטניתעבודהבשטחתנעשי
 .רצקמןזרקפבחובבניתבצורהמחוללמדוהיותרולכלללמדרוחבאותוושאהנ

סודותיותונורעקעלמבוססאינואשרסגנוני,שעטנזמעיןשמתקבלהיאוצאהתה
ותנושותכניקטשלשוניסמרכיביסבושישאלאאחת,ספציפיתטכניקהשלברוריס

לשיעור.ומובניתברורהשתיתתןאיו

שורשןא(כמודרניהולחהמבהגדרתואילוברורותוהמטלותהמטרותקלאסיבבלט
והמתהוומננזןבהמחולאפשרי.הכלחוקיס,איןכלליס,איןפרוץ,הנושאבעיה)ה

כרההשיקבלאישי,חותסבעלסגנוןיתגבשאשרעדאךהעכשווית,העשייהוךתמ
העבר.אתהיטבלהכירישולימון),קאנינגהסגראהס,שקבלוכמו(בהחר

הואשוןאהרס:מסלולילשנימחלקתאניעתידייסלמוריסהמתודיקהריושעתא
ניהשסלולמה .גהס)וקאנינלימוןטכניקתלכךובנוסףשניס(ארבעגראהסשלהסילבוס

 .סידימלהתלשאישיתנועתיחומרעלהמבוסס IIחופשי IIיותרודרנימולחמהוא

אתהקדימהיתטאסתההיסוהתפ

שלבמקרהכמולפעמיס,וגרפיה,אויורכה

והטכניקההפוךהיהתהליךהס,הגראמרתה
 .דיסיקוהרתוךמנוצרה

רקלאהואהגאוניס,צתוקבתאדחמיישמה

אלאשלהס,והפדגוגיהכוריאוגרפיוןשרכה
העקרונותאתלהביןתליטינאהולתיכה

תכניתמתוכוולבנותוןנסגהבנויהסילעש
אתמראיסהסהשיעוריסתרכמעביס.מודיל
מתבססתשעליהס-מהעקרונותךדרה

בנוייסהשיעוריסעצמו.המחולעדו-תסשפ
ושביסחמבצעדיסלמטרה,יסובילמשהסךכ

אתומשפריספניתוהגהנבההתאהמחדדיס

ברורהשיעוריסכללאורך .תהטכניתלוהיכ
תרגיל,כלוהתפתחצמחשממנוןעיקרוההמ

מורכב.הועדמהפשוט

אחדכלשיצרהלימודיסתינכתתצעומאב
שלהפנימיההיגיוןאחרבולעקןתנימהס

והיצירתיותוכמההחרחא ,טהשיה

עקרונותקטןבמספרמקדותהתה .סגיליתרבש
מתוךעצמסעלהיוצריסשהטילומגבלה-

צלילהמאפשרתהמסגרתהריצ-רהיבח

 ·קמלעו

השישיםשנותשלשראלי
שבהלמדינהדוגמאהיאוהשבעים

המודרניהמחוללםועלמד
שלזו-אחתטהישקותיבאד

גראהםמרתה

היאוהשבעיסהשישיסתושנשלישראל
המחולעולסלמדשבהלמדינהאמגוד

מרתהשלזו-אחתשיטהותקבאדיודרניהמ

-1964בהיסטוריות:סיבותלכךוהיוסראהג
בתלהקתאתרוטשילדדהשבעתבהמיהק

כעבורגראהס.שלטכניקההבסיסעלעבש
עסדורבתלהקתאתייסדהסשנישלוש

עסהמפגשהיהשניסבאותן .השלידןפאולה
ודורמסחרר,האמריקניולחמהתכניקט

אתאחת,כמיקשהזרק,סריוהמוסניהרקד

המחולשל IIיותנובבחוהותנשויהמותטיש IIה

הביאהדורבתלאולפןרופי.יהארנידמוה
הטוביסהמוריסאתהןרוטשילדדההברונית

אתשלימדוס,הגראתקינכטבתחוסרביות
שלתלמידיהשהיוריסומהןו ,נהושכלטהיהש

בזכותגדוליסליוצריס-מוריסופכהשס,הארג

 .הגזעאותועלחדשיססענפיחויהצמועצמס
הטוביסהמוריסלצדהוברורההקהיהטכנ

אתיצרותר,ווישנהשלהפלתקוואבושה ~
המוריסדוררובגדלהשעליהטכניתתיהתשת
ניס.והשמשנותתילתחעדץבארניסדוהרק

היסודיתההבנהאיריקודיס.יוצריסשממנו

טכניקהומהייצירהמהיביןוהבלבולהזאת

בודדיסליוצריסורקיצירתי,לשיתוקהביאו
 .ממנולהשתחררהאומץהיה

בהיותההוראהשיטתשלכוחה
הגיוןעםאחתמיקשהכולל,מיכלול
פנימי

שנה, 15שלבאיחור ,מוניסהששנותבתחילת
המחולרוחותץלארחודרותהחלו

המחוללטכניקתשארעומה ,הפוסט-מודרני
קרההשישיסשנותבתחילתבארץהאירופי
התרחשהבארה"בגראהס.לטכניקתעכשיו

ואתהשבעיס,בשנותכברהזאתהמהפכה

קאנינגהס.מרסתפסשסגראהסשלמקומה
היכתהלאמעולסקאנינגהסששיטתאלא

 ,גראהסשיטתנידחתהכאן .בארץשורשיס

t..-~.&!' ~L \eL 
בחובהטומנתחתאהטיבששהתמקדותאלא

אחדכרכיברקתסתפנהיאאיןאססכנה,

שלופקיסארותצוורותב ;השלממערכתבתוך

כךלואהביניסשותןבאותלמידיסמוריס
מחוללףרדנסשהכהפ IIגראהס IIששחשבו

רקדןוךפתהטתהשיבתדבקוורקהמודרני,

לשהאההורטותישעלמודרני".רקדן IIל
שנותבב IIרהבאחושפרוהאמפרי-לימון

מרסשלזולוע-סוהשישיהחמישיס

אךן,כאועמשנסאמסעיבהשבשנותקאנינגהס

חסותייההתממש.ותסאהכירומעטיסרק

לבנייתמכשירלכאתהיהלאגראהסלטכניקת
תנועותןוקיקסלכגסאלאמסוימת,יכולת

תתפוסומובנת,סדורה ,אחרתשמתודהמבלי
לגיטימציהנתנהשנוצרההאוירהמקומה.את

-הקייסהמתודיהחומרמעטאתלשנות
לימוןגראהס,טכניקותאתהשארביןשכלל

ורובכרצונו,אישאיש-קאנינגהסאויהאמפר

לעומקהכירלאהשמוניסבשנותשצמחהדור

הוראהשיטתשלשכוחהלזכור,יש .שיטהאף
הגיוןעסאחתמיקשה ,כולללמיכלובהיותה

קללעומק,השיטהאתמכיריסכשלאפנימי.
אחרי ,התנועותצורתאחרישביללכתלעין

בתוךתרגיליסשינויהטפליס.הקישוטיס
הסיבהאתלהביןמבלימובנית,שיטה

משורשיהסאותסלנתקעלול ,להיווצרותס

כןריאןגרפית ,רקדנית-סגלרוני
 ,םירקדנלהכשרתביה"סןמנהלת
שחזרהבשןןייץןכןריאןגרפיםמןרים

לארץלאחרןנה

 ,אמןבעצמוהייהמנות,אדשמלמשמירצוי
אפשריא .הוראהימודבללהסתפקולא

 ...בוטלשואלצמךעבהשאתדברללמד
 .עומקלסידברלמודלתסבלנוכיוסאין

מתרכזיסירצעילגמלמשל,במזרח,
לומדיס :הלשסיהאספקטכלעלבאמנות

 ,קהימוס ,אטרוןית ,הרישהעס,תרבותאת

 .קהניטכליתרגימקבץרקולא

והמורה-אמן ,החייסשלההמפואההגוף
החייסתמפלשקלחהזיאחליטהלצריך
השפכעבדלליוכובעצמהואהזאת

עבדמהואסיושיפהחךילבתהוכטכניקה.
לשלואותוהופך ,ועתיהתנהחומראת

ברעשרחאל .סינמבפהעוהתנאתומבין
מדלללכוליהואמועצעלזהתהליך

אתלמצואבכנותנלחסןכשאמריס.חא
נוגעאהולא-מודעןבאופ ,תאותיוה

ותיבתרבוותחופשסתרגיליבמערכות
חלקרקא,כלשהויפיצספוןבסגנשונות.
אתולאמנהגיסלומדקדןרהועובדףומהג

 ·הגוף

מהגדוקחתלולהיכלחוהמהוראת
סילומדיסאסיקומ ,היתרןבימהמוסיקה.

טכנילפיתוחיסדאטיוסרגליתמ ,סווית
רותיצישלותינמאעביצועלועובדיס

יכולהבוגרהתלמיד .שוניסקומפוזיטוריס
 .עליוהאהובהסגנוןאתלבחור

אבלמרכזיות,נקודותמכינהאנילשיעור
בטוחהמספיקמרגישהאני ;ננעלתלא

ישאסהשיעורמערךאתלשנותופתוחה
חדש.לכיווןשסוחפתספציפיתבעיה

מודעותעלבנוייסהשיעוריס

איכותעלועבודההגוףשללארכיטקטורה
שיעורמקיימתאניפעסמדי .התנועה

מיליוןשיתנועהלכל .היאימפרוביזצ
שישטכניקהוזומה,ישלנכמו ,דינמיקות

התרגילצורתלאבהתחלה.כברללמד
אבלהצורה,שבתוךהחייסאלאקובעת

מהאיןהנקיותהצורותאתללמודבלי
 .להחיות

אתמחפשתאנייוצרת,שאניפעסבכל
היצירהאתשתבטאהשפהואתהטכניקה

טכניקהיוצרתרהייצכלשכן ,הספציפית
רוצהאנילתלמידיס .חדשיסוסיגנון
רחב,מספיקתנועתיידעשליסודלהקנות

שונות,לתרבויותחשיפהוכן ,ומדויקמגוון

לנעולולאליצורהזכותאתלהסלתתכדי
מאולץ.בסגנוןאותס

הוראה.מתודיקתליצורשניסלילקח
לאאחרתבדבריססדרלעשותחייבמורה
ובכלאמןשאינומיאותס.להעביריכול
מהאתבמדויקשילמדעדיףמלמ,דזאת

אלאהשיטה,לאזושיטה? .ממוריושלמד
 .אותהשמלמדמי



למוריםהמסלולראש-בהסנעמי
-לחינוךבמכללהולחולמלתנועה
אביבבתלהקבוציםסמינר

מנסיסאנחנוהטכניקהבהוראת

צור,ןישואסהרגשימהעומסלהשתחרר

ביצירהביטויאפשרותלולתת
שמפרקאומריסאנחנוובכוריאוגרפיה.

וישאחרתולאזותנועהמאפשרמסויס

היוס .שהיאטכניקהבכלנכוןאיתהלעבוד
 ,למשל ..סגנונותשילובשלבתקופהאנו

מקשרתאצלנושמלמדתשפנהוףתרצה
אנטומיידעעסהיסודיתהתנועהאת

לימון,טכניקותאתומשלבתופיסיולוגי
דרךהאסהיא,השאלהלא.ומיקאנינגהס

האסלא?אולשטחיותלהביאעלולהזו
או ,סגורהתנועתיתשיטהלהיותחייבת

שידעמאמינהאניאחר?משהואולי

השוניסהגילבצורכיידע ,האדסגוףבמדעי
בסיסלמורהיתנו ,האמנותייסוהצרכיס

רוצהשהואמהנכוןמלמדמורהאס .נכון

נכוןבסיסלתלמידכללבדרךישאז ,לתת

שלרחבהקשתלהציעיש ,לדעתנולהבנה.
משותף,בסיסעסאבל-מקצועות

וחינוכי.פיסיולוגי ,אנטומידעיבשמתחיל
מולאלהשווהאתלהדגישמנסיסאנו

סגנוןבכל IIהמותר IIו IIאסור IIהאתהשונה,

המייחדהמאח,דהבנתתוך ,וסגנון

 .והמקביל

שיטהבאיזולהחליטלמורהלאפשרצריך

כמודל.בהולהשתמשלהתעמקרוצהאוה
ממכלולכחלקאבלגראהס,מלמדיסאנחנו

להתחילשצריךחושבתלאאני .שיטותשל
מתרכזיסשבההשיטהגראהס.עס

בעיני.מאדחמורהאחדבכיווןרקועובדיס

האדס,גוףמדעיאתללמודהמוריסעל

היבטוגסאתנימחול ,המחולתולדות
 ,עומדיסהסהיכןעצמסלשאולואז ,חינוכי
אנחנוהזאת.הרחבההקשתכלבתוך

יחדאבלרבות,לאפשרויותצוהרפותחיס
לצמוחשיכוליסלעובדהמודעתאניזהעס

גם .יעמיקוולאבשטחיותשיעבדוכאלה
עלולהואלפלורליזס,חשיבותישאס

 .ולבורותלשטחיותלהביא

וכנקודתכבסיסרצויהלימודיסתכנית
בטוחמספיקשמרגישמורה .למוריסמוצא

הדרישההתכנית.אתלעזוביוכל

יבנהמורהשכללהיותצריכההמינימלית
המטרהאתינסח ,לימודיסתכניתלעצמו

 .בכתבזאתלעלותוידעהתלמידיסוהערכת
ממוריס,לימודיסתכניותנדרשותתמידלא

לאהתכנית ,בכתבזאתמעליםכברוכשהס
כללייסמאודוהניסוחיסכנידרשעשויה

כללשבדרךהיאהבעיה .מוגדריסולא
 .בעצמסכותביסלאהגדוליסהמוריס

סתמייס.לתרגיליסולהופכס

ולהתפתחלהמשיךיכולותאכןטובותשיטות
הבנהמתוךתיעשהשההתפתחותובלבד

ידעשרכשמורה .השיטהליסודותעמוקה

והמשימהמדי,גבוההאלהבמקריסהניתנת
גסאלאמתחיללמורהרקלאמדיכבדה
לאעדייןהבסיסייסהחומריסותיק.למורה
 ,תשתיתאושל,דשתיצורלמסגרתדייסעובדו

אותסאפילו .להישעןהמורהיכולשעליו
רקהתמקדומשלהםשיטותשיצרוגאוניס
עלולהשהתפרשותהבינוכי ,עקרונותבקומץ
 .לשטחיותלהביא

חדשאינומודרנימחולהוראתשלזהכיוון
שלהאמנותיתהתפישהאתמזכירוהוא

לוקראוכךה"מיושן",-לאבאןפוןרודולף
לאבאןהשישיס.שנותבתחילתבשנותבארץ
חקרעללהתבססצריךהטכנישהאימוןטען

וכוח.משקלועלבזמןבמרחב,התנועה
להוראתבסיסלאבאןהציעבמחקריו

לאשנתןהפתרוןלדעתי,אבלכוריאוגרפיה
עלנוסףטכנית.יכולתלבנייתדיוטובהיה
 ,לרגשהתנועהביןקשרקייסלאבאןאצלכ,ן

מתודיקתליצורהיאהעכשוויתוהשאיפה
תנועהכתב .השנייסביןשתפרידהוראה

ניפרדבלתיחלקיהיהאס ,אשכול-וכמן
מכנהליצוריוכלורקדן,מורהכלבהכשרת
אפשרויותוהגדרתלהבנתכתובמשותף

סילבוס.לבניתובסיסהגוףשלהתנועה

הוראתשתחוםעולהכאןהאמורמכל
עלמצויבארץהמודרניהמחולשלהטכניקה

בסיסעללהתאמןאפשראי .דרכיספרשת
ואיןהתקדס,המחולכיהקיימותהשיטות
 .מקומןאתשתמלאאחרתסדורהשיטה

חוגגת.השיטחיותלפיכ,ן

 ,המודרניהמחוללהוראתכוללסילבוסגיבוש
הפןואתהטכניהפןאתבתוכושיכלול

בפרטיסבדקדוק,עשירויהיההיצירתי

-יצירתילחופשפתוחזאתועסובדוגמאות
זרמיסנציגיבכיריס,מוריסשלצוותבידי

מלמדיס; IIמה IIלמשותףמכנהייצור-שוניס

 ,"איך"בלהתמקדגסאפשריהיהכךאחר
בעשרותהתנועתייסהחומריסאתולצבוע

 ... r-שללבהלבשהס-ואנרגיותגווניס
 ~ .האמנות

.d' OA נJ 
מכירהזמן,לאותותקשובוהואורחב,מעמיק

ואתמלמדשהואבשיטההחולשהנקודותאת

להתאימהשיבקשטבעירק ,התלמידיסצורכי
ורק ,בזהירותזאתיעשההואאך ;לצרכיו
מניעיועלברורההקפדהמתוךהצור,ןכמידת

ידעחסרבמורהכשמדובר ,ואולס .ילשינו

אחתשיטהילמדאסיעשהטוב ,רבוניסיון

אתתלמידיויפיקווכך ,וכלשונהככתבה

לעבוראפשרכךאחר .ממנההמרביתהתועלת
שיטותעירבוב .משלימהאחרתשיטהללימוד

בגדראינהמומחיסשאינסאנשיסבידי

 .לקייססכנהמהווהאלאהתפתחות

לעומק,השיטהאתמכיריםכשלא
צורתאחרישביללכתלעיןקל

הטפליםהקישוטיםאחריהתנועות,

קיימותמשיטותכליללהתנערגסואפשר
עלהטכניקההוראתאתלבססולנסות
מאחוריהאדס.גוףשלבסיסיותתנועות

התנועהמוצאכנקודתעומדתזותפישה

שבכללצרכיסשתענהית,לברסיהאונ
רבידעמהמורהדורשתזומשימההסגנונות.

מתוךלברוריכולתמעמיקה,גופניתוהבנה
באפשרותפעסכלולהתמקדאפשרויות

ישבקומפוזיציה.מיומנותוכןלוהמתאימה
אלא ,בודדיסבשיעוריסמדוברשלאלזכור

כלשצריךשניספניעלהמשתרעתבתוכנית
החופששדרגתמראההמציאות .לבנותמורה

.. i -
לתנועההחוגראש-חץעמוס

ע"שומחוללמוסיקהבאקדמיה
שלאמנותימנהלבירושלים,רוביו

 .חדר"ייריקודי

אתלאמןהיאבהוראהשליהמטרה
לעבדאיךללמדוהמחשבה,החושיס

למצואהתלמידאתולעודדתנועתיחומר
לתלמידמציעיסאנו .בחיבורשפתואת

שעורי .וחיבורתנועהכתב ,תנועהשעורי

היכולתאתבשלביססיבונהתנועה
רבותתנועהלאפשרויותלענותהגופנית

מאמניסתנועהכתבשעורי ,האפשרככול

ואילואנאליטיתבהילחשהיכולתאת
דרכיסהכרתמקניסהחיבורשעורי

סיהשיעורבשניהנילמדאתלשלב
אתשתואסחיבורליצירתהאחריס
שלוהדמיוןהאסתטיתהעולסתפישת

 .התלמיד

שעורלקרואמסרבאניהתנועהלשעורי

מונחתהשסבנתינתשכברמשוסקהיטכנ

שלמקבץהואהתנועהשעור .המכשלה
התנועהאפשרויותהכרתהתנסויות,

טווחישאיברלכל .ושוניסרביסבאפניס

פועליסאיךלהביןוישמשלותנועה
לכוחשלהסוהיחסהמיפרקיס ,האיבריס
ומורכבותהבנהלהשיגמנתעל .המשיכה

המורהאתלאמןחייבאני ,תנועתית

יוכללאהואכיאנליטיתבעבודההרקדן
ידעלאאסהמורכבתהתנועהאתלבצע

אפשרויותהןומהעושההואמהלהגדיר
הכליבה.הטמונותהאחרותהעשיה
התנועהכתבבאמצעותהואזאתלהשיג

התנועתיתהשפההרחבת .אשכול-וכמן

תלמידכשכלמשימותהכתבתדרךנעשית
דימוייס,דרךשלו,בדרךאותןפותר

שדרכסאביזריסעסועבודהמשחקיס

התנהגותסשלידיעההמתנועערוכש
וכןהמשיכהלכוחביחסשלווהתנהגותו

אתשמגבירהבמגעבזוגותעבודה

נושאיםאחד .למשקלהמודעות
 , IIהיכולתשיכלול IIבשעוסקיסהתנועתייס

עללהתנועעהאפשרויותבדיקתהיא
שנתנועעככל .האפשרככולרביסבסיסיס

ההירארכיהאתונשנהבסיסיס,יותרעל

 ,והקליסהכבדיסהאיבריסחוקשל
עלהידיעה .תגדלשלנוהתנועהתודעת

פחותלאחשובהפוסחאניבסיסיסאיזה
משתמש.אניבסיסיסבאיזהמהידיעה

הסאחריסתנועתייסלנושאיסדוגמאות

אבריסהפרדתשדורשותמשימותמתן

תבניותמהירות,שונה,תפקידאברכשכל

כמונושאיסעלעבודהוכןשונותריתמיות
 .ואחריסנפילהסיבוב,קפיצה,

בואריאציותלשעוריסניכנסהזמןגורס

מוגדרזמןללאמשימותממתן-שונות
מוגדריס.מרכיביהשכלתהליכיסועד

סימאפשרהשוניםהתנועהסוגיהכרת

אטיודיס ,תבניותתנועתייס,סולמותבנית

מוגדריסמרכיביהשכלחיבוריסועד
מאמיןאני .-וכמןאשכולתנועהבכתב

נפרדבלתיחלקיהיההתנועהכתבשאס

תשנההרקודהוראתהרקדן,מהכשרת

 9- .פניהאתכליל
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THE HAIFA BALLET 

גיציכ

אנדת
קוקיית
השעון
כוריאוגרפיה:

פסטרנקואדםאילנה

תפאורה:ותיכנוןעיצוב

כרושצ'ובהאנה

 :תפאורהביצוע
דינרמן-קצריןציפי

תאורה:ותיכנוןעיצוב

ליאנטוני
קריין:

פארדניאל

CAR..l'IIEN 

כוראוגרפית:

פסטרנקאדם

כרמן:

שקריאןגאינה

אורחים:כוכבים

חוזה:

אןברמקופיןדןר

קצין:

גריגןריאןארמן

טןראןדןר:

רברגראלכס

ליאנטןניתאןרה:

תפאןרה:ןתיכנןןעיצןב

כרןשצ'ןבהאנה

לעם.אומנותע'ימאושר *

לנלהפלאנ המשפחהצגהה

פסטרנקואילנהאדם-אומנותיתהנהלהחביב,משה-ל IIמנכ
 0 '" 255067,3- '"''' 662להזמנות:פקס /טלפוו 31092חיפה 9280ת.ד.רוממההספורט,היכל
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הכוריאוגרפיתעבודתו ~
ואנדקייבוס,ויםשל<ייי
היוצריםאחד .....,

r ~ • שלהחדשניים
השפלהארצות &
r r 

(גרמניה)לנדרוניתמאת , &

ואנדקיבוסויםקנהלאהשכלתואת
גםהמחול,בתחום ) Wim Vandekeybus (ח ,

C:שסבוריםכפיהתיאטרון,בתחומילא נ
לראשונהשהתוודעולאחררבים,

אחרישאמרכפילמעשה,לעבודתו.
באמסטרדם,האחרונהעבודתובכורת

דורעםפעולהלשתףובראשונהבראשרצה

שניםכעשורלפנישצמחחדש,מוסיקאים
דרךשהתוומוסיקאיםובהולנד.בבלגיה

הצעירה.האירופאיתלמוסיקהחדשהrי
ביןתפרקולמעשה,היא,זודרך

לביןהרציניתהעכשוויתהמוסיקה

מההאתני,הפופגבולשעלמוסיקהSב
עולם."יימוסיקתשמכונה

מדהימיםואנדקיבוסויםשלרקדניו
נעיםהם .שלהםהגופניהשימושביכולת

הוירטואוזי-אקרובטישביןהגבולעל
אתהמאפייןעוצמה,בעלגופניותיאטרון

החדש.הבלגיהמחול

נשמתה"אתתןאםאינןייגןפה

" Her Body Doesn't Fit Her Soul " 

שנידורהואואנדקיבוס

ולאן-תרזהפאברליאן
קירסמאקר,דה

שלהכוריאוגרפית

אס",יירוזלהקת
ממשפההמוזכרת

כמותכיפותבאותה

באוש.פינה

יאןשלעבודתוגם

לקהלמוכרתפאבר

בעודאולםהישראלי,
פאברשלעבודתו

ידיעלמאופיינת
בלתיחזרהסטאטיות,

מוטיביםעלנלאית
הזמןומתיחתתנועתיים

סבלנותופקיעתכדיעד
אתמאפיינתהצופה,של

ומורכבותזריזותואנדקיבוסשלסגנונו

לצופהלעיתיםשקשהכ,ךכדיעדתנועתית,
זמןכללאורךהמתרחש,אחרילעקוב

רקדניועלמטילואנדקיבוס .ההתרחשות

בתהליךמתפתחותוכשאלהיומיומיות,מטלות
מספיק,ומורכבעשירתנועתילמרקםהעבודה
התנועתיהחומראתמוציאהואלדעתו,

אמצעיםבעזרתהיומיומי,מהקשרו

מןהליכהחזרה,הכפלה,כמוכוריאוגרפיים
הוא .שוניםמוסיקלייםומבניםלהתחלההסוף
האופייניתתנועתיתמרקחתהיומיוםמןעושה

והשלישית,השנייהעבודתועםאט,אטלו.רק
שלו.ברוראישיסגנוןעללהצביעכבראפשר

יצליחולאאםלרקדנים,ריאליסיכוןגםבו
בתגובתםייגם .מספיקהבמהירותלהגיב

מידיתנוכחותישנהלסכנהזוחליםשלהגופנית
התנועתייםהדחפיםמלאה.תנועתיתותגובה

סכנהממצביהמתפתחיםהיחסיםומערכות

ודאיכיאםהיופי,מרכיבהםהםאותנטיים,

מסבירהמלה",שלהמקובלתבמשמעותהלא
לאסתטיקה.שלוהיחסאתהכוריאוגרף

השאלה,מתבקשתבעבודותיו,בצפייהאולם
גםזאתכזה.סגנוןעםללכתלגיטימיהיכןעד

המבקריםרובידיעלהנשאלתהשאלה
זהבמרכיבחוזרתצפיהלאחרבאירופה,
רבבמטילאיששאיןלמרותבעבודתו,
 .יצירתושלהתנועתיתבמורכבות

מבקרימחשובישמידט,יוכןעםבשיחה

שלעבודתועללדעתושאלתיבגרמניה,המחול
שמח,אניאלהבימיםיידווקאואנדקיבוס.

הואברוטלי,ולעיתיםמעיק,תנועהשסגנון
והתפתחנוצרלאוהואהבלגיםשלנחלתם

 ...בגרמניה."

נשמתה"אתתןאםאינןב"גןפהואנדקיבןסויםשללהקתן
Her Body Doesn't Fit Her Soul" ; Choreography: Wim Vandkeybus " 

גםמובנתכ,ךכלהברורהאישיסגנונובגלל
אףצעיריםכוריאוגרפיםדורעלהשפעתו

השלושיםבשנותהואעצמוואנדקיבוסממנו.

לחייו.

כולםלאשאגב,אנשיו,אתמעמתכשהוא

לעיתיםקשים,יומיומייםמצביםעםרקדנים,
תמידמבחינתו,אלה,למצביםישאלימים,

 .חזקתנועתיבסיס

שלבמצבאשהשוכבתהרצפהעללדוגמא:
שרוקעתנוספת,אשהנעהסביבהשינה.

היאומטריד.חזקבקצבברצפה,בחוזקה

עימות .השוכבתהאשהאלויותריותרקרבה
הםהשוכבתהאשהשלמהירהבריחהאוגופני

שמתבצעתהיומיום,מתנועתנמנעים.בלתי
יוצרגרוטסקי,אומוגזםבאופןלעיתים

איןכאןאךמופשט.תנועתיחומרואנדקיבוס

שעושיםכפיהתהלי,ךאתעוצרהוא
בלבדזהשלברבים.עכשוייםכוריאוגרפים

אתלפתחממשיךהואאותו.מספקאינו

יםדראמטילמצביםעדהתנועתיהחומר
ההקשרמןהתרחקותכדיתוךומעיקים,

אשעלהבוערתייהאלימות,שלו.הראשוני

היאהמבקרים,אחדזאתשהגדירכפיקטנה",

לפנימתחתמועקהיוצרתאךמציאותית,לא
ברורהאלימותמאשריותרהשטח,

וחד-משמעית.

אתזועבודהבצורתלשקףשהכוונהכמובן

במישורהןהיומיום,בחייהאלימותמימדי
הגופניתבאיכותהגופני.המישורוהןהמילולי

להתמודדכדיאנשיו,אצלואנדקיבוסשמחפש
מןמשהובהלהיותצריכהכזה,עבודהסוגעם

העכשויותמעניינתייאותיהחייתית.האיכות

אומר,הואאנשי",שלהתנועתיתבתגובתם
הגופניתבנוכחותםלהגיעמאנשימצפהייאני

הקצרבזמןהמאהלנקודתהאפסמנקודת

 .ביותר"

אחרישלבשלדרמאטיתבניהאיןבעבודותיו
אלאבתהלי,ךנוכחאינוהצופה .שלב

אחריאימפולסשלדחיסהבהצטברות:
שישמא,דמהירבקצבמתנהלהכלאימפולס.

בנוכחותםלהגיעמאנשימצפה"אני
לנקודתהאפסמנקודתהגופנית
ביותר"הקצרבזמוהמאה

בעבודותיולעסוקמבקשאינוואנדקיבוס
בהכרחמוביליםבמחולרגשותכיברגשות.

חייביםזאת,לעומת .טועןהואלקלישאות,
תמידיתגופניתספונטניותעללשמוררקדניו
זרימתעלאחרות,במילים .נלאיתובלתי

גםתמידצפונותבספונטניות .גבוההאדרנלין
כאןבמהירות.עליהןלהגיבוההכרחהפתעות

לעבודותיו.האימפרוביזציהמרכיבנכנס
אפשראיהמידיותעלספונטניתבתגובה
במצביםלעשותשניתןכפיפנים,להעמיד

העמדתאתאחרים.בימתייםמאטייםדר

בכללמנועואנדקיבוסרוצההזאתהפנים

שלבעבודותיופניםלהעמדתזמןאיןמחיר.
כדימהירה,לתנועהנחוץהזמןזה.כוריאוגרף

תפגעלאהבמהבחללהמתעופפתשהאבן
מהרזהכלמתרחשכאמור,הרקדן.שלבראשו
אלים,גםולעיתיםחזק,גופנימגעתוךמא,ד

הרקדנים.בין

אתתואםאינוייגופההאחרונהביצירתו

 )" Her Body Does Not Fit Her Soul "(נשמתה",
שלהפנטזיהבעולםלעסוקהכוריאוגרףרצה

ופיוטיתרומנטיתשהיאזו,בעבודההעוורים.

דרךעלעלה(האםהקודמותמעבודותיויותר

 .עווריםמוסיקאיםעםלהקתועובדתחדשה?),

מתוךהלהקהעםמגעיםמתנהליםשניםזה
שהקהלהזמןהגיעלארץ.להביאהכוונה

הלהקותבאחתלצפותיוכלהישראלי
והמדוברותהמקוריותהחשובות,



ראסל,ג'ורג'
ומבקר,רקדן

בנוו-וורק,שחו

המחולאתמנתח
ראותומנקודת

קדן.·הרשל
מציבהוא

שלמודליםשלושה
הרקדן,עבודות

שיתוףשלמודל
ביצורה,

עבודהשלמודל
כרוזמאטי,ווצרעם

ושלושו,
המחולשלזה

העוברתכסחורה

לסוחר

12-
תארפטויילהשלרקדניהראשון:מודל

Twyla Tharp's Dancers 

בחירההואריקודבעיני,מראש.אובייקטיבית,ראסלג/ורגןמאת

ליתראף,אוגרלכוריכתגובהיצירתית
הסביבה.שלשוניםופרטיםלצופיםהרקדנים,

נפרדבלתיחלקהיאהרקדן"ייעבודתעבורי,
בחשיבותהנופלתואינההמחול,ממשמעות
עצמם.המבוצעיםמהצעדים

קק~רה,ק\?;וא~יאמרהפוליטי",הואייהמחול
נובעהפוליטיהתוכןהעבודות.תוכןבשל"לא

שהןלמהובהתאםנעשות,הןבומהאופן

אלהבדבריאדםי'בניביןהיחסיםעלמגלות
סקורהסטפאנישלגישתהעלאתבסס

אניוראשונהבראשהמחול".שללייפוליטיקה
להציעבדעתי,וישהרקדןשלבזהותומתעניין
המחולאתהרקדןשלבראייתולהתבונן
הביקורתיהדיוןכה,עדהריקו.דאתוהבנתו

אתולתארלהגדירבעיקרהצליחבמחול
ופחותהצופה.ושלהכוריאוגראףשלזהותם

לרקדן·ומהותצורהלהעניקבבואומכך
הרקדן.אתש"תגלה"מחווההואזהמאמרי

מגלהאנירחוקותלעיתיםרקכרקדן,
חששאניוהנסיוןמהתחושהמשהובכתובים

לאמשפיעהרקדןהיותיעובדתמחול.בשעת
וראייתמבצעכרקדןשליההתנסותעלרק

ראייתיעלגםאלאמשתתף,אניבהםמחולות
צופהשאנישעהבהם.צופהשאניריקודים

הרקדניםבהבדרךמתבונןאניבמחול,
שללפעילותומודעאניהתנועה.אתמפרשים
היאאושהואמהצעדיםלהבדילהרקדן,

לבצע.נצטוו

הרקדןשלפעולתואתרואהאיני

מחולייהמשקף"כביצוע
הקיים

שלעבודתוהואמחולספק,בלן
הםא Iהאוהואאוגראף. Iהכוך

שלו.ם IIוהממשם IIהחוקם Iהבעל
שמוסמךמןהואהצופהשנן,מצד

העבודהאתולשפוטו Iלהבלהתבונו,

חורגאניזו,ראותמנקודתמחוללתארבבואי
המחול,משמעותלמקורהנוגעבכלמהמקובל
המשמעותי.במסרשולטמיובשאלה,

הכוריאוגראף·שלעבודתוהואמחולספק,בלי
והממשייםהחוקייםהבעליםהםהיאאוהוא

שלו.

שני,מצד

מיהואהצופה

להתבונן,שמוסמך
העבודה.אתולשפוטלהבין

הכוריאוגראףשלזוהעדפה
שלבתודעתםוהצופה
בכתובים.משתקפתהכותבים

אודותעלנשאליםרקדן(נית)אם

ובשעתהחזרותבשעתעבודתם,

מטרתקרובותלעיתיםהביצוע,

תהליךעלאורלשפוךהיאהחקירה
ועלהכוריאוגראףשלעבודתו

עלאחריםכתוביםרעיונותיו.
נועדוהרקדןעבודתאודות

עבודתו,משיגרתרגעיםלחשוף

צעיריםאנשיםלעודדכדיאו
עלאוהמחול,באמנותלהתעסק

לדיעותחיזוקלספקמנת
אדםבנישלהשגרתיותהקדומות

שללמיתולוגיההנוגעבכל
וחייהם.הרקדנים

אתלתארמנסהאניאלהבשורות

צורתעלהרקדןשלהשפעתו

מביאה,שהיאהמסרועלהיצירה
אותםהשוניםבתפקידיםולדון

היצירהבתהליךממלאהוא
כאחד.והביצוע

הואהרקדןהאם

שלמכחולו
אוהכוריאוגראף

שלו?הנייר

הואהרקדןהאם

המגיעפשוט,פועל
אתמחתיםלעבודה,

 ,שלוהנוכחותכרטיס
ועוזבעבודתואתעושה

(אםשקיבלאחריבסיומה,
אושכרו?אתמזל)ברהוא

ידידותי,שכןהואהרקדןשמא

ומתנדבהכוריאוגראףלידשנעצר



תפירתאותבואהאסםבבנייןדילתת
ואוליפעם?שלהכפריבהווי'כמוכיסוי-מיטה

בעזרתעצמהעלהמפקחת ,מכונת-גוףהוא
צעדיםהמבצעת ,שלההמשוכללתקהיהטכנ

והפעלתמוסתריםכפתוריםעללחיצהידיעל
 ,פאקסמכונתאלאאינוהרקדןהאםתוכנות?

שלהתשדורתאתלצופההמעבירה
שלבובהאוהמקור?במקוםהכוריאוגראף

אוהתנועה?יבבגדשהולבשהראווה,חלון
כישוריואתהתורםפקי,דהואהאם

בעל ,לכוריאוגראףמותיראבל ,םיהמיוחד
ההחלטות?אתלהחליטמשלו,השונהכולתיה

השידרה,חוטתפקידאתממלאהרקדןהאם
היוצרשלהמוחביןםיהשדראתהמעביר
תיוהחיונאתהמחזיקיכלהואושמא ?והצופה

שזוידכ ,מאלףשהכוריאוגראף ,החייתית
דרךרעיונותיואתתבטא

אוליאוגראפיה?יהכור

גזםשהגנן ,שיחאועץכאותואלאאינוהרקדן

פירושמהציפור?אוכדשללצורהוהפך

 ?וושהוימעלריקודלבנותווהדבר

 ,אלהקיצונייםאפילו ,צבעונייםדימויים
 ,דימוייםישאחדלכללרקדנים.טביהמוכרים

אנו ,בניו-יורקהחייםבתנאי .תםיאלושנוח

לנסיבות.בהתאםקית,יכזאותםמחליפים

לבחורחופשייםאנחנומסויימתבמידה
מוגבלשלנוהבחירהחופשאבל ;דנויבתפק
אנחנו .פועליםאנובוהקונטקסטידיעלדיתמ

עםהיחסיםלפיתפקידנואתמיםימתא
ויתרהקהלהמורה, ,וגראףאהכורי

קודילרשישתיהתדמובמסגרת ,המשתתפים

התרבותיים.להרגליובהתאםהצופה,בעיני

משמעותלהישזורהישבח ,סבוראני
כיוםהמקובלבמובןוו[וופוליטית' .וופוליטיתוו

המתרגם]הערתווחברתיתוו.משמעב,וובארה

למטרהבהתאםתפקידיםבוחריםאנו
 ,השפעהלהשיגמנתעל ,שלנוהאסטראטגית

בתחוםעלינוהמועדפתהצורהאתאוחופש

יתירהערכים.שללסולםנעניםאנו .ההתנסות

שמחוץבחיינוגםמשמעותישלהחלטותינומזו

וגםחיינו.מכלולעלמשפיעותוהןוילסטוד
הראותנקודתאתמייצגיםאנחנונכון:ההפך

למהביחסתחושתנו .הבימהגביעלשלנו
זהותנובקיצור-שלנוהערכיםהםומהאנחנו

 .בכוריאוגראפיהזובדרךמעוגנת-

והצופההכוריאוגראףהרקדן,שביןהיחסים

היא ,אחתנבדלות:צורותשלושללבושיכולים

עלבנויההיהשנודו-שיח;פעולהשיתוףשלזו
דיתלמשלזו ,ומשמעתכאריזמאטיתטהישל

אתרואההשלישית .מסויימתבקהילהחבראו

לבצעשנשכריכמהרקדןואתכמצרךהמחול
אותו.

יצירותאולהקותמתיאורלהמנעאשתדל

קופסאות,להוותנועדולאדברייכמסויימות,
אלאהתופעות,אתלתוכןלמייןשאפשר
אףואוליהמבטאתלרכזשתפקידןעדשות,
חדש.אורעליולשפוך

ביצירהשיתוףראשוו:מודל
-ודיאלוגפעולהשיתוףשל-הראשוןהמודל

והמבצעיםהיוצרשלי.המבטנקודתאתףקמש
המטרהאתבמשותףוקובעיםיחדפועלים

הדבר .המתעוררותהבעיותפתרוןדרכיואת

חדשה,להקהשלהמציאותיהמצבאתמזכיר
הכוריאוגראפיםבה ,נוסדהעתהשזה

ואפילוהשכבהאותהבניהםוהרקדנים
מופרדיםאינםותפקידיהם ,ממשדיםייד

הכוריאוגאף .בזהזהמעורבביםאלא ,לחלוטין

והרקדנים ,רחביםבקוויםהגבולותאתמעצב

המחוללצורתמשמעותיתבצורהתורמים
נושא.שהואולמסר

ובביצוע,שבעיצובבהשקעהונחלהחלקלרקדן
 ,התנועהביצועעצםמחוויתרקלאנהנהוהוא

שבעבודההיוקרה ,קהללפניבמופעהריגוש

השכרקבלתשלאומפורסםמסוייםיוצרעם
עםבדו-שיחמצויהרקדן .המצופההכספי

המסגרתבתוך ,החלטותלהחליטועליו ,היוצר

נפרדבלתילחלקהופךהמשא-ומתןהנתונה.

היצירה.משמעותשל

משמעותבעיצובפעילתפקידהצופיםקהלל
התוצאהאתרקרואהאינוהצופההיצירה.

הדינאמייםהתהליכיםאתגםאלא ,הצורנית

 ,לנתח ,לצפותמוזמןהוא .לעיצובהשהביאו
מהשלהמסרהואומהלהתבונןבמהלהחליט
הנבדלהביצועבזכות ,לפעמיםרואה.שהוא

ברעיוןלחושיכולהצופה ,שוניםמבצעיםשל

המבוצעמהמחולבנפרדהיצירהשבבסיס

אתומגליםשומעיםשאנוכשםממשעצמו.

מבטשלו.שוניםביצועיםבעיקבותעצמוהשיר

 ,שלהמהביצועלהבדיל ,היצירהמבנהאל ,זה
שלוזוהרקדןעבודתביןהבדלהליצורמרשה

עמוםפחותהמחולנעשהכךהכוריאוגראף·
ומעניקלפרשנותיותרפתוח ,ואוביקטיבי

 .המסרבעיצובדיתפקלצופה

מקובלתשאינהפעולה,שיתוףשלצורהזו
יותרמצליחזהמודל .יהקאפיטליסטבמשטר

לצופההמאפשרות ,מצומצמותבמסגרות
הרקדן .הרקדןשלעבודתויבפרטלהתבונן

שלהרגיללמצבמעברנמצאיםוהכוריאוגראף

לתהליךשותפיםהם ;םיצעדולימודהוראה
 .בעיותפתרוןשל

זהוסוג ,מחוללשווקטופשזהאין ,כללבדרך
אחרותמצורותיותרוווולמכורקשהריקודשל

אולתעדקשהתופחלא .המחולאמנותשל
ביותרחשובהחיהביצועאותו.להעתיק

דרךנקלטהמסראזכיכזו,מחולבצורת
 .והקהלהכוריאוגראף ,הרקדןשביןהדיאלוג

כתב-תנועה,אווידיאובעזרת ,שיכפולו
מסוגמחוליוצררפרטוארי,למרכיבוהפיכתו

וקהלכוריאוגראףרקדן,ביןוהיחסיםאחר
וותוכןווהאתגםלשנותעלולוזהמשתנים.

 .היצירהשלוהמסר

נבדלסגנוןשלשוניםהרגליםבגיל,הפרשים

לכוריאוגראףהרקדןביןשונותגישותוהבדלי
עלולאףאוגרכורי .פעולהשיתוףעליםשמק

בתרומהפחותלהתענייןסגנונו,אתלגבש
חיקויולהעדיףשלוהרקדניםשלהאפשרית
חילופיםבלבד.שלוסגנונוצועיבבומיומנות
שלהירארכיסולםליצורעלוליםבלהקה
תיאוםעלהמקשהואותוריטה,מיומנות
בלתילכמעטהדדיותוההופךבביצועמדוייק
חיקוי.ידיעללימודזהו .אפשרית

לגביוהיתרוןפעולה?לשיתוףרקדןמושךמה
המחול,שלצורתובקביעתרקלאשיתופוהוא
ישלרקדן .ומסריועקרונותיובקביעתגםאלא
שיחושויתכןהיצירהצורתעלהשפעהיותראז

הכלכיוהצופים,הכוריאוגראףעםבקירבה
עימו.פעולהמשתפים

ביצועשלהיתרוןאתאזלנומעניקגםהרקדן
וקשהבביצוע,יותרלהתרכזמחויבהוא .אישי
וואניאומסמןוורקוואניבתנועהלהביעיותר

שקורהכפיהנדרשתוו,התנועהאתעושהרק

בנוח,שלאחשעייף,שהואשעה ,רקדןלכל
האחרים,עםמסכיםאינוכשהואאופצוע

 ,היצירהבתהליךהשותפים

ותחושתזויתרמעורבות

האישיתהאחריות

למנועעלוליםשבעיקבותיה,
מסויימת,פרטיותמהרקדן

בהלזכותיכולשהוא

שונים,יצירהבתהליכי

זמןמצריךכזהשיתופיתהליך

בכדאיותהלפגועעלולוזהרב,
העבודה,שלהכלכלית

הכוריאוגראףשני:מודל
הכאריזמאטי

הכוריאוגראףבוזה,הואאחרעבודהאופן

אתמעמידהרקדן ,ברקדניוהמחולאתיוצק
הכוריאוגראףשלהאותוריטהלרשותעצמו

תפקידואתרואהוהואשלו,והכאריזמה

שלהמסרובהעברתהתנועהבביצוע
 ,לצופההכוריאוגראף

פועליםאינםהרקדנים ,עבודהשלזובצורה
תפקידם ,היוצרשלכתלמידיואלאכעצמאיים,

עצמםאתלפתוחלדרישותיו,להכנע
 ,איתםשאפשרכמהעדולהזדהותלרעיונותיו

הדדיתואחריותאמונהתלות,שליחסנוצר
המנהלהמורה,הואהכוריאוגראף ,רבה

 ,פקודוגםכליגםהרקדןוהמחליט;
תוךלעשות,מהלרקדןמורההכוריאוגראף

במטרההעבודה,תהליךתקינותעלשמירה
האפשר,ככלוחזקמלאביצועליצור

הםעבדות,מעיןעצמםעלמקבליםהרקדנים
הסתגלות,שלתקופהתחילהלעבורנדרשים

שלהם,האגווהכנעתהרגליםשבירתהמצריכה

וואינימהאמירהבושישמכאיב,תהליךזה

טכניקהלומדוואיניזולתךוו,אישעםעובד
 ,וכו'שלךוו,מהדרישותאותיהמשחררתאחרת,
עבודהשלממושכתלתקופההנרתםהרקדן

שלרבהלמידהזקוק ,מסוייםכוריאוגראףעם

בשביללהליכהעצמולהקדישוליכולתצניעות
הדברקרובות,לעיתיםהתווה,אחרשמישהו

בעליההכרוכהלמשמעת,הסתגלותגםדורש

הרקדנים,עמיתיובסולםואיטיתהדרגתית
דרישותשלהביצועבמיומנותממנוהמנוסים

אתלבטאביכולתהמסויים,הכוריאוגראף

המביאהדרךהכוריאוגראף,שלהחזון
הרקדןביןאישיויחסלקשררביםבמקרים

לכוריאוגראף,

שלמהמסרמושפעלהיותמבקשהצופה
מאופןלהבדילהמבצע,ידיעלהכוריאוגראף

במקרהפעולה,שיתוףשלהראשון,היצירה
שהיאליצירה,כאחראינצפההרקדןאיןהשני
אוההערכה ,הכוריאוגראףשלביטויכולה

מידתידיעלנמדדתהרקדןשלהביקורת
זה,מסרולהביעלבצעלהזדהות,יכולתו

לגביהשניההשיטהשליתרונותיהמהם
 ,מקומואתהיטביודעהואכל,קודםהרקדן?
נושאהואבהוהאחריותמוגדרותשלוהציפיות
הוא ,החלטותלהחליטחייבהואלא ,מוגבלת

 ~1_התנועותכיעצמו,שלובביצועלהתרכזיכול



לתןעלתסיכןיגםןיש .מבחןץנקבעןןהמסר

לקראתהדרגןתבסןלםעליהשלבעתי,ד
ביכןלתןהכרהיןתר,מרכזייםתפקידים
הדןרשתזן,דרךאמןרהלפעמיםןהישגין.

יהפן,ךשהרקדולכךלהןבילרבה,סבלנןת
אןעצמן.בזכןתלכןריאןגראףדבר,שלבסןפן

לאןרךהנמשכיםתלמיד-מןרה,יחסיליצירת
לסגנןומןמחהנעשההןא .שלןהקריירהכל

 .המנהיגשלהאישי

ביןצרהתלןתהיאכזן,עבןדהשבדרךהסכנה

הרקדובכאריזמה.חזקהתלןתנןצרת .יחיד
המשתניםהרןחןמצביהגחמןתלחסדינתןו
עימןמביאןזההאןתןריטאטיבית.הדמןתשל

 .הצדדיםמשניהדחיה,אןהבגידהסכנתאת

האישיןתשללבהתשןמתעלהתחרןת
עםהיחסיםאתמסבכתהכאריזמאטית

אח,דבסלהביציםכלאתשםאתה .עמיתים
חשבןועלןמקצןעית,אמנןתיתמבחינה
 .ההשקעהשלןהרב-גןןניןתהבסיסהרחבת

חזרןתתקןפתמצריכההיאגםזןעבןדהצןרת

יןתר.להשתכרמהרקדושמןנעמהממןשכת,

כאריזמאטיתהילהשלזןשחןןיהרקדנים,יש

ןאילן ,זןהרתהתעלןתשלתחןשהלהםגןרמת

העצמיתהזהןתאןבדואתבכךחשיםאחרים

שלהם.

השלושו:המודל

כסחורההמחול
שלהשני ,שיתןףשלהןאהראשןוהמןדל

נןבעהשלישיןאילןלמשמעת,כניעה
העןברתסחןרהכאללמחןלמהתיחסןת

זמני.כעןבדהרקדוןאללסןחר

ןהצןפההרקדוהכןריאןגראף,זןעבןדהבצןרת

יישןתןכללזן,זןסמןכןת ,נפרדןתיישןיןתהם

טישטןשאיואבללאחרןת,נגישןתלהיש

 .ביניהוגבןלןת

בגדרהיאהמחןלאמנןתזהעבןדהבאןפו

מעצבהכןריאןגראף .ןצריכההפקה ,עיצןב

ללמדהןשניתוהקהל,ידיעלשתתקבל ,צןרה

אינםהתפקידיםןיעילןת.במהירןתלמבצעים

מאפשריםהםהמבצעים.לאישיןתמןתאמים

 .קןשיללאחבריהןביובלהקהחילןפיםלבצע

הםוהצופההרקדןהכוריאוגראף,

לזו,וכלזוסמוכותנפרדות,יישויות
אבללאחרות,נגישותלהישיישות

ביניהןגבולותטישטושאין

14, 

אתבעצמםמתפתחיםהרקדניםהשני,במןדל

השלישי,המןדלבמסגרתכלי.לשמשהיכןלת
עליהםהטכנית.ביכןלתםמןבלעתאישיןתם

מגווובעלנאייטראלי,להיןתגןפםאתלאמו
בינןרןןחהרקדושםזןבדרך .יכןלןתשלרחב

בדיאלוגלאעןסקהואאיוכיהצופה,לביו
משהועםבהזדהןתןלאהראשוו),במןדל(כמן

 .בהגשהאלאהשני),(במןדלמישהןאו

ביןתרמתאימההאחרונההצורןת,מכל

פתןחןת,בימןתעלגדןל,מידהבקנהלמןפעים

כמשהןמהמןפעמתרשמיםהצןפיםשם

נות,הראשןהצןרןתלעןמתדן-מימדי,

ונצפותלצןפהיחסיתבקירבההמבןצעות

 .-מימדיותכתלת

שגןפןלצורהאןלתןכואחראיאינוהרקדו
אינןהןא .בלבדומיןמונקילביצןעאלאיוצר,

שלהכלליתלתפיסהלאעצמן,אתמקדיש
(כמןליוצראוהראשןו)במןדל(כמוהמחןל

בלבד.לביצןעאלאבשני),

שנשכרזמני,עובדאלאאינןהרקדוזןבצןרה

בעיצןבחלקלןאיומסןיימת.עבןדהעןלביצ
 ,שלההמסרעםלהזדהןתנדרשןאינן ,היצירה

המסראתלהעבירעלין .השניהבצורהכמן

 .עצמההתנןעהדרךמראשנקבעשכבר

תנועןת.המבצערקדוהןארואה,שהצןפהמה

אתמפנההרקדושלהאישיתהפרשנןת

שלכרצףלתנןעההצןפהשללבןתשומת

אתמשפרתהטכניהמרכיבהדגשת .צןרןת

התכונןתאתומבליטההביצוערמת

הרקדו ,זהבמקרה .המחולשלהאוביקטיביות
לשםתנועהיילכנותשנהגומהעושהאינו

במיומנותממוקדתהלבתשומתכיעצמה."

מסויים,במובו .לשמהבתנועהולאהביצוע

לרעיןוהצןפים iביחוצץהטכניהביצןע
רקעןסקהמחולכואםאלאהכוריאוגראפי,

 .הטכניבביצןע

לטיבמוגבלתהרקדושלהאישיתהפרשנות
נוספתמשמעותכליחפשלאוהצופה ,הביצןע

עללהעמיסעשויהכוריאוגראףביצירה.
תלבושות,תאןרה,שלחיצונימעטההתנועה
הקרנות(כגוואחריםתקשורתסוגיאומןסיקה

יכולוהצופהשלו.המסראתשישאו ,וכו')
 ,שראהקןדמיםלמופעיםמהשוואהלהתרשם

בתנועותלהשתמשנוטותזהמסוגיצירותכי

ומוכרים.מקןבליםבימתייםאמצעיםאן

למופעיהורגלושלאאלהבייחוד ,רביםקהלים
המבצעים,שלטכנילברקמצפים ,מחןל

תוכובעל ,דו-מימדי ,מוכרכמשהוולמחול
מסוגרקדולראןתיתקשהכזהקהלברור.
כדיעדערכים.שלאחרתמערכתולקבלאחר,

חשוביםבפרטיםיבחיולאכללשהואכ,ך
 .רבים

לאיתרונותהשלישיתהצורהצופנת ,זאתובכל
המחולשל "הבעליםייהןא .לרקדומבוטלים

גםכוועלעצמומהמחןלנבדלהואכישלו,
םימןגדרהגבןלןת .הכוריאוגראףשלמתחומו

עצמאןתלרקדומקנהזהדברהיטב.
טובמשתלמתזוצןרה ,רובפיעלמסויימת.

קצרלחזרותהנדרשהזמו ,מהאחרותיןתר

גדוליםקהליםידיעלמתקבלןהמופע ,חסיתי
 .יותרהרבה

לגרוםעלולהמחולשלזוצןרהשני,מצד

מנותקיםותנועתוהנעגופו ;ניכורשללחוויה

אתמרחיקוזה .כלשהומשמעותימתהליך
ןהרעיןובמידה ,אוגראףימהכורהרקדו

 ,ומהצןפיםעצמולביצועמעברויצמהמחולי
קה.ילטכנמעברמשמעויותמבקשיםהםאם

אםהפרשנות,לתחוםמחוץמצויהרקדו
הטכנילביצןעשמעברבמשהועןסקהמחול

 .שלו

מצטמצםעצמואתלמצואעלולהרקדו

וזהותואישיןתוכי ,המרהבר "מצרךיילהיותו
תפקידכלזה,במקרה ,ממלאיםאינם

זהבהבטיחןשאחדכללא .באמנותו

בידודשלסכנהגםישאבל .כבחסרוו
תחושההיאבדידותכיאםאקזיסטנציאלי.

 .מחןלשלצורהבכלהמצויה

מהלהחליטנועדלאזהתיאורטיניתןח
 ,משהולמישהולהוכיחאן .לאומהלגיטימי
מהכל .נפוצןתומןסכמותדוגמותולקעקע
 ,ראייהשלחדשותדרכיםלעודדהוא ,רציתי

נוספןתותבניותחדשןתמשמעויותיצירתשל

 5והאינפורמציה.המבנהבאירגוו
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נייןעייןו

שונוהבאוט
• 

שו
 Iמתחי

 nבבו
ללמודלשנתייםאותהלשלוחצורךת

כיוצדקתי,באירופה.באקדמיה

קיבלהשלאמהלהנתנואלהשנתיים

 .בארץלימודשנותעשרבמשך

,לדעתך!לכךהסיבהמה

במילים.זאתלהגדירפשוטזהאיןספךה I שאיעדאותו,רואה ,מרגיששאתהמשהוזה

בארץהבאלטהוראתמערכתלטעות.אפשר
אבלהקלאסית,הטכניקהעלמבוססת

הסופיתשהמטרה ,המחשבהניכרתבתודעה

שואפים.לכךכאילוהמודרני.המחולהיא קלאפרראךושוחחפזנורהעם
נדירהזאתובכלמוכרת,דמותהיאפזנירה
באלרינהלשעברהישראלי.המחולבנוף

בניו-יורק. l/אופרההמטרופוליטן I/בלהקת
 , l/ארבטובהמיהתחרות I/עמותתר l/יוכיום

שמטרתה , 1990מאזשנהמדיהמתקיימת

הבאלטבתחוםצעיריםכשרונותולעודדלגלות
בזכותומורהכבאלרינהפזנודעהכןהקלאסי.

מתאימהבת-שיחהלתאראפשרהאםעצמה.
הקלאסיהבאלטשלמצבואתלברריותר,

בארץ?

הזמןהגיעהאם-האישייםספקותיזאת,ובכל
-מכך?שתצמחהתועלתומהיבפצע?לגעת
מעדיפהאני I/לדבר.מסירובהחיזוקקיבלו
דווקאהתנגדותהפז.נירהמכריזה- I/ .לשתוק
למהבעצם, .הפוךמחשבהלכיווןאותיעוררה

מאחורינסתתרמתיעדבזה?לדוןלא

התעקשתיהמרדימים?הנעימים,השקרים

אתהכל,למרותלפתוח,אותהלשכנע
/I הפעקאלה/l , אכזבותיהצרוראת. 

לדבר!לאלמההכל,למרותקלאפר:ראדו

נקודה.נקודהמוכנה,שליהתשובהפז:נירה

אצלנושאיןמפניכזאת,בשיחהטעםאין
איןפירגון,איןבסיסיים;ערכיםשלושה
היאגםאתיקה,ואיןמקצועיתהערכה

העוסקיםשהאנשיםמשוםוזאת, .מקצועית

עושיםשהםבמהבטוחיםאינםבעצמםבכ,ך

יודעים.שאינםמהאתלהסתירומנסים

מונעיםהםבכךקריטי,אינוזהאםאפילו
 •החסראתלהשליםמעצמם

האבסורדית,לסודיותמוליךוזהבודאי.
המופע .הסטודיותכלאתכמעטהמאפיינת

היחידהההזדמנותכמעטהואהפומביהשנתי

מחוייבלדעתי, .עבודתןבתוצאותלהווכח
אתהמקצועלאנשילהראותהמציאות,

איןחודשים.שלושה-ארבעהכלהתוצאות
שעהקלאסי,לבאלטבחינוךרמהעללדבר

והתחרות,החשיפהחסרהבתי-הספרשברוב

ממשית.להתקדמותהדרושות

לדברעלינו,יהיהדבריךאתנכוןמביןאניאם
 •בלבדניחושיםסמךעלשלנובנושא

שלרמתןדב,רשלבסופוכיבדיוק,לא
ואיןעצמה,בעדמדברתהצעירותהתלמידות

קרובהדוגמאלךאתןנוספות.בהוכחותצורך

כשהבסיס ,-80הבשנותטליה.בתי,-מאודלי
חשתיבארץ,קייםכברהיההקלאסילבאלט

 1993ארבטובהמיהש l/עבתחרותהפרסיםחלוקת
פלמוו,שליקריסטל,נעמהקליכמו,שמעווהזוכים: 1ס

אבולעפיהמיכל
I he prize winners of the Mia Arbatova Ballet ~ 

מעשי!באופןשואפיםלכךולא

דידאקטית.ראותמנקודתלפחותשלא.ודאי

לה,יסכיםאחדכללאשאולידיעהלדעתי,
צורהכללבצעמסוגלמושלםקלאסירקדןכל
כמעטוזהמהניאו-קלאסי,מודרני;מחולשל

שלביותרהתוקפניותלצורותועדמאליו,מובן
רקדןדבר,שללאמיתוהעכשווי.המודרני
זומודרניתטכניקהעלהמתבססחינוךשקיבל

לחרוגמסוגליהיהלאלעולםאחרת,או
מוגבלכזהרקדן .שלמדלשיטהמעבר

שלו.הביטויבאפשרויות

כמולבתי-ספרהכבודכלעם
לפתחאפשראישםיליו","תלמה
שמשורותיהםכרטובים,רקדנים

הטוביםהכוריאוגראפיםיצוצו

להתמקדכדאילדעתי,צודק.אתהאולי

בראשהכרחיים,רפרטוארשיעוריבקלאסיקה.

זהפוקין.שלבירושתולהתמקדישוראשונה

לבנות.יששעליההקרקע

אכןילין"תלמה IIשבלהווכח,הופתעתי
לה IIאתהרפרטוארבשיעורימלמדים
לסגנוןיותרשייךזהלדעתיכיסילפיד",
הייתיהבאלט.הכללי·שללבסיסמאשר
גםלבנות,יששעליה,כתשתיתלפוקיןמוסיף
פטיפה.של IIהברבוריםאגם IIאת

לנואיןמכאיב.זהאםאפילודוגרי,נדברבוא

לפתחשמנסיםמשוםממש,טובקודירבארץ
לרקדניםכלקודםלדאוגמבליאפיםאוגרכורי

טובים.

הרקדניםלרמתביחסקצתמגזימהאינך
שלנו!

המעונייניםלרקדנים,מתכוונתאניכי ,לא
הניאו-קלאסי.היותרלכלאוהקלאסיבריקוד

התקבללאישראלירקדןאףכמעט ,עובדה
למדכןאםאלאל, l/בחוקלאסיתללהקה

שלמדה ,כליףימיתכגון .ל l/בחושניםמספר

 Americanב-שלמדה ,שטרקשרון ,בקנדה
School of Ballet שלף,תמראו

המלכותיהבאלטשלהספרבביתשהשתלמה

בלונדון.הבריטי

פתרוןרואהאת,האםאותךשאשאללפני
והרקדניותהרקדניםרמתלהשבחת

תשובהלשמוערוצההייתיבארץ,הקלאסיות
לכך,שנגיע.נניח,יותרעודכואבתלשאלה
רמהבעלירקדניםחמישהיסיימושנהשמדי
מקוםלהםיימצאהאםבתי-הספר.אתטובה
שבובמקצוע,ומדוברבארץ!בולרקוד

II החייםתוחלתII מאודקצרההמקצועית. 

יחסגםטובים,רקדניםיותרלנויהיואםאולי,
תהיה .ישתנההקלאסילבאלטהעיתונות

נשגהולא ,למופעיםגדולהיותרדרישה
מלהקתביותרהצורךעלואשליותבחלומות

משחושבים.פשוטהפתרון ,לדעתי .אחתבאלט

בפוטנציהשישכך ,טוביםמוריםבארץיש

אבלמעולים.רקדניםשלדורותלגדלאפשרות
עםנכונים.בלתיהדגשיםנכונה,לאהמערכת

אישם , l/יליןתלמה I/כמולבתי-ספרהכבודכל

שמשורותיהםכךטובים,רקדניםלפתחאפשר

הזמןהגיעאולי .הטוביםהכוריאוגראפיםיצוצו

 ,לכוריאוגראפיהתיכוןבית-ספרעללחשוב

בסנטואגאנובהש l/עבית-הספרכדוגמת

שלהאופרהשלידבית-הספראופטרבורג

פאריז.

שבמצבבטוחמקום,מכלצודקת.אתשמא

תלמידים.יחסרולאהנוכחי

~-



n ר\\\ט~ 
 ~ ~ ~ ) GernJ ;~~ן~\~~

) Prudhommeau " ~\ ~ בדרךמגיע,אןתןשמשמיעמי

-"" .....מת."הןאמקןס,ש"מכללמסקנה,כלל, ~
 ~מתלהביס,הנאמניסמעריציןזאת,ןבכל

שללמןפעיסןממהריסאליןמרןתקיס

 ~ "הברבןריסאגסייאן "ג'יזליי ,"הסילפידןתיי
 •• ;,::; ...... ,...עס .-19המהמאההעבר,מןמחןלזהכמןבן,
 'י'""""הבעה,העדרעללדבראפשראיך ,זאת

 ~אדג'יןאןג'יזלשלהשגעןןלסצינתבהתייחס
ייאגסשלהשניהמהמערכההאהבה

הברבןריס"? ~

יייייי .... --.. --.. 
Cכ

הללן?הטענןתמןפנןתקלאסימחןלאיזהכלפי
תקןפת ,-19ההמאהשלסיןמהשלזה

הקלאסיהמחןלןהדקדנס?הגדןלהההדרדרןת

הפסיקלאהןאמשןתק·מלהיןתרחןק

מחקריסלהשתנןת.ןממשיךמעןלס,להתפתח
המחןלשלבטכניקההעןסקתבספרןת

אןרשראתהזןןעד-16ההמאהמןהקלאסי
ןהצעדיסשהמןנחיסהןכיחן,-20הבמאה

מתמדת.בתזןזהנמצאיסמתאריסשאלה
במשךהקדןמהבצןרתסשנשמרןהמןשגיס

שמשמעןתסמאלהנדיריסשנה,כמאתייס
מןנחאף ,למעשה .שינןיתכליתהשתנתה

גסכיןס.בשימןשאינן-16ההמאהממןנחי

מדןייקיסהמאןדהאיטלקייס,המןנחיס
 .לחלןטיןנעלמן ,-18המהמאהןמגןןניס,

...... 
זו-קלאסי"מחול
נשמה",ללאוירטואזיות

אוקפואה""טכניקה
הרגליים"של"מכאניקה

נפוצותמחשבותאלה

• J L:ן י

המחןלשןרשיאתלגלןתמבקשיסאס

ריקןדי .הבינייסלימיעדלשןבנחןץ ,הקלאסי
הקןןיסשלהאסתטיקהאתלןהקנןהאציליס
שקןבעיסבזןיןתהנןצריס ,ןהגמישיסהארןכיס

הרגל,שלההרמההדגשתכןבגןף.המפרקיס

ריקןדישללקרקעהקרןבלמחןלבניגןד

להתרחק.החצראנשיביקשןשמהס ,האיכריס

עלהחזקןהדגשהתנןעהלזןןיןתזןמהתנגדןת

האסתטיקהנןצרהבקרקעהרקיעה

 .החצרןניתהקלאסית,

 Thoinot Arbeauשלבסיפרן ,-16הבמאה
 ) position (תנןחה"ייהמןשגלראשןנהמןפיע
התנןחןתיסןדןתהיןאצלןהראשןנןתןשתי

 "חןץייכלפיהמןשגןכן .כיןסלנןהמןכרןת

) dehors (, בניגןדחןץכלפיהרגלהפניתהןא

 .-17הבמאהלראשןנהמןפיעהטבעית,לנטיה
הגדרןתמעלןת. 45שלההפניהנקבעהאז

בלתיכיאסןיןתר,יןתרמדןייקןת

ימינן,שללאלהזהןת

בעיקבןתנןצרן

ייסןד

האקדמיה

עללמחןל,

המלךידי
 , 1661בשנתבפאריס ,-14הלןאי

מןסכמיסכלליסלקבןעהיהשתפקידה
החדשהמןסדאבללבאלט.ןנןקשיס

במשימה.עמדלא

מלהיותרחוקהקלאסיהמחול
להתפתחהפסיקלאהואמשותק.
להשתנותוממשיךמעולם,

כגןן ,-19המהמאהמןנחיסלמשל,

בשימןש,שעדיין ) Gargouillade (ה"גארגןייאד"

הגדיראןתןהצע,דאתמתאראינןןאשר

אפשרשאימןשגיס,מןפיעיסספרבכלבשעתן.
נעלמיס.ןאחריסקןדמיס,בספריסלמצןא
מתקןפןת ,דןמןתהגדרןת

שןניעללהצביעיכןלןתשןנןת,

בנקןדןתלעיתיסמבןטל,לא
לגןבהביחסכגןןחשןבןת,

בצעדהרגלהרמת
מסןייס.

עידןןניכר-17ההמאהבסןף

 ;צעדיסשלביצןעסבפרטימןגזס

בביצןעדרכיס 94נרשמןלמשל,

 ,) Pas de bourre (בןרה"דהה"פא
פןייהה'ראןל-אןזשלבסיפרן

) Raoul-Auger Feuiller ( כןראןגרפיהיי", ) 1700 (. 
עקרןנןת

שלהמכאניקה

הצעדיסביצןע

דןעיכברהיה

נבן

מאון
• 

 .בימינןהמקןבלהביצןעזהאיןאבלאז,

שלהתלהבןתס ,-18ההמאהבמהלך

שנעשיתהטכניקה,לשכלןלדןחפתהמקצןעניס
בשלנבלסזהתהליךאבל .ןיןתריןתרקשה

הבאלטבימתעלנהןגשהיההמסןרבל,הלבןש

ערה.לתנןעהמתאיסשאינןלבןשאז,

רגלייספתיחתאןתה , dehors (turn out (-ה

המקןבלתןהזןיתעצמה,אתהןכיחהלצדדיס,
מעלןת). 90 (ישרהלזןיתהןפכתמעלןת 45של

ןיןתריןתרהבאלטמתרחקהמאהבסןף

הסאלההבדליסעדייןאבלהנשף,מריקןדי
 .מהןתייסהבדליסןלאןדרגהמידהשל

אימצו"הדירקטוריון"בתקופת
שהיוהשמלותאתהרקדניותלעצמן

הגיזרהבעלותבאופנה,אז
ממשהחצאיתבחגורתנת IIהמאופ

ם IIהנעלואתם, IIלשדמתחת
לראשונהבד.העשויותהשטוחות,

ללאלהתנועעהרקדניתיכלה
מגבלות

המהפכהבזמןאירעהבבאלטהגדןלההתפנית
עלהרקדניסלבשןאזעדהגדןלה.הצרפתית

שנהגןהרחןבלבגדיקרןבשהיהלבןש,הבימה
ייהדירקטןריןן"בתקןפתזמן.באןתןללבןש

אתהרקדניןתלעצמןאימצן ) 1795-1799 (

הגיזרהבעלןתבאןפנה,אזשהיןהשמלןת

מתחתממשהחצאיתבחגןרתהמאןפיינת

העקב,ללאהשטןחןת,הנעלייסןאת ,לשדייס
בעזרתהרגלעלןהמןחזקןתב,דהעשןיןת

שנקראמה-לקרסןלסביבקשןריססרטיס

יכלהלראשןנה .יינעלי-באלרינה"כיןס

 11_אתלהניףמגבלןת,ללאלהתנןעעהרקדנית



המאןזן,לקןמעללא(אןמנסלגןבהרגליה
ןלקפןץ.הצניעןת!),מחמת

המאהשלהראשןניסהעשןריסשלןשתבמשך

מרןבייהתפןצצה"ממשהבאלטטכניקת-19ה
הטכניקהמתגבשתבההתקןפהזןחידןשיס.

לראשןנהמןפיעבןהזמןזה .שלןהמןדרנית

בצרפת,תחילה ,) pointes (בבהןנןתהשימןש
ןברןסיהבאיטליהזמניתבןןכמעט ,-1818ב

פטרבןרג.בסנט

מה Iעאה Iמבמאהוכלתקופהכל
I בססודותI סII משלהם

1 ~I 

התגבש ) 1832-1870 (הרןמנטיקהבתקןפת

הסגנןןשלהירןשהבסיסעלהצרפתי,הסגנןן
סיגנןן,זהן .-18ההמאהשלהאריסטןקראטי

שלימןתאתןדןרשהאלגנטיןתאתהמבקש

שנןצרןשעה ,-18ההמאהבתחילת .הביצןע

כגןןמןשמע,טקסטללאהראשןניסהבאלטיס

ג'ןןמאתןנןס",ןהאלהמארסשלייאהבתס

תפקיד , 1717משנת ,) John Weaver (ןיןןר

 .עצמןלמחןלעברהעלילהסיפןר

הבעהכאמצעיהטקסט,תחתבאההמחןןה

בתקןפהןבמיןחד ,-19הבמאהמרכזי.

רגשןתלהביעמתחילהמחןלמנטית,הרן
למחןל-לשנייס,הןפךןשיר-האהבהבתנןעה,

- 1909השניס .) pas de deux (הפא-דה-דא
הסגנןןהדרדרןתשלתקןפההן 1870

מןחלטתכמעטהתעלמןתניכרתהקלאסי.
הןפךןהןאהבאלט,שלמיכןלתן

איןלמעשהןמאןבן.שגרתילסטריאןטיפי,
האיטלקי,הסיגנןן .גבריסרקדניסזןבתקןפה

ןהנמרצת,המהירההתנןעהאחריחיפןשיןעל

הןדןתשס,לרןסיה,פרטנעלס,למעשה

לסגנןןזהסגנןןהצטרףפטיפה,למריןס
הטהןרה.התפתחןתןלשיאןהגיעהצרפתי,

בשחןרהברבןר(במחןלה"פןאטה" 32ביצןע

לחיפןשהתשןבההיתההברבןריס"),ב"אגס
הסגנןןשלןהאפקטהמהירןתה"ברין",אחרי

הצרפתיהסגנןןדרישןתלפי-האיטלקי

אתהרקדניתתאבדזן,מיןמנןתללא .דןןקא

לסייסמסןגלתתהיהןלאשלה,שיןןי-המשקל

 .הסיבןביססידרתאת

סימניניכרןלאאירןפיןתארצןתבשתירק

הרמהנשמרהשסןרןסיה.דנמרקההדרדרןת:

ןרקדנים-גבריסמאן,דהגבןהההטכנית

לרקדניןת.כשןןי-ערךלרקןדהמשיכן

גילןדייגילב)(שלהרןסי",ייהבאלטמןפעי
היןפיאת 1909בשנתמחדשלצרפתיס
הרחןקיסהבאלט,שלןהחיןניןת

הלהקהלהיןת.הפךשהןאמהקאריקאטןרה,

השלישי,הסגנןןאתלמערבהביאההרןסית
הטהןר,הבאלטשלןהאיטלקי,לצרפתינןסף
שכלגדלןת,בןשישסגנןןהרןסי.הסגנןןאת
כגןןהיכןלת,לשיאעדמפןתחבןצעד

סימןהזההיןסעצסעדשנשארןהקפיצןת,

הרןסי.הבאלטשלההיכר

עלכןלסמבןססיסהללןהסגנןנןתשלןשת

לקלילןת,השאיפהעלטכניקה,כלליאןתס
החזקיס,המקצביס

שלה"פתיחה"על
חןץכלפיהרגלייס

ןהאסתטיקה

הקןןית.

הפעילןתבתקןפת

ה"באלטשלהשניה
 ) 1915-1929 (הרןסי"

אלההין

יסאפגראןכןרי

צעיריסצעיריס,

(שהיהמיאסיןליאןנידכגןןמאן,ד
עסלעבןדכשהחל 19בןרק

ניז'ינסקהברןניסלאבהדייגילב),

(בןבאלאנשיןןג'ןרג' ) 30(בת

בבאלטרפןרמהשביצען ,)-20ה

החדשה.צןרתןאתןקבעןהקלאסי

קלאסי?באלטעדייןהיהזההאס
ןתיהמןדרנהצןרןתמןלכיכן,

 ,(האקספרסיןניזסהלא-קלאסיןת
הסיגנןןןכן'),המןדרניהמחןל

להשתמשהמשיךהניאן-קלאסי
בטהרתס,הקלאסישלבמרכיביס

חדשיס.להסהןסיףאןלס

המאהריקןדשרקהמאמיניס,יש

הקלאסיהריקןדהןא-19ה
התקןפהשלזהרקןאפילןהאמיתי.

כבראבל ;) 1832-1870 (הרןמנטית
מאהןכלתקןפהשכלנןכחנן,

בסיסייסיסןדןתעימהמביאה

בימינרקדקלאסיריקןדמשלה.
לןאישלהזןהרתבתקןפההרנסנס,

ןאיןקרעאין .הבארןקןבימי ,-14ה

ןהתאריכיסאלה,כלביןעצירה
ןעןזריסמעבריסלציןןרקמשמשיס

מצייניסאינסאבללהתמצא,
ןאינהזןרמתההתפתחןתכיגבןלןת,

נעצרת.

היטבניכרהניאן-קלאסיהסיגנןן
כגןןגדןליסיןצריסשלבעבןדתס

ברןניסלאבהבאלאנשין,רג'ןג' ,ליפארסרג'
ז'ניןאןלישיןדןדמאסין,ליאןנידניז'ינסקה,

ןאחריס.שארא

שלןשהידיהעלהןכנסןהטכניבמישןר
במןדעאלאבאקראי,לאעיקרייס,חידןשיס

היטב:מןגדריסןמנימןקיס

נןכחנן,המקבילןת).(אןהטבעיןתהתנןחןת ) 1

 ) dehors (הרגלייסשלהפתיחההפכהאיך
 .מןחלטיסןדלחןקשנהמאתייסבמשך

למעשההרקדןאיבדההתנןןנןת,בתקןפת

הכיןןניסשני .שלןהבחירהחןפשאת

להעדפהזכןןלימין)(לשמאללצדדיס
 .ןלאחןרקדימההכיןןניסעלמןחלטת
איפשרההטבעיןתהרגללתנןחןתהחזרה

ןפתחהאלהבכיןןניסהשימןשאתמחדש
למכביר.חדשןתקןמבינציןתשלאפשרןיןת

שתיהבאלטלמילןןהכניסליפארסרג'
ן"השביעית",ה"שישית"נןספןת,תנןחןת-רגל

ייהראשןנה"אלאבעצס,אינן,אלהאבל
הטבעיןת.ן"הרביעית"

הרקדןעבןר .הגןףשלהמרכזיהצירהטיית ) 2

עצמההתנןעהקיימתהקלאסי,בסיגנןן
גסמתיחסיסשהניאן-קלאסייסשעהלבדה,
שלפןזה .במחןלכלמרכיבהתנןעה,להעדר

סטאטית,היאאחתרגלעלשיןןי-משקל
בכךישני,אלכסןבקןןמבןצעתהיאאסאבל

ללאאפשריתבלתיכזאתתנןחה .דינמיזס
באדאג'ין,נפרדבלתילמרכיבןהפכהמשען,

יעלהלאכיןס .הניאן-קלאסיבמחןל-לשנייס
הטיהכןללשאינןאדג'ין,לחברהדעתעל
מהכיןןוהגןףשלהמרכזיהצירשלכזן

 .האנכי

מאזהאצבעןת.בקצההשימןששכלןל ) 3

קצןתעלבעמידההשימןשלראשןנההןפיע
בןחלן ,-19ההמאהבראשיתהבהןנןת
בעלןתהנעלייסבהעדר-תחילהשינןייס.
הרגלכףכיןןןהיה-המןקשיסהקצןןת

מאה,אןתהבאמצע .לריצפהביחסאלכסןני

הרגלכףקןהיההנעלייס,שכלןלעס
הןבאהגןףשלהמרכזיהציר .למאןנך

בקרסןלןאילןמאןנכת,הרגלכףקדימה,
הקןןית.האסתטיקהאתהנןגדתזןית,נןצרה

אתלעבןרהכרחיהקן,אללשןבמנתעל

 .הציפןרנייסעללמעשהןלעמןדהאנכי,הקן

הטבעיןת,בתנןחןתהברךבכפיפתהדיןהןא

ןה"שביעית" "(ייהשישיתןהרביעיתהראשןנה

ליפאר.)של

הטהור,הקלאסןהסגנוןשלפתו Iשא
ם Iוהכילם Iהחוקום Iקא Iה

גנון Iהס-שלהם" IIאל Iד i"Iוא
החופשאתרואהאו-קלאסן Iהנ
ון Iעלקרון Iכע

כזןששאיפתן,הטהןר,הקלאסיהסגנןןלעןמת

החןקיסקיןסהיאקלאסית,אןמנןתכלשל

הסיגנןן-שלהייהאידיאלייס"ןהכלליס
 .עליןןכעיקרןןהחןפשאתרןאההניאן-קלאסי

אתבצעדיס,בשימןשהחירןתכןלל

אתנדןשיס,מסטריאןטיפיסההתרחקןת

הכןריאןגראפייס,הקןןיסבבחירתהחןפש

הנןשאיסןבבחירתלקבןצןתבחלןקה

לכןריאןגראפיה.

מחברבבאלט,הניאן-קלאסיציזסלראשיתעד
ןזהלמלחין,ןהליבריטהנןשאאתסיפקיחיד
אתהכןריאןגראף,להנחיןתבהתאסחיבר,

הכןריאןגראףהיהאמןרלפיההמןסיקה,

ברצןנןליפאר,סרג' .התנןעהאתלקבןע
העדיפןיןת,סןלסבראשהתנןעהאתלהעמיד

אתשמעצבלמיייכןריאטןר",חדש,מןנחקבע
הצןעדלכןריאןגראף,בניגןדהמחןלי,הרעיןן

 ·המלחיןבעקבןת

אףנסיןנית;כןלההיתההבאלטהתפתחןת
זכןיןת-יןצריסלעצמןדרשלאכןריאןגראף

בטכניקהמהןתישינןיאןחדשצעדעבןר

הסהחדשניסהכןריאןגראפיסעתה, .שהמציא

בכשרןןתלןיהשעבןדתסאסתטיקניס,בגדר

שהסאלהשחידןשיסכמןבן,שלהס.ההמצאה
הןלכיסאינסאסמתקבליס,אינסממציאיס

גןרסהמחןלשלהחןלףהאןפי .הנכןנהבדרך

 .לעןלסייקלטלאמי,דנקלטשלאשמהלכ,ן

אסתטיתרעיןנית,התעמקןתליתרהנטייה
שנןתתחילתשעדלכ,ןגרמהןפילןסןפית,

במאןתבאלט.שלחדשהצןרהצמחה-40ה



אתשיפרמללללאהבאלט ,-19ןה-18ה

ןאילךמאזכיהקןדמןת.המאןתלעןמתהמצב

ספרןתי,נןשאבסיסעלנןצרןהבאלטים
-20ההמאהבתחילת .בלבדבתנןעהשבןטא

לבדהשהיאכ,ךכדיעדהטכניקההתקדמה
נתאפשרןכךהצןפה.להתפעלןתלנרןםיכלה

הבאלטכלל.ספרןתינןשאללאהבאלט
מאתייהסילפידןת"היההראשןןהמןפשט
 . 1909בשנתשנןצר ,פןקיןמיכאיל

ספרותןנושאעלהמבוססהבאלט
סתום,במבוןעצמואתמצא

קו Iוהפסכמעטם Iאוגראפ Iוהכור

שכמותוצור Iל

חיפןשהחלהראשןנההעןלםמלחמתערב
רעיןנןתלבטאהמסןנלתבאלט,צןרןתאחרי

במסנרתרק .יתיזהיעלןלהתבסספשטים,ןמ
הצןרןתשלןשהקתיימןהניאן-קלאסיהבאלט

עלהמבןססהבאלט .בן-זמניתהבאלטשל
סתןם,במבןיעצמןאתמצאספרןתינןשא

ליצןרןהפסיקןכמעטןהכןריאןנראפים

ןלבצעלהמשיךהפריעלאזהאבלשכמןתן.
ייהסילפידה",כנןןמעןלןתספרןתיןת"יייצירןת

ןכןי.הברבןרים"אנםיי ,"נייזליי

מהרהןעדבעןלםנפןץהניאן-קלאסיהסיננןן

יןצריםשלהמרכזיהכןריאןנראפילכליהפך

 .רבים

ניכרתשןב-20ההמאהשל-50הבשנןת

לייקלאסישהןפךהבאלט,בסננןןתיתפנ
פטירןלאןכנןןיןצריםשלבעבןדתםבן-זמננן",

מןדברנעלםלאהפעםנם .בזיארמןריסאן
ןהניאן-קלאסיהקלאסילסננןןאבלהעבר,
חדשים.יסןדןתנןספים

אתמןסיףהניאן-קלאסיאתראינן ) 1

ייכלפי ," en dedans "הטבעיןת,התנןחןת

שימשןאזעדחןץ".ייכלפילתנןחןת "פנים

דמןיןתלאיפיןןפנים"כלפיייהתנןחןת
מימי .בלבדנרןטסקיןתמנןחכןת,מןזרןת,

השימןשבן-זמננן",הבלטיישלהסננןןשיתאר
 .מטרהלכלהןתרבהן

הלבןשבשל .הכןללניתהכןריאןנראפיה ) 2

התרכז-18הבמאההבאלט ,המסןרבל

השרןןלים .הרנלייםבתנןעתבעיקר

תנןעהאיפשרןלאהתלבןשןתשלהמנןפחים
בתןךכלןאהיההנןהזרןעןת.שלחןפשית

הטיהאןכפיפהאיפשרשלאצמן,ד "יישריןן

הצידה.

הזרןע,תנןעןתלמחןלנןספן-19הבמאה

" port de bras ", חשפהשהאןפנהמשןם
עדייןעצמןהנןאבל .הזרןעןתאתןשיחררה

המאהרקמנביל.מחןךבתןךסנןרנןתר

הרקדןאתסןף,סןףשיחררה,-20ה

ןהכןריאןנראפיה ,המנבלןתמכלןהרקדנית

הזרןעאןהרנלבתנןעןתעןדעסקהלא

אלהכמןזעירים,שריריםאפילן .בלבד
עינייםאתאןהפהאתאצבעןת,המזיזים

 .במחןלהשתלבן

הקלאסי,בבאלט .הקרקעעלהתנןעה ) 3
עליןהיהאםרקהריצפהעלשכבהרקדן
בסןףנייזל ,למשלכמן, ( .הבימהעללמןת

איפשרלאהלבןשהראשןנה.)המערכה

תמידהרקדןעמדלכןשכיבה.תןךתנןעה
מכלןלאתנילההמןדרניהבאלט .רנליןעל

 ,השלישי"ייהמימדאת ,האפשרןיןת
האפשרןיןתאתחןקריםןהכןריאןנראפים

לרשןתם.העןמדןתהרבןת

הקןןיתהאסתטיקהבימינןיכןלןתלראשןנה
לדןרהאיזןןהפרתשלןהזןןיתיתהאיזןןשל'

כלבת-זמננןשבמןסיקהכשם .אחתבכפיפה

כלכך ,המןסיקהאתלשמשיכןליםהצלילים
משןםלכןריאןגראפיה.בחשבןןבאהתנןעה

סננןןמכלליטןלניתן ,החידןשהיאשהסיסמה
לאעןדמהמחפשים, .טכניקהבכלןלהשתמש

איןהקלאסי,במחןלןמדןברהיןת ,אבל .נעשה
המאןתאת ,הישניםהיסןדןתאתלשכןח

ייכלפיהתנןחןתאתהבהןנןת,את ,לנןשקדמן
 .ןכןיחןץ"

הןאבעלילה,עןדעןסקאינןבן-זמננןהבאלט
מספקהמחןל .לתבןנהמאשרלרנשיןתרפןנה

הצןפהעלכןןעלמידע,ןפחןתפחןתלצןפה

אתלעצמןלבנןתעלין .אקטיבייןתרלהיןת
ןאןזניןשעיניןמהלפיהבאלט,עלהשקפתן
נבןלןתאיןהרעיןנילבאלט .לןמספקןת

לפנימתחילההתנןעהלעיתיםןלכן ,מןנדרים
לרקןדכיםיממשןהרקדניםהמס,ךהרמת

מסךבלינםשאפשרןהתברר, .ירדשכבראחרי
הבימה!עלתנןעהללאןאפילןכלל,

השם,ברןך

פןרסייתיןיליאם

בזיארמןריסאן

מריןסאינם

לאשאםפטיפה,
הבאלטכן,

מתהיההקלאסי
דברכלמכבר.
מתפתחשאינן

אתנןפחןמתחדש,

הרצןן .נשמתן

רקמביא ,"-19הבמאהייכמןבאלטליצןר
ןלא ," ...שלןסננןנלפי"לעבןדןתאןלחיקןיים

ממש.שלאןמנןתיתליצירה

לפנןלה Iמתחהתנועהם Iת Iלע
ם Iכ Iממשם Iוהרקדנהמסך,הרמת

רד.והתברר, Iשכבראחרןלרקוד
לו Iואפכלל,מסךןבלגםשאפשר

מה! Iהבעלתנועהללא

 1787משנת ) Compan (קןמפאןשלבמילןנן
המלחיןשלשבתקןפתן ,להןדןתייעלי :נכתב
אז,שלהמןסיקהכמןממשהיה,המחןללןלי,

לימינן.בהשןןאהאןפי,ןנעדרקרחד-נןני,
יןתר,מנןןנןתבימינןהרקדניםתנןחןת

מהירןתהתנןעןתחזקןת,יןתר attitudesה-

קשןתתנןעןתישקפיצןת,ישברק,ישיןתר.

שללשיאהניעבימינןהריקןד .לביצןעיןתר
שלימןת."

מזהעשירשלהשהמחןלסברן,תקןפהכלבני

לשיאכיןםהגענןהאםשעברן.הזמניםשל
הקלאסישלמןשלמתלפתיחןתהאפשרןיןת,

אןלי.המחןל!צןרןתכלכלפיהעכשןןי

חדשים,דבריםימציאןבןדאישלנןהצאצאים
הקלאסיייהבאלטיאמרן:רבזמןןעןד

 ".העתכלןמשתנהתמי,דחי

קלאפרראדןמצרפתיתתרנם

בכתב-העתהןפיעהמאמר
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וםתחךשוםתחךשוםתחךשוםתחךשוח
בתחרות"מבול"לסרטראשוןפרס 1.

מחוללסרטובו[לאומות

אוהדמאתיימבול"שלהטלוויזיוניתהגירסה
הופקהאשרברוך,רםשלבבימויונהרין,

בתחרותראשוןבפרסזכתהפל,דציונהעל-ידי
פריייגרנדהיוקרתיתהבינלאומית

לעיבודהמתייחסתבקטגוריהוידאו-דאנס",

השופטים .בימתיתמחולעבודתשלטלוויזיוני

שלהגבוהההאיכותאתבנימוקיהםהדגישו

וחלקווההפקההבימויהכוריאוגראפיה,

להקתשלהמעולהלביצועגםשבחים
הסרטהפקתאתשיזמהפל,דציונהבת-שבע.
-מוחותשלמשותפתכהפקהאותהוניהלה
בת-שבעולהקתותרבותחינוךוידאומרכז

וציינההחלטתם,עלהשופטיםלחברהודתה
היאהסרט,זכהלהזו,בינלאומיתשהכרה
בימיםהחוגגתבת-שבע,ללהקתראוייהמתנה

~O-

פצועיםלרקדניםרפואה
אפרתייעלמאת
ולהשאירוהנזקאתלתקןמאמץכלעושיםחדשהיחידהנפתחהשבועותמספרלפני

אתולרקדןלספורטאילאפשרכדיבמקומו,המחלקהבמסגרתהפועלתספורט,לרפואת
הגישהגם .ממנו"הנדרשהפעילותטווחאיכילובהחוליםבביתהאורתופדית

 ,בבוהןובמיוחדהרגלייםבכפותלטיפולומידיחדשניטיפוללהעניקומטרתה
רקדניות,ובמיוחדרבים,רקדנים .השתנתהשאנשיםהעובדה,ולרקדנים.לספורטאים

לאחלוקהעקבבבוהן,מעיוותסובלותשלהםהפנאישעותאתמנצליםיותררבים
הרגליים.כפותעלהגוףעומסשלמאוזנתיותרוחשופיםספורטיביתלפעילות
הבוהניםעלמדירבמשקללהעמיסהנטייהוהרקדניםשהספורטאיםלפציעות,

קשים,לנזקיםשנים,מספרלאחרגורמת,לחזורותובעיםשואפיםהמקצוענים
כאמור,היום,כירורגי.באופןטופלושבעברהמירבית,במהירותשגרתיתלפעילות

השמרניתהטיפוללשיטתחוזרים--r-----,רפואייםמכשיריםשלוהתפתחותם
שונות,בטכניקותחבישותומעדיפיםשזירזוהגורמיםביןהיו-חדשניים

תוצאותהארו,ןלטווחהנותנות,לרפואתהיחידהפתיחתאת
יותר.טובות .ומחולספורט

והרקדניםהספורטאיםבפני

היחידהשללעזרתההפונים
אפשרויות:שלושעומדותהחדשה

 70תמורתלהעזר,יכוליםהם
שלהחוץבמרפאותשקלים,
איבחוןבדיקה,לצורךהמחלקה

וטיפול(חבישותשמרניוטיפול
בחדראותםלנתחניתןתרופתי),
היחידהשלהאמבולטוריהניתוח
הביתה,ביוםבואותםולשחרר

הרקדניםאוהספורטאיםואת

אוחמורותמפגיעותהסובלים
בחדרמנתחיםיותרמורכבות

ומאשפזיםהחוליםביתשלהכלליהניתוח
מיטות.ששהמונההחדשה,ביחידהאותם

המחלקהמנהלדקל,שמואלפרופי
ספורטאיבעצמובאיכילוב,האורתופדית

טובהספורטשרפואתמאמיןלשעבר,
לממשולרקדןלספורטאילאפשראמורה

היהקלייהכילו:הרצויבקצבשאיפותיואת
אולהזהירהסיכונים,עללהצביעלנו

אותםולהגבילהספורטאיםאתלהרתיע
מביניםאנוייאבלאומר.הואבפעילותם."

האדירה,המוטיבציהואתהמניעיםאת

סיועלהםלהגישונערכיםאותם,שמניעה
עדלקצרכדימיידי,

אתלמינימום
הםבההתקופה

מפעילות".מנועים.

כמוהספורטאים,

חשופים,הרקדנים,

לפניעותכצפןי,
התחתונות.בנפיים

הפציעותאיזור

בשתיביןתרהשכיח

הואהקבוצןת

אצל .הברכיים
ונזקיםעיוותיםשלהתןפעהבןלטתרקדנים

אתלהסירייהנטייההרנליים.בכפות
פגיעה,בעקבותבברכיים,המצויהמניסקוס

ייהיוםדקל,מסבירלחלוטין,"כמעטנעלמה
והםהמניסקוסבחיוניותהמןמחיםמכירים

המעסיקההחדשה,ביחידה

גוףבאזוריהמתמחיםאורתופדים

אווקרסול"רגלייכףכמומצומצמים
מומחה,מהנדסגםיועסקייברכיים"

(העולההחדשניהמיכשוראתשיתפעל
 .היחידהמצוידתבו ,)-$70,000כ

הכוללת , EMEDבמערכתמדובר
לנעלהנצמדמיוחד,מדרס

פעילותובשעתהספורטאי/הרקדן
מפההמשרטטומחשב,השגרתית

הגוףמשקלעומסחלוקתשלמפורטת
מדרסבמקוםהרגליים.כפותעל

הסטודיולרצפתמתחתלהניחאפשר-L ____ נ......

אותהאתשיעבירדריכה,משטח

יוולמטפללרקדןויאפשרהאינפורמציה
אונזקכברקייםהאםלבחון,הרפואיים

בדרךמסוימיםשינוייםידיעלאפשר,האם
אותו.לצמצםאולמנועהתרגול,

ישאורתופדידיעלהקליניתלבדיקהיינכון,
כיוםייאבלדקל,אומרמכרעת,"חשיבות
להשתחררהחדשההמערכתלנומאפשרת
אתולבחוןסטטיבמצבהבדיקהממגבלת
אמת".בזמןהרקדןאוהספורטאיפעולת

כפותמיפויעלהרופאממליץמזהחוץ
עלשמחליטמילכלהשדרהועמודהרגליים

גופניתפעילות
ממליץהואמאומצת.

עםלרקודלרקדן
מתאימותנעליים

רצפותעלולהתעקש
יותר,גמישותעץ

אתביעילותהבולמות
הנגרמיםהזעזועים

הקפיצותעקב

 .והסיבובים

שללבנותיהןרק
אמביציוזיותאימהות

שידרתןשבעמודשמונה,בנותרקדניותשל
קריירהעלהרופאימליץחמור,פגםהתגלה
שבשלביםיודע,הואניסיוןמתוך .חלופית

קשהמאו,דכואבכשכברגםמתקדמים,

םלרקו.דלהפסיקאותןלשכנעיהיה

 .-30ההולדתהיוםאתאלה

זונערכתדאנס"וידאופריייגרנדהתחרות

קארדןפיירשלבחסותםהששית,השנה

אונסק"ו.שללמחולהבינלאומיתוהמועצה
היו(השנהלתחרותהמוגשיםהמחולסרטי

 :קטגוריותלארבענחלקים ) 154

לטלוויזיה.בימתיותמחולעבודותעיבודא.
 .כיצירות-מקורמחולסרטי .ב

ו/אויוצריםעלסרטי-תעודה .ג
המחול.שלהסטוריהו/אותהליכי-עבודה,

ו/אוואתנימסורתימחוללשימורסרטים .ד
כהקשרמחולהמציגיםסרטים

 .רחבתרבותי-חברתי

יצירתעללמוסיקאיגםניתןמיוחדפרס
זכהיימבול"הסרט .למחולמקוריתמוסיקה

עבודות 29מתוךהראשונה,הקטגוריהבפרס

 .זובקטגוריהשהוגשו

מעברהניתןבתחרות,ביותרהיוקרתיבפרס

שלמשותפתהפקהזכתההקטגוריות,לכל
(ראההלונדונית. DV8להקתעםהבי.בי.סי

 .) 1מסיבישראללמחולברבעון

בברליןרוקדיםישראלים /,

אפרתייעלמאת

בברליןננעללאמנויותהיהודי"ייהפסטיבל
ושבועהגדושה,התכניתדצמבר.בראשית

עםייהדיאלוגבמסגרתשנערךהישראליהמחול
ליישיבוש"גרמובהמש,ןנספרעליוישראל",

הפסטיבלולהארכתהמקוריהזמניםבלוח
השנהזומתקייםהפסטיבלימים.בחמישה
 .ברציפותהשביעית

ברליןיהודישלוהמפוארתהגדולהמהקהילה
רביםאיש, OOO,10כ-אלאהיוםנותרולא

ולמורשתלדתשזיקתםרוסיים,מהגריםמהם
במופעיהקהלרובמינימלית.היהודית
לוהוצעוכחודשובמשךיהודי,איננוהפסטיבל

התיאטרון,המוסיקה,מתחומימופעים-80כ

והאמנותהספרותהקולנוע,המחול,
שוניםאתרים-15בשהתקימוהקלאסית,
העיר.שלובמזרחהבמערבה

מאלהשלושהפיגדולהיההשנההפסטיבל
מרק,מליוןחציהיהותקציבובעברשנערכו
יצגוישראלאתברלין.עיריתידיעלשנתרמו

האמנותהמוסיקה,מתחומיאמניםבפסטיבל
 .והתיאטרוןהפלסטית

גדולהקבוצההשנהיצגההמחולתחוםאת
בפסטיבלשנראההמחולכלובעצםבמיוח,ד

התקייםהמחולשבועמקורי.ישראליהיה
נפילת(טרםבעברששימשבבניןהעיר,במזרח
אמניםשללהופעתםמקוםברלין)חומת

כישרונותלגילויואולםהמשטר,מתנגדי
 .הקומוניסטיהגושממדינותצעירים

בהרצאהחץ,עמוספתחהמחולאירועיאת
דרדאתמעטהסבירשבמהלכהמודגמת
למחרת,כתב-התנועה.באמצעותעבודתו,

שתייםובוסולוערבהעלהבנובמבר,-25ב
ו"בעקבותייאלמנטים"אתמיצירותין,
עלשבוצעהקייגי,גיוןשללמוסיקהסוקראט"

 .גיונסזיאן-קלודהקונטרבסנגןידיעלהבמה
אנדרהשלביוזמתוהתקיים,השבועבהמשך
דיוןהישראלי,המחולפרויקטמנהלטריאו,

דיאנהזיו-אייל,רותחץ,עמוסבהשתתפות
 .בן-גלונירורטהייםנעהשואף,

דרכיעלבהסברהתחילמהמשתתפיםאחדכל
אותוהמוביליםוהסקרנותהעניןעלעבודתו,

לשיחההדיוןהפךלאטולאטנושאיו,אל
בארץ,המחולמצבעלטיפוסיתישראלית



ות Iשןח וI riJשןח וI riJשןח וI riJשןחם
מהםהשאלות:היתרביןנשאלובמהלכה

 ,ממסדיתלתמיכהייהנכוניםייהקריטריונים
ביןהקשריםשלטיבםומהושולייםמחולמהו

השבועבסוף ,ושיווקציבוריחסיבידור,אמנות,

ייכחאתזיו-איילרותקבוצתהעלתה
שהועלהבייפרקיםייהששיהפרקהמשיכהיי,
הביקורת,לשבחיוזכתהבארץלאחרונה

וכן ,רבהבהתלהבותהמופעאתקיבלהקהל
המחולשבועאתשחתםהמופעאתנם

מנעייייעדשותעבודות:ארבעוכללהישראלי
שליידיו-כאןיישעל,ועדיורטהייםנעהשל

האחרוןוברנעדרנעהשליישביריי ,פינטוענבל
ראשוןייבנוףיישיחותהעבודהלתכניתנוספה

האחרונהבשנההעובדתבן-עמיתמרשל

יוצאתחבר,רוניביצעההעבודהאתבברלין,

בברלין,כעתהרוקדתבת-שבעיי,ייאנסמבל
חברהעםיחדתמים,יוסףשלבלהקתו

 ,ויצמןניאמהייאנסמבל",

יוצריםשלזונדולהקבוצהשלהבאתה
לתרומהתודותהתאפשרהישראלייםורקדנים

הברלינאי,מהיילוטויימרק 400,000בת
לתחוםהאחראישלהבטחתואתשמימנה
מומין,אולריך-רולףהסנט,שלהתרבות

והציעחודשים,מספרלפניבארץשביקר
ישראל",עםיידיאלונשלהרעיוןאתלמסד

רוקישאגאל
בחתונההמחוללתבעלת-הבשר,הרקדנית
תמונתהואשרשאנאל,מארקשצייריהודית,

הקירמקישוטיחלקהיאכאן,מתנוססת
היידיהתיאטרוןעבור 1920בשנתציירשהאמן

במוסקווה,הממלכתי

כולההמלאההנשיתשהדמותלמרות
מארבע,אחתאלנורית,היאבשר-ודם,
הדראמההמוסיקה,הספרות,אתהמסמלות
נוספת,מימדיםנדולתבתמונהנםוהמחול,
ייאהבהוכותרתהתיאטרוןאותועבורשצויירה

שלהתעניינותובמרכזהואהמחולהבמהיי,על
רקדן,ובו ,פא-דה-דאמעיןישכאן ,שאנאל
לפי turn outב-כשרנליוהרקדניתאתהמניף

הרקדניתשלרנליהובהונותהכללים,כל
כהלכה, pointב-מתוחות

ללולינותלתיאטרון,שאנאלשלמשיכתו
מכךכל,קודםנבעו,המחולולאומנות
ממנבלותהמשוחררבמעופווהדמיון,שהתנועה
 ,אומנותומרכזאתתמידהיווהמציאות,

בהיר,באורומוארצבעונישלוהסוריאליזם
סאלבאדורכדונמתלסוריאליסטיםנמורבנינוד
פיעלשלהםשהדמיונותמנריט,רנהאודאלי
 ,בלההוחלומותסיוטיםבנדררוב

בחתונהלהשרוקדתהסימליתהרקדנית
 ,מצווהיייימחולמבצעתיהודית,

לפנייימרקדיםבבחינת )ייטאנץ-(יימיצווה

מאמריםלסדרתאיורנםומשמשתהכלהיי,
מתפרסםבהםשהראשוןפרידהבר,צבימאת

המחולהתפתחותאתשיתארוכאן,
ם ,הבינייםימימאזהיהודית,בתרבות

אלוםמנואלנפטר /.
בעברשעבדוכוריאונראף,רקדןאלום,מנואל

בניו-יורק,נפטרדוריי,-ייבתלהקתעבורנם
 , 50בןוהוא

מרתהאצללמדבפורטו-ריקו,נולדהוא
בנעוריה(שהיתהסלבנסקהמיהנראהם,

 ,סנסרדוופולקראוס)נרטרודשלתלמידתה
לשנתעדאלוםרקדסנסרדושלבלהקתו

 ,משלועצמאיתלהקהויסדכשפרש , 1973

 ) 1920 (שאגלמרק-הריקודיייי
) 1920 ( The Dance" - Marc Chagall " 

 "ישראלאוומוזייישלהאדיבהברשותו

ליצור,הזדמניותמספיקשם

המלכותייי,ייהבאלטשלהאומנותימנהלו
צעיריםרקדניםשניעודדדואל,אנטוני

 ,בכוריאונראפיהעצמםאתלנסותבלהקה,

ללהקה,וחברו 24בןרקהואטאקטויליאם

חסרונםאתשימלאוצעירים,כוריאונראפים
שהיה , 1992באוקטוברשנפטרמק-מילן,של

ודיוידרבות,שניםבמשךהביתכוריאונראף

בשניםהלהקהעםלעבודשהרבהבינטלי,
עםשלוהקשראתניתקבינטלי ,האחרונות
לונותניםאיןלדבריו,כיהמלכותייי,ייהבאלט

המלכותיב"באלטצעיריםיוצרים /.
הבריטי"

מחפשתהותיקההבריטיתהלהקה

בעגלות-נכיסרוקייס
רצוחיהמאת

קבוצתלארץשבה ,' 93דצמברבחודש
ענלות-ועומדיםיי,עליייושביםהרוקדים
 ,הראשוןהפרסכשבידהבנרמניה,מתחרות

לארץהניענכים,רקדניםלמחושלזה,ענף
רוזנטל,נונההיתההיוזמת ,שניםחמשלפני
במרכזיינכיםומפעילנופני,לחינוךמורה
בינואמיץקשרשנוצרלאחר-חיפהייןייאיל

 ,נרמניהבמינכן,מעורבתרוקדיםקבוצתלבין

לאחר ,כשנתייםרקבתחוםעוסקתעצמיאני
בסרטי-וידאומצפייהמועטמושנשקיבלתי
שם,השתלמותיבעתבנרמניה,

נוקטתאניבענלות,הרוקדותעםבדרכי

המחולמתחומימוכרותהוראהבדרכי
עםעושהשאניהכנהפעולתלאחרהשונים,

זוניתבעבודההענלה,נביעלבסטודיו, ,עצמי
עלמקפידהאניעומ,דוהשנייושבאחד-

פלנבכלהיושב,הרקדןשלביצועיוהבלטת
ומשתדלתהאפשרויות,במירבהעליון,נופו

ליכולתוהתנועהמשפטיאתלהתאים
 ,היושבשלואישיותו

שתיבניקטעים,שניהבאנובמינכןלתחרות
התחרות),לתקנות(בהתאםאחדכלדקות

סיוםארועבמסנרתמפואר,במלוןוהתקיימה

סלונייםקודים'לןביייס
ונערותנעריםלומדיםשבו

השתתפובתחרות ,מקומיים

שוויץ,מנרמניה,זונות 15

 ,וישראלציכיהאוסטריה,

זונכלהצינהראשוןבשלב
נפעמנוואנו ,עבודתואת

היצירתייםהרעיונותמשפע

הוירטואוזיתומהרמה

נופלהיושבלמשל, ,הנבוהה

ידיועל ,הרצפהעלזורה, ,
וא ,נלנליועלומתייצבושב

אלנולשתיושבת,רקדנית
זונהבןעםרוקדתהרצפה,

בנלנול ,בישיבה ,בשכיבה
עלמורמתהיאואזמשותף,

שבוהואבאוירמונפתידו,

יפייפיהבצורהותופסה,

קצב,הומור,שםהיוממש,

מימיקה,חיים,שמחת

באביזריםושימושמשחק

ומנוונות,מענינותותלבושות

סבתאכבר(שהיאלביא
וענבל ) 11בתלנכדה

כתהתלמידת-בליצבלאו
בביהייסנםהלומדתא,ייי

שבהנהלתי,למחול

התחרות,שלאחרבימים
בסדנאותהכלהשתתפו
שלבמשכנהמיוחדות

שבכפרהמארחתהקבוצה

האולימפי,

ותיאפשרובמנווןעסקו

עםנכים,לרוקדיםהפעלה
כלכשעלזונ,בניוללא

התחרות,כוללהאירועים,
ובמקצועיותבחוםמנצחת

הולץ,גריקדריגרטרודרבה
,האמאדופןיוצאתאשה

 ,כולוהעניןשל

טורנירעלמדוברעתהכבר

 ' 94באפרילךשייערנוסף,
 ,שבנרמניהקובלנץבעיר

לריקודיאירופהנביעיי
שלהאפשריביקורהעלוכן "ועומדים,יושבים
בליבפסטוהשתתפותההנרמניתהקבוצה

ם ,הקרובבקיץבכרמיאל,המחולות

ייועומדיסיושביסריקודיייתחרות

שישיפרס

זונות,עשרהנשארו ,הראשוניהניפוילאחר
במקום :היההסופיכשהדרונ ,חמישהולבסוף
במקומות ,ויננייטממכוןישראליזונהחמישי

ובמקוםמינכן,מהעירזונות- 2 , 3 ,-4ה

 1~_חיה :חיפהאילייןממרכזשלנו,הזונ-הראשון



I רוirשןחI רוirשןחI רוirשןחI רוirשןחI ת

ספרדושוזף
שלואסנתמאת

באופןהפלמנקואתאלינומקרבתשיזףנטע

שיזףוהאישי.המיוחדובסגנונהעיקבי

במסגרתבביצועהשניסולומופעהעלתה
שהתקייםהעשירי,הגיטרהפסטיבל
ירושליםבתל-אביב,הופיעהשיזף .בנובמבר
(בכלשבינינוהספקניםאפילוורבים,וחיפה,
ולידה),מבטןספרדיהאינההיאהריזאת
הקשר .הפלמנקומהלכותמשהולמדו

אתכשגילתהנוצרלפלמנקושלההראשוני
שלהביתיתבתקליטיההספרדיתהמוסיקה

וסקרנותפנימיתהזדהותחשההיאהוריה.

אתשאבהיותרמאוחרמובנת.בלתי
(שאגבהיוורטריטהמהשחקניתעידודה

רקדניתשגילמהאביה)מצדספרדיההיא
וחול".יידםבסרטפלמנקו

הובילהלרקודללמודשיזףשלהחלטתה
שטיפחהדוראן,סילביהשללסטודיואותה

עדשנים,כששבמשךאותהוהכשירה

היאהפלמנקובארץלספר.דליציאתה
המורים,טוביאצלשניםארבעבמשךרקדה
ואצלבתחומומהמוביליםמאיה,מיורכגון

לסיבוביצאהבמחיצתםאגילאר.רפאל

רקדהבמקבילובארהייב.באירופההופעות
בספר,דפלמנקו)(מועדוניבטבלאוס

הטכניתלמיומנותומעברויפןמקסיקו
המוסיקהעםהדיאלוגאתההופעותחידדו

הקהל.עםהקשרואתוהספונטניתהחיה

יוצאתהיאהאחרונות,בשנתייםשובה,מאז

מופעיםלהכיןכדיקצרותלגיחותלספרד
 1992שנתבתחילתבארץ.מקיימתשהיא

שילבהשיזףייגעגועיםי!אתהעלתה
המשוררשלמשיריוחיהקריאהבריקודיה

התקשההישראליהצופהעמיחי.יהודה

שיצרהבאלט . 21רקלומלאוהארטמתיו
הנמשךשמו,היחידהייהבעיהזאתייאםטאקט,

השלישית.יצירתוהואדקות, 27

עבורשלוהראשוןשהואהארט,שלהמחול
דקות. 15נמשךוהואייתרועהיי,שמוהלהקה,

שלבבית-הספרתלמידהיהטאקט
רבות.משמעתבעיותשםלווהיוייהמלכותייי,

עודדמוריס,נורמןשם,שלוהמוריםאחדאבל
עלבפרסיםזכהוטקטליצור,אותו

בית-הספר.במסגרתשלוהכוריאוגראפיה

קונצירטולצלילימופשטת,החדשהיצירתו
ראוול.מוריסמאתלפסנתר

מתיואתגםשעודדזההיהמוריסנורמן

הואבבית-הספר.שלמדשעהליצור,הארט
עלהמבוססמופע,המוסדתלמדיעםיצר

 ,בריטןבנגימיןמאתפשוטהיי,ייסימפוניה
מאוד.שהצליח

הגיעההמלכותיייייהבאלטעבורליצורההצעה

המנהלציפה.משהואיותרהרבהמוקדם
עליושיהיהאותו,הזהירדאוול,האומנותי

בחלקושתיפולעדשנים,חמשארבעלחכות
אבל .מקוריתאפיהאוגרכורילהכיןההזדמנות

עבורטריותעבודותלחפשחייבהמצב
הצעיריםהלהקהרקדנישניזכווכךהלהקה,
 .כיוצריםשלהםהבימהלמבחן

~~ 

עלפלמנקוהרוקדתהישראליתאתלעכל
אותנטית,מוסיקהנטולמשונה,טכסטרקע

מוכרבדיוקלאהואגםעמיחישלכשהטכסט
ועממי.

אלשובלהתחברשיזףשלהמובןהצורך

שיזףנטע

הובילהממושכת,העדרותהלאחרשורשיה
ויתכןעמיחי,שלוהמראותהמיליםאלאותה

נכונה.התמודדותבהחלטהיתהשזו

מתמקדתהיאייפלמנקויי,שלה,החדשבערב
מופעמעלההיאלראשונהצרופה.בספרדיות

בזמרנעזרההיאכךלצורךחיה.מוסיקהעם

חוסההצעירובגיטריסטסבילייהמנולו
בלהקתםסולןהיההראשוןואסקז.אנטוניו

(הזכוריםהויוסוכריסטינהגאדסאנטוניושל
אותךאוהבוייאניהדמיםיימייחתונתלטוב

ג/ויסמס IIג/עםמתמודדתפילובולוס /.

רובי ,בולוסייייפילולהקתמוותיקישלושה

יחדחברוטרייסי,ומיכאלוולקןיונתןבארנט,
בחירתםהלהקה.עבורחדשהעבודהויצרו

מוזריםהיותרהספריםאחדעלנפלה
גייימסהגדולהאיריהסופרשלומורכבים

אתהמתאר ," Finnegan's Wake "גיויס,
אסוציאטיבית,בדרךמשפחה,שלתולדותיה

מאוד.מסובכת

בספרישדקות. 45נשמכתהחדשההיצירה

זהאיןאבלמרכזיות,דמויותחמשובמחול
המושג.שלהפשוטבמובןעלילתימחול

 2מס/לור IIטפוללהקת /.

שליצירותיושלהרפרטואראתלשמרמנתעל
הלהקהלידשעברהבשנהנוצרהטיילור,פול

השםאתהנושאתצעירה,קבוצהשלוהרגילה
היאזהחדשגוףמנהלת 1. ' 2טיילורייפול

ואחרייבת-שבעיימרקדנילשעברהודס,לינדה
ארוכותשניםבמשךלניו-יורק,מששבהכ,ך

גראהם.מרתהשללהקתהממנהליאחת

רקדנים.חמישההצעירהבקבוצה

בניו-יורקהופיעהטיילורפולשללהקתו

חדשותעבודותבשתישעברנובמברבחודש

שללזיכרוהוקדשהערביםאחדשלו.
שנפטרבלהקה,ותיקרקדןגיליס,כריסטופר

מאיידס.מכברלא

(האוירההייאמביינטהייאתשתרמוכרמןיי).

לריקוד.ריקודביןהמתאימה)

 ,השירהביןמיזוגלמעשההואהפלמנקו
ביניהםכשהמפגשיםוהריקו,דהמוסיקה

הפלמנקומתמי.דבאופןמתקיימים
ספר,דבדרוםבעיקרהתפתחהאותנטי

אתפותחתשיזףוספונטאני.עממיבאופן

אנדלוסיה.שלהלאומיבריקודהערב

בדרךמהירבאופןשםנרקדייהסיביליינסיי
לתתכדילהאיטו,העדיפהשיזףאךכלל,

כברהאופייני.הדרמאטילסגנונהביטוי
גאהגוףיציבתשיזףמציגההראשון,בקטע

אתלשותנעות,מבע,עשירותוידייםזקופה
 .החלל

ייגואחירהיי,והדרמאטי,העצובייטרנטוייאת

געגועיםי!ייבראינוליחו,נסשלאוייסולאהיי,

דרום-אמריקניתלמוסיקהנרקדגואחירהיייי
ריקודזהייפלמנקוי!שלבאינטרפרטציה

במניפהנטעמשתמשתבווחינני,קוקטי

ומפתה.קלהוהבעתה

(מהמילהבדידותשפרושהייסולאהיי,את
(הזמרחונדוייהייקנטהשירתמלווהסולדד)

מתחילתאותהמלווהזהריקודהעמוק),
דרכה.

נטערקדה ,הפלמנקושללרפרטוארבניגוד
ובליוויגברבבגדיייאסטוריאסייאתשיזף

קסטנאיטות.

ביירומנסהיי,המופעאתחתמהנטע

,שנפתחהמריןמנולושלבכוריאוגראפיה
סבילייה.שלוהעצובההאופיניתבשירתו
בעליצות,הריקודמסתייםמואץכשהקצב

באקסטזה.כמעט

הורגלהששיזףהגבוהיםהסטנדרטים
הבמהאלחוזרכהיזוןשביםאליהם

 5עולמנו.אתומעשיריםהישראלית

כמחזמר-אדומות//ם II//נעלושוב /.

מופיערקדנית,אורקדןעםראיוןבכלכמעט

אתראיתימאודצעירייבגילהבא:הפסוק

החלטתי,במקוםובואדומותי,ינעלייםהסרט
בשנתשנוצרהסרט, " ...רקדן/באלרינהשאהיה

אדומתהבריטיתהרקדניתאתוהפך , 1948

בינלאומית,לכוכבתשיררמוירההשיער
מדימשודרכשהוא ,אטרקציההיוםעדמשמש

הכבלים.בתחנותפעם

כמחזמראדומותיייינעלייםהועלהמכברלא

בברודווי.

הרקדניםשירר,מוירהלצדכיכבו,בסרט
הלפמן.ורוברטמאסיןליאונידהותיקים
ומשחקתרוקדתהחדשההבימתיתבגירסה

הקנדיתהרקדניתהראשיהתפקידאת

הכוריאוגראפיהאתאילמן.מרגרטהצעירה

לעבודהראשוןנסיונושזהלובוביץי,לאריצר
דונן,סטנליהואהבמאימחזמר.במסגרת

המחזמר.בתחוםחדשהואשגםסרטיםבמאי

'tבז/ארמוריסעםחוגגטוקיו////באלט ו

הדוקיםקשריםבזיארמוריסלכוריאוגראף
ייקאבוקיייאתיצרמעטותשניםלפנייפן.עם
לתיאטרוןמחווה,כמעיןלהקתועבורשלו

אתלקבלזכהשעברהבשנההמסורתי.היפני
בסכוםלאומנותיי,היפניהקיסריייהאיגודפרס

ין.מליון 15שלמבוטלהלא



ות Iשןחםת Iשןחםתושןחםת Iשןחם
,ביןשלן-המצןןהבראתחןגגטןקיןייבאלטיי

שהיא " M "אר,יבזשלהחדשהביצירתןהיתר
 .מישימהיןקיןהיפנילסןפרמחןה

חדישלמחולהלונדוניתהמטריה /,
" DANCE UMBRELLA " פסטיבלשלשמןהןא

מנהלןבלןנדןן.המתקייםעכשןןי,למחןלשנתי
ללהקןתהמאפשרהמפעל,שלהאןמנןתי
 ,הבירהבעירעבןדתןאתלהראןתחדשניןת

בןרן.ןאלהןא

להקתייהיימטריהמןפעיאתפתחההשנה

רין·נהאןהדמאתיימבןל"ביצירה-שבעיי,תייב

רםברןךשביים ,זןעבןדהעלהמבןסססרט

ההפקהחברת(מטעםפלדציןנהןהפיקה

בתחרןתהראשןןלפרסזכהיימןחןתיי),

בפריס.שהתקיימהמחןל-ןידיאן,

בן-זממנו"המחול"תיאטרון /,
הטוף?-בלונדון

LONDON CONTEMPORARY DANCE 
THEATER , המןדרניתהמחןללהקתשהיתה
ידיעל-1967בנןסדה ,בבריטניההראשןנה

גראהם,מרתהשלמרקדניהכןהן,רןברט

אןמנןתיכיןעץגםארןכןתשניםבמשךששימש

אןמנןתחןבבהאןןאר,דןרןביןייבת-שבעיי,של

ןזכתההתפתחההלהקהאמצעים.בעלאנגלי,
שכןהןשעהשנים,כחמשלפניאבללמןניטין.

תכןפיםשינןייםבהחלןמניהןלה,למעשהפרש

החמיר.ןמצבהאןמנןתיים,מנהליםשל

נקלעהןהל,ךהצטמצםשקהלההלהקה,
אןמנןתית,זהןתשללמשבררקלאלבסןף

נפטרהאןןארדרןבין .כספייםלקשייםגםאלא

להתאיםידעהלאהלהקהשנים.כארבעלפני
בןטלןהשנההמשתנה,למצבעצמהאת

ארנוושרהמאת

מגיירתייייהיאהשתיים-עשרההשנהזן

 ,גראאלידעלמחןל.נןערבניבאדיקןת
המחןל,בתחןםןאשת-ציבןרמןרה-מחנכת

ביסןדיןתהנעשהמלמטה,בחינןךמאמינה
כלבמשךאינטנסיבית,בצןרהןבדקדקנןת,

הכתבהנפתחהכךשנה.אחריןשנההשנה,

אלידעכאשרשעבר,בקיץשנכתבההמקןרית

מגמתשלהאמנןתיתהמנהלתהיתהעדייןגרא
מתאייןבאירגןןחלןמאזבמתאיין.המחןל

שלהביתההליכתהכןללמפליגים,שינןיים
 ,לכןגרא.התןכנית,שלןהאמאהרעיןןהןגת

עםשלההאידיאןלןגיהתהיההכתבהבסיס
מעןדכנןת.תןספןת

עוזרתהעםביחדגראאלידעאירגנואיך
מתא"ואתבר,גבילשעברהרקדניתהנאמנה,

ההיסטורית?

תקציב.-המפתחמילתבעזרתכל,ראשית
מסןבסדתממלכתיתתןכניתשרקמסתבר,

כמןכזהפרןיקטלהריםמסןגלתכראןי

ןעקבימתמשךחינןכימפעלמתאיין-
ןלאמנןתלתרבןתהשנהכלבמשך

הבאתםהןאהפעילןתשיאלנןער.

שלןשהבמשךאחת,גגקןרתתחת

תלמידיםשלפנימיה,בתנאישבןעןת,
היכרןתהעןשיםהארץרחבימכל

במסגרתשאפשרכמה(עדמעמיקה

בהדרכתהמחןל,עםהקצר)הזמן

כאמןר,השנהשןנןת.מאסכןלןתמןרים

ןמאהברןאתגראאתראינן

הקיץבמחנההמאןשריםהמןכשרים

בכפר-סבא.בפנימיההמסןרתי

 ?בדיוקזהמהמתא"ן,

שלהאמנןתיתהמנהלתגרא,אלידע

שליהשיטהייהיןןסדן:מאזהמפעל

 , 18-12בגילאיןנןערילדיםעםלעבןד
לסגןרהיאהמחןל,בשטחהמןכשרים

ןלעבןדהחיצןנימהעןלםאןתםןלבןדד

ןכיףלימןדיםשלבמחנןתאיתם

להיןתחייביםהמןריםנןסף,ןתנאימרןכזים.
ביןתרי!הטןבים

הרקדנים-הנופשים?נבחריםוכיצדהםמי

צעיריםלכשרןנןתלהגיעשלנןנהייהכןן

הארץ,רחביבכל ,ןבשקטבשפעהצןמחים

ןאחריםפרטייםלימןדממרכזירחןקים
גבןהה.לימןדיםרמתגה·נהו,שבהםבמרכז

הלןמדיםכאלהכל,ראשיתמתקבלים,למחנה
מןשביםפיתןח,בעיירןתציבןריןת,במסגרןת

במןעצןתןחןגיםמתנייסיםמרןחקים,ןקיבןצים

בןחריםןאנחנןלבחינןת,ניגשיםהםמקןמיןת.

אםאפילןמביניהם,ביןתרבמןכשרים

המחירחלשים.שלהםןהידעהטכניקה

ם Iרקדנ

צור" IIמ"פס-ה
מתא"ןשל

כולל ,פנימיהבתנאי ,שבןעןתלשלןשה

י!שייח 1,600הןאערב,עדמבןקרלימןדים

הזאת?המסגרתשלייחודהמה

הרבהמכאן.באיםהטןביםשכליימתברר,
מחןלבלהקןתהיןםהמןפיעיםרקדנים

אתאצלנןעשןהארץברחבימקצןעיןת

שלימדתיאןמרת,לאןאניהראשןנים.צעדיהם
אתלפניהםפתחתירקאלאלרקן,דאןתם

במשךהמחנןתהמשכיןתבשלהמחןל.עןלם
התפתחןתם.אחרילעקןבמסןגלתאניהשנה,

להצליח,סיכןילהםשישבאלה,בןחריםאנחנן

 ,טכניקהחןסרבשלמתןסכליםיהיןשלא

להתקדםציאנסלהםאיןבמקןמןתיהם .למשל

אנחנןהסגןרה,,במסגרתןכאןיכןלתם,לפי

 " Matan" Summer Courseמתאייןשלקיץקןרס

במטרהכןרחם,בעל ,אןתםימדביקיםי
י!גןןניןכלעלבריקןדהתנסןתשפירןשה

עםשבועותבשלושהלעשותאפשרמה
מנוסים?ובלתיצעיריםחבר'ה

כלזמןןבמשך-רבןתהמחןלאפשרןיןתייאכן,

אפשררקדנים.מהםלעשןתאי-אפשרקצרכך

העןלםשלהנפלאהטעםאתלהםלגלןתרק

לגרןתען,דשלטעםלהםלתתהזה.הנהדר
מישגםלהם,מבהיריםלמשל,אנחנן,אןתם.
 .רקדןלהיןתיכןלבקלאסיחזקכל-כךשאינן

באלט ,הזהבעןלםנןספןתאפשרןיןתיש

בטן,ריקןדי ,בןטןגיאז,מןדרני,

ןאפשרליצןראפשרןסטפס,אילתןרי-קןנטקט

אח,דבמקצןעחיזןקמקבלתלמידכל .להפיק
י!ביןתרלןהמתאים

להבנה,התלמידשלבהבאתןשלנן,הסןדיי

האפשרןיןתברירתלאחרמגיעיםשלהישגים
במתאייןלימדן .הספציפייםהכישרןנןתןחיזןק

המחןלבמקצןעןתהמןרים-הרקדניםהשנה

צחיתדמןר,עידןאן-פרידלנ,דסאליהשןנים,
מחןייל, .פןרטלאןרליאבידן,אלןןפטיש,

חןסהשלמלהקתןקידר,יןאבהישראלי

לימןןיי·

עכשיו?שואפתאתלמה

תרןמתאתןלהפיץלתעד ,כרגעחשןב,ייהכי
המקןמיי!המחןלבעןלםןיימתא

הראיןןאתגראסיימהזהירה,באןפטימיןת

בקיץ.לישנתנה

שלהמנהלתלאכברגראאחדיםשבןעןתזה

 .חדשבעל-ביתבאלמגמה .במתאייןהמחןל

גבישלמעןזריהאחד , 30קןגןן,קלאןדיןזהן

 .בירןשליםהאקדמיהןבןגרמתאייןבמחנןתבר

קרה?מה

ן:יימתאמנכיילסטריזןבר,אןרי
אתןלשנןתמחדשלארגןייהחלטנן

זאת .מתאייןשלהכלליתהתפישה
שההנהלההכב,דהגרעןןבעקבןת

מינןיה,עםקיבלההחדשההציבןרית
לאלמשל,קן.ישןרעלןהחליטה

אתמכסןתשאינןפעןלןתיתקיימן

שתיחיבןרעלהחלטנןעצמן.
המנהלשלהנפרדןתהפןנקציןת

גראבפןעל.המנהלןשלהאמנןתי
בבנייתנפלאה,עבןדהעשןאכןןבר

אחריאבל ,במתאייןהמחןלתחןם

לעשןתההנהלההחליטהשניםעשר
כדיללכת,מהןןלבקשבדק-בית

אתןלבדןקחדשדםלהכניס

תפישהעלהחלטנןהקןנספציה.

שלבחירתהעלהמדברתחדשה,
-50כבהשיהיןאיכןת,קבןצת

להם ,הארץמכלמןכשריםצעיריםרקדנים
תחןלקהארץשנתית.הכשרהתןכניתתיבנה

קבןצןתןיפעלןיןקמןבהםאזןרים,לשלןשה

יעבדןאיתןקלאסי,ימאסטרבצןרתאזןריןת
השני,כיעדנעסןקבמקביל .השנהכלבמשך

זאתןנעשהבישןביםהמחןלאמנןתבפיתןח

אחדלאיזןרמאסיביתכניסהעל-ידיתחילה
השטחי!אנשיעם

קורה?מהגרא,אלידע

כלעלהמתנסייים,חברתלידיעברהמתאייןיי

אני .שליהראשבדיןקלאןזהמכ,ךהמשתמע
 r--ןלאמקצןעיבאןפןלעבןדרגילה
 ~~- j]סןציאליתי!עבןדהלעשןת



I םתחךשI םתחךשI םתחךשI םתחךשI ח
מממשלתקיבלהשהיאהמענקלמעשה
 .בריטניה

קיומהמראשית,ששימשרומנומשהאומר

"לאהאומנותי:למנהלועוזרחזרותכמנהל
לפעול,תמשיךשהלהקהיתכן, .יהיהמהברור

 ".-12ל-16מיצומצסרקדניהכשמספר
רוברטלאחרונהנתמנהאומנותיכמנהל
להתפטרהספיקכברהואנס,אבלאלסטון

מהמוס,דישארמהלדעתאין .מתפקידו

המודרניבמחולכךכלנכבדתפקידשמילא
 .בבריטניה

לברלוומברמו /.
שניהלבמחלוקת,השנויהיוצרקרסניק,הנס

 ,ברמןבעירהכוריאונראפי"התיאטרוןייאת
 ,) 2 'מסבישראל"מחולייהרבעון(ראהגרמניה

לברלין,רקדניורובעסועברהעיר,אתעזב
חדשה,במסנרתלפעולהזדמנותלוניתנהשס

הספיקכברשס , Volksbuhneה-בתיאטרון

אודותעלטאבורי,ניאורנמאתמחזהלבייס
המפלנהמייסדתלוכסמבורנ,רוזה

ידיעלשנרצחה ,הנרמניתהקומוניסטית

מלחמתסיוסאחרי ,למאסרשהובילוהחייליס
 .הראשונההעולס

תפסהברמןשלהעירוניבתיאטרוןמקומואת

לפניבארץהופיעהשלהקתה ,לינקהסוזנה
"להקתועסישראל"ייפסטיבלבמסנרתשנה

הראשונה,הפעסזוהקיבוצית".המחול
וכרקדניתויצרהעבדהשתמידשלינקה,

ניהוליתפקידעצמהעלקיבלהעצמאית,
ממסדי.תיאטרוןבמסנרת

מבהלוםחולופו
להקתממיסדייין,'אליאש-צמאירה /.

 ,בניו-יורקהשוההשלה,החיהוהרוחייתמ"ר"
 .מולרניפר'נשללהקתהלמנכ"לנתמנתה

הכוריאונראפיסאחדברוס,כריסטופר /.
עסבארץגסשעבדהמעוליס,הבריטיס

עבוריצרהאחרונותובשניסייבת-שבע",

למנהלנתמנהבהאנ,תיאטר"דנסיינדרלנדס
 .בלונדוןראמבר"ייבאלטשלהאומנותי

~4 

גברים
רוקדים
נשים

תבוריוסימאת

מחוץהראשונה,הבירההיתהירושליס
מחוללהקתהופיעהשבה ,רוסיהלנבולות
בוחןאבןכעיןפטרבורג,מסנטהנבריס

יישינויכינורוסיסשמבקריסלמהמערבית
הבאלט".בתפיסתמהפכני

רבהבמיומנותרוקדיסנבריסחמישה

הבאלטיצירותממיטבנשייסתפקידיס

סמלהסהעולסשבעיניתפקידיסהקלאסי,
והקלילות.השבריריותהנשיות,

ואלריהלהקה,מנהלשלבראשונולדהרעיון
ליינימלאות"יצאשהואאחרימיכאילובסקי,

מלאותלנייוצאיסרקדניס ,הולדתו(בארץ
עבודהשנות 20לאחר ,-40הנילבסביבות

אך ,כשנתייסלפניקרהזההבימה).על
רבות,שניסלכךשאףמיכאילובסקיואלרי
אוקראינה,שבמערבלוצקבעירילדותומאז
 .הפולניתמהתרבותהושפעהאשר

בעירמחוללמד ,בימהעלחלסמילדות
שסאוקראינה,בירתלקייב,ועברהולדתו

נסושסלמחולספרבביתשניסארבעעשה
ואסילייבה,אנטונינה ,שלוהמורהאתפנש

האירוניה,למרבה ,כיוסהמתנוררת

הילדעלעיןשמההיא .בתל-אביב
האחריסאחריהמפנרהשפוף,החלשלוש,
שיעורילולתתהחלהפנימידחףובעקבות

התקבלהלימודיס,נמרלאחרפרטייס.עזר
במשךבאודסה.והבאלטהאופרהלתיאטרון

שלוהנדרתולפילרקו,דהספיקשניסשש
וכלהנסיכיסכלייתפקידיאתעצמו,

הזאתייהמחשבההלאה?ומה .האלברכטיס"
לרקודשרציתימכיוןמנוח,לינתנהלא

שונה,בפלאסטיקהיותר,חדשניתבצורה
בשפתואלאהנסיכיסבשפתלדברלארציתי

 .זאתרואהשאניכפיהעכשווי,האדסשל
במערכהב'ניזל',רקאוליכךלעשותהצלחתי
חייביסרקדניתאושרקדןחושב,אני .השניה

לרקוד ,העכשוויתהפלאסטיתבשפהלשלוט
זמננובניכוריאונרפיסשלעבודותיהסאת

לנווןכדירקלא ,מודרניסבנושאיסועבודות
נסאלאעצמס,אתלהביעאוהרפרטואראת
מכןלאחרשיעזורנסיון,לרכושמנתעל

שהכרתיאחריקלאסייס.באלטיסבביצוע

עמוקהבצורהלרקודהתחלתימודרני,ריקוד
בחופשיותהמקובלת,הקלאסיקהאתיותר
הקלאסיקה .אחרתובהבנהנדולהיותרהרבה

הפכהבשבילי,אקדמיתכהלהיותהפסיקה
 .חיה"יותרלהיות

שנות 14לאחרזאתאומרמיכאילובסקי

אחד ,אייפמןבוריסשלבלהקתועבודה
ברוסיה.המוביליסניסהמודרהכוריאונרפיס

אחדבאודסה,ביניהסהפנישההמקרהיד

מיכאילובסקישניס 14ובמשךמהשניהתרשס
שאותס ,אייפמןאצלראשייסתפקידיסרוקד

 .מיכאילובסקישלמידתולפיבמיוחדעיצב

ביותרהנדולההאומנותיתהפריחהתקופתזויי

לאבלהקתו,אייפמןעסשעשיתימה .שלי
היתהלאכילהקה,באףלעשותיכולהייתי

 Valeri Michailovskiמיכאלובסקיואלרי

 .להיוסנסנכוןוזה .להדומה

עסעבודתישנות 14במשךהאמת,למען"
מבחינהנסמוות,עדעייפתיאייפמן

אייפמןכיפיסית,מבחינהונספסיכולונית
הפסקה.ללאאדסלרנע,נחשלאאדסהוא
נשפכיסרעיונות .טירוףעדלעבודמסונלהוא
אדיר:היהעליהעומס .השפעמקרןכמוממנו

ובחו"ל.בביתהופעותחזרות,חדשות,עבודות

עללעבודתישנהעשריסשמלאוייברנע
 .לנימלאותלצאתהזכותאתניצלתיהבימה,

בפצעייטיפלתינחתי, . 38בןאזהייתי
ןאנרניהכוחהרבהאספתיהמקצועייס,

נס .ביצירהלהמשיךהזמןשהניעוהרנשתי
אחתשנהבמשך .לעבודאותידירבנוידידי

קירובמלהקותרקדניסכמהמסביביאספתי
הופענועבודות,כמהשיחזרתיומה'מאלי',

לחו"ל."ונסענו

חדשהלהקההיוס"להקיסממשיך:והוא
תןמךאינןהממסדפשןט.דבראינן ,ברןסיה

 .מקובלתאינהעדייןהספונסריסושיטת
לחלוטין,שונהבלהקהכשמדוברבמיוחד
שברצוניאןמרכשהייתיבלב.דנבריסלהקת

כולסכללבדרך ,נבריתבאלטלהקתלהקיס

 as the "Daying Swan "הגווע"הברבורייבתפקיד

כל-כ,ןשלאעניתיטרוקאדרו?''כמושאלו:
כלקודסלרקודחייביסשרקדניסמכיון

הכל ,טרוקאדרו''בנשיס.לחקותולאכנבריס.
מן ,בימתיתמבחינהלי,ומזכירהומור,עלבנוי

 .טעסבטובעשויתמידשלא ,''קונצרט-סלט
 ,אחרתבדרךזהאתלעשותרוצההייתיאני

הומור,ישואסרצינות,שלמסויימתבמידה
בנישהבלב,דבאלטטכניקתעלאותולבסס

נבראיךבעצמי,ראיתינרידא.כוראוגרפית



fiשןחםת Iשןחםת Iשןחםת Iשןחם 'l 
הבאלטלהקתלמעשההיתהזולהקה

מריידיעלנוסדההיאבבריטניה.הראשונה
 .רמברגכמריסבוארשהשנולדה ,ראמבר

במסגרתשעבדהאחרילאנגליה,משהגיעה
II הרוסיהבאלטII שנותבאמצעדייגילב,של
-50הבשנות .מופעיסלהפיקהחלה ,-20ה

לסגנווהקלאסימהבאלט IIראמברבאלט IIעבר
 .מודרני

אנדרסופרנקשימששניסעשרבמשד /,
 .הדני"המלכותיהבאלט IIשלאומנותיכמנהל
 .הנוכחיתהעונהבסוףלפוגעומדשלוהחוזה

פטרהדני,הרקדובתפקידאותויחליף
שאופוס.

רקדניסזוגשלבנסהואשאופוספטר

הסיבותביוהנשי.הריקודאתרואה

שעשינו,מהלעשותאותנושהביאוהשונות
נגדמחאה .מחאההיההראשוניהדחף

לדברהפכהשהקלאסיקההאומרתהגישה
רוקדיס .יכולתסלפירוקדיסשהכלהמוני,

ואת , IIגיזל IIאתכמו IIהסילפידות IIאת

 ...פונישל IIדה-קאטר-פא IIכמושניהס
הכוריאוגרפיס,חשבומהלגמרי,שכחו
משלו.וגישהסגנווכוריאוגרףשלכלשכחו
גבררקדויכולנשיתפקידכלשלאודאי
בביצועמענייויהיהדברכלולאלבצע
דבריסשבחרתי ,הסיבהזאת .גברי

דה_קאטר",_"פאכמומאודמסוגנניס

עלקטניס,פרטיסשלטכניקהעלהמבוסס
 ."אלהפרטיסשלהמוחלטטושיהל

בתכניתסהמודרניותהעבודותבפרק

כוריאוגרפיסשלעבודותרקמצויות
לשתינוסף,וקרליואייפמוכמורוסייס,
עצמו.מיכאילובסקישלעבודות

להקתועובדתהמודרניותמהיצירותבחלק

מינאטורהשלבז'אנרמיכאילובסקישל
 .יעקובסווליאונידאתהמזכירקלאסית,

ליעקובסוו,להתקרבחששמיכאילובסקי
בשיחההכוריאוגרף,שלמותולאחרירק
כמהעדהביוהוא ,אירינהאלמנתו,עס

וכמיהתסחשיבתס,דרכיהיוקרובות

בההכוריאוגרפית,המינאטורהאנר'לז
 .קצרכהבזמוהרבה,כהלומרצריד

שדווקאהגורל,שלרוניהיאבכדיש
זמולפניעדוהמסוגרתהפוריטניתברוסיה,

שגסמלהקהכדכלהתלהבורב,לא
השיכרווזהאולי .מוסכמותשוברתבמערב
 .מהחופשהגדול

גסחששו.רביסלירושליס,בואסלפני

למרותבאהדהאותסקיבלוברוסיה
בוודאי"והמנהל.הרקדניסשלחששותיהס

שלהשניחציולפניבמיוחדמאו,דשפחדנו
עס ,טוטולבושיעמדנוכשכברפע,והמ

זה .מלאכותייסוריסיסהראשעלפאות

המס,ךשעלהאחריפטרבורג.בסנטהיה
האולסהראשונה,בתנוחהעמדנוואנחנו

בפעסוכשנעמדנוכפייס.במחיאותפרץ

סערהאולסהאצבעות,קצותעלהראשונה
כולסטוטאלי.היהההלס .הקטעסוףעד

'טרוקאדרו',נוסחהיתולילמופעציפו
קצותעלקצתישוטטוהבחוריסכלומר

אתכשראואבל .הכלוזההאצבעות,
ריקמתאת ,היטבהמבוצעותיותוהדק

מהכל ,בביצועהשלימותאת ,המחול

הגדוליס,בתיאטראותאפילונשכחשמזמו
 ."נדהמוכולס

rf-

גסואנגסה.ומונהשאופוספרנקמפורסמיס,

שלבית-הספראתסייס ,כהוריוממשהוא,
II באנגליהועבדרקד ,"הדניהמלכותיהבאלט

 .ואמריקה

סנטר"ב"לינקולוסאווווורה /,
דורה ,פוסט"ה"ג'רוסלסשלהמחולמבקרת
הספריהידיעללניו-יורקהוזמנהסאודו,
מצבעללהרצות ,סנטרשבלינקולולמחול
בישראל.המחול

דורה .אוקטוברבחודשהתקיימהההרצאה

למחולשקרוה"ניסיס"אתתיארהסאודו
עתיקותבתקופותהמחולאתסקרהבארץ,
ראשיתמאזבארץהאומנותיבמחולאירעומה

אלה.ימינוועדהמאה

שלמהאולפורקדניסזוגהופיעההרצאהאחרי
בראשס ,רקדניסשלשלישיהוכו ,פרייגאל

המפורסמיסמרקדניהלשעבררוס,ברטראס
אתהמתארשלו,במחולגראהס,מרתהשל

 .אבינויעקבשלסיפורו

הישראליתהספריהידידיאגודת IIהנהלת
לכבודפניסקבלתערכהבניו-יורק IIלמחול

 .מישראלהאורחת

USA INTERNATIONAL BALLET 
COMPETITION 
POB 55791 
JACKSON, MISSISSIPI 39296-5791 , U.S.A 

תתקייסחדשהבינלאומיתתחרות /,
 .רוסיהפטרבורג,בסנטהבאבקיץלראשונה

 .פליסצקיהמיהתהיההשופטיסחברנשיאת
באוגוסט-24ל-16הביותתקייסהתחרות

1994 . 

(נשיס) 16- 24בגילאיסלהיותהמתחריסעל
 .(גבריס) 18--25ו

בטלפוו:להתקשרישלפרטיס
 007-812-275 4219 :בטלפוו

 ; 275 3710או
 275 3709 . :פאקס

צרפתה, IIמונפלמחולפסטיבל /,

לצרפת,המזדמניס ,המחולאמנותלחובבי
מונפלייהבפסטיבלהמופעיסרשימתהנה

 :הקרובהבעונה

שניקובבארימיכאיל- ' 94במרס 19
 " White Oak Dance Project "וה-

אוליביהשללהקתה- ' 94באפריל 9
וילגראנג

תיירוודידייהשללהקתו- ' 94באפריל 14
מאתילדשללהקתה- ' 94באפריל 28-29

מונייה

ביצירתו ,'נדגיוסףשללהקתו- ' 94במאי 11
II מפקיוהאווז" 

שלהצעירההלהקה- ' 94באפריל 13
II תיאטרדנסנדרלאנדסII 

 :מונפלייהפסטיבלכתובת
HOTEL DES FESTIV AL 
7, BLVD. HENRI IV 
F-34000 MONTPELLIER 

1120 6761 33-: TEL 

המטאפורי""הגוף /,

המשותףשספרוברטל,ולאהנאמונירה
יצאויצירתיות"מודעות ,תנועה IIהראשוו

פירסמוובעברית,באנגלית , 1975בשנתלאור
הגוף IIכותרתונוסף.ספרלאחרונה

 .בתנועהבתיראפיהעוסקהספר .המטאפורי"

להופיעעתידההחדשהספרעלסקירה

 .בישראל"מחול IIהרבעוושל 4 'מסבגיליוו

פלינטפלמינג /,
מנהלושנהכעשריסלפניעדשהיהמי

הוזמוהדני",המלכותיהבאלט IIשלהאומנותי
ביתעבורחדשבאלטליצור ,לאיטליה
הבאלט .במילנו IIסקאלהלה IIהאופרה
המחזאימאת , IIלןלן IIהמחזהעלמבוסס

וודקינ.ךפרנקהמאה,מראשיתהגרמני

אתההורסתייצרית,אישהדמותהיאלןלן
זהבההמתאהביסרביס,גבריסשלחייהס
ז'קןמרטשידיעלנרצחתהיאלבסוף .זהאחר

 ·בלונדוו

לןלן,אודותעלוודקינדשלהמחזותשלושת
ברג.אלבומאתזהבשסלאופרהבסיסשימשו

רובינסג'רום /,

זכהרובינסרוס'גהאמריקניהכוריאוגראף

ונתמנההנכב,דהצרפתיבתוארשעברהבשנה

 .שס IIהכבודמסדראביר IIל

-~~ 

סוקולובאנהשללפעילותהשנה 40 /,
בישראל

-ורעיתובישראלב IIארהשגרירשלבביתס
קבלתנערכה-מושבעתמחולחובבתשהיא
שנות 40לציוו ,סוקולובאנהלכבודפניס

הגיעההיא .בישראלסוקולובשלפעולתה
 ,-50השנותבתחילתלארץלראשונה

סיורהלקראת , IIענבל IIעסלעבודמשהוזמנה
 .ל IIבחוהלהקהשלהראשוו

בשניסבארץ,שנהמדיאנהעובדתמאז

שלהקיץ-בקורסבהוראהבעיקרהאחרונות
 .בירושליסרוביוש IIעהאקדמיה

אמרה:היא .האורחתאתברכהלוי-תנאישרה
II בינלאומי,שסבעלכוריאוגראףהיאאנה

אד .ידועזהכל-המודרניהמחולמחלוצי
ולוחסרגישאומוהיאשאנהלהדגישחשוב
עסוביולאדסאדסביו ,אנושיתהבנהלמעו
הנאבקהאדסעלמדברותיצירותיהכל .לעס
כלמפני-והרוחהנפש ,הגוףשחרורעל

שהיא.עריצות

II ובידידהמעולהבמורה'ענבל'זכתהבדמותה
 .האומוידידנו,אלינואותההביאמאזנאמנה,
 .מאזנמשכתזוידידותרובינס.רוס'גהגדול

האומניסשניהצליחוזואצילהבידידות
ולה,דהגלארצסמסירותסאתלאחדהדגוליס
 .ישראל ,הקטנהולמדינה ,אמריקה

עתיקהיהודיתמורשתממזגיסהסותסי"באיש

דינמי ,חדשעולסשהיאארצס,תרבותעס
 "ונדיב.

יצאוהזקנותהגבירותכששתיהיה,מרגשרגע

 , IIענבל IIותיקישלנגינתסלצליליבמחוליחד

 .במסיבהשנכחו

באלטתחרויות
הבאלטתחרותתתקייסהחמישיתהשנהזו /,

התחרויות .ארה"בבג'קסונויל,הבינלאומית
-2בהחגיגילסיוס ' 94ביוני-18הביויתקיימו

 1990בשנתשהתקיימהבתחרות .' 94ביולי
ארצות.-24מרקדניס 109השתתפו

-ללפנותישלפרטיס



המחולות,יצירתתואומנ
חינוכי,ומטפלפסיכולוגבעיני

ביןמענייניםקשריםהרואה

נפשיוטיפוליצירה

זיידריוסימאת

הטיפולבתחוםהחשוביםהתאורטיקניםאחד
קדושין,אלפרדהדגולהפסיכולוגהמשפחתי,

המשפחתיהמטפלעבודתאתפעםהגדיר
לריקודחדשהאפיהאוגרכוריכ"יוצר

כאלזולאימרההתייחסתיתמיד .המשפחתי"

מעניין.אינטלקטואליוניסוחמטאפורה

הרגשתימרתקת.חוויהליהזדמנהלאחרונה
אתעמקותה.במלואקדושיןשלכוונתואת

 .המחוללעולםחייבאניזולתובנההתודה

 .מחוליצירתתהליכיאחרילהתחקותביקשתי
הכוריאוגראפיה.שלהפסיכולוגיהאותיעניינה

המחול.בנייתתהליךהתפתחותאותיסקרנה
באיםמנין :שאלותמיליוןבמוחיהתרוצצו

הכוריאוגראףהרקדןמרגישמההרעיונות?

מודעים?תהליכיםאלההאםעבודתו?בעת
חזקהרגשיתמחוויהנובעליצורהדחףהאם

אואיתה,מתמודדשהרקדןבעבר,מחייו

האםבהווה?וסוערטעוןפסיכולוגימחומר
אוהדמיונותהמשאלות,בעולםהואהמקור

לתנועה?המוסיקהלמה?קודםמההחלומות?

נפשיבמצבנתוןרקדןהאםלהיפך?ושמא
היאהיצירההאםהיצירה?בעתמיוחד

נתון?ברגעחייונסיוןשלרציונאליתהשתקפות
אתהרקדןרואההאםתנועה?נקבעתכיצד

מראש?דמיונובעיניהסופיהתוצר

למסעיצאתיאחרותורבותאלהשאלותעם
עומדאניכאילומבולבל,הרגשתי .התבוננות
איזויודעואינידלתותהרבהבושישבפרוזדור,

מהןאחתכלולאןתחילהלפתוחמהן
 .מובילה

יוצריישראליםלשלושההתוודעתילאושרי
 .מודרנימחול

עבודותראיתיהכוריאוגראפים,אתכשראיינתי

שעותמספרביליתיואףבוידאושלהם
שאףלדעת,נוכחתימהם,אחדשלבסטודיו

שאיןמשום-רלוונטיותאינהמשאלותיאחת
היצירהתהליךהואהמענהתשובה.להם

המשחקיםמשתניםשלבלילמשמע,עצמו.
גומלין:ביחסי

 ,צבעיםצלילים,מסרים,מחשבות,רגשות,
לביןהרקדניםביןגומליןיחסיהגוף,תנועות
לביןרקדןכלביןאינטראקציהעצמם,

שליהידעשחוסרגורמיםועודהכוריאוגראף

 .בקיומםשהרגשתיאבללזהות,ליאיפשרלא

~~-

יוצרים,שלאמירתםאתהבנתי
נפשי.צורךהיאעבודתםכי
בעצמם.אותומביניםהםתמידלא

משליטתם.חזקהוארבותפעמים
וכיבוש. Lניתתמידלאהדחף
הםבו.ישלוטמנסיםלאגםהם

ליצורחייבים

פיהפסיכותן
אפיהוןכןויאן

 ,מרתקבטיולנתוןעצמיאתמצאתי
מתחיליםמוגדר.כווןלוהיהלאשבראשיתו

לפנותמנסים .ההליכהמעצםונהניםללכת
מימדיםמיניבכלנתקליםושמאלה,ימינה

פסיפס.להבנותומתחיל

קשובוגםרקדניואתמובילהכוריאוגראף
אחתתנועהמציעהואהטבעיות.לתגובותיהם

טוףאין .זוואוליזוושובאחרת,כךואחר
 .לתחילתההמוסיקהאתמחזיריםפעמים

פיצוץ,ולפתע ,ומנסיםמנסיםקץאיןבסבלנות

זהזה."ש"זהומרגישהיוצר .דינורזיקוקין

בעיניים.ברקואיזהלהיות.שצריךמהבדיוק
נוצרה .רוחבהתרוממותהרקדניםוגם

 .נכונההסתדרהפאזל .כולםביןאמתתקשורת

 .החסרההחתיכהשנמצאה ,ספקאין

אבל .במחולכמביןעצמיאתרואהאינני
מצליחאניגם .בחגיגהנסחףמרגישאניאפילו
מושגליואיןהפנימית.האמתאתלחוות
זה .נכוןשזהיודעאניגם .מגיעזהמהיכן

 .אחרתאפשרילאכמעט .הנכון

 .שליעיסוקיעםהחיבורחלוכאן

תהליךלמהותנשאלתירבותפעמים
ליועץהנועץביןקורהמההפסיכותראפיה.

 ,משלמצאתיהשניםובמשך .הטיפוליםבחדר

המורכב,הענייןתמציתאתלהעבירהיכול
פסיכותראפיה.ששמו ,והרגישהעדין

אתלמטפלמספרכשהמטופל
עלמניחכאילוהואקותיו,וומצקשייו

בכלחרוזיםשלמאותמאותהשולחן
וצורהגודלבכלהקשת,צבעי

מודאג,חר,ד ,מבולבלכשהואלמטפלבאאדם

רגשותועודכועסכואב,עצוב, ,מתלבט

והמבוכההמועקהאתנדמייןהבה .בוביהבעיר

 ,בגרוןהחנקאובחזהלחץאותואתחש,שהוא
זהונתקליםמתרוצציםבתנועה,חרוזיםכאלפי

קשייואתלמטפלמספרכשהמטופל .בזה

מאותהשולחןעלמניחכאילוהואומצוקותיו,
גודלבכל ,הקשתצבעיבכלחרוזיםשלמאות
גםוישעכורים,חלקםשקופים,חלקםוצורה,
אינםהחרוזים ,כןעליתרמוגדרת.צורהחסרי

שלבועותכאותןומפזזיםקופציםהם ,שקטים
בהנמזגעתהשזהכוסמעלהמקפצות ,סודה

החרוזיםצורמת.מוסיקהגםישנה .המשקה

בגדליםחרוזיםשלומפגשיםבזה.זהמתנגשים
עוצמה,בעליצורמיםצליליםמפיקיםשונים

הואהדיסהרמוניהרעש .משוניםוגובהגוון

העברלחוויותלסבל,לכאב,הציוריהביטוי
מפחידים,לדמיונותלמחלות,הטראומטיות,

לאובדנים,לפרידות,מאיימים,לרגשות
לכעסים,למשאלות,לחרדות,לכמיהות,
לכל-לנקמנותלקנאות,לתקוות,לחלומות,

 .אנושירגש

מתחילשהרישלו.מחרוזיותורםהמטפלוגם

אנושי.מגענרקם .אנשיםשניביןגומליןתהליך

שולףהוא .המטופלמביעלאשרמגיבהמטפל
בלנדלמטופלגירויהיאתגובתו .חרוזיםעוד

המטפלמצדגורריםואלה ,נוספיםחרוזים
הולכתוכךאחרים.מקפציםשלתוספת
 .תוססיםחרוזיםגבעתהשולחןעלונערמת

ללאלעיתיםמסויים,ברגע .הקסםקורהוהנה
ו,ןרשמיןדימיוני,חוטמגיחמוקדמת,התראה

חצוףנחשכמוהחרוזים,ביןלהתפתלשמתחיל
ומאגדםהצהוביםהחרוזיםאתהמלקטונמרץ,

חוטמופיעזמן,לאחרברורה.אחתלחטיבה
ליואמקודמו,שונהבקצבשנעכזהאולי ,אחר

כלאתלאסוףמצליחאבל ,משהומהסס

 .ןחהשוללקצהומעבירםהמשולשיםהחרוזים
המקרים,במרביתהראשונים,החוטיםאת

לפוהמטמתחילמהרהעדאבלהמטפל,אורג

בגימגום,בהיסוס,אוליתחילהמשלו.שרוך
תאוותומתפתחתהקצברגובמהרהעדאבל

 ,מדלגהשרוךהשולחן.שעלהחרוזיםביןריצה
עיניומול .החרוזיםלאלפיבינותחודרעולה,

מחרוזתנוצרתוהמטופל,המטפלהשניים,
 .וורודיםאוסגוליםירוקים,חרוזיםשליפיפיה

אתה .) insight (תובנהמכניםשאנורגעזהו
 .מסתדרשהפאזלויודעבטחוןמרגישפשוט

תנאיםנוצרו .סדרלהיותמתחילזהומרגע
נסיבותארועים,ביןהפנימיההגיוןאתלראות

אנרגיהומשתחררתהחרדהנרגעתומסובבים.

אדם .חוריןבת-חדשהחשיבהונובטתרבה,

עלתחילהחייו.עלשליטהמחדשמפתח
חייונסיבותעלואחר-כךהפנימיעולמו

החיצוניות.

לפתע .המחוליוצריעםבמפגשיהרגשתיכך

ואז .מדהיםחיבורונוצרבעולמםעולמיהשיק
איכות.מאותה ,להערכתימימ,דבעודנגעתיגם

לפרסםנתבקששנתייםלפני .שיריםכותבבני
כתבמסירתאתעיכבהוא .בספרמשיריוחלק
בשנימילים,שתילושחסרומשוםלדפוס,היד

ב"חדרהבחורהסתובבימיםבמשךשירים.

 .וניסהמייןוברר,ישבהיצירה.שלהצירים"
 .משקלוזהותתוכןשוותאפשרויות,הרבההיו

אך .הבחינותמכלמתאימותמיליםלכאורה,
התענההמשוררוהנערייזה."היהלאזה

 .המהומהמהעלהבנתילאקשים.עינויים

נמצאהיייש."שומע:אניהיסטריבפרץולפתע,
ברגע ,האמתעללהודות .הגואלתהמלה

זומלהמיוחדתבמההבנתילאהראשון
משחקשהואחשבתיאפילוובליבי .מחברותיה

בקריאהאבל,הרומנטי.המשוררדמותאת

המלהכיצדקלטתישלישית,אושניה
אתמחברתאחרת,ולאהיאהזו,המסויימת

 .וזוהרתיפה ,ברורהלמחרוזתהחרוזיםכל
במקומהשתהאיתכןלאכללרגעומאותו

 .ובטוחברורטבעי,כךכלזהאחרת.מלה

-אצורלא"אםלי:אמרמישהו
ואמר:לכתהרחיקאחראחלה".

תואמ-עבודתיאתאעשהלא"אם
נפשית"מבחינה



כייןצרים,שלאמירתםאתהבנתיהנה
מביניםהםתמידלא .נפשיצןרךהיאעבןדתם

חזקהןארבןתפעמיםבעצמם.אןתן

הםלכיבןש.ניתןתמידלאהדחףמשליטתם.
 .ליצןרחייביםהם .בןלשלןטמנסיםלאגם

אחראחלהיי.-אצןרלאייאםלי:אמרמישהן

עבןדתיאתאעשהלאייאםןאמר:לכתהרחיק

לאהיצירהאםנפשיתי.'מבחינהאמןת-
פשרןת.ללא .נןראיפנימיסבלישצןמחת,
ןגידים,עןרקןרמתכשהיצירהזאת,ןלעןמת

אןרגיאסטית.חגיגהאיזן .מזהגדןלאןשראין

לרובנשארתת Iהאומנותרה Iצ Iה
החלוםכמומוךעת.נה Iשאברמה
אלמסענת Iבבחץ. Iבהקה Iוההז

נוסעתא Iהה. Iהפנטזארצות

ם Iהרמזות, Iמל Iהסבמחוזות
א Iהם. Iשלמהבלתןם Iבור Iוהח

ון Iההגמבקרתמשוחררת

שתיביןהמשןתףעלדברתיעתהעדאם
ןפסיכןתראפיה,כןריאןגראפיההדיסציפלינןת,

אח,דיסןדיהבדלגםשישמכ,ךנתעלםבל
 .השתייםביןלפחןת,

כןריאןגראפיהביןהמהןתיהשןני

הנפשישהטיפןלבכ,ךהןאןפסיכןתראפיה

ההןיהאלהרציןנאלי,המןדע,אלשןאף

 ,האמיתיתהמציאןתקרי:האמפירית,החןשית,

פטןרההאןמנןת,ןאילןהאןבייקטיבית.

לרןבנשארתהאןמנןתיתהיצירה .כזןמחתירה

ןההזיההחלןםכמןמןדעת.שאינהברמה

היאהפנטזיה.ארצןתאלמסעבבחינתבהקיץ.

ןהחיבןריםהרמזיםהסימליןת,במחןזןתנןסעת

ההגיןן.מבקרתמשןחררתהיאשלמים.הבלתי

אכןהמתבןנןשזןלתןלכ,ךמחןייבןתאיןליןצר

גםהןא .ליבןצןלפיפןעלהןא .שפתןאתיבין

אמתעלמבןססתשפתןשאםבבטחןן,יןדע

 .מקצתןאןכןלן .אליהיתחברהצןפהפנימית,

שפתלפחןתתהןןהפשרה,אתיביןלאןאם

למסעלצאתאןתןןתמריץלצןפהגרןיהתנןעה

שנזרקהבפרןבןקציהתלןיבלתימשלן,פנימי

 .הכןריאןגרףעל-ידיאלין

בהיכליהמתייצביםשהאנשיםמאמיןאני
ייהקהל",ההכללהבלשןןשקרןימההמחןל,

רגעיאתלחפשהמןטיבציןת,שארביןבאים,
האלה.החסד

הצלילים, ,התנןעה .במהמןליןשבאדם

לעברןזןרקתאשראןןירהיןצריםהצבעים,

ןמתחילשלןחרןזיןעםמתנגשיםאלה .חרןזים

אלהביןבעיני, ,המשמעןתיהאמיתי,הריקןד
ןכאן .הבמהעלהמתגלגליםהחרןזיםלבין ,שלן

לןקןפץמסןייםןברגע .הדמיןניהמסעמתחיל

שיכנןיש .המחרןזתאתןמשחילהשןבבהחןט

שיגדירןישאסתטיתיי,חןןיהייהזההרגעאת

למהפתאןםהבנתייי :שיאמרןיש '.יזיכןךייאןתן
יגידשהיןצר(למרןת '.יהכןריאןגראףהתכןןן

 .)יידברלשןםהתכןןנתי"לא :לך

התחןשה.חשןבהההגדרה.חשןבהלאלטעמי,

המחשמל.הפנימיהרטטההתעלןת.רגע
שבניברגעיםדמעןת,תעלנהקרןבןתלעיתים

כייגדןליםהמןדרניתבעבריתיציגןהנןער

מהחייםיי

שזולתולכך,מחוייבותן Iאוצר Iל
פועלהואשפתו.אתן Iב Iאכןהמתבונן

בו Iלצולפן

ההמתנהשןןהשכאלהרגעיםמספרןבעבןר

כמעט .פלןניתמחןליצירתלאןרךשעןתבת

יצירתבכלמסתתריםהםכיאןתם,תגלןתמיד
העיןאתלאמןאפשרלמידה.גםןישאמת.
לצןרןתין ,מחןליןתרשתחןןככל .ןהלב

אתלזהןתשלכםהיכןלתאתתשכללןהשןנןת,

לשניםאןתכםיעשירןןאלה .הנכספיםהרגעים
-rfרבןת.

 ,משפחתימטפלפסיכותראפיסט.הואזוודריוטידייר
ומנחהכותבוחינוכי.קליניעובד-סוציאליומיני.זוגי

החינוכית.בטלויזיהמשפחתיייייקשרתוכניות

 25130געתווקיבוץאולפו:
 04-858437טל:הגלילמעלה.דב,

 8המלןשאולשדרותהלהקה:משרדי
 61400מיקוד:אביבתלהמשפט,אמותבית
-03 6929909פקס: , 03-6929908טל:

הקיבוציתהתבועהברית

Sludio: Ga'alon 
30 Israel 25ך Ma'le Hagalil 

97214-858437 ( . Tel 
8 . Office: Shaul Hmelech sl 

Bel Amol Hamishpal 
400 Israel 6ך Tel-Aviv 

97213-6929909 ( Tel. (97213-6929908 Fax 
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מאת

אלסטרגל

אתלהגדירקשה

קיומהעצםלמעשה,הקפוארה.
אותה,מבצעיםבהוהדרך

חוקרבפניחידותכמהמציבים

פעילותשוםאיוהתרבות.
אחר.מקוםבכללההדומה

בברזיל,נוצרההקפוארה

שהובאובעבדיםומקורה

דברקייםלאבאפריקהגםכיאם-מאפריקה
דומה.

'\ 
גםאותהלראותניתוהקפוארה?מהיכו,אם

ברזיל.בצפוו ,) Bahia (באהיהברחובותכיום

ומוחאיםושריםהעומדיםאנשים,שלמעגל
המעגלבתוךהקשה.בכלימנגוחלקםכפיים,

המוסיקה.לקצבהנעיםשניים,נמצאים
בזהזהנלחמיםהםכאילונראיםהםלעיתים

ז;בעיטות,בעיקרמהלומות,שולחיםהםשכו
רוקדים,הםכאילונראיםהםלעיתיםזה;אל
ואיויח,דמשולבותתנועותיהםשכו

הםלעיתיםממשית;פגיעהבעצם
 .מפתיעים,אקרובטייםביצועיםמדגימים
לצד ,והראשהידייםעלבעמידה

ומסוגננות.אתלטיותבעיטות-קפיצות
קרובהמאו,דנמוכההתנועהלעיתים
היאולעיתיםואיטית;מפותלתלקרקע,
מוזר.מריטואלחלקבבירור

ם JJהשנהקפוארה,בלשון
 Jכאם ."ם J"משחקשבמעגל

ם Jקבוענם Jאהמשחק Jחוק

ם Jבשחקנם JJתלואלא , Jלגמר
ם Jחס Jובכולתם Jבם, JJובאופ
ם JJהשנן Jשב

שבמעגלהשנייםהקפוארה,בלשוו
אינםהמשחקחוקיכיאםיימשחקים."

בשחקניםתלוייםאלאלגמרי,קבועים

שביווביחסיםביכולתםובאופיים,
בתדירותמתחלפיםהשחקנים .השניים
אח,דלהיותעשויזה .המעגלבתוךגבוהה

נגדמשחקלוו"קונה"בזהירותהנכנס
להיותיכולוזהשבפנים,הזוגמבניאחד

הקודם.אתלהחליףשבאחדש,זוג

משחקםאתמתחיליםהחדשהזוגבני
נגוידעלהמעגל,פניםבשוליכשהם

קשתהואהברימבאוהראשי.הברימבאו

קשורשאליוהקשה,הברימבהמעץ
במקלמקישיםהמיתרעלפלדה.מיתר

שניתומדלעת,תהודהתיבתוישנהדק, ~ ~
אותה.ולפתוחלהרחיקאולבטולהצמידה

והמנגוחושני,זמזוםמיוהואהברילמבאוצליל __
התיפוףקצביהיהמהאחרים,מכתיבבו

לאמנות-לחימה,מחולביו
ברזיל,שלהקפוארה

-באהיהאיזורשלובמיוחד
בעולםהתפשטה
לארץגםוהגיע

אתמובילשהואכשםהכפיים,ומחיאות
דומיםהקפוארהשלהנגינהכליהשירה.
המסורתיים,והאפריקנייםהברזילאייםלכלים

שלהבסיסיהמקצבשגםכפימהם,שוניםאך

שלזהאינוהקפוארה-'" •••• 5 •
"'11IIIIIIII8 שלושהישנם .הסמבה

בסיסייםמקצבים

רובזקוףהגוףשבויותר,מהירמקצב

הואאקרובטיקה,הרבהנעשיתובוהזמו,

הצעדהקטו).(הקדוש "פקיניוסומבנטי"ה

מעמדהג'יגה.""ההואהקפוארהשלהבסיסי
והשניה(בפלייה)מכופפתאחתרגלשבה

הרגלעוברתישרה,כמעטאחורה,שלוחה

שנייהעמידהלמיוקדימההאחורית
הקדמיתשהיתהוהרגלבפלייה,מקבילה
לצדמצדזולתנועהאחורה.עתהעוברת

 .ואישיותסגנוניותוריאציותהרבהישנו

עלברובוהמשקלנשארהרגילה,בג'יגה
יכולהשהאחוריתכךהקדמית,הרגל

 .במהירותלבעיטהלהתרומם

נקראתהידייםעלהבסיסיתהתנועה
ישאךהמוכר.הגלגלוו ,) AU ( "אאויי

תנועות,שלעצוםעושרבקפוארה
כדיתוךלמשל,להתבצע,יכולוהגלגלוו
-בהיפוךאוהידיים,על(פירואט)סיבוב
לאחדצמודכשהגוף-אחורהאוקדימה

בעיטהתוךאחתרגלעלאו ,המרפקים
קדימההתקפייםגלגוליםישוכו.' ,ביריב

שלהגנתייםגלגוליםוישנםהיריב,אל
עלהג'ודו,נוסחגלגוליםאיוהתחמקות.
צמחההקפוארהשכווהגב,הכתפיים

ואדמתאבניםעל ,באהיהברחובות
שלחלקמגעמאפשריםשאינםטרשים,

 .הקרקעעםהגוו

הידייםכפותעלנשאריםבקפוארה

שחקו .הראשעלולעיתיםוהרגליים,
עלעליונותואתלהפגיוהמבקשקפוארה

עלאותולהפילינסהלמשחק,זוגובו

ידיעלאורגלו,גריפתידיעל ,הישבו
כלאוהיריב,ברכיסביברגליוכריכת

וערמומיות.תחכוםשמפגינהאחרתדרך

נחשבתאינהבוטה,כוחנותכלל,בדרך

התנגדותותעוררבקפוארהטובלסגנוו
ינסושהכלבכ,ךשתתבטאהתנגדותהמעגל,

אוזוובדרךכוחנישחקואותועםלהתמודד

 .מקובלתאינה,שדרכולהביולולגרוםאחרת

הקפוארהשלביותרוהתוקפניהמהירהקצב



וכאןהנדול)(הקדוש IIנראנדהסומבנטי IIההוא

כוונהאיןלרובכיאםממש,קרבהיאהתנועה
שונאיםהםהשחקניםכןאםאלאממש,לפנוע

היריבאתשתעיףבעיטהתתכןכאןמלידה.
ההתמודדותבקפוארהשכןלמענל,מחוץאל

בחלל,השליטהועלהיוזמהעלהיאהבסיסית
וראייתמרחביתמודעותהתובעיםדברים

בעיקרהןבקפוארהההתקפותמעולה.משחק
ישזמננובתבקפוארהאךסיבוביות,בעיטות

בקראטה.המקובלותישירות,בעיטותנם

הבסיסיתההתמוךךותבקפוארה

בחלל,השליטהועלהיוזמהעלהיא
מרחביתמוךעותהתובעיםךברים

מעולהמשחקוראיית

היריב,שלחסימותאינןבקפוארהההננות

שמשתלבותוכריעותנוףהטיותבעיקראלא
ננדלהתקפתבסיסומהוותההתקפהכיווןעם

תנועתהיאההננה ,המקריםברוב .מיידיות

אואחורהקדימה,-מטהכלפיהתחמקות

יכולתישטוביםשחקניםאצלהצידה.
קצרמטווחהדדיתבעבודהנםכזוהשתלבות

 ."מהיריםמקצבים IIוב

שםנםוזהו ,הודה""נקראהקפוארהמענל
מתחילהההודה .הקפוארהלאירועכללי

האננולהבקצבמתחיליםהמשחקים .בשירה
הםלשחקכשראשונים ,והאיטיהמסורתי
 .והמנוסיםהבכירים

אךפעמים,מספרוחוזריםמשתניםהמקצבים

והפראיהמהירבקצבההודהאתלסייםנהונ
נכנס IIנראנדהסומבנטי IIבקצבלמשחקביותר.

זהבמאמרכיאם .שיכולמיויוצא ,שרוצהמי
ראוי ,הקפוארהשלהתנועתיהצדמודנש
להישמזה.יותרהרבהבקפוארהשישלזכור

אנשיםועבור ,שלהוהמסורתהמוסיקה

נםלהשיששלמה,חייםתורתזומסויימים,
להתחקותניתןלאהדתית.לאמונתםקשר

במיוחדהללו,ההיבטיםכלאחריזובמסנרת
שיוצאואלהשלה,המודרניותבנירסותכי

המסורתייםההיבטיםאיןהמערב,לארצות
שסוניכשםכ,ךכלמוכריםהללווהמיסטיים

חלקשהיובמיוחדואלימיםמסויימיםמשחק
שם.מבוצעיםאינםמהקפוארה,

ומאוחרהעבדים,תרבותפריהיאהקפוארה

עד .בברזילביותרהמדוכאיםהמעמדותריות

המעמדותבניברזילאיםבהמביטיםהיום
 .ובתיעובבבוזהנבוהים

שנאסר ,םיעבדשלמשחקהיה II~ננולה IIה

כיאם ,סונמכללוחמנותןילהפנעליהם
יכולתםעלידעושהאדונים ,מסופר

מלחמותובעתעבדיהם,שלהקרבית
הבטחהתוך ,לחזיתאותםשלחולעיתים

 .חרותואתיקבלשיחזורשמי

ממקצביםשמהאתקיבלההקפוארה

דייעל ,-19ההמאהבסוףשהתפתחו
קפוארה""(ברזיללערבותשברחועבדים,
אחרי.בפורטונזית)ערבהפירושה

הקפוארהעברההעבדיםשחרור

יממשחקבאחדלערים.
באותהשנוצרו ,הקפוארה

השנייםהיו ,תקופה

נדרשיםשבמענל
עומדיםלהשאר

ידיהסעל
ולנסות
ולהרים

מטבעזהב

 .בפיהם

במשחק

היואחר

המתמודדים

בהונותביןנילוחיסכינמחזיקים
 ...רנליהם

 .במיוחדמפותחתהיאבה

רקדניםמעטלאישנם

וכוריאונראפים,

תנועותשנטלו
 .מהקפוארה

ביניהם

הקפוארהתהיהתיהנוכחהמאהבראשית

שנוצרומהמקצביםואחדבברזיל,חוקיתבלתי
אתוסימןסוסיםלדהרתדמהפהותקבאותה

המספרייםהיחסים .המשטרהפרשישלבואם
מקצבאםקבעוהחוקאנשילביןהשחקניםבין
 .התכתשותאובריחהמסמןזה

והסננון ,םיהערבכלמפותחתבימינוהקפוארה
רוח)(עושה IIידההבחה IIהואבבראזילהנפוץ

הצדאתהמדניש ,בייספורטסננוןשהוא

 .הקפוארהשלהתנועתי-קרבי

הקבוצותאךבארץ,קפוארהנםשנהי

 , IIסנזאלה IIהלסננןתרויקשורותכאןשהתנבשו

וכוי)ריםיהש(המנהנים,המסורתאתהמדניש

מראשיאחד .התנועהאתמאשרפחותלא
ומכונה IIמיסטרה IIתוארלושיש ,זהסננון

הוא .בארץפעמייםביקר ,(חולצה) "קאמיזה"

בספורט IIכי ,כספורטהקפוארהלראיתמתננד
איןובקפוארה-חובהזו ,אסורזה-חוקיםיש

הנושאהיחידאינוקאמיזהמיסטרה . IIחוקים

רהאקפושחקןכל ,למעשה .מצחיקיכינו
 IIהודה IIב-(הטבלה) IIבטיזאדה IIשעובר

(בקפוארהחנורותמקבליםשבמהלכהחנינית,
-הדרנה)לפישונים,בצבעיםחבליםהםאלה

כינויאתמקבל
 .שלוהקפוארה

בדרך ,הכינוי

מצביע ,כלל

עלבחיוך
אחת

מתכונותיו

 ,השחקןשל
שאנוכפי

רואים

שלבמקרה

קאמיזה.

נשארהכינוי

החייםלכל
הדרנות.ובכל

הובאההקפוארה

ידיעללישראל
 ,ישראליםתרמילאים

המשחקאתשהכירו

אמריקה,בדרוםבמסעותיהם

נםישנם .מברזילעוליםידיועל
הקפוארהאתשמצאוכאלה,

 ,בסן-פראנסיסקובמיוחד ,ב IIבארה

אתלמנותניתן
שעבדאלקין,דאנ

בת IIעם-1991ב

איציקאתוכן ,שבע"

בורשטייןאריהנלילי,
 .ועוד

ייחודימה

בתנועת

הקפוארה?

 ,ראשית

שלו,הריבוישלמרותהנדול,האפשרויותעושר
לתנועה,הקפוארהשלהנישהשפה;בנדרהוא

המערביות,המחולשיטותמכלשונהשהיא
הקואורדינציהמבחינתמרובן,יותרותובענית

אידיאליתשאקדמיהדומני, .הנופניתוהתעוזה

נםהלימודיםבתכניתלכלולחייבתלמחול
 .בקפוארהסרקו

שלהיחודייםמהמאפייניםאחד ,שנית

שווהבמעמדהןוהרנלייםהידיים-הקפוארה
עוברשהמשקלובפרט,בהן,השימושמבחינת

מעטלאיש .הפסקהללאוהידייםהרנליםבין
המתבצעותתנועותוהרבה ,ידייםעמידות

אחת.וידאחתרנלעלמונחכשהמשקל

כנושאותבידייםלשימושהזורםהמעבר
במחולכיוםמקובלבתנועה,ומסייעותהמשקל

עלתנועהשלשוניםסוניםנםכמוזמננו,בן

היאהקפוארהשלהייחודיתהתנועה .הידיים
נראיםשאינםנוףשטיפוסילכ,ךהסיבהכנראה

להצטייןיכולים ,כרקדניםאואתלטיים

ואףנוציםבחוריםפנשתיאחתלא .בקפוארה
אשרקצרות,רנלייםובעלירחביםשמנמנים,

שלהם)הכובדמרכזשלמיקומובנלל(כנראה
שמציבההאלטרנטיבהמצויינים.שחקניםהיו

התנועה,בסודרקלאאיפוא,היא,הקפוארה

 .זולתנועההמוכשריםהאנשיםבסוננםאלא

רקלאייחודיתנישהלקפוארהיששלישית,
הקרקע.עלבעבודהנםאלאבאקרובטיקה,

הואהמודרניהמחולשלמהישניואחד
הסמוךנוףעםריקודשלהאפשרותבפתיחת

איןלעיל,שנאמרכפי .בקרקענונע)אף(או

הטורסוהנחתאונלנולשלתנועותבקפוארה

לראות,יפהאחרות.דרכיםישאך .הקרקעעל
מןבזרימהעוברמיומןאננולהשחקןךיא

הנוףנילנולאוהעמדתכמו ,השונותהתנועות

עמדהךמתוארוכהרנלשליחתאוהמרפק,על
לנובהמתחתנמצאהנוףבהעכבישית,

עלשטוחותהידיים(כשכפותהמרפקים

 .ועודהרצפה)

שעוסקמילכלכדאיתהתנסותהיאהקפוארה

מנווןהכרת .כצופהרקולו ,בתנועה
יכולה-בביצועןוהמנבלות-האפשרויות

אוכוריאונרף ,רקדןלכלחשובחומרלהיות
 .מורה
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אורןהדהאומנותית:מנהלת
אלרואיבצלאלאולפנים:מנהל

הירדןעמקאזוריתמועצה

למחולאולפן
 15132הירדןעמקנעדואר

 06-751838טל.

HE REGIONAL ז
SCHOOL OF DANCE 

15132 JORDAN VALLEY 
06-751838 : EL ז

פלדנקרייז,בשיטתתנועהמודרני,מחולקלאסי,בלטהנלמדים:המקצועות
השישיםשנותריקודירפרטואר,אימפרוביזציה,

המורים:חבר

צ'רניאקגלינהפילק,מרינהרימון,נתניה-קלאסיבלט
כפריעודדאורן,הדהמודרני-ריקוד

עבאדיהדס-תנועהוכתבתנועה

שרעביליאורה-ואימפרוביזציהצעיריםלילדיםריקוד
גלמןיפיםבקייב,אולגהרבינוביץ,גיטה-בפסנתרמלוות

מזראורית-פלדנקרייזחוג

 06-751838/9טלפוז:האולפזלמזכירותלפכותתוכלולפרטים
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כמהצמחוהישראליהמחולבעולם
אישיותמהםאחדשלכליוצרים,וכמה

ייחודיות,עבודהדרכימשלו,אמנותית
בעלותעבודותשלשורהומאחוריהם
החלהרגע.בןמחולף,יותרערך

אחדלכללהם,נקדישזו,ברשימה
הםשעימםהזוג,בתאובןעםאולחוד

ובתצלום,במלה,דיוקןליצוררגילים
שמייחדמהאתולנתחלשרטטונסיון

ככוריאוגראף.מהםאחדכל
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מנורגיוראמאת

המחןלהמןסיקה,לתןךנןלדבאררמי

היןםעדמןסיקאלית.ממשפחהייאני .ןהקיבןץ

מןסיקהמנגנים-שליןהאחיםאבא-אנחנן

אןמר-בשבתןת."להנאתנן,לעצמנן,קאמרית

 .רמי

שםהמערבי,שבגלילגעתןן,בקיבןץנןלדהןא

ששבאחריהקיבןץ,לחברןהיהןגדל,למד

כי . 6בגיללרקןדייהתחלתיהצבאי.משירןתן

שלה",ןהאןלפןארנןן,יהןדיתבגעתןןהיתה

אשר",יימטההאיזןרילאןלפןכךאחרשהיה

ללהקתביתכיןםגםןמשמשאזןשימש
הקיבןצית.המחןל

הכליהןאשלדעתןבצ'לן,מנגןהןא

האדם,לקןלביןתרהקרןבהמןסיקאלי

הצלילבצבעגםןלדעתישלן,המינעדמבחינת

 .שראחר,נגינהכלימכליןתרהצ'לן,כי .שלן

שלןבי-זרןע.תמידהןלכיםןהמןסיקההתנןעה

שרירים,תנןעתשלתןצאההןאהצלילהרי
ביטןיהסרעפת),(בעצם,הריאןתאןהידשל

המןסיקהרקגןפנית.קינטיקהשלאקןסטי
השרירביןזהעתיקקשרניתקההאלקטרןנית

ןהשיר.

הצטרףהצבאי,שירןתןאתסייםשרמיאחרי

לאהןא .כרקדןהקיבןצית"המחןלל"להקת

חסריםתמידאבלבמיןח,דמבריקמבצעהיה
בגעתןן,בסטןדיןמביקןריבאחד ...בחןרים

להכנסלי,שכדאיארנןןיהןדיתליאמרה

בחזרהלצפןתלחדר-החזרןת,דקןתלכמה

בןעזעבןררמישיצרזעיר,סןלןשליישחןרה"

הלהקה.שלןהעןלההצעירהכןכבאזכהן,

שלניצןכללגביבמיןחדחדיםחןשיםליהןדית
מסןגלתןהיאצעירים,ןמבצעיםביןצריםכשרןן
בעןדןלהתגלןת,העתידאתבהםלראןת

אזהיןבאר,ןרמיכהןבןעזאלה,שניים .באיבן

בלבד.הבטחהבגדרעדיין

תרגיל,מעיןזעיר,סןלןעלבןעזעםעבדרמי
מב,דארןךשןטןמיןלרקדןדןאטמעיןבעצם

צריםשדגליםכמןהתנןעהאתששימש
משמשיםקצרים,מקלןתגביעלןארןכים,

משקל-נגדאןהתנןעהכהמשךסיניים,רקדנים
אבלפשןטבאביזרהשימןש .עצמהלתנןעה

מקןריןתןבשללאאןתן,הפליאזהאקפטיבי

רןבפישעלמשןםאלאלכשעצמה,

דרכםבראשיתיןצריםמתחילים
עליןצריםשהםמסןלן,הכןריאןגראפית

הםכךןאחרהראי,מןלעצמם,

אןתםכלנןצריםכך .אןתןיימשכפלים"

שהםנדןשים,צילןם"מכןנתייריקןדי

תנןעהשלשכפןלאןחזרהבגדררק
ללאאבליחיד.מןטיבאן

אקןרדיםאןרב-קןןיןתרב-קןליןת,

אמיתימחןלימבנהאיןתנןעתיים,

 .ןממשי

הפגיןראשןני,תרגילבאןתןכבררמי,

שלןלתנןעהיןתראןביקטיביתגישה

אזשעבדהיל-סאגאן,ג'יןגם .עצמן
באןתהןנןכחהקיבןציתהלהקהעם

הצעיררמישלזןלגישתןלבשםחזרה,
עדיין.מנןסהןהבלתי

בכלניכרתרמישלהמןסיקאליןת
שמבטאפרשן,אינןבהחלטהןאאבל .עבדןתין

שלהמחןליתבתנןעה

תכניםאןמבניםרקדנין

המלןןה.המןסיקהשל

אינןכןתבשהןאהמחןל

מןסיקהעלתגןבה

כןאםאלאנתןנה,
בעבןדןתמדןבר

יצר,שרמיסיפןריןת,

קהליםעבןרבעיקר
ייפטרכגןןצעירים,

(פרןקןפייב),ןהזאב"

החיןת"ייקרנבל
יימדריךאן(סן-סאנס)

הנעןרים"לבנילתזמןרת

בריטן),(בנג'מין

טבעןמעצםהמכתיבןת

 .דראמאטיןתמסגרןת

I 
:::t::: 

בנ
משעשעןתעבןדןת

-אלהדימןייםןעשירןת
 ,גרינשפאןשיהןדית
תרמההמסכןת,מעצבת

חברתי,תשלןםכמעיןנןצרן-להצלחתןהרבה

שלפנימידחףמאשריןתרהלהקהצרכילפי
קבןעהןללהקהלביתיןתכי .הכןריאןגראף

ןכךכי,אםמחיר.ישהיןצר,לרשןתהעןמדת
כזאתיזןמהעבןדהבאר,רמיאצלגםהדבר
האמנןתית.הרמהחשבןןעללבןאחייבתאינה

קרןבכךכלשרמימשןםדןןקאאןלי

שאפשרכחןמרלןמשמשתהיאלמןסיקה,

ייעירהטריה,בעבןדתןלמשל .אןתןללןש

ןליקטאסףהןאאמיתי",ב"זמןןגםעירןמה"
למהןהתקןפןת,התחןמיםמכלמןסיקהקטעי

זן,שיטה .סלטמעיןמשמעייקןלאז''',שמכןנה
שימןשילמרקםהטרןגנייםקטעיםקשירתשל

אקטרןב,פיעלשהיא,מסןיים,למחןל
באררמישלבידיןהןפכתאנטי-מןסיקאלי,

מןסיקהמחברהיהמשלהלחנה.שללאמצעי

אחרים.מלחיניםשלגלםמחןמרי

 1~באייהמןןת , 1984בשנתהשניה,בעבןדתןכבר



~~-

לעצביכולתוגםניכרו ,"מיכאלהעץסוסאל
אתוגםמורכב,מבנהבעלמחול

הקרובהבסיסיתצורה ,דואט-הסולו-שהוא
הואחיים)בופאול(מאתלמוסיקה .ללבו

שגרעינורגשיות,יומרותבעלמחולעיצב
רוקדיםבו ,מושלםקטעהואהכוריאוגראפי

שירבמיןשלווסוס-העץכהו)(בועזהילד
 .המוותעםדיאלוגבעצם,עצוב.אינטימי,

למרקםם IIהטרוגנם Iקטערת Iקש
פןעךא, Iשהם, IIמסולמחולמושן Iש

הופכתקאלן, I_מוס Iאנטאקטרוב,
שללאמצעןבאררמןשלו Iד Iב

הלחנה

שלהייחודיהתנועתיהמילוואתלהגדירקשה
שלתולדההואיצירותיושלהסיגנוו .באררמי

אורעיונות ,לתכניםביטויצורותחיפוש
אחרים,כוריאוגראפיםאצלכמוולא ,רגשות

מוגדר,תנועתילסגנוויביטןוראשונהבראש
בגראץעבודתובעקבות .משתנהובלתימוכר

שאפשר ,מבקריםמספרכתבו ,(אוסטריה)

כאקלקטיותכאי-סגנוו,סגנונואתלהגדיר

 .מתאיםמקורמכלושאיבהמודעת

גםאולי .סגורפרטיבעולםחיאינובאררמי
ובלהקהבקיבוץ-בקולקטיבחברהיותועצם

למציאות ,לסביבהמודעותשלמידהמחייב-
הדרךמוליכהומכאוהחברתית.
מרכיבהיאעצמהשהתנועהמחול,-לתיאטרוו

 .בובלעדילאאבלמרכזי

הואבעבודותיוביותרהחזקהמרכיבלדעתי,
 ,תפאורהכוללוזה .הבימתיותהמטאפורות

 .שבתוכםהתנועהואת-ותאורהתלבושות

וקשתותתאורהבעזרתאחדות:דוגמאןת

שוניםבגבהיםמישוריםרמייצרמעץ,בנויות

שנומינאליתשחןרים",יימלאכיםשלובמחול
עוסקלמעשהאבלספר,דלגירושמתיחס

אדםבניביושוניםמסוגיםומפגשיםבתהומות

אתהופך ,מהריצפההבוקעהאור .וגןרלם
מנותקת ,כמעטמציאותיתלבלתיהדמות

לריצפתמעלגבוהניצבתשהיאשעה ,מהקרקע
במובו "מלאכים"הספק,בלי(אלה,הבימה
 .העולמותביומרחפת ,מעלה)שלייצורים

 ,פנימיתרצו,אםאו ,על-מציאותימפלסיצירת

 ,אסוציאטיבייםוסמליםחלומותכמיהות,של
ב"זמואחת.לאכברבאררמיאתשימשה
העמוק,לויכוחרמישלתרומתושהואאמיתי",
 ,ועתידהגורלהעלהקיבוציתבתנועההמתנהל
שלשורותשןרןתידיעלמסומלתהמציאות

הדמויותאתומקיפיםהנוסעיםאולם,-מושבי

החברתי.המעגלשבמרכז

בכסאותהשתמשוכברפעמיםהרבהכךייכל

שהמטאפורה ,המודרניבמחולהבימהעל

משהו,רציתיאבל .ומוצתהנמאסההזאת
את ,ולרעלטובהמקיפה,החברהאתשיסמל

שורות .באנשיםתמידהמוקףהקיבוץחבר

קהלשלי.התשובההיתההקולנוע-מושבי
אבל ,בצורתומשתנהאוביקטיבי,משהובמובו
ממש."להתבודדלפרטמניחאינן

זהבשלבמחזיקמהרקדניםאחדשכלהפומלו,
מאודברורהמטאפורההוא ,בידואחראו

היהיכולזהיי .הפרטיתציפור-הנפשלמיו
בעיני,אבלרמי.מעיר- ".אחרפריגםלהיות
 .נוסףמשהובהישדווקא,בפומלוזובחירה

נדושתפוזלאוהחלטי,חמוץלימוולא
 ,בקלותומתקלפתרכהמנדרינהלא ,ןיומיומי
אלא ,אדםאצבעותלמגעתוכהאתהמגלה

בקליפהעטופהמיוחדת,קצתהדריתנפש
כדור,שללאמיוחדת,צורהבעלת ,עבה

אוהמופיעשקוף,מסך-ברזלהברזל,חוטי

ףיחרניגודהיתההתאןרה,החלפתלפינעלם
ןסימליתממשיתגדראותהשמאחןרילסצינות

 .בזמןבו

(וגםהלאומיבמובוהחרות,שלילתתחושתאת
ידיעלרמיביטאהשטחים,תושבישלהאישי)
התאורהבעזרתשובומגביל,מדוייקתיחום
של ,גלברד)ניסוהקבועשותפועם(שעיצב
בריבועאסירשלבסולולמשל .התנועהמתחם

בלבדאחתבזרועהשימושידיעלאוקטו.אור
 .הבנותבמחול

הקיבוצי ,האדםשלנפשוכמו ,מעטאקזוטית

 .הפרטיאו

קיםילקיבוצניםשהמשמ ,הירוקוהנויהצמח

לביתיותוסמלאסתטיתאהנהמרכזרבים

נהיהג ;"פטריוטיזםלוקאל"ומשפחתית
מצבועלמעידיםכאח,דהציבוריוהגוהפרטית
שקיבוץיודעים,הכל .הקיבוץשלהחברתי

וערוגותיומוריקיםאינםדשאיו ,חברתיבמשבר

אתרמיאצלמעבירץיהעצעשבי-בר.מלאות
הכמוס ,יהפרטהרגששלהממשיתהמציאות

למפלסמעלמופיעשהואשעה ,דיווהס
מרחפיםבהומוארות,בקופסאות ,יהמציאות

בנפש,החבויותוהתאוותהשאיפות ,החלומות
 .מהקרקעמנותקיםחלונות-ראווהבמיני

גם ,שאתביתרחוזרזה-בימתייצורנאמצעי

יצרשרמיהיקף,-רבמחול ,"עירומהעיר"ב

כךאחרוהעבירוגראץתיהאוסטרבעיר

 ."הקיבוציתל"להקה

הואו Iבעבודותותר Iבהחזקב Iהמרכ

כוללוזהות, Iמת Iהבהמטאפורות
ואת-ותאורהתלבושותתפאורה,
שבתוכםהתנועה

פוליטיותדיעותבמחוללבטאעצוםקושייש
רבכוחההתנועהכיות.יחברתוהשקפות

הנוגעבכלחלשההיאאבל ,רגשותבמסירת

בשעתוזאתשביטאיכפ .לאינפורמציה

דרךכלאיויי :אשטוופרדריקהכוריאוגארף
שלרהיהבכאחותה'ןזאתבבאלטלומר

 " ..אישתי!

זריקתשל ,אירוניותסצינות ,אלהומול
גדר-רשתאותהאל ,הצופיםמולאבנים"יי

המזעזעבמשחקאו ,לאולםמהיהבביוחוצצת
אונסיםשכאילומתנפחת,אשהבובתעם

שלהחיאהכתרגילהמתגלה ,אותה
האופישמתברראחרירקעזרה-ראשונה.

אחדמכלה ,הזאתהתרגולתשלהסרקסטי
 ,בבובההעצורותסכולוזעמואתהחיילים
באלהנמרצותמכותאותהמכהכשהוא

שבידו.
מיצירותיולאחתניגשבארשרמישעה

 "מילואיםיומויי-לדעתי-ביותרהחשובות
כלברור.היהשלוגשירההדחף ,) 1989 (
מילואיםשירותשעברימ

 .טראומהעםחזר ,באינתיפדה

זעםשל ,הסותריםהרגשות
כל ,צדקי-אשלותחושה
 ,הדו-ערכיהיחס

לישראליהאופייני
שללמצביםשנקלע

סכנה ,שינאהגילויי
שלותחושהממשית
אחרימרדיפהדחיה

ונערות,ילדים
אבנים,המשליכים

לביטויירמאצלבא

 ,אומנותיותבצורות

מעברהחורגות

שלפלאקאטילאיור
אוהמציאות

 .סיסמאות

 ,בקרייןהשימוש
אתהמשמיע

שלמילותיו
צביקההמשורר

אתפתרושטיינפל,ד

מסירתבעית

אבלהאינפורמציה.
ההחלטות

-צורניואומנותיותה

ביותר,המעניינותת

דווקאהיו

אחריםבתחומים

 ,אחדמצד .לגמרי
במןסיקההשימוש

המזוקקתהנשגבה,

לו'לצהסונטהשל
 .ס.ימאתסולו

אתששימשהבא,ך

הנשיתהדמות

הניצבת ,בלבו
רשתלפניורוקדת

והארוךהמורכבהמחול

נבואורי ,צלם;ייחצות"

Midnight" ; Photo: Uri Nevo " 



 Rami Be'erבאררמי

כאחד.ןהגלןימהנסתרבןשישבשיר,מסתיים
 ,טשרניחןבסקישאןלשלכךכלהמןכרשירן

מנןכרנשמע ,"החלןמןתעלשחקייישחקי,
המיליםןתרגןםהמנגינהבעיבןדןמןזר,

תרםשפירא,אריקהמעב,דערבית.למןסיקה
לאט,לאטלךמתגלהבןזה,מפתיעלסיןם

עבריתיצירהבעצם, ,הןאהמזרחישהשיר

יצירתבעיני,הןא,מילןאים"יייןמןמןכרת.

למציאןתמןדעמחןלשלהרגישבתחןםמןפת

מבליהמסראתלהעבירהמצליחפןליטית,
ןהתעמןלה.העיתןנאןתאללרדת

לאתחילה,בןבןחרשהכןריאןגראףהנןשא,

במשמעןתןהמןגמרתביצירהמןפיעתמיד

אם-היצירהעבןדה,כדיתןךהמקןרית.

עלגןברתלעיתים-אמיתיבאמןמדןבר
המחןלאתןמןשכת ,הראשןניתהכןןנה

 .צפןייםבלתילכיןןנים

למןסיקה ,"חצןתיימאןדהחזקהדןאט ,למשל

כעבןדההתחילקלן,דכריסטיאןהמלחיןמאת

שהתכןןנהיצירה ,"לחץבתנאיייגבריםעל
המחןל .הלם-קרבשלהמןכרתבתןפעהלעסןק

ידיעלמבריקהבצןרהשבןצעזה,גבריםלשני
ייאמנןתבגדרהןאגםפסטמן,ןאריאיבגיאןרי

רמישלדמיןנןאתשהדליקמהכישנמצאה",

 ,לאשפהשהןשלכןלןליםשלגרןטאןתהין

עתהשזהלאפרןחים(חממהברןדר"ייכיפת

שהןאברזל,צינןרןתןמסגרתחלןדפח ,בקען)

 .במשקמצא

ןיטברןג'מיבנ ,מןסיקה- "לתזמןרתדריךיימ

Gu ide to the Orchestra" ; Music: Benjamin Britten " 

גברים.ביןןאהבהכאבמלאשנןצרהדןאט

 .ביןתרבןחזקהההןמןארןטיתהאןןירה

אתליהזכירההבחןריםשנישלהסיטןאציה

ברןמןבמחזה,המןפיעיםהמןרכבים,היחסים

 ."העכבישאשתיינשיקתהקןלנןעןבסרט

גברים,ביןןגןפניתנפשיתקירבהשל ,זהפן

בחלןנןתגםלדעתי, ,בןלהבחיןאפשר

ן"עיראמיתי"זמן"שבהמןגבהים ,המןארים

ןהמאןןייםהכמיהןתבממלכתשם,עירןמה".

 ,המציאןתשלמהמגרשמןרמים ,הכמןסים

בןחששרמי ,לינןליאןםשלריבןעאןתן

ןשןבשןבאןתה,לפרןץשנחןץ ,כבמגבלה

אגב,נשים.ןלא ,עירןמיםכמעטגבריםמןפיעים

להלבישאמיץ,לגמרילאמשהןבכךיש
אןליןת.-צניעבחגןרןתאלהמעןרטלןתדמןיןת

הקהל?של "המהןגנןתיילמןסכמןתכתשלןם

לרקדניןת.תנןעהיןצראינןשרמי ,אןמרזהאין
סןלןהןאשלןהיפיםהמחןלןתאחד ,למשל

דןאטשןבהןאגם ."חלןםייכנפיגמבן,לניצה

המשמשןתלבן,דעץקשתןתןשתירקדניתבין

גםןמקפצה.קרןסלהמין ,מעניינתלתנןעה

הנעןתהקשתןת ,הנעהמכשיר ,זהבמקרה

חפציםייבגדרהם ,מסתןבבןתאןמטהמעלה

שנןתרןשאריןתאלה ,למעשהשנמצאן".

 ."שחןריםםיימלאכישלמהתפאןרה

עיצבהןא ,רמישלהחדשןתבעבןדןתין

אןפנתיןת,קצרןת,תןחצאי , uni-sexתלבןשןת

למשלכאח,דןהבחןרןתהבחןריםשלןבשים

עירןמה".ב"עיר

אידיאןלןגיהאןדיעההבעתכאןאין ,לדברין
ברןחמשהןפשןטאלא ,המיניםשןןיןןשל

הזמן·

שלהביתןכןריאןגראףקיבןץ,חברהןארמי
מיןח,דמצבזהן .הקיבןצית"המחןללהקת"

ןבמשךעןנהמדיבקביעןת,לעבןדהמאפשר

מבצעים.שלקבןעהקבןצהעםהשנה,רןב
אםאפילן .מצבןליתרןנןתהיטבמןדעהןא
שהמנהלתמהלכלמסכיםהןאתמידלא

הלהקההנהלתאןארנןן,יהןדיתהאןמנןתית,
במסגרןתגםעןבדשרמימאז .מחליטים

עםלעבןדתןבמקבילןבחן"ל,בארץאחרןת,
הןקל.הביתיהלחץ ,שלןהביתיתהלהקה
כגןןהלהקה,צרכילפיליצןרהצןרך

לקהליםלכשעצמן,המעןלןתבעבןדןתין,

על-לביתיןתנמנעבלתיתשלןםהןאצעירים,
כאחד.ןחסרןנןתיהיתרןנןתיה

לןמראפשראישלן.-30השנןתבאמצערמי
ביציקתכןחןייחןדית.תנןעתיתלשןןלןשיש

תנןעהשלבימתייםבאמצעיםןרעיןנןתרגשןת

הנמשכיםלמחןלןתחיבתן-חןלשתן .ןתאןרה

מדי,מןקדםמשעה.למעלההפסקהללא

ןלסכםלנסןתבלב,דיצירהשנןתעשרמקץ
עםנמנההןאספקללאאבלעבןדתן.את

יןצרןהןאבארץ,הכןריאןגראפיםצמרת

 .לפניןשעתידןןמרתק,מיןחד

באררובילשיצירךתיךרשיובת

rf-

תאןרהתלבןשןתעיצןבעיצןבמןסיקההיצירהשםשנה

תפאןרה

גלברדניס(קןןר~ברטהחייםבןפאןלסןנטינה 1983
גלברדניסןאבןקסיספנינהבאררמי-חייםמריןסיסןסאלבאהמןןת 1984

 !הדרימשהמיכאלהעץ

גלברדניסןאבןקסיספנינההדרימשהפרןקןפייבסרגייןהזאבפטר 1984
באררמי

גלברדניס(אבןקסיספנינהגרןניבשלמהלשיריםמחןלןת 1985
גלברדניס(גרינ~פויהןדיתסנססןקמילהחיןתקרנבל 1986
גלברדניס(שפנגנטלאןרה ~הרמיכאלזהביעןדדאטאדןסלןס 1986
198 סגלקןרליהדבירדןדמןנקמרדיתמבט 7 --------._ 
198 גלברדניס(גרינשפביהןדיתבריטבמיב'בנגלתזמןרתמדריב 7
גלברדניסב-ארי .!lיןסי _י /jסטרבינסאיגןרקןנצרטנטייםמחןלןת 1988
גלברדניס(גרינשפביהןדיתקאדיןפןלןסםקהשןלית 1989
גלברדניסב _ ~~ן_נ~לאןרהבאררמיבאך .ס .ימילןאיםיןמן 1989
גלברדניסבגרינשפביהןדיתסטרבינסקיאיגןרםקלפיהמשחק 1990
גלברדניסןבאררמיבאררמיאדאמסןו'גתזזית 1990
גלברדניסןשפנגרטלאןרהבאררמי-קןלאג'אמיתיבזמן 1991

קלןדאלכס

גלברדניסןרןדדאפרתבאררמי-קןלאג'שחןריםמלאכים 1992
שטיינר,יגאלקלןדאלכס

גלברדניסןבאררמיבאררמיברברסמןאלחלןםכנפי 1992
גלברדניסןבאררמיבאררמיקלןוכריסטיאןחצןת 1993
גלברדניסובאררמיבאררמי-קןלאג'עירןמהעיר 1993

קלןדאלכס



בתחוםשינוימסתמוהאחרונותהשניםבשלוש-ארבע
יצירהעוטימשלשניםמקץ .בארץתיהמחולהיצירה

כשרונותשלשפעיש ,ואישיתרציניתכוריאוגראפית
יותרלפתענולדולאביטוי.להםםיהמבקשצעירים,
 .השתנתההאווירהאבל ,כשרונות

בוצעושעבודותיהםהיוצריםמביןמעטיםלא
חודשבסוףשהתקימה ,"מסךייהרמתבמסגרת

ייגווניםיבמופעעבודותיהםאתהראו ,' 93אוקטובר

שתפקידהמסגרת- "גווניםיילבניגוד .האחרון "במחול
אמורה "מסךהרמתיי-דרכםבראשיתיוצריםלגלות
שלההפקהמלאכתאתהאומניםעללהקל

 .יצירותיהם

המטפליםהממשלה(משרדיהאומנותיהממסד
באירגוןמרכיביםמספרלשנותהחליטבמחול)
מנהלהמונהכלקודם .השנהמסך"ייהרמת

 ,"במחולב"גווניםכמושלאדביר.דודהוא ,י 1iIהאומנו
ליוצריםפנהאלא ,שתבואנהלהצעותחיכהל'אהוא

ב"הרמתלהשתתףלהםוהציעהתרשםשמעבודתם

 ·מסך"

תיהישראלהכוריאוגראפיהבתחוםקורהטובמשהו
ימדיותרהמושפעותעבודותגםישתמיד .הצעירה

חזרהלמעשהאבל .מנוסאיומכךמוכרות,מדוגמאות
 ,אישייביטושל ,עצמיתיצירהשלרוחאותהאלינו

 ,-40וה-30הבשנותשראלייההמחולאתשאיפיינה
מבצערקלהיותולא ,ליצור ,בעצם ,נדרשרקדוכשכל
 .מבריקוטכנאימיומו

מימין:למעלה
 "רךפהיי

בוררתמראפיה:אוגרכורי

דגוןגדיצלם:

" A Soft Mouth " 
Choreography: Tamar Borer 
Photo: Gadi Dagon 

 :למטה
 "שביריי

דרנעה :אפיהאוגרכורי

דגוןגדיצלם:
" Fragile " 

Choreography: Noa Dar 
Photo: Gadi Dagon 
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שמאל:

יידיו-כאן"

פינטוענבלכוראוגרפיה:

אהרוןאיתןצלם:

" Inky " 
Choreography: Inbal Pinto 
Photo: Eitan Aharon 

משמאל:למטה

ייביצים"

ויזנברגרץמימיכוריאוגראפיה:

דגוןגדיצלם:

" Eggs " 
Choreography: Mimi RatzWeizenberg 
Photo: Gadi Dagon 

מימין:למטה
למאה"ייסיכוי

פינטו,ענבלוביצוע:אפיהאוגרכורי
פולקיוסיפולק,אבשלום

פרנסדורימוסיקה:

אהרוןאיתןצלם:

" The Odds are One in a Hundred " 
: Choreography and dancers 

, Inbal Pinto, A vshalom Polak 
JosefPolak 
Photo: Eitan Aharon 

How to Grc;>w Young 
Choreographers 
"Haramat Mas~ach" 
Showcase Pertormances at 
the Suzanne Dellal Centre 
In the past three or four years, there is a 
marked change in the attitude of young 
Israeli dancers towards choreograhic 
creativity. As was the accepted attitude 
in the 1930s, the dancer isn't expected to 
be just a brilliant technician, he or she 
is also encouraged to experiment in 
creating ehoreography. 

The works shown at the "Haramat 
Massach" at Suzanne Dellal were new 
dances as well as some already performed 
at the "Gevanim Be'machol" there.[see 
"I.D.Q. nr.2] The artistic director of 
"Haramat Massach", David Dvir, didn't 
wait for the young choreographers to 
come forward with suggestions, but 
instead approached them, asking for 
ideas, and also offering them the 
important chance of repeat performances 
of the best works presented at "Gevanim 
Be'machol". 



לרעיונותפתיחות
טבועהחדשים

האמן.שלבנפשו
חדשרעיוניעולם
לאפשריכול

שלשלמהצמיחה
אמנותיתעשייה

סיכויבוויש
היכולתלרענון

כן,אםהאמנותית.

אתלנעולמדוע
צעירילפניהדלת
בפניהמחול
חדשיםרעיונות

מחול?של
מרגוליןירוןמאת

בפניכזודלתנועליםכיצד
הצעירים?

מהםלמנועהיאהשיטותאחת

החדששהרעיוןבאמנות,לצפות
השתמשהבהשיטה .בבסיסה

כלפיגראהםמרתהלמשל,בשעתה,
סוקולב,אנהזוהיתהתלמידיה.
יצאהההנחיהאתלהמרותשהעזה

פוקיןמיכאלשלהקסמיםעולםאל
 .בכשרונוונשבתההרוסי

דירעיונית,תחרותלנטרלעל-מנת
המכשירויחידאחדמרכזביצירת

שנים.לאורךמורים

רעיונית,תשתיתבהעדר
צעירינוובצדק,הושפעו,

שלהקךהמהאופנה
התקשורתאמצעי

המחולאלהאמריקנים,
מאליוכמובןהגיעוהחזותי
שלמהדרישהוכחלק
והמשך-הכלליהרעיון
לרעיונותהפתיחותביטול

חדשים

מאפשרתאינהבחשיבה,דיוןמניעת

 .הרעיוןשלעינייניתוביקורתבירור
התלמידלבתשומתהפניית
הכללי,במרחבמשנייםלפרטים

ושומרתמהותידיוןמאפשרתאינה

הקונפורמיסטיתהמסגרתעל
בשם .פונטציאלייםממורדים

 ,המודרני"ייהמחולכ,ןכלהמפתה
שלעבודתהדרךהכלבסךשהיה

סנטורותשוןטדשלאחתתלמידה

מיהקראוס,גרטרודאתהזזנודני,

-השולייםאלכהןוירדנהארטובה
הותרנושלהן.היצירהחייבעצם
כדירקלמעשה, .דואבותאותן

כיצדעיניהן,במולראותשיוכלו
התחפושתבעלהמכניהעולם

הקלאסיותהפיגורותשלהחזותית
-הזר"ה"כובשאתהצידהמסלק
שנה, 20כעבורגראהם,מרתהאת

 .-70הבשנות

זה.מגורלניצלהתנאילוישרהרק

האמנותיהממסדבעינישנחשבהמשוםשמא

אמנותי?למחולולאלפולקלורהשייךלמשהו

כפילה,בסתירהאורוח,ללאגוףעבודות
לאנגרולנדהגדולהאנגליהפסיכולוגשמזהיר
שלתהליךיוצרותאינןהחצוי"),(ייהאני
אשליהאלאהאדם,שלהפרטיהעולםצמיחת
 .בלבד

הציבורעבוראלמוניםנותרוהאמנות"ייפקידי

אתהמשלמיםהאמנים,עבורוגםהישראלי
רקדןולונולדלאבינינו .החלטותיהםמחיר
מהלךמשנלקחכי .ינסקי'ניזשלבדמותואחד

תלמידי ,מצעירינוהרעיוניוהבירורהחשיבה
מבוססת,לאתקווהעםנותרוהםהמחול

עליהםשיבואהחזק,הזר",ב"כובשתלויים
שוטים,במבוגריםאואותם,גםויכניעמבחוץ

הרעיוןשאתמאחרטכני,עולםלהםשהבטיחו
בארץהמחולאמנותבראשיתשצמחהייחודי,

-ההכללהרעיוןלמעןמהזירהסילקו ,שלנו
שלכליתיהשהתפתחותו .החזותיהרעיוןקרי

להתמזגשאיפהלמעיןהצטמצמההצעיר
ידיעלשהוכתבהתנועתית,לתבניתולהדמות
 .המכאנייםהאומנים

שרידיאתגםסילקההמכאניקה
ליופיהכמיהה

אתגםסילקהוהמכאניקהשניםעשרעברולא
אפילוכאןנולדלא .ליופיהכמיההשרידי
שהגיעולאחרגםכיאחד.גדולקלאסירקדן
לאעצמו,ברישניקובאתשלימדומוריםלכאן
שנגוז,המיוחדותרעיוןאתלהשיבהיהניתן

 .לתחיה

יצירהמעשהשהכתיבזעם,יצרהתיסכול
 .הכלליבמישורהזעם"ייאמנישלזרם .בהתאם
 .האדםשלהתינוקיתההתפתחותראשית

קריעתבונים,חירהשתנות, ,נפילותחיבוקים,
לקיחתרבייה,אבריחשיפתהריסה,ם,ידבר

בתחוםמינימליתמיומנותוטיפוח.לפהחפצים
אלו ...הברותהשמעתהקשה,ריצה, :מצומצם

 ".הזעםאמנייישלהחזותייםהאמצעיםהם

משמעותיתתרומהלישראל
הריגשיהכשרוןשלבפיתוחו
מהותית,שינויבנקודתלהתהפך
דמותלעצבניתןלאשבלעדיה
מחוליבזמןמחולית

אין ,שלםמהלךליצירתהנחוץ ,ידעללא
עלהתקבלההחזותיתהתבנית .ליצוריכולת

בהוהשאלה .בהתלהבותהמימסדאנשיידי
למהובכאב:בלחשמהדהדתעודנהפתחנו

לאלמהחדשים?לרעיונותדלתותלנעול
מעולמםלחברתנולתרוםלצעיריםלאפשר
מחינוךהנובעבתסכולםלראותלמהשלהם?

אמנותי?ביטוישגוי

חשובחלקנשללמהצעירים
החיוניתמהסקרנות

האומושללהתפתחותו

 ,ובצדק ,הושפעורעיונית,תשתיתבהעדר

התקשורתאמצעישלהקלהמהאופנהצעירינו
בןוכמהגיעוהחזותיהמחולאל .האמריקנים

-הכלליהרעיוןשלמהדרישהוכחלקמאליו
כל .חדשיםלרעיונותהפתיחותביטולוהמשך
שהאהבה ,לשאיפהבטבעיותהובילואלה

האומןמנסהשאליהם ,החפציםביןתמצא

מרגוליןירון :רוקד;ברוןאלדד :;צלםדוד"בריתבנייימחולות
Yaron Margolin in his solo "Davidsbundlertanze" ; Photo: Eldad Baron 



השראהשואבשבמיטבומחול,זהולהדמות.
הפשטה)-(אבסטרקטהכלליותמרעיון

כאותומתאר,הרקדןהפסיכולוגי.ומהוידוי
אתלבטאיכולתוחוסראתהרופא,בפניחולה
הואטיבעו.אתהתואםמהדברוליצורעצמו

תרוציםשלמקובלתסידרהבאריכותמתאר
שיטהלואיןלדיאלוג,פרטנרלואיןכגון:

תקציב,לואיןמתאים,לבושלואיןטכנית,
מכוערשהואגמיש,שאינומגלההואולפעמים

שאינןנעליםנועללעיתיםוכו',שמן-
נעלייםעבודה,נעליכגון:לרקו,דלומאפשרות
סיבתאתמתארהואהמקריםברובצבאיות.

כעסבדידות,כיאוש,לפעוליכולתוחוסר
אישיותהעדרעצמית,התרסקותואבדן-דר,ן

להתמודדיכולתוחוסראופיחוסרבימתית,
הצלחה.אויופיעם

מאמיןואניחשתי,יל,דבעודידרכי,בתחילת
אמנותהואשהריקודצעיר,כלחששכך

גבולעםלהתמודדהאדםשלכושרושבבסיסה
והןהגופניכושרומבחינתהןהאנושית.היכולת
זאת,להגשיםכדיהרגשי.כושרומבחינת
ליצורלישיאפשרסו,דוכלדרךכלחפשתי
עצמאי.מחולורעיונותירגשותיממהלכי
האמצעיםכלאתלמצותהיתהשליהשאיפה

אהיהשלאמנתעלהגופניים-טכניים
אתלבטאבאמצעיםמוגבל

מחשבותי.והלךרגשותי

הגדוליםמהצייריםלמדתי
-התחנכתיברכיהםשעל
אתלמצואללמודשיש

מהלך,שיאפשרהרעיון
רגשות.שלטבעיתזרימה
איךלדעתכדילמשל,
שמבטאמהלךרוקדים
המשתנהשמחה

ושובכעסלעגמומיות,
לזהותוישגדולה,לשמחה
כפי-אנושירעיוןבדמות

איוב.במיתוסלמשל,שמצטייר,
יותרעסוקיםשהצייריםברור

המהותיהשינוישיא.רגעיבהקפאת

יצחק,עקדתשלזהכגוןביותר,הגדול
גילויברגעהאחרונההסעודההגר,גרוש

לפנירגעסיניבהרמשהאוהבוג,דהתלמיד
להתנפץעומדיםהנשגביםשלוחות-הברית

כהןכירדנהגדולהרקדניתלמחול.שייך
תנועתאתמהרעיוןלדלותרקדניהאתמלמדת
בזמן:הרגשהתקדמותתהליךאתהרגשות,

והופכתמולדתהמעירהפורשתלוט,אשת
 ...יקיריהגורלאתמגלהכשהיאמלח,לנציב
וגילויהתפוח,אכילתלפניאדםשללבותום

 ...גורלואתהמשנההרגעלאחריצריו

בספרוומדגישמוסיףעירונינפתליהאסתטיקן
הרעיוןאתלזהותישכיתלוי",הבלתיייהמחול
עלכימוסיקאלי.ורעיוןתנועתיכרעיון

בזמןבותואםלהיותבמחולהנפשיהתהליך
פיהשעלשבמוסיקה,והרגשותהגוףלתנועות

התנועהועלהמוסיקהעלבמחול,נרקד.הוא
המרכזיהרעיוןעםבתאוםלהמצאהגופנית

הרגשית;ההתפתחותמשלבישלבבכלשלו
ולקראתו.הגדולהמהותיהשינוימשיא

שארביןמכילהלריקו,דהמתאימהומוסיקה
מהותיים,נפשייםמיפניםגםתכונותיה

זאת.שמאפשרים

חשתי,יל,דבעודידרכי,בתחילת
שבבסיסהאמנותהואשהריקוד

גבולעםלהתמודדהאדםשלכושרו
כושרומבחינתהןהאנושית.היכולת
הרגשי.כושרומבחינתוהןהגופני

הופעהעללשמורכיצדגםשלמדורקדנים,היו
סדרבמיוחדאותישהרשיםזוכר,ואנינאה.

תזונהעלששמרניז'ינסקי,שלהקפדנייומו
שלאוהקפידההשכלה,טיפוחעלנכונה,

היתה,שעלולהספורטיביתבפעילותלהשתתף
סקרנותובעתיד.גופובכושרלחבללדעתו,
זמרלשליאפין,בעיקר-גדוליםלאמנים
ולמדיל,דכמונצמדשאליוהגדול,האופרה

והמישחק.האיפוראמנותאתממנו

הואחדשים.לרעיונותפתוחהיהניז'ינסקי
חדשהמחוליתתופעהכלובחנוהכירוופוקין

בעצם,וזו,האומנות.בתחוםחדשרעיוןוכל
הפוזות,חמשתולאהאמיתית,הרוסיתהשיטה

גםראיתםומזוית-נוטיםקטניםשאנשיםכפי

לחשוב.בצדק,

מהצעיריםכיחש,אניזאת?כלכותבאנימדוע
החיוניתמהסקרנותחשובחלקנשלל

שהמוריםלי,ברורהאומו.שללהתפתחותו
לפרנסתם.אמוניםלשמורחייביםהותיקים

לריקודמוריםהרבההכשירוושהמוסדות
מסוימתמידהבזאתישהמדינה.אתשהציפו

ללמודניתוהאםדבר:שלבסופואךחגיגה,של
עלללמודשישאוחולים?מאנשיםרקרפואה

גםהרפואה

מהבריאים

לריפוי?ומהמומחים
הריקודמוריכללא

לאבאמנות,עסקו
אפילוהיתהלכולם
בצילולחיותהזכות

לכןאמיתי,אמושל
התבוננותמזויתהרעיוואתלראותהוכשרולא

הקפאתאלאאינההמוסכמהושונה.חדשה

עלמסוים,ארועעלמסתכליםשממנההזוית,
מהםנדרשתלאגםלכורעיוו.עלאויצירה,

לבעיותהבנהלאוגםמוסכמותפריצת
היוצר.אתשמטרידות

אמניםהצעירים.אלהואזהדברי
אתאמנים.אצלאמנותלומדים

ויסייעשיבואבכ,ןתכירהאמו

שלאכךלהתפתח,בידך

ההצלחה,שללהעתקתהפך
בטרםקיימתשהיתה

נולדת.

בטהובו,אתלימדסליירי
כלליסט.ואתשוברטאת
מלומ,דגםיצאמהםאחד

ומומחהידעוגםרגיש,גם

גדולואישלמוסיקה,גדול
מכךפחותעלומיוחד.
 .להתפשרלצעיראסור
שלהמורההיהפוקיו

הנערוניז'ינסקיניז'ינסקי,

שיצרהראשוו,במחולרקד
ביה"סתלמידיעבורפוקיו

פטרבורג.בסנטלבאלט
שלהתקדמותועל-פי

רקלאהיהשפוקיונראהניז'ינסקי,
מורה,גםאלאגאוני,וכוריאוגראףגדולרקדו
לתלמידו.השראהלתתכוחבושהיה

לנוישדרכים.פרשתעלהיןםנמצאהמחןל
אתבעזרתםלפרןץחדשיםרעיןנןתהיום

המבנה.שלאןהצעדיםשלהקפןאההמסגרת
ידעשןהכלכי ,לדןוהיןםקשהכךעלאך

חדשים!מרעיונותהצעיריםאתלהרחיקאחת:
התאריםבעליעלשנפלהפרנסהפחדזהאולי

חוסרזהאוליעצמה.האמנותוחסריבאמנות
התקשורתלחסדיהנתוןהדורשלמזלו

מפתעלשהשתלטוהמאה,ובעליהחזותית
בעיותיהשורשיה,אתלהביומבליהאומנות,

היובהמהעת,להבדילהאמיתי.תחומהואת

בעליאצילים,בידינתןניםאמנןתתהליכי

פלאפלמןכרימעיוהםימינןשלהממןן
בןניםשמם,אתלפארוכדישהתעשרו,
בהתאםתנאים,ומכתיביםתיאטראות

לחינוכם.

דרכים.פרשתעלהיוםנמצאהמחול
לפרוץחדשיםרעיונותהיוםלנויש

שלהקפואההמסגרתאתבעזרתם
המבנהשלאוהצעדים

המערבי,בעולםהמחןליתבמפהלכשנעייו
לאמנןתגםחדרהרגשישהמרחבנגלה,

בראשיתהרוסייםהאמניםשלהמחולות

בפיתןחומשמעותיתתרומהלישראלהמאה.
שינןיבנקןדתלהתהפךהריגשיהכשרוושל

דמןתלעצבניתולאשבלעדיהמהןתית,
הדמןיותעיצןברעיוומחןלי.בזמומחולית

יירןחיצירתעםהרןסיבמחולהחלהייחןדיןת
ייפטרןשקה".במחולןהמשכופוקיושלהורד"

התנועהאתשפישטהכללי,הרעיוןלדעתי,
היצירה,שלהמחוליהמבנהאתויצרבמחול
ןהמשכןןיזנטלהאחיןתבמחןלןתבןינה,מקורו

שלתרןמתהאתלראותבליאבלבארה"ב.
אתלהביןנוכללאאשכול,נועהע"יישראל
הייחןדיהמרחבביושהתרחשהמיזןג

יצירתשלמהןתיתשינןיבנקןדתהמשתנה,
התנןעתי.התחביריהמשפט

מנקודתהרגשיהרעיוןאתלראותהיכולת
באמצעיםולהגישוושונה,לגמריחדשהמבט

מהןתי,באןפוהמשתניםיסןדייםתנןעתיים

בביתשראשיתההישראלית,התרומההיא
כהו.ירדנהשלהאולפנה

~-

 3ך



I 
I 

מישורינתומאת

~~ 

בקאתךרלהמפגשא.
אןלסטאדיןס?אתה,זה

אני!זה-כן,

בדרשתךשניאצתשעהמחסידי,ךשהייתיזןכר

העתיקהבירתה ,) Turku (טןרקןשלבקתדרלה

הכמריסאת , 1688בשנתפינלנ,דשל
 ,-12הקארלהמלךןאתןהגרגרניסהחמסניס

שלאבגדי,ךאתמעליךקרעןתקפן,ךהסןאז
 ,בקתדרלהעירןסןרצתשניס,במשךהןרדת

 IIהכמןרהבןשתאחדיןסתחשףגסכך IIצרחת

בציבןרנחשבתאךחיי,ךימילכלןנאסרת
היןס?ןעדמאזןהןמניסטקדןשלמעין

זןכר!שאני-ןדאי

נכחתי-1993בשעתה,לשמןעתשמחןדאי

 ,עצמהקתדרלהאןתהבתןךשבןצעהבאןפרה

מילאןמקןמךןשאתארןע,אןתןשעלילתה

ןגסרןטןנןאסההזמרגסבן-זמנית,נהדר,

פטמןאסהשלבמןסיקהקילפין,יאנההרקדן
 .למןסאריראייהשלןבכןריאןגרפיה

רקדן?ןגסזמרגסמה?-

אצללהסתפרסןףסןףמןכןהייתאילןכן!

II הישראליתבאןפרהמסביליה"הספר
שמשןן IIבבאמסטרדסצפיתןאילןהחדשה,

 Tero Saarinen at "The Bourse" IIבןרסה IIבסארינן\(רו

העכשןייהאןפראשבימןייןדעהיית ,"ןדלילה
ןסיככןןשעל ,ןגרפיהאלכןרימאןדמתקרב

בעתמחןלבןמרהיבזאןפרהלבצעילמדיטבע
 .אחתןבעןנה

תןדה!להסמסןר !יןפי-

פלשהשכןריאןגרפיהלדעתאןתךמענין

בהן ,אמנןתתערןכןתלגסבהלסינקי

לרביסאחדןידיאןממסךסיגצמןמתעןפפיס

הממןקמיס ,שןנןתןבצןרןתבגדליס ,אחריס

ליצןרמעיניךיסעןהתןבכןריאןגרפיסבמבניס

המתןכנניסאןגרפייסיכןרמהלכיסןלחןןת

מראש?

כיסנןמחל,במקןבמןרדיסהסאס !כן-

 .חסןתיאתעליהסלפרןשאשמח ,ןתילמןסר

ורהכבבטרםמופגשב.

הבאלטעבביצן ,ןבינסררןסג'של IIהחתןנה IIל

התקיימןעליההחזרןתןאשרי,הלאןמהפיני

(שפתיחתןהלסינקישלהחדשהאןפרהבבית

לשיחהנקלעתיהשנה),בנןבמבר-30לנןעדה
 ,"הלאןמיהפיניהבאלט IIמנהלעס

בין ,הסכמנןבהאןטינן,יןרמהאןגרףיהכןר

אןהדשביצירןתהאקספרסיביןתעל ,השאר
תבןצענהזןעןנהבש , IIמבןל IIן "קיר"-נהרין

שאישראןטינן, ."שבעבתלהקת"ידיעלשס
הטבעשלהגדןלהההשפעהלגביתחןשןתיאת

בעלןהאקליסןהאגמיס,היערןת(נןפי

 ,ןאןרחןשךשלהחריפיסהצפןנייסהניגןדיס

הגדירהפינית,האמנןתכללעלןכפןר)חןס

אןמץרגישןת,לבטאכשאיפה IIןתיפינ IIהתא

פרטהןלכיס ,זהבכיןןן .אליןתנןאמןצין

טרןהכןריאןגרפיסגסעצמן,אןטינןליןרמה

ןקנתרטיקאינןארייה , Tero Saarinenסארינן

שלהןהכןריאןגרפיןתשגס ,קןןאנדסטרןס

 . IIהלאןמיהפיניהבאלט"ידיעלמבןצעןת

אןתיהקסימןי,נכחתשבהס IIהחתןנה IIקטעי

אףאלאהכןריאןגרפיןת,באיכןיןתרקלא

חןזרזהדברלחלןטין.כעכשןןישנראה ,בסגנןן

היאאיכןתיתשיצירההעןבדהאתןמדגיש

עבר, ,הןןהיגןרמשלמןצלחתסינתזהמעין
עתיד.ןאף

 IIהלאןמיהפיניהבאלט IIשלבגןנירהןקנןיד

בצד ,הכןללןת , 94-93עןנתמתכניןתמצטייר

הקלאסיתבגירסתן IIהברבןריסאגס IIן IIיזל'גיי

מןצארט, IIאת ,בןרמייסטרןלאדימירשל
ייערבג'ןןמאת 'בעיניכסבןכט'מןךןנןשאיס

ןכןןנימאייר,אןטינןיןרמהמיצירןת "משןלש
II סטפ_טקסטII באלטייפןרסייטןןיליאסשל

כמןחדשהבכןרהבאלאנשין,של IIאימפריאל

שלבאלטיסןערבאןטינן,מאתשס)(ללא
לפי IIהאביבפןלחן IIאתהכןללסטראבינסקי

 "החתןנה IIןאןטינן,של IIפטרןשקה II ,ינסקי'נז

רןבינס.ז'רןסשל

והמחולהאמנויות"לילג.
הלסינקי"בפסטיבל

ןאנסמבליססןלניס ,ןכןריאןגרפיסלרקדניס

אתהמהןןה ,האמנןיןת"ליל"בניתנן ,מחןלייס
אפשרןיןתהלסינקי",פסטיבל IIשלמרכזן
מןגבלןת.בלתיכמעט

כברשהשנה ,זהןאמנןיןתמןסיקהפסטיבל

להזמיןמראשיתןכמעטןהנןהג , 25לןמלאן

לפנייסדמחןל,שלןאףמןסיקהשלבכןרןת
המתמשךהאמנןיןת",ליל IIאתשניסחמש

 .בןקרלפנןתןעדצ IIאחהמשעןת

ןכלןהתיאטראןת,הקןנצרטיסאןלמןתכל
הרחבלקהלפתןחיס ,ןהגלריןתהמןזיאןניס

ןבכןלס ,תשלןסללאאיש)אלף-100(כ

תיאטרןן,מחןל,מןסיקה,ארןעימתרחשיס
ןספרןת,שירהפלאסטיןת,אמנןיןת

דןגמאןתשתי .אלהעסאלההמשתלביס

המבצעמפיקיבלתיתיאןרןשאת ,אןפיניןת
הרקדן-כןריאןגרףשלמןפעיןהין ,עצמן

בישראלהןפיע(הןאסארינןטרןהמעןלה

נפלד) IIשרינהשלהמחןלמערביבכמה

הרדיןתזמןרתשלהמאזיניסקהלאתששעשע

בניצןחן ,ייפינלנדיה"באןלסשביצעה ,הפיני
חלןס IIאתסאראסטהפקהיןקהשלהמצןיין

מתרןצץכשהןא ,מנדלסןןשל "קיץליל
פןק'! IIבתפקיד

ב"בןרסה",שנערכהתמןנןתתערןכתבפתיחת

ןהמחישהתמןנןת,מןהכיסןיאתסארינןחשף

 .תןכנןאתבריקןד

חשיפתשתןכנןגבריס,זןגשלמעןלהבדןאט

טכניתברמהחשיפהביניהס,היחסיספרשיןת

מקןרית,בצןרהשניצלהגבןהה,ןכןריאןגרפית

ןנפילןת,הליכןת ,הצןפהבזיכרןןהנחרטת

ראשהנעןתאגבידייסןהליכןתעמידןת
המתפתחןתקןליןתאנחןתןאףרגלייס,ןהנפןת

בחלןנןת ."סאבןי"בתיאטרןןצפיתילזעקןת,

דןאטיס,ןנשיסגבריסרקדןחנןיןתשלראןןה

היהניתןןברחןבןת,בפארקיסבעירןס.כמעט

המלןןיסשבריקןדיסהאנרגיןתמשפעלהנןת
 ,יןתרמעןדניסןממחןלןתןרןק,אז'גבמןסיקןת

כעיןאףןביניהסןאחריס,עממייסנייסיפ

II דבקהII מרתקתטןרקית. 



אתנומינןארירקדאנדרסן"ייעמוסבמוזיאון

האליםוכעסותלונותיואתהכואב,לבוהגיגי

בנקודתהקשה.בכלינגןבלוייתהחברה,על

כלפיחיובייםורגשותמבטיםהיפנהבהרגיעה,
רגלי,נמשכוובעקבותיהםעינינונתחברוצופיו,

נמוכה,מדרגהגביעלישבתיבובמצבשנותרו
יידואט"-לרקדןסביבופנטומימהלמחול
הקהל.לצהלתשזכה

בתנועהסמינרהחמצתיבוזה,ארוךבפסטיבל

מחולמופעיושניאפריקהבתרבותובמחול
אינגוןהכוריאוגרףלהקת-מסקרנים

בתחרותזוכה ,) Ingun Bjornsgaard (ביורנסגור

להקתה.בביצועלינקהסוזאנהמאתהעכשוית
בכורתואתגנרליתחזרהלראותזכיתיאבל

ידיעלשהוזמנהאחיות",ייהו,היצירה
ליסההצעירההכוריאוגרפיתמאתהפסטיבל
הפרסבעלת ) Liiza Rusakanan (רוסקאנן
בפינלנדהכוריאוגרפיםבתחרותהראשון

הצעיר,המחולבתיאטרוןעובדתהיא .-1992ב
להיווצרותןגםהאחראייימינימי",השלוש,בן
לילדים.מיוחדותכוריאוגרפיותשל

הייחודיהבמהמבנהאתהיטבניצלהזויצירה
מזרחשלהתרבותב"מרכזהאולםשל

עם ,הבמהבשמאלגבוההמרפסת-הלסינקי"
שם-אליההמוליכותתלולות,מתכתמדרגות
הכוכבים)אורשהעיד(כפיב"שמיים"ישבה

הבוגר",ייהאחומתחתיההמתה.האחיות,אם

בחלומותהנזכרותהאחיותבדמיוןהקיים
הביטוייםהןנתאפשרובמחול .ילדותן

עגמומיותשכללו ,הקבוצתייםוהןהאישיים

הסצנותשלהתכניםהיטבוהוגדרו ,ועליזות
נקודההשונות.והתיאטרליותהמחוליות

ש"אםהעובדה,היתהבולטתריאליסטית

שלאמהידיעלבוצעההאחיות"

רוסקאנן.ליסההכוריאוגרפית

לומווחוזהעםחוזרמפגשו,
למחולס"ביהמנהלתרינא,טאריהעםהמפגש

אותישימחבהלסינקי,לתיטרוןשבאקדמיה

ביןזהבמוסדהממשיתהקירבהסיבות.מכמה

שלהעתידלרקדניתאפשרלתיאטרון,מחול
בכוריאוגרפיותכחובבניםלהראותשלאפינלנד

שונות.תיאטרוניותגישותהממזגותהחדישות,

עםהקשרעלגםהמנהלתמפישמעתיבקינאה

המתבטאסיבליוס,ע"שלמוסיקההאקדמיה
שעורילקחתלמוסיקאיםאפשרותבמתןהן

צעיריםמלחיניםעםבקשריםוהןמחול,

מוסיקהלכתובהמוזמנים ,ורציניים
למחול.ס"ביהידיתלמשללכוריאוגרפיות

היתהלבי,אתששבתהנוספתחשובהנקודה
בשיטותשהתמחתהזו,שמנהלתהעובדה

לימון,חוזהשלהכוריאוגרפיובסגנוןההוראה
זכרוןגםעלהכאןלתלמידיה.זאתמעבירה
שנותשלהשניה(המחציתהזמניםמןמסוים

חוזהשעוריאתבפסנתרליויתיבהם )-50ה

הואבניו-יורק.הולשבקארנגיבסטודיולימון
שאורכה ,מסוימתתנועתיתתרכובתמלמדהיה

אומקצרואזפעמות,ארבעהיההמוסיקלי

בחצאי "תנועהייאותהשלהזמןאתמרחיב

איפשרובכךפעימותבשלישיואףפעימות,
שגםללמו,דהמוסיקליומלווהולתלמידיו

עודהאמנותיתבמוסיקהשהתרחשכפיבמחול,

צירופיאותםאתלנצלניתןהמאה,בראשית

וביטוייםתנועתיותעוצמותליצירתתנועות
אומדחיסתםכתוצאהשונים,וצורנייםרגשיים

משתנה.מוסיקליבזמןמפיזורם

פינלנדשלהבאלטמנהל-אוטינויורמה
Jorma Uotinen - Artistic Director 
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הרמות,בכללונדוןלמחולהאקדמיהמבחני-קלאםיבלט

מודרנימחול

 II:aו
שונות.טכניקות-

לבגרות.גמרעבודותהנחיית

ונוריאוגרפים.רקדניםעםמפגשים

יםמופע
תודרנילתחולםדנא

מקצועיי~כוריאוגרפיםבהדרכתומעךהי'מכתהורקדניותךרקדניםמיועדתהטדנא

הארץ.ברחבישוניםבאירועיםמופיעההטדנא

.מוגבך).המקומות(מטפרקבךהמבחנ~ךעבורמנתעךיתקשרוךהצטרףהמעונייניםורקדניותרקדנים

 .ניטיםידידענת,שירצקי ,טוביפרתאורית,טגךרבקה,נתןגךעד,:שושהתורימצוות

 9-~~ 106-37200 .,הערב.המאוחרות:בשעות-גלעדשוש 0 ., 3133.,8-אחהייצ:בשעות-למחולהאולפןופלפונים:
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וישראלהולנךביוהקשרים
למחולהנוגעבכל

ומעולםמאזהיוהאומנותי
מקריםבמספראמיצים,

בארץהמחולבתולךות
מכריעיםאפילוהשפלה,

(אמסטרדם)שחייקואואווהמאת

המחולייתיאטרון- N.D.T .-ההאם

המובילותהלהקותאחתכיוםהנדרלאנדי",
להתקייםמצליחהיהבאירופה,והחיוניות

ללא , 1960-61שלזוהשניה,עונתוסיוםאחרי
שהתקייםהולנ,דלגבולותמחוץהראשוןסיורו

בישראל?

הבאלטמלהקתשפרשההמייסדים,קבוצת
רגל,לפשיטתהגיעהבאמסטרדם,אזשפעלה

החליטמס-ההכנסהשלהשומהפקידאבל

לתשלום,לחכותוהסכיםייבן-אדם",להיות
אמורותהיושהכנסותיולישראל,הסיורבשל

שלבהתערבותהוכ,ןהמאזן.מצבאתלהציל
ואנג,ציליהרקדניתשלהאמרגניתרוזנברג,גב'

גרטרודשלמרקדניותיה ,בנעוריהשהיתה
אתלראותזכורביםישראליםבוינה,קראוס

מאנןואןהאנסשלהמוקדמותעבודותיהם עצמםשההולנדיםלפנידאנציג,ואןורודי 40
 . \.בהןלחזותהספיקו __

-"'י'י.

אמנותיתהפריהשלהתהליךהחלאזכבר
הולנדייםיוצריםהוזמנותדירבקצב .הדדית

השניםובמשךישראליות,להקותעםלעבוד
עבדוישראליםרקדניםשלניכרמספר

הולנד.שלהלהקותבמסגרת

הולנדייםיוצריםהוזמנותדירבקצב
ובמשךישראליות,להקותעםלעבוד
רקדניםשלניכרמספרהשנים

הלהקותבמסגרתעבדוישראלים
הולנדשל

לעולםקפיצהלקרשהולנדנחשבתכיום

המחוללהקותשלוש .הבינלאומיהמחול
והבאלטסקאפינובלט , N.D.T .-ההראשיות,

ומצדנכבד.תפקידזהבענייןממלאותהלאומי
לבריכת-שחיהולהקותיהישראלהפכהשני

תנועהההולנדים.הכוריאוגראפיםשלמועדפת
לרקעהודותגםהתחזקהזודו-סיטרית

הלהקותממנהליאחדיםשלהיהודי
שלהמייסדתהרי .הולנדשלהמרכזיות
יהודיההיתהגאסקל,סוניהבהולנ,דהבאלט
שתיביןהבאלטיותמהארצותשהגרה

אתלהזכירישזהובהקשרהעולם,מלחמות
רקדןוורמברג,ראובןואתפונסקארל

והוא ,-60הבשנותלהולנדשהגיעישראלי,
הלאומיה"באלטשלממנהליואחדכיום

ההולנדי."

ייהדורשמכונהלמההשייכיםהכוריאוגראפים

גליליאיציקכןריאןגראפיה: ;ייפרןרים"
Perurim" ; Choreography: Itzik Galili " 
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מאנן,(ואןייהמייסדים",אחרישבאזההשני",

אתמצאוהםגםשחייק),,ואןדאנציגואן

טרלינגס,האנסביניהםלתל-אביב.דרכם

וובה.ואדלינקנסיאןכריסטי,נילס

ישראליןת,להקותשלמופעיםסיוריומלבד
מאירוינר,אריהכגוןרקדניםבהולנדעבדו

נהרין,אוהדביניהםוכוריאוגראפים,גרמנוביץ'

גלילי.ואיציקרייטר-סופרדומי

שלמבית-מדרשההמחולנקלטבהןהדרכים
שונותהיוובישראלבהולנדגראהםמרתה

כךכלהתרשמולאהולנדאנשי .מזוזומאוד
וממהגראהםשלהבימתיתהקדושהמאווירת

שלייהטרורלכנותנהגושהם
לוגי"המיתןייהקישקושהפסיכואנאליזה",
ן Oוה--60הבשנותיונג.שלו"הארכיטיפים"

ביןנישואיןאפשרי:הבלתיבהולנדנעשה
פטי,ורולאןלימוןחוסהובאלנשין,גראהם

צ'יילדסלוסינדהבאוש,ופינהקאנינגהאם
פשוטשההולנדיםכנראהקרסניק.והאנס

הםהשדכן.תפקידאתלמלאאוהבים
פורסייתביליאתאפילולערבבמסוגלים

אס."יירוסולהקתהקרסמאקרבדה

עלהם,אלהנישואי-תערובתשלצאצאיהם
לכלפתוחיםבינלאומי,אופיבעליכן,

אידיאולוגיות.שלגבולותוללאהאסכולות,
לחברהאופייניתמסורותשלהדדיתהטמעה

שנולדובהולנדהילדיםלרובבכלל;ההולנדית
נציגיםשלהםהיוחסיםבאילןיש 1945אחרי
פרוטסטאנטיותקתוליות,מסורותשל



התפוררותשלתוצאהזוהיכאחד.ויהודיות
היושעליהםהמסורתיים,החברתייםהמבנים
אחריבעבר.מושתתיםבהולנדהחיים

במלחמתההולנדיתהחברהשעברההזעזועים
אחרהחיפוששלתורוהגיעהשניה,העולם
נחרצתליבראליותביןשהתנהלחיפושזהות,
אישיותהחלטותהפונדמנטאליזם.בפניוהגנה
שינאת-הזרים,שלהסקאלהאתמציינותאלה

האיידס.שלמזהאפילומסוכןוירוסלדעתי
אונהריןכגוןיוצריםשל,עבודתםזומבחינה

לדילמהרצויכביטויבהולנדנתפסתגלילי
הבא.הדורשלהגדולה

בנימיןהיה N.D.T .ה-שלדרכובראשית

יהודי,ממוצאאמריקניאףאוגר(כוריהרקרבי

ארד"ייג'וליהספרביתשלממנהליוכיום
לעבודלהולנדשהוזמנומאלה,אחדבניו-יורק)

הואהיוםעדדמותה.אתולעצבהלהקהעם
רצונכםייאםבניו-יורק:לתלמידיומייעץ

להולנד.סעולהראות,צריךמחולאיךלהווכח
לאעבודה,שםלהשיגמסוגליםאינכםואם

שם."נעשהמהשתראוהעיקרחשוב,

אלאמנוסטאלגיה,נובעתאינהזועצה

בהולנדלמחולשאירעממהכנהמהתפעלות
אכן, . 1968בשנתהארץאתהרקרביעזבמאז

מזרחביןמפגשלמקוםהפכהבאמתהולנד
התכווןלכךלאאבללצפון.דרוםביןלמערב,
שאמר.מהבאומרוהרקרבי

ישבן-זמננוההולנךיהמחולאת
שלזהרקעעללראות

הםזותנועהראשיאנטי-ספרותיות.
ייריבהולנ,דהחךשהמחולקברניטי
מאנןואןוהאבסקיליאן

בקצרה:זאתלנסחלהיות?המחולאמורמה

עללהצביעגמורה,כנותעללהתבססעליו
תהייהספקנות,ולבטאממוסכמותשחרור
זוקביעההתנועה.שלמיסתוריןהבעצםועניין
זוטרתא.מילתאבדיוקלאהיאגםעצמה,

להאבקהמחולעלחריפות:ביתרזאתלנסח
ותהיאסיגנונויהיהמחול,כלעלבמילים.
להתרכזיהיו,אשרמשתמשהואבההטכניקה

ניתןהבלתיאתלבטאמיליםשלבאי-יכולתן
שלזהענייןעלנכתבהרבהמילולי.לביטוי
לנסחאפשרשאידברים,
במילים.

ההולנדיהמחולאת
רקעעללראותישבן-זמננו

אנטי-ספרותיות.שלזה
קברניטיהםזותנועהראשי

ייריבהולנ,דהחדשהמחול
כלמאנן.ואןוהאנסקיליאן
בעונהיצרמהםאחד

נהדרת,עבודהשחלפה
בכיווןאמונתםאתשביטאה

אפילובובמחול,זה
במשורריםהגדולים

משתתקים.

ידוע"ייבלתיאתיצרקיליאן
WHEREABOUTS "( 

)" UNKNOWN , אותומחול

עבודתועםיחדהציג

-יותרהותיקה
" STEPPING STONES ". 

הואהללוהמחולותבשני
מקורותאחרימתחקה

ומסעואדמותעליהמחול
ובזמן,בחללהאדםשל

המאמץאתאתוחוקר

סמליםבעזרתההיסטוריהאתלהביןהאנושי
מנסהמוסיקאלי,קולאז'רקעעלומסמנים.

למחולקידהולהחוותלהתמודדקיליאן
הכשרתואתקיבלבסיסושעלהאקדמי,

בואבלבנעוריו.פראגשלבקונסרבאטוריון

ואתהריקהחללאתחוקרגםהואבזמן

אומנותו.אתהמקיפיםההמשכיות,

הרוחניהתחוםבאותוצועדמאנןואןואילו

לפסנתר,יצירותלשלושייפנטאסיה",בעבודתו
זוביצירהבוסוני.שלבעיבודובאךמאת

כלקודםמתיחסהוארקדניםזוגותלשלושה

שנותוחמששלושיםבמשךשניסחשלו,לסגנונו
מהמחולרביםציטוטיםזובעבודהישעבודתו.

פטישים"לפסנתרייאדג'יושלו
)" HAMMERKLA VIER ADAGIO "(, אבל

והנסיונותתוקפנית,יותרהרבההאוירה

אלהלשלוטוהגבריםהנשיםשלההדדייים
הדדיתתוקפנותאולםיותר.אכזריים-באלה

מוכנסת-לפגיעותביטויגםבעצםשהיא-זו

חצרונייםנימוסיםשלהמגבילהלמסגרת

קבלתותהליךאתמראהמאנןואן .ספרדיים

ואתנמנעהבלתיעםהשלמתוההזדקנות,את
כיוצר.הטכניתביכולתובטחונו

שלהמרכזיהנושאגםהואבמוותהעיסוק
האומנותימנהלואיגלינג,וייןשלעבודתו

ההולנדי",הלאומיייהבאלטשלהחדש
זודאנציג.ואןרודיאתשנהלפנישהחליף

ואיגלינגנורייב.שלמותועלאבלשלמחווה
-הדורגדולישלהנאמןכתלמידםכאןמופיע

כ,ךכדיעד-ובז'ארמקמילןדאנציג,ואן

אומנותית.בגניבהאותולהאשיםשאפשר

הפועלותהמחוללהקותהיוומעולםמאז
ל..כשרונותקפיצהקרשובהאגבאמסטרדם

פולהםבהםהבולטיםהשנה .חדשיםיוצרים
 N.D.T .-הרקדןאנגליה,ילידלייטפוט,
גלילי.איציקוהישראלי

ספקבלי , N.D.T .-הרקדניעלנמנהבהיותו
מצליחהואאבלמקיליאן.מושפעלייטפוט

להשתחררוכךאישי,משהולצעדיולהעניק
השימושכובלת.יימשפחתית"ממסורת

לשיגרה,היהכברהמודרניבמחולבכסאות

להםמתעופפיםהכסאותלייטפוטאצלאבל

לגמרי.אחרסיפורכברוזהבאויר,לפתע
 , N.D.T .-השלהאחרוניםהסדנאבמופעי
עדיןבדואטהבלאתלייטפוטהפתיע

ליאון.סולולרקדןלעצמוומבריק,

וובהאדכוריאוגראפיה: ;ב"קאת'ליו"רוטרדם-סקאפינו"ייבאלט
" Ballet Scapino", Rotterdam, in Ed Wubbe's "Kathlene 

בעתבדיוקלהולנדשהגיעגלילי,איציק
בפרסמשזכהלציבורנגלההמפרץ,מלחמת

חרונינגן,בעירשהתקיימהבינלאומיתבתחרות
הוזמןהוא .הפרפר"ייאפקטשלוהטריובזכות

 .סקאפינו"ייבאלטועם N.D.T .-העםלעבוד

היוו"פירורים"עיוורת"ייממלכהעבודותיו
הוכיחוהואחזקמחולשלעזההתפרצות

ודימוייםסמליםלעצביכולתואתבעליל
בתאורהמשכנעתבצורהולהשתמשאלגוריים

תנועתית.ובדינאמיקה

אדעםעבודתוברמתמשתווהגליליאיציק

החדשהאומנותימנהלו ,) ED WUBBE (וובה

זהותלעצבהמנסהסקאפינו",ייבאלטשל

בימיםזו.ותיקהללהקהחדשהאומנותית

מנסהוקיצוניות,אינדיווידואליזםשלאלה

מבליבינלאומית,אחידותללהקתולשוותוובה
עליונמאסהאידיווידואליות.עללותר

אומנותייםמוסדותשלהמלאכותיתהאחידות
בימינו.רבים

עלשכונתה ," KATHLEEN "החדשה,בעבודתו

שנותשלהפרבריםייסיפןרהמבקריםידי

אותוחדש,לקהללהגיעמנסהוובההתשעים",
שנותשלהמרדנייםהסטודנטיםשביןדור
שלתורםהגיע .-80השנותשלוהיאפיס-60ה

החברה,כלפיעמדתםמהילההחליטאלה

שלהאינטרסיםעלהפרטאתהמעדיפה
הכלל.

ברמתמשתווהגליליאיציק
 ) EDוובהאדעםעבודתו

) WUBBE , האומנותימנהלו
סקאפינו",באלט IIשלהחדש
אומנותיתזהותלעצבהמנסה
זוותיקהללהקהחדשה

שבחייםהתסכולאתמראהשוובהכשםממש

המאבקעלהצביעגליליאפור,בטוןקירותבין
אשהאוגברכלבתוךהמתנהלפוסק,הבלתי

עלהמועדפיםהצבעיםהמינית.זהותםעל

שלוצהובמאובקאפוראדמדם,חוםהםגלילי
חולות.

מרעהשלבצפיפותמאוכלסשטחאותוהולנ,ד
להקותבשפעשנהמדימוצףחקלאיות,וחוות

למצביםאטוראינדיקההעולם.מכלאורחות

ייפסטיבלשניים:בעיקרהםבעולםהמחול
המחולו"פסטיבלהולנד"

הפסטיבליםשניהולנד".של
מרקידיעלמנוהלים
לחשוב,ואפשריונקרס,
לומקנהזהתפקידיםשכפל

בשנישליטתואולםמונופול.
גםלומקנההאירועים
אתלווסתאפשרות
אלה.מולאלההמופעים

מתענייןיונקרסספק,בלי
שלההיסטוריתבהתפתחות

אירגןיוניבחודשהמחול.
שלמרתקתרטרוספקטיבה

דהתרזהאנהשלעבודותיה

 ANNEקיירסמאקר
TERESA DE 

KEERSMAEKER , החל
משנתהראשונהבעבודתה

דרכהאתהחלההיא . 1981

בהולנדגראפיתאוככורי

לצלילי ," FASE "במחול
ריי,ךסטיבמאתמוסיקה

המופעתוךהגיעשאחריו

שלההמעייף
" ROSAS DANS ROSAS ", 
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תריסר .בישראלגםבשעתןןבןצעהכללית,
כניעתהאתהציגההיאיןתרמאןחרשנים

עלשהתבססהבעבןדהלמןסיקההסןפית

באד.שלצלילין

שהתקיים ,"הןלנדשלהמחןלייפסטיבלתכנית

זןיןתר.הרבהמקיפה , 1993באןקטןבר

היא .ןמהפכהחידןששיחזןר,עלמבןססת

נשכחת"לארץליישיבהמחןדשבביצןענפתחה
נהרין,אןהדמאתן"פרפטןאןם"קיליאןמאת

שלהןתיקים""להקתבביצןעןעבןדןת

 ,) N.D.T.-3)tהנדרלאנדי"המחןלייתיאטרןן
מאנן.ןאןשלחדשהבכןרהןבהן

היןצריםשלעבןדןתידיעלמיןצגהיההעבר
בשניםהחדשניהמחןלשלהמרכזיים

קלין'זדילן,ןאןביאנקהביניהם . 1975-1985
טןןסימןנס,טןןשאטל,דהקריסטינהקנןפס,

עדייןאלהיןצריםטרלינגס.ןהאנסלןטכרינג
המתענייןהנסיןני,ההןלנדיבמחןלמרכזיים

 .ןאקספרסיןניסטימינימאליסטיצןרני,במחול

היןתרלכלאןנשכחן,נותהראשןעבןדןתיהם

היתהזו .דהןייםוידיאוטייפיםגביעלנשמרן
שןב.מבןצעןתלראןתןהזדמנות

ידיעלמיןצגהיוםשלןהמרדניהצעירהדןר

 PIETER DEההולנדיםהכוריאוגראפים
RUITER -וHARIJONO ROEBANA , שניהם

שניולידםלעבודתם.לבלשיםשישיוצרים
שלבנםהראשון,זועמים,אמריקניםצעירים
וחיבגרמניהשנולדמטורקיהמהגרים

מפחדשאינוהאיידס,נגיףנושאבלוס-אנג'לס,
כללקבלדורשהןאונוראותיהם.מהחייםעוד

היסוס.ללאסיכון

האסתטיקהאתמתקיףקונור'אורנסגם

 ,ןזריזהמרתקת ,ברוטאליתבצורההמסורתית

האמריקניםשניציטוטים.שלשפעבעזרת

ישואלושלהגזולההמחולחגיגת

המוהיביםהגלילנופיוקעעל

כומיאל.מהעיוהנשקפים

ן-

 "פרןריסייגליליאיציקשלביצירתן "סקאפינןבאלטיי
" Scapino Ballet" dancers in "Perurim " 

המידה-קניאובדןאתבעלילמראיםהללן

האנושית.התרבותשלהבסיסיים

ןאן(קיליאן,המבןגרהדןרכי ,מוכיחזהכל

והדור ,במותניוכוחועדייןשאטל)דהמאנן,
כברגלילי)רויטר,דה ,לייטפוט ,(וובהריעצה

מסתכנתאני .מרשימיםורשיםיכמופיעים

שלשקביעתוסבורהינאבלא ,בשוביניזם

לאהולנדהקודמותבמאות .נכונההרקרבי
מאזאבלמשלה,מחוליתמסורתפיתחה

שלמסורתיצרהבהחלטהיא 1945
חיןנית.כןריאןגראפיה
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שהשפיעייחודי,יוצר

גע/לסהמח/להתפתח/ת
לעולמוהלך  ,ניקולאיס,אלוי,

על

 1993-1912[יקולאיסאלוין
מנורגיוראמאת

ניקולאיסאלויןאתלהאשיםנהגומבקרים
אותםהעליםהוא .לבובותרקדניובהפיכת

כמעטשלעיתיםעדמוקרנות,צורותשללתחת
בכלנמצאים,הםהיכןלהבחיןהיהאפשראי
אוהנעיםהצבעיםמרקםבתוךמרגש,רגע

אםאו ,האנושילגוףהמשךשהיווהתלבושות,
התנועהואפשרויותתחומיוהרחבת ,תרצו

 .שלו

קראושהכלכפיניק,שלשיצירתו ,זהטיעון
מכאניסטית,אנושית",בלתיייהיאלו,

אותוהרגיזההאנושי,הרגשמבחינתסטרילית
אוהב ,ביותראנושיאדםהיהניקכי .מאוד

אלהלכלונוסףהומור,ובעלשיחהאישחיים,
כמומושלםמתבשילשנהנהמעולה,טבחגם

חדש.צעצועשקיבלילד

אתהעושיםליוצרים,שייךהיהניק
יצרניקלבים,העיצובמלאכתכל
אתעיצבהכוריאוגראפיה,את

השקופיותאתיייובמוציירהבמה,
המוסיקהאתכתבהמוקרנות,

במורובפיעלאותהיצרואףהמלווה,
המכשיריםקליייגביעליייו

האלקטרוניים

גםלהופיעשהחלהלהקתו,שלהמופעים
מהממיםהיו ,-60הבשנותלארה"במחוץ

שהוגשווההפתעותהצבעיםהצורות,בעושר

ישגדולהאומנותבכל .רקדניוידיעללצופים
הגורםסו,דמיןשלפליאה,שלמרכיב

 .הצופהאצלבריאהולסקרנותלהתרגשות
אתניקשלמרקדניושנייםפעםליסיפרו

 :הבאההאפיזודה

שלהשדהמעריבאחתהופיעההלהקה
 ,הערבלמופעהבוקרהצגתבין .ארה"ב
באחתלאכוללצאתהשנייםהחליטו

עמדוםילאומנהכניסהלפניברחובהמסעדות.
שניאתראוכשהםבהצגה.שצפוילדים,כמה

אחדאמר ,למסעדהלהםהולכיםהמבצעים
 "חיים!הםתראה,יילחברו:הילדים

נארזותאלהנפלאותשמריונטותחשב,כאילו

 ...בקופסאותהמסךרדתאחרי

כלאתהעושים ,ליוצריםשייךהיהניק
יצ'רלכמוכמעט .לבדםהעיצובמלאכת
אתחיברואףשיחקביים, ,שכתבצ'פלין,

אתיצרניק ,לסרטיוהמוסיקה
במורייצ ,הבמהאתעיצב ,הכוריאוגראפיה

לסמלשהפכוהמוקרנות,השקופיותאתידיו
אתשכתברקלאאומנותו.שלהמסחרי
פיעלאותהיצראףאלאהמלווה,המוסיקה

המכשיריםקלידיגביעלידיובמורוב
הראשוניםאחדהיהשהואהאלקטרוניים,

רתית.ייצבצורהבהםלהתשמש

יכול,וכליחידושליטכקוסםשלו,זהדימוי
 ,צבעיםבשללרקדניואתכביכול "מוחק"ה

לדידי ,התנפץ ,מוזרותותלבושותאורות
שללחזרהלראשונהשהזדמנתישעהלפחות,
 , 50כבןכבראזהיהניקבניו-יורק.להקתו
קםלאלמעשהכולההחזרהבמשךשמנמן.
כלשהי.עהותנלרקדניולהראות ,מכסאו
 .תנועתיחומרמהם "חלבייהואלהפ,ך

מאבקלנסותלמשל,מהם,מבקשהיההוא
אחרשזוגשעה ,השמאליתהבימהבפינתקטן

אחרי .הנאבקיםשלבבואהמעיןלהיותאמור
אותםהפסיקהואלתור,יאשלשתייםאודקה

עליהלחזורנאולכן ,טובהזושתנועה ,ואמר
חלשההאבקותוםיסואילו ,פעמייםעוד

 ,אליםותריקצת ,אחרמשהולנסותומוטב
עדוכשלוןנסיוןשל ,סלקציהשלבתהליךוכו!

והרעיונותהאילתורבעזרתהרצויה,לתוצאה
 .התנועהאתבנההואלו,הציעושהרקדנים

מרקדניושרביםמשוםהתאפשרזהדבר

רקולא .ארוכותשניםאיתולעבודהמשיכו
מותודעלחייםשותפוגםשהיהלואיס,מארי
השניםבעשריםוניהלשעבר,בקיץניקשל

 ~4 ·ניקשללזובמקביל ,משלולהקההאחרונות
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ניתאירגןהנהלהבעזרתנןהלןהלהקןתשתי
השםאתהנןשאתבמסגרתמשןתפת,

" CHIMERA ", מהמיתןלןגיהדמןתשלשמה
דמיןני,בעל-חייםהמציינתהעתיקה,היןןנית

-לטאהוזנבתיששלגןףאריה,שלראששלן
ניגןדיים,מיסןדןתהמןרכבבעל-חייםמשמע
ןלןאיס,ניקשלהלהקןתצמדכמןממש

הקרנתאתהמלןןהפסנתרן,ניקהיהבנעןרין

הקטנהבעיירהלפרנסתן,האילמיםהסרטים
ןתחביבןארה"ב,שלהמזרחילחןפהנןל,דבה

גראהם,אצלמחןללמדהןאבןבןת,תיאטרןן

בעיקראבלןיידמן,ןצ'רלסהאמפרידןריס

לנין-יןרקשהגיעהןלם,הניהעליןהשפיעה
שנותבאמצעןיגמן,מארישלכנציגתהמגרמניה

עצמאית,נעשתהמהרהעדאבל ,-30ה

במלחמתהצבאימשירןתןשהשתחרראחרי

שלמעןזריהלאחדניקהיההשניה,העןלם
ישירןתשהןשפעןמאלה,אחדהיההואהןלם,
הצןרנית,ןגישתןהגרמניההבעהממחןל

לראןתאפשרןתנןעתן,האדםלגןףהמןפשטת,

איששלממר,אןסקרשלגישתןפיתןחבה

הקןביסטי,העיצןבאתשהכניסה"באןהאןס",

בנסיןנןתיןני,דרהמןלמחןלהגיאןמטרי
שעבןדתן ,-20השנןתבסןףבשטןטגארט

הטריאדי",ייהבאלטהיאביןתרהידןעה

חטאלא 'מעןלס,ניקלשלממרבניגןדאבל
הואכי~~קפןאה,מינימאליסטיתבתנןעה

הציןרמעןלםןלאמהמיס-יקהלמחןלהגיע
 ,שלממרשל~פמקרה:שאיךכפי'פיסןל,

היצירהבחייביותרהחשובהמפנה
,כשנתמנה 1948בשנתבאניקשל

הנריברחובמתנ"סמעיושללמנהךו
מהגריםאיזורמנהטו,מזרחבדרום
ום i7במתקופה.אותהשלטיפוסי

 ,ומחוךשיעורי-באלטהתקיימו
לשארוחוגיםמשחקשיעורימודרני,
אומנויות

רעיןנותלעיצןבנטיההיתהלאלניק
חברתית-אידיאןלןגית,יןמרהאןפילןסןפיים

המדהיםקלאידןסקןפ,כמיןנראןריקןדין

אןתןשענייןמהבן,הגלןמןתהאפשרןיןתבשפע

ןצןרתןתנןעתןשבשינןיהאפשרןיןתאינסןףהן

ןהתלבןשת,התאןרהבעזרתהרקדןשל

מפתיעןתגיאןמטריןתצורןתשלזהמשחק
והשבןתאדםלבנילרגעההןפכןתמרקדןת,

צבעןנייםענניםמיניכדןרים,שןבלהיןת

דמיןנייםחייםבעליאן ,העתכלצןרההמשנים
עיקרהןאלברןא,הספיקלאעןדשהטבע
הניקןלאיסית,הכןריאןגראפיהשלקיסמה

באניקשלהיצירהבחייביןתרהחשןבהמפנה

מתנ"סמעיןשללמנהלוכשנתמנה , 1948בשנת

מזרחבדרום ) HENRY STREET (הנריברחןב

אןתהשלטיפןסימהגריםאיזןרמנהטן,

נקרא,שהמקןםכפי , PLA YHOUSEב-תקןפה,

שיעןרימןדרני,ןמחןלשיעןרי-באלטהתקיימן

מעטיםלאאןמנןיןת,לשארןחןגיםמשחק

 ,סןקןלבאנהכגןןהמןדרני,המחןלמאןמני

לערןךניקהיהיכןלשם ,בנעןריהםשםלמדן
גדןליםלתקציביםלהזדקקמבלינסיןנןתיןאת

תןצאהרןבפיעלשהםבחובןת,ןלהסתכן
ןחדשני,צעיריןצרמןפעישלהכרחית

מחןלאןמנימעטלאיצאןמבית-מדרשן

המנהלתכיןםקארלסןן,קארןליןכגןןחשןבים,

גםקןלברג",ייבאלטשלהחדשההאןמנןתית

השתלמןמעטיםלאישראליםרקדנים
שרןן,מירל'הכגןןשלן,באןלפנה

ייאסכןלתלכנןתןשניתןמשהן,איןאבל

זהאיןישירים,ממשיכיםלןאין ,ניקןלאיס"
עלהשפעההיתהלאשליצירתן ,אןמר

 ,בימינוהחדשההכןריאןגראפיההתפתחןת

ןשוניםרביםבהבטיםניכרתהשפעתןלהפ,ך
השימןשניקאחרירבים,יןצריםשלבעבןדתם
בכלכמןבן,ןבעיקר,ןחפצים,בבדיםבתאןרה,

מהאינןהבימה,עלשקןפיןתלהקרנתהנןגע
לפנין,שהיה

החשןבהיןצרהיהשהןאלטעןן,אפילןאפשר

היינריךשניסחהאידיאלאתשהגשיםביןתר,

המאהמראשיתהגרמניהמחזאיקלייסט,פןן
הרקדןכדמןתהמריןנטהעלשכתב ,-19ה

אןדןתייעל ,שלןהקצר(בסיפורהאידיאלי,
מספרלעבריתשתןרגם ,הבןבןת"תיאטרןן

שמצאהיןצר,הןאתרצן,אםאן,פעמים),

הבמאישהעמידבדרישןתלעמןדדרכים
המאה(בראשיתקרייגגןרדןןהאנגליןהמעצב

רקדןאןשחקןבמקןםשדרששלנן),

יןתרלעשןתהמסןגלמבצע,משמעייעל-בןבה",
השחקןשלןהרגשיתהגןפניתשהיכןלתממה
אלזןקןןאנטיתקפיצהעשהניק ,מרשההחי

בעזרתהאנןשית,היכןלתלמגבלןתמעבר
שלשירהמיןיצרהןאןההקרנה,התאןרה

לעצמן,מעברהאנןשי,הגןף

באחתבלתי-אנןשית,היתהלאמעןלםגישתן
מהעירןם,שלסצינהרצההןאמעבןדןתין

מןלפשןטרקדניןאתהפשיטלאהןאעשה?
המןתרבגדרכברשהיהדבר-הצןפיםעיני

 ;ייתערוכה"
אלויןלהקת

ניקולאיס

" Gallery " 
Nikolais 

Dance 
Theatre 

כלכןתה"ייהן,מהפכתאחרי ,-70הבשנןת

ןהבחןרןתהבחןריםאתצילםהןאן"שיער",

גביעלהתצלןמיםאתןהקריןבעירןםשלן
הםכך ,אחידיםבטייטסהלבןשיםגןפןתיהם

אלןלשןבעירןמיםמעצמם""לצאתיכלן
המחןל,התפתחןתלפיהעירןמהדמןתם

רבןת,באןשאחריה-איתןהראשןנהפגישתי

גם-משןתפתשפהואני,ניקמצאנן,מידכי

להקתןבעירום,משעשעבאופןקשןרההיא

 ,יןם-כיפןר,בערבבדיןקלתל-אביב,הגיעה
 iהחגצאתאחרייןםרקהתקיימההבכןרה
הבכןרהבבןקרלשםבאתיהתרבןת."ב"היכל

ימימשלןשהשבןכשהרקדניםהישראלית,
הםתל-אביב,שלהיםשפתעלמאןנסחןפשה

בבגדי-גןףלבןשיםתאורהלחזרתלבימהעלן
זהבסןגלהשתמשהרבהניקשקןפים,כמעט

שעטפןההקרנןת,היטבנראןעליןכילבןש,של
הבימה,סביבהכיןןנים,מכלהרקדניםאת

הקרנהמכןנןת 24הןצבןכיןןניםמשלןשה
 ,רחןקשלטבעזרתשהןפעלןלשקןפיןת,

בתןךלהעלםהרקדניםאמןריםהיןבןברגע

נמןגןאומנםהםאןתם,שהקיףהחןשך

בלןבנם,הבריקןממשאחןריהםאבלבאפלה,
מאןשריםימיםשלןשהבילןהםכי ,פנסיםכמן

אבלהשתזפן,הישראלית,בשמשהים,שפתעל
לבנים,נןתרןישבניהםבגדי-ים,שלבשןמשןם

שתחזרןייאן-ניקצעק- "!?הזמהזה,יימה

אתשתאפרןאןעירןמיםןתשתזפןלשמש

שלכם!"התחת

ייאןהל",ביצירתןהתרחשהזןמשעשעתתמןנה

שקןפה,יריעההיהשלןהעיקריהכליבה
ןהןפכתןיןרדתהעןלהענקי,למצנחהדןמה
נכנסיםןאליהיןצאיםממנהנהדרןת,לצןרןת

עןלמן,עםהמתמזגןתאדםכדמןיןתהרקדנים,

ביןתרהידןעההיצירהגםבןצעהזןבתכנית

מיניבתןךנמצאיםהמבצעיםבהשלישיה,שלן,
פסליםשלריקןדזהןןגמישים,צבעןנייםשקים

לעינינן,צןרההמשניםיימןבילים",מיןנעים,

בשקיםהשתמשןכןריאןגראפיםעשרןתמאז,

משמשמתעןפףןבד-מצנחיםכאלה,משתנים
רבים,ריקןדיםהיןםעד

נחשפןייפילןבןלןס"שרקדנימקרה,זהאין

שהתקייםבמןפעהקהללפנילראשןנה
 ,בנין-יןרקלןאיסןמאריניקשלבסטןדין

 ,ניקשלהאסתטיקהאתמאןדתאמהגישתם
לקבןצהההתיחסןתבדרךהלכןשהםאלא
אמצעיעזרתןללאאח,דמתנןעעגןףכאל

המןזרה,הצןרהבתוךנבלעןהםתאןרה

מןכרת,הבלתיהחדשה,

ביןההדןקהקשראתלחקןרפעםיהיהנחןץ
רבים ,קןלינאריןכשרןןכןריאןגראפיכשרןן

טבחיםגםהםהגדןלים,המחןלמיןצרי
רקדניתפעםליאמרהלמשל, ,מפןרסמים

יכןלתשללאקאנינגהאם,מרסשלבלהקתן
להחזיקיכןלתלאמבריקה,בצןרהלבשל
לעמןדעליךהיהכימרס,שלבלהקתןמעמד

ןחברןכמרסמטבחאשפישניעםבתחרןת

קייג.'ג'ןןהמלחין

הישןבביתםאןמנםמצןיין,טבחהיהניקגם

היהנין-יןרקבדרןםןמאריניקשלןהנהדר
הןזמנןאםאבלכטבח,גםששימשעןזר-בית

ןהןזמנתיאצלםביקרתיאחתןלא-אןרחים

אתניקלבש-מןפעשלאחרערבלארןחת
 ,ןבעצמןבכבןדןלמטבחןנכנסהסינר

בזכרןןקשןרההיאגםאיתןהאחרןנהפגישתי

כברכשניק ,-80הבשנןתמרשים,לינאריקן

בקשייםעבןדתןנתקלהןבאמריקהקשיש,היה

קרןבןתלעיתיםעבדהןאןגןברים,הןלכים

ידיעלפעמיםמספרהןזמןלשםבצרפת,
להיןתתרןמתןעלזכהןאפילןצרפת,ממשלת
 ," LEGION D' HONNEUR "-הלאביר



מהמטבחיצאצבעוני,בסינרניק,

זומוכן.לאעדייןשהאוכלוהתנצל
ביותרהטובותהערבמארוחותהיתה

המאכליםאבללזלול.לישהזדמן
ולאפשוטיםכולםהיושהכין

מתוחכמים

עלעובדשניקלי,והתבררלפריס,הגעתי
שלהבאלטלהקתעבורחדשהעבודה

בעיני.מוזרהיהלכשעצמוזהצירוף .האופרה
 8בגובהענקית,דמותסביבסבשיצר,הבאלט

כלכךלאהאופרהלהקתכוכבימטר.

היולאכיניק,שלעבודתומשיטותהתלהבו
תלמידתועבדהשניםחמשלאילתור.רגילים
במרתףקארלסון,קארוליןניק,שללשעבר

במשךנסיונית.להקהבמסגרתבית-האופרה,

האופרהמרקדניאישירדלאהזההזמןכל
שלהחזרות(אולמישלהםמהאולימפוס

התיאטרון)שלהגגבעלייתנמצאוהבאלט

שם.רוקחיםהםמהלראותלמרתף,אליהם

רקדניהמציינתתכונהכנראה,אינה,סקרנות

 ...באלט

Aviary" Nikolais Dance Theatre " הציפורים"כלובייi כיקולאיסאלויןלהקת

בשקטליוישבתיהחזרהבאמצענכנסתי

הפסיקניק,ביהבחיןמסוייםברגעבאולם.
אותי.וחיבקלאולםירדהחזרה,אתלרגע
שלי.יום-ההולדתהיוםאותך.לראותיייופי

המאורע."אתנחגוגלדירתי,בערבתבוא

המונית,פניםקבלתאיזולישמצפה ,חשבתי
יותר,מצומצמתנוספת,פגישהתכננתיוכבר

מסיבתבזמןלאבשקט,לשוחחשנוכלכדי

ניק,ששכרלדירהכשהגעתיקוקטייל.
שאוליחשבתישם.ששררמהשקטהופתעתי
הוזמנוהכלשבסךהתברר,אבלמדי.הקדמתי

בסינרניק, .האישייםידידיואורחים,חמישה

עדייןשהאוכלוהתנצלמהמטבחיצאצבעוני,

מוכן.לא

ביותרהטובותהערבמארוחותהיתהזו

היושהכיןהמאכליםאבללזלול.לישהזדמן

כלשהיהמהמתוחכמים.ולאפשוטיםכולם
אשףלהיותיכולתוהיתהלניקאופייניכך

כמווממשכלום.מלאקסמיםולעשות

מלאהיהשלוהבישולגםשלו,הכוריאוגראפיה
ליופילצורה,מודעתמידאבלמפתיע,דמיון,

התחומים.בכל-קוסםהיההוא .וצבעוניות

~-

כיקולאיסאלויןלהקת i "פיידקרוסיי
Cross-Fade" Nikolais Dance Theatre " 



מותואחרישבהעשרים

קרבקו,ג'וןשל
מחשובירבים

באירופההכוריאוגראפים

אשרהלהקהיוצאיהם
"באלטטיפח,

קיליאן,יירישטוטגארט":
פורסיית,בילי,בוימאיירג'ון

כגוןהצעיר,הדורובציגי

רבאטואושולץאווה
זאבלה

שטוטגארטקוגלר,הורסטמאת

גדןלהלאשמעירנס,בגדרכמעטזה
במשךיצאןגרמניה,שבדרןסכשטןטגארט

כןריאןגראפיסהרבהכהבלבדשנהעשריס

נןספהןעכשיןמעןליס!באלטלהקןתןמנהלי

 ,) Ann Wooliams (ןןליאמסאןגסלרשימה
שלכבאלט-מיסטרס 1963מאזששימשה

בית-הספרשלהמנהלתהיתהכךןאחרקרנקן
קרנקןשלימינןןידבעיר,יסדשהןאלבאלט

הלהקהמסיןרבחזרהטיסהבשעתלמןתן,עד

 . 1973שנתבספטמבר-18בבנין-יןרק,

רקבאלטעםמזוההשטוטגארט
 Iמ Iמאזכןשנה,ם Iכשלושמזה

הבאלטחדשושלהקצרהכהונתו
באמצענוברז'או-ג'ורג'לתן Iהעל

רת Iבבהתרחשלא ,-18ההמאה
אמנותבתחוםחשובדבררטמברג Iו

וק Iבדקרנקו,שלבואועד-המחול
נובראחרןשנהם IIמאת

נן

קורץדניאלהכוריאוגראפיה: ;גוף""ללא _46
Korper Los" ; Choreography: Daniela Kurz " 

קורץדניאלהכוריאוגראפיה: ; "גוףללא"
Korper Los" ; Choreography: Daniela Kurz " 

(יחדהיאהבאהבעןנההחל

סטריפלינג)יאן ,בעלהעס
הבאלטלהקתכמנהלתתכהן

שלהממלכתיתהאןפרהשל

לכלקלהלאמשרה-ןינה

עןת.יהד

לעןנתמתכננתןןליאמסאן

תןעבןדשןרתשלההבכןרה

שכןלס ,כןריאןגראפיסמאת

בשטןטגארט.דרכסאתהחלן
מרסיהמאת:ןדןת.עאלהבין

הבאלרינה~היתהמי ,היידה
כיןסןהיא ,קרנקןשל

באלטשלהאמנןתיתהמנהלת
עד ,זאנלהרנאטןשטןטגארט,

מרקדניהזההיןסעצס

ןאחדשטןטגארט,שלהלהקה

הצעיריסהכןריאןגראפיס

ןאןןה ,ביןתרהמבןקשיס

דרכןאתהחלהןאגסשןלץ.

י
י
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המנייןמןכרקדן

כךןאחרבשטןטגארט,

למנהלההיה

להקתשלהאמנןתי

ציריך"העירבאלטיי
שנהןמזההשןייצית

אמנןתיכמנהלמשמש

שלהאןפרהבאלטשל

שהיהבמהלייפציג,
המזרחית.גרמניה

 ,אנדרסןןרידשטןטגארט,באלטשלנןסףבןגר

שברבןת,שניסבשטןטגארטשרקדקנדהיליד

הלהקהלמנהלןהיה 1986בשנתלמןלדתן

הבריטית"קןלןמביהייבאלטשלגדןלההלא

למנהלמןנהשעברהבשנהןאנקןבר.בעיר

הלאןמיי.'הקנדיהבאלטיישלאמנןתי

באריבןאנקןבר,אנדרסןןאתשהחליףמיגס

ןעברשטןטגארט,מרקדניבשעתןהיה ,אינגהס

מפןרסםשטןטגארטאיששלללהקתןכךאחר

לאןבזהבפראנקפןרט. ,פןרסייתבילי ,נןסף
חןגגבהאמבןרגהנןצצת.הרשימהמסתיימת

ניהןלשנןתעשריסנןימאיירןןיגהאמריקני

שלמנהלןהןאקיליאןייריןיצירה.אמנןתי

ןיליאס . 1975מאזתיאטר"דנסנדרלנדס"ה
מאזפרנקפןרט"באלטייאתמנהלפןרסיית

עןדישאבללכל.ידןעיסשמןתאלה . 1984
 ,ןיספיירכגןןחיל,שעשןיןצאי-שטןטגארט

הבאלטכמנהלהעיראתעזבמאזששימש



העריםביניהם ,בגרמניהשןניםבמקןמןת

ברןאנשןןייג.-הקרןבהןבעןנהןיסבאדןאןלם,

נין-זילנד"שלהמלכןתיייהבאלטשלמנהלןגם
(דרךמשטןטגארטלשםהגיעקילאר,אשלי

קרנקן).נןלדבההמדינהדרןם-אפריקה,

למצןאאפשרהאיטלקי,זאנלהרנאטןןמלבד

שלעבןדןתשטןטגארט"ייבאלטברפרטןאר

קןרץ,דניאלהכגןןנןספים,צעיריםיןצרים

אבל ,בלהקהמעןלםרקדהשלאהעיר,ילידת
עבןדןת,מספרעבןרהליצןרהספיקהכבר

שללהקתהאתמכברלאשעזבסאנטי,ןמרקן

יימהפכנית"מספיקשאינההיידה,מרסיה

במקןמןתתעסןקהלעצמןמחפשןהןאלטעמן,

אחרים.

כשלןשיםמזהרקבאלטעםמזןההשטןטגארט

חדשןשלהקצרהכהןנתןימימאזכישנה.

באמצענןבר 'ז'אן-ג'ןרגהעלילתיהבאלט
ןירטמברגבבירתהתרחשלא ,-18ההמאה
בןאןעד-המחןלאמנןתבתחןםחשןבדבר

נןבר.אחרישנהמאתייםבדיןקקרנקן,של

עללדברמפתהוזהנס.מ'ןממשזהו
אבלשטוטגארט"."אסכולתאודות

כזהמושגא'ן

ששמהנןבר",ע"שייחברהבשטןטגארטקיימת

צעירים.יןצריםכשרןנןתלעןדדלמטרהלה

פןמבייםמןפעיםהחברהעןרכתשנהמדי

בראשיתיןצריםשלחדשןתעבןדןתהכןללים

זןבמסגרתהלהקה-האם.מרקדנירןבםדרכם,

היןצריםכלהכןריאןגראפיתיצירתםאתהחלן
בתפקידיכיןםהמשמשיםשמנינן,

העןלם.בכלאמנןתייםןמנהליםכןריאןגראפים

אןדןתעללדברמפתהןזהנס.מיןממשזהן

כלכזה.מןשגאיןאבלשטןטגארט."ייאסכןלת
משטןטגארטשיצאןהרביםצריםמהיןאחד

מדןבראםבןדאיעצמן.בפניסיגנןניעןלםהןא

ןקיליאןפןרסייתנןיימאיר,-הגדןליםבשלןשת
כןריאןגראפיםשלהפירמידהבראשהניצבים-

להםהמשןתףהמכנההיתר,גםאבל .בימינן

העריסהאתעזבןאחדעדשכןלםאלאאינן

שלהםהקאריירהשלאחראןזהבשלבןיצאן

אמנןתית.לעצמאןת

לעיתיםןמיפחןתמי-מןזמניםגםרןבם

 ) 1981 (פןרסייתןיליאםכוריאןגראפיה: iזובה"שהיאייחבל
) 1981 ( , It's a Pity She is a Whore" ; Choreography by William Forsythe " 

בשטןטגארט.ןלעבןדלשןב-יןתרקרןבןת

שרכשןןהנסיןןהידידןתהנהלהםהמשןתף

זה.במקןם

אלאנו Iאלהםהמשותףהמכנה
סה Iהעראתעזבואחדעדשכולם

שלאחראוזהבשלבצאו Iו
לעצמאותשלהםרה IIהקאר
ת Iאמנות

לעצבביןתרהטןבההשיטהשזןיתכן

ןאיןכמעטכייצירתיים.כןריאןגראפים

במסגרתבכןריאןגראפיהלהשתלםאפשרןת

שטןטגארטבןגריצריםהיןשמהאקדמית.

אחרילעירהגיעןהםאםאפילן ,מקרנקןלמדן

אתהעתכללהעשירהשאיפההיא ,מןתן

מספראתלהרחיבצרים,היןהכןחןתמאגר

לאשזןכדיבלהקה,המןעסקיםהיןצרים

שטוטגארטבלטזבלה,רבטוכוריאוגראפיה: iשחןריס"יימלאכיס
Black Angels" ; Choreogl'aphy by Renato Zanella, Ballet Stuttgart " 

כזן,אןאחד"יןצרשלל"להקהתהפןך

שלמהמןזיאןןהשאןלחןמרעלרקהנשענת

אכןשטןטגארט"ש"באלטסכנה,ןישהבאלט.

היאלהציעלןשיהיהמהןכלייחןדןאתיאבד
מזדמנים.יןצריםשלעבןדןת

להיןתישןבשטןטגארטשבאלטהשעה,הגיע

חדשנית.יצירהשלסדנא

בןהאיטלקיהבןלט,הצעירהכןריאןגראף

הלהקהמרקדניכאחדעדייןהמשמש , 3Zה-
עבןדהלאחרןנהיצרזאנלה,רנאטןהמניין,מן

למעמדמעבראןתןהמעלהחדשה,

שחןרים"יימלאכיםעבןדתןה"מתלמד."
ג'ןרג'האמריקניהמלחיןמאת(למןסיקה

ייהסימפןניהעםיחדהיןןתהקראם),

אתשןלץאןןהמאתבטהןבן)(מאתהשביעית"

שתישטןטגארט."ייבאלטשלהטריההבכןרה

כפיניגןדית,זןאתזןמשלימןתהעבןדןת

 ~-היןם.אתמשליםשהלילה

 _ 4ך



נאו·שנעו Iר ·תב
המחוללאמנותעירונימרכז

I 84111גאך·שגע 16ושםך 

n , 1 2 20 ,י 

 07 • 275577פקם:

 07 • 275577/231521ובל:

MUNICIPAL DANCE CENTER 

16 Yad Vashem Str. Beer-Sheva 84111 

 P.O.B. 1220 Fax: 07-275577 Te:ו 07-275577 / 231521

המנווה
ספרריומחוו

וופומנקו
בהנהות

יאודייה
השנהכלכמשןהרמותלכלשעורים

 03-5228214טל:ת"א , 72גוריוןכןשד'
-03 5 2 28214 :טלולהקתה-לאודליהשלהופעותלהזמנת

ושדח ץאב

 newvaveחברת

שלושיווקביבואהחלה

וספורסמחולגוף,בגדי

וגברים.לנשים

העולמוות:החבוותמוטב

EUROTARD 

BODY LINE 

ACT-N-UP 

MAXI-MODO 

BODY MASTER 

BARRYSHNIKOV 

הקולקציות,והכרתהמכירותסוכנתעםלפגישה

 04-841972בטלפוו:שטךאוסלזבילהתקשךנאטלפוניותלהזמנותאו

 \4' \ד\\,~~
\ 

'\ 
ן\ ~ \ J \ו\, '"~ ~ <  \' (," J \ 1 \ \1"<ר ' , 0 ג-\ \\ ,,?,כד 1 ?

 'י' 'י' \\ ~ 'ז<ד'סד-ז
I ג \ טי<"י;~~ ~ד-\ "J 

 ,~~י J ~ '1ד \גאלהערב
התחרותלמען

במוצ"ש:
 0 : 1 2שב

23.4.94 

התחרות

 0 0 : 1 2השבמוצ"ש

1 4.5.94 

נןספיס:לפרסיס

פז[ירה 5225297 /גויליתמר 5105656

ולעיצובלאמנותעירונייסודיעלספרבית /ויצו
 Iאירוול,הנריאטהע"ש

הסתדרית I,וצי

~;~?~:יוניית
עי_פה

I 
 04-381253/4/5.383440טל' 4131ת..ז . 31041חיפה . 12סנשחנהרח' ~ ~

 ~.'נ~
תשנ"הלשנה"ליולנתותההרשמה

ה

יתקיימוהקבלהומבחניההרשמה

 1994במרץ 20-21שנ'ראשוו,בימיס

 ,; ltX,'f"i'tXt ',י tIנ lib '*י
........... " ......... _ ........ " .. .. .. _-~ 

להניא:~ז.בהיש iלהר
 • .חי-טימכתותמקוריותתעודות

• 
• 
• 

פםפורטתמונות 2

ההו,'סאחדשל.זהותתאוהמועמד,שללידהתעודת

שייח 250בםרמקדמה

 ' i "ישלהכ'ןז.בהלמגז.בה.בחינתהתאל
דקות).-2ו~אישיריקודקטע • 

 .ריקודבגדילהביאיש •

ההושמה,ימיבמהלךלנושמיםינתנוקבלההוועות

~ 

" 



טפרים,שלושה
ראשיתאתהמתעדים

שלהחדשהמחול
 3וה-ס 2ה-סשנות

לאוריצאו

מנןרגיןראמאת

בינלאומי,לכנסהזדמנתי 1986שנתבקיץ
יהמודרנהמחולהואההבעה",ב"מחולשעסק

הכנסאירופה.במרכז-30וה-20השנותשל

בדרום ,ויטביירברסיטתיאונשלהמוסיקאלי

תולדותחוקרתאירגנההכנסאת .גרמניה
אוברצאוחר-שילרגונהילדהד"ר ,מוינההמחול

) GUNHILD OBERZAUCHER-SCHULLER (. 

עתיקה,בטירההתקיים

שוכןבה ,-13המהמאה

לחקרהמכון

התיאטרון

~ 

E R ~ וH 

" 

מחדש,פעםבכל ,אותימדהיםהיוםעד
רקלאמשתתפיםכאלהשבהתכנסויות

גםאלאלמיניהם,ופרופסוריםסטודנטים

אותםשלההיסטוריות"יימהדמויותאחדות
בדמותנוכחנושא-המחקר .עצמןימים

עלהיסטורימחקרעלומגיבבשר-ודם

במינה.מיוחדתסיטואציהאודותיו,

תורנאובטירתקפהלשתותיכולת

) THURNAU ( שביןבהפסקות ,העתיקה

בחברתלהרצאה,הרצאה
חלאדקכרוזליהרקדנית

) ROSALIA CHLADEK ( ,מוינה

ימישלהראשיותהרקדניותאחת

ההבעה"מחוליישלהפריחה
) AUSDRUCKSTANZ (, יותרכיום

פעילהשעדייןשמונים,מבת
אתלשמועאווצלולה.

מקרהזה .וסמיוטיקהטבלאותבלי .שיטתה
אתסותרעצמוההיסטוריהמוצגשבונדיר

אודותיו.עלמלומדיםשלהמחקרתוצאות

כנס,באותוביותרהמרתקותהדמויותאחת

מאו,דמכובדבגילהואגםקומה,נמוךגבר
הוא .) ALFRED SCHLEE (שלייאלפרדהיה

כמהמעירפשוטהיהאלאהרצאה,הכיןלא
כ"מיומוריהם,הסטודנטיםלדבריהערות
מדהים,היהוזהעצמו".באירוענוכחשהיה

היושלושנייםאואחדפסוקולעיתים
מההרצאהיותרהרבהועניינייםמעמיקים

אותוהרצאותכלובושבספר,חבל .המלומדת
רשימה(ראהתורנאו,בטירתכנס

שהתקיימוהדיונים,הובאולאבבליוגראפית),

הרצאה.כלאחרי

תרומתוהיתהומהשלייןאלפרדאותומיהו

אזהיההואהמאהןבראשיתלמחול-ההבעה

שימשואףבמחולשהתענייןצעיר,מוסיקאי
נכנסהוא .בהופעותבפסנתרמלווהאחתלא

ביותרהגדולהבהוצאהזוטרכעורךלעבוד
ייאוניברסאל",הוצאתבוינה,י-נגינהולתו

שליצירותיהםבהדפסתרקלאשהתמחתה
שלביצירותיהםגםאלאדורו,ובנימאהלר

שנברג,ברג,אלבןכגוןהצעירים,המורדים
 ,-30השנותבסוף .ועודסטראבינסקי
עשהאוסטריה,עלהשתלטוכשהנאצים

הנול,דראייתשלאמיץמעשהשלייאלפרד
ההדפסהלוחותואתהפרטיטורותאתכשנטל

ומלחיניםחדשניםמחבריםשלהתוויםשל
הנאצים,ידיעללהפצהשנאסרויהודים,
הכפריהביתבמרתףהזההאוצראתוהחביא

העולםמלחמתגמרעדנשמרושםבהרים.שלו
לאורמחדשהוצאתםהתאפשרהוכךהשניה
התוויםבשירטוטהצורךללאקצר,בזמן

 .מחדש

הכינוסיםשלושתממארגניהיהשליי
המחול,שלהראשוניםהבינלאומיים

אסןבורג,מארבעריםבגרמניהשהתקיימו

 . 1926 1930-בשניםומינכן

וכתב-מחולכתובמחול
מרכזפעלבומקוםדרזדו,בעירשנולדשליי,
הכירהמודרני,ההבעתיהמחולשלחשוב

זה.חדישאמנותיכיווויוצרירובאתבנעוריו

כךאחרשהתפרסםיוס,קורטביניהם

שערךשלממר,אוסקארשלו,הירוק"ב"שולחן
וגיאומטרי-קוביסטימופשטבמחולנסיונות
ניז'ינסקהברוניסלבהה"באוהאוס",במסגרת

 49_רוזליהואסלב,שלאחותוהכוריאוגראפית,

~I'I"'IV 
שהיהמבקר,שלתגובתו

 .בבכורהבנעוריונוכח

גםהיההבאיםביו •

ההיסטוריוו

-סורלואלטר
קראוסשגרטרוד

ידידיהיווהוא

שלבוינהנעורים
שחי--20השנות

ובניו-יורק.בשוייץכיום

ולהרצותלכתובמוסיףוהוא

 .נעוריםבמרץ

הדמויותביוזהמפגש

נושא""ה-ההיסטוריות

לביו-המדעיהכנסשל
ותלמידיהם,החוקרים
היהבו,שהרצו

משעשע.לעיתים
פרופסורלמשל,
מצפוןמכובד

ותלמידיוגרמניה

בצורהלנסחניסו
אתיימדעית"מאודגראפית

נשמעזה .ליהזרושלהמחולתורת
ביותר.ומופשטסכולאסטימסוב,ך

חלאדקהגברתקמהאלהדבריםלאחר
בזריזותתנועותהדגמתותוךעצמה,

בהירהובצורה , 80בתרקדניתשלמפליאה
אתוהסבירההדגימההיטבוממוקדת

• • • • • .'. 
••• 
• 
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פןןרןדןלףןכמןבןאחרים.ןרביםחלאדק

ןיגמן.מריהגדןלהןתלמידתןלאבאן

ההכרה,אתביחיזקנוסףמפגש"כל
ביטאון.הואלוזקוקיםשאנושמה

לאומניםשיעניקכתב-עת,
עבודותלהציגהדדי,למגעהזדמנות
בבעיותולדוןטריים,ורעיונותחדשות

משותפות"

דלקרוז,ז'אקשלשיטןתיןאתלמדשליי
שלתנןעתי-גןפניכביטןילמקצבשגישתן

התפתחןתעלמכליןתרהשפיעהמןסיקה,

 .החדישההבעתיהמחןל

אתביחיזקנןסףמפגשכל IIשליי:כןתב
ביטאןן.הןאלןזקןקיםשאנןשמהההכרה,

למגעהזדמנןתלאןמניםשיעניקעת,-כתב
 ,טרייםןרעיןנןתחדשןתעבןדןתלהציג ,הדדי
מןבןהכמעטהפתרןןמשןתפןת.בבעיןתןלדןן

הראשןןנסיןניכתב-עת.להןציאהיהמאלין

מנהלהכשלןן.היה , 1922בשנתזה,בכיןןן

קיבללאבןינהאןניברסאל''הןצאתשלהכללי
כנראהזה.בענייןאליןכשפניתיהצעתי,את

אזללבןששנהגתיהנןערתנןעתשתלבןשת

אחרןתלאןרלהןצאןתפניןתגם .אןתןעיצבנה

לקרבאחרןתדרכיםחיפשתיפרי.נשאןלא

הרעיןןנןלדכךלזה.זההמחןלאןמניאת

התיאטרןןשלמנהלןרקדנים.שלכנסלארגן
 ,מןשבעמחןלחןבבמינסטר,שלהעירןני
להקתבתיאטרןנןלנהליןסקןרטאתשהזמין

שלהמפיקלהיןתאןתישכר ,מןדרנימחןל

 ".הקןנגרסמרעיןןהתלהבןהןאזן,להקה

ששימשההראשןנהניתדרהמןהלהקההיתהזן

יןתרמאןחרשניםכעשר .עירןניבית-אןפרה

כשלהקתהבתל-אביב,דןמהמצבנןצר

גרטרןדשלניתדרהמן

כבאלטשימשהקראןס
II העממיתהאןפרהII 

בארץ-ישראל.

עמדה 1926בשנת

בעירלהתקיים
מאגדבןרג

תערןכה

שלגדןלה

ןהכינןס ,תיאטרןן

הרקדניםשלהראשןן

תערןכהבמסגרתהתקיים

זן.

בהןצאתלעבןדשליינכנסבינתיים
II אןניברסאלII אןתןהצלחת .הןינאית

העןרךעללהשפיעלןעזרהכינןס
להןציאלהצעתןלהסכיםהראשי
הראשןנןתהפרטיטןרןתאתלאןר

שהמציאכתב-התנןעהבשיטת

כתב-העתןאת-לאבאןפןןרןדןלף

II מחןלכתבSCHRIFTf ANZ") II "(. 

 ,-16ההמאהמאזתןלדןתהמחןל,
מחןלצעדיבכתבלרשןםנסיןנןתמלאןת  ,לאבאןפןןזהלכיןןןשפנהעדאבל .ןתנןעןת ~ 0
היןכתבי-התנןעהכלמדעית,חשיבהבעל\(איש

יןתר,אןפחןתמןפשטיםסימליים,רישןמים

במהלךכפןת-רגלייםןמצבידמןיןתשל
התנןעהאתלנסחביקשלאבאן .הריקןד
שלצןרניניתןחאחרימןפשטת,גראפיתבצןרה

צןרתןביןשאין ,""אןתיןתשבןככתבהתנןעה,

זהן .תמןנתיקשרכלעצמההתנןעהלבין
לכתבהעברי,אןהלטיני,הכתבביןההבדל

אןהעתיק,המצריההירןגליפים,התמןנןת,

 .למשלהסיני,הכתב

 , 1931ןעד 1928משנתשנים,ארבעבמשך
קןנטרסיםשניןעןדחןברןת 11לאןריצאן

שנילאןריצאןהאחרןנןתבשנתייםמצןרפים.

מצןלם,תדפיסןבןבגרמנית,האחדספרים,

"כתבמחןל",חןברןתכלשלשלםפאקסימילי
מאןתןמאמריםמבחרןבןבאנגלית,ןהשני

ביבליןגראפיה)(ראהפרסןם.

רשימןתמחדשלהןציאטעםמהלכאןרה,

שלששיטתןגם,מהשנה? 60מלפניןמאמרים

 ," LABANOTATION "-ככיןםהידןעהלאבאן,
באןתןשהתפרסמהמאזמאןדהתפתחה

מהןןיםהספריםשנילמעשה,אבלכתב-עת.

החדישההבעתיהמחןלשלהכללמןיןצאראי
ןבצדק,-בימינןדןןקאהזןכהימים,אןתםשל

בןספרזהן .מחןדשתלהתעניינןת-לדעתי

ןהתיאןרטיקניםהיןצריםהשקפןתמשתקפןת

שהיתהשיטתן,אתמסבירלאבאןפןןעצמם.

מתןןכחשלממראןסקארבראשיתה.עדייןאז

פריץביניהםהמבקרים,ןחשןביעמיתין,עם

אתמביעיםבראנדבןרגןהנס ) BOHMS (בהמס

ןיגמן,מריביניהםעצמם,היןצריםדעתם.

הרקדניתאןניז'ינסקה,ברןניסלאבה
II המרגיזהII גרטןלסקה) V ALESKA GERT (, 

בריקןדיהברליןאתשהסעירה
אחריםשלעבןדןתמנתחיםהפרןבןקאטיביים,

אםשלהם.מאמין"האני IIאתןמסבירים
הכינןסהרצאןתמבפנים,מבטהןאכתב-העת

מפי ,יןתרמאןחרשנה 60 ,תןרנאןבטירת

כיןם.תקןפהסיכןםהןהמרכזייםהמןמחים

אתגראהםמרתהשיטתאיבדהמאז

המןדרני,במחןלאחיזתה

בייחןדהמחןל,יןצרישבן

אבלהמערבית,באירןפה
באמריקהגםרבהבמידה

ששלטהלגישהאצלנן),(ןגם

בשנןתהחדשהאמנןתיבמחןל
הביטןיהעדפתבמןבן ,-20ה

הטכניקהשכלןלפניעלהאישי
נדרשההןא,בזמןכמןשןב,לשמה.

טכנימבצערקלאלהיןתהרקדן .,,/
מאתיצירןתשלמיןמן ~."

יןצראלאאחרים,
ןחלקבעצמן

פעיל

הכןריאןגראף.שלהיצירהבתהליך

מחברידניםבהםרבים,נןשאים

אקטןאלייםב"כתבמחןל",המאמרים
בחינןךחדשןתדרכים .היןםגם

שלן,הפדגןגיןתןבשיטןתלמחןל

ןהתיחסןתןכתב-התנןעה

הקלאסי,לבאלט
ההיסטןרית,התפתחןתן

המחןלאנשיביקןרת
מןפעיעלהמןדרני

ןדיןניםשןניםבאלט

I בתחןמים

השנןיים

עדבמחלןקת

הקשריםהמחןל,צילןםכגןןהזה,היןםעצם

ביטןילידיבאיםןכן'למחןלמןסיקהבין

אלה.בדפים

היסטןריןת,תעןדןתשלמרשיםאןסףזהן

 .כיןםהנעשהאתההםהימיםמזןןיתהמאירןת

גםצפןייןתןלקןרא-רבהחשיבןתנןדעתלכך

זןהזדמנןתעללעיתים.משעשעןתהפתעןת,

להןדןתישמרתקת,תקןפהעםמחדשלהפגש

ןלעןרכיאןברצאןחר-שילרגןנהילדלחןקרת

פרסטןו-דןנלןפןאלריהאנגלית,המהדןרה
מפעלן.עללאהןסן,ןסןזנה

ם-

ביבליןגראפיה:

AUSDRUCKSTANZ, GUNHILD 
,) OBERZAUCHER-SCHULLER (EDITOR 

, FLORIAN NOETZEL VERLAG 
1992 , WILHELMSHAVEN, GERMANY 

המןדרניהמחןלתנןעת IIאןדןתעל(סימפןזיןן

 ,"-20ההמאהשלהראשןנהבמחצית
 1986בשנת THURNAUב-שהתקיים

SCHRIFTTANZ, A VIEW OF GERMAN DANCE 
IN THE WEIMAR REPUBLIC 
V ALERIE PRESTON-DUNLOP & SUSANNE 

1990 , LAHUSEN, DANCE BOOKS, LONDON 

 .אנגלי)בתרגןםמכתב-העתמאמרים(מבחר

SCHRIFTT ANZ, EINE VIERTEUAHRESSCHRIFT 
1991 , GEORG OLMS VERLAG, HILDESHEIM 

חןברןת 11כלשלפאקסימילימחדש(הדפסה
 ) 1928-1931בשניםאןרשראןהרבעןן



מתל-יןעתיקיקין
מאמרים,שלסידרהמתחילהזהבגליון

אלאיודעיםאיננו .ישראלבעםהמחולשנושאם
העדרבשלד,"התנבתקופתהמחולעלמעט

לא IIהאיסורעקבשמא-חזותיותעדויות
 .תמונה"לדתעשה

זו,כגוןבהשערות. ,כמובןלעסוק,אפשר

פניאתקיבלהואהרון,משהאחותשמרים,
נצחון,במחולותבים-סוףהמעבראחריאחיה

שעלהעתיקים,המצריםשללאלההדומים
 .רביםפרטיםיודעיםאנואודותיהם

בחפירותנתנלהשניםכעשרלפני ,זאתובכל
תבליטהגלילשבאצבעבתל-דןארכיאולוגיות

כנראהננינה.כליובידורוקדגברהמתארזעיר,
 .הספירהלפני-14האו-15המהמאההוא

 IIהחדשהממלכה IIלהמקבילהתקופה,

המאוחרת,הברונזהתקופתהיאבמצרים,

ישראל.בתולדותהאבותתקופת

מ IIס-9כרוחבו-זעירהתבליט

בירןאברהם .מ IIס-13כוגובהו

 2-1חוברת , IIקדמוניות IIנב
אותומתארו] IIתשמ ) 74-73 (

המנגןנברמתארהתבליט II :כד

כלישהיהמיתר,כלי-בלאוט
 .הקדוםבמזרחידוענגינה

שלפנינוללאוטטובהמקבילה
המאהמשלהיבקברנמצאה

בנוא-אמון ,הספירהלפניו IIהט

הדמותששםאלאשבמצרים.

הדבר .אשההיאהמנננת

שלפנינוהתבליטאתהמייחד
תנוחתאלאכלי-הננינה,אינו

עלהמצביעה ,הימניתהרנל
בעלרקדןשלהתנועהקלות
ריקוד."ומסורתנסיון

. . ~ 

~. f 

II שבקצהוקצר,בנדמדןלרקדן

ידועיםזהמסונבגדיםנדילים.
 .נהריים-ומארםסוריהמצפון

הבעתאתבמיוחדלצייןראוי
הבעהזואין .הרקדןשלפניו

פניושעללהניח,ומותרטבעית,
 ".מסכה

 .לאוזןמאוזןבחיודפעורפיו
שתימיוחדת,תסרוקתלראשו

 .הראשמצידי ""קרניים

עבורכתבישראל,בעםהמחולחוקרדהבר,יפרצבי
II בישראללמחולהרבעוןII שלושהבתסדרה

בתקופתהחלבעמנו,המחולמסורותעלםימאמר
זה.בגיליוןלהתפרסםהמתחילהוהתלמו,דהמשנה

~~" f ~ 6' ~ 1') .· 
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However, about a 
decade ago, a clay 

_ " plaque of a dancing 
~ tigure from the late 

Bronze Age was 
found at the excavations at T el Dan, in 

srael . The ןthe northernmost tip of 
grinning figure with one leg raised as in a 

lively step is just 9 cmן 3 . across and 
, n his hand he holds a lute ן. cm. high 

similar to those played in Egypt in the 
4th centuries B. C ., the period 5ןth and ן

called "Middle Kingdom", which is more 
or less parallel to the Age of the 
Patriarchs in jewish history. The dancer 

. from Dan wears a short tunic and cape 
His grin is possibly that of a mask he is 

," wearing . For details see "Qadmoniot 
volן X, no .ן 2- ,ן 986 . . X 

הוי
ותמחו

תיקים
THE OLD DANCER FROM DAN 

D.Q ." begins a ןיי.n the present issue of ן
series of articles about jewish dance 
traditions . We know very little indeed 
about the sort of dance our forefathers 
danced in biblical 
times . Perhaps 
Miriam, the sister 
of Moses and 
Aharon , welcomed 
the triumphant 
Jewish masses 
after they crossed 
the Red Sea by 
dancing in the 
appropriate 

' :: Egyptian fashion of 
, her times. There is 

no pictorial 
evidence about 
jewish dance in 

, ancient times 
though there are no 

 less thanןן
Hebrew 
expressions for 
dancing in the , 

. Bible 

 "-':......ו

 ,·ך·
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מחול
יהווי
בראי
הוורות

~Jג~ J ~ JU 
] J ~~ 

~~~Jג~ 
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שהואוהתפקידהמחול
היהודיםבחיימילא

שונותהיסטוריותבתקופות

מאמרים,סדרתנושאהוא

למחולב"רבעוושיופיעו
בישראל"

פרידהברצבימאת

התפתחותםעללעמודננסההראשוובמאמר
הפוסטבתקופהישראלכעםהמחולחיישל

 Zה-במאותכלומרמשנאית-תלמודית,
רוב ,בכללועדהחמישית,עדלספירה

דרכיאחרילעקובניתושבעזרתםהמקורות

מנהגיהם,עלהמחולחיישלהתפתחותם
הרבניתהספרותשלהגדולביםנמצאים

 ,הגאוניםספרות :כגוו ,ולדורותיהלסוגיה
ספרי ,)ת II(השוותשובותהשאלותספרות

 ,הקהילותותקנותהמוסרהמנהגים,

שלתאוריםמצוייםובתלמודיםבמשנה
לטקסישנלוווהריתמייםהריקודייםהמעמדים

 :כגוו ,המקדש-ביתבמסגרתבעיקרהחגים

שמחת ,הביכוריםהבאת ,העומרקצירתטקס

חגיובמסגרתבאבו IIוטבית-השואבה

ובריתהחתונהטקסי :כגוו ,המשפחה

 ) lהמילה,(

טקסיובמיוחדהמשפחהחגטקסי
ותפסושהלכוריקודיהם,עלהחתונה
נשארוהםכיהעם,בחיימרכזימקום

בחיישנותרההיחידההאמתשמחת
הגולים

היהבהבתקופהשנתחברו ,אלהתיאורים
זיקהלהםהיתהבגלות,כברהיהודיהעם

לשמרהיתהומטרתםבית-המקדשלטקסי
כיבתקווההעבר,טקסיאתהעםבזכרוו

תקווה ,בארצומחדשאותםלחוגישובבמהרה
 ,שנכזבה

משמעותםאתאיבדוהאמוריםהחגטקסי

ובמיוחד ,המשפחהחגטקסילעומתם, ,בגולה
ותפסושהלכו ,ריקודיהםעלהחתונהטקסי
שמחתנשארוהםכי ,העםבחיימרכזימקום

לאהגולים,בחיישנותרההיחידההאמת

מנהגיהתהוואלהטקסיםשבמסגרת ,ייפלא
השפעותגםביטוילידיבהםשבאומחול,
 ,ישבובתוכםהעמים

ישראלחגיעלנוספובבלבגולתעוד
חג :כגווהגולה,יצירתפריחגיםיםיהמקרא

II תורהשמחתII הומנהגII דפורייאמשוורתאII 

הביאואלהחגיםשני ,הפוריםשבחגיגות

 ,ישראלבקהילותיחודייםריקודיםצירתיל
שנעמודשונים,באופניםוהתפתחושהלכו
 ,בהמשךעליהם

הופנושלפנינו,בנושאשדנוהרבנייםהמקורות

שמחוץהיהודיתהחברהלחייבעיקרמעתה
וחייהחתונהלטקסיכגוו ,הדתיותלמסגרות

נושא ,השונותבקהילותשהתרקמוהחוליו
בשלמקורותבאותםלדיוועלההריקוד
לבירורבנוגעלרבניםשהופנוהשאלות

II כשרותםII לקבלשהחלום,יהמנהגשל

אלהממקורות ,הקהילותאנשיבקרבמהלכים

מחולחיישלקיומםעצםעללמדיםנמצאנו
שאומנםאלה,מקורותללא ,ישראלבקהילות

חברתיתתופעההשולליםמצדדווקאבאו

חיישלשיחזןרםבידנועולההיהלא ,זוחדשה
 ,בכללביהדותהמחול

ושלהרבניהמימסדשלכעסואתשעוררהדבר

חברהחיישלהיווצרותםהיההקהילהראשי
ריקודימשמעהמעורבים,שהמחולות ,חילוניים

תופעהבהםלהיותהחלויחהונשיםגברים
 ,נפוצה

לבנימעשים IIבספרקוראיםאנווכך

 ,מוקדמיםהיותרהמקורותאחד ,"ארץ-ישראל
 :הבאהאיסוראת

II ברעוביבהוהנשיםהאנשיםבמחולומהיא

האנשיםאלאכולחולאסור[בערבוביה]
, (Zבלבדוהנשים II ( 

בארץ-ישראלזהספרשללמוצאונתייחסאם
בערך),נ IIלספה 500 (התלמודחתימתשלאחר

ראשוניתעדותזובאזהרהלראותנוכל
שהריקודחדשים,חייםדפוסישללהתהוותם

דרךבארץ-ישראל,עוד ,מקומואתבהםתפס

השביעית),המאה(בבל,הגאוניםספרות

המעורביםהריקודיםנגדנפוצוכאלההתראות

 ,לשוומטבעבאותווכמעט ,מעורבתבחברהאו

לחזרהההזדקקותעצם ,הדורותכללאורך
תופעהכימוכיחה,זהאיסורעללעתמעת

היהוקשהוהתפשטההלכהזוחברתית
 ,בהלהלחם

החתונהבטקסיהריקודים

החתונהטקסילתיאורעתהנעבור
תפסולעיל,צוייושכברכפי ,ומחולותיהם

החברהבחיימרכזימקוםאלהטקסים
שלביצירתםנדלהבלתימקורוהיוהיהודית

המקורמתוךכברומגוונים,רביםמחולמנהגי
עללמדיםאנו ,החתונהבטקסיהדוהראשוו

ביותר,הברורבאופוכך

אנשישלפנייתםבעקבותבאהאירועתיאור

רבלא ,כיום)שבתוניסיה(גבסקאבסקהילת
םישוטחבה ,לספירה) 1038-939 (גאווהאי

שאירעוהאירועיםאתלפניוהקהילהבני
 :שםנאמר ,החתונהטקסיבשעתבקהילתם

II וכלהחתושלבבתיהםזהבמקומותינוונהגו

ומביאיבובמחולותבתופיםמשחקותשהנשים
ריאסאושריועוגבנבלבכליומשמחיםגוים

 'בהפרשישואםאסור]או(שרי)מותר[האם
 ) II, (3לאאםהכליםאלה

 :כדלקמוגאווהאירבמשיבבתשובתו

II משחקותשהנשיםבשאלהשהזכרתםומה
[בפה]בפומאלויאפאילאומחולותבתופים

עמהושאיובלבהנשיםואם '"הדברמכוער
ישאםשכווכלהדברמכוערבזאתגם ,איש

יוראו ,לניגוועומדות[אנשים]נשיםעמהו

לכמהופתחהיאפרצהכימזאת,שתמנעו

ועוגבים[מיתרים]בנבליםוביותר ,קלקלות
לקולהעשוייוותלומחותופיםאבל ,וחליליו
שעבולאהכלהתמרוקיבשעתבעולםהברה
, (4יפה ,יגדרואםבו,שמזלזליםישמשתה II ( 

עללעמודניתושלפנינוהמקורסמךעל
היהודית,החברהשבחייחדשותתופעות

וקודירדברעלעדותבפנינומובאתלראשונה
ים,רגבשלבחברתםהמרקדות ,נשיםשל

אכךעלנוסףובתיפוף,בשירהעצמוהמלוות
מחוללותשאותו ,לראשונהזאתוגם ,שומעים
 ,החתונהבמשתאותהחוגגיםציבורואיתו

מבנישלאמנגניםשלנגינתםלקולםימרקד
 ,לראשונהזאתגםלמדיםאנווכו ,ברית

כלומר ,הכלהבתמרוקיההתעסקותשבשעת
נתםינגלקולמרקדותהנשיםקישוטה,בשעת

 ,גויםםימנגנאותםשל

הפעולהשיתוףעלברורהעדותלפנינו

ממנהגיהקהילהבנישהושפעווההשפעות

 ,) BERBER (םיהברברשבטיבנישכניהם
התייחסותהיתהלאהאחרוניםשלבחברה

המינים,ביולהפרדהמיוחדת

למצריםמימוו)בומשה 'ר(ם IIהרמבבהגיע

 jשאימבמנהגיםנתקלהואבערה 1156בשנת

 ,הגויםבחוקישמקורםהמקוםיהודילעצמם
אומרם IIשהרמבמהוזהלבטלם,מנסהוהוא

 :האמוריםהחתונהמנהגיאודותעל

II מזהנצולותרובםאםגםישראל,בניונשות

 rבגילבשו[לא 'וגוגברכלייהיהלאלאוהעוו
מצדבונכשלותהםקצתםהנהגברים],

ותצנוולגויםיתדמושבחופותיהםוזהפתיותם
ותצ)סייףבידהותקחכובעאומצנפתהאשה

יעלהולא ,הזובתוענההאנשיםלפניבמחול
איסורלההותרכלההיותהשמפניהדעתעל

עלסומכיםבהיותםבזהיתנצלוכ IIאח ,תורה
שיתנצלוכמונהגוכךלאמרהמנהג
 ) II,(5בזולתו

היהנפוץם, IIהרמבעליושמתריעזהמנהג

להודוועדהתיכוו,היםבאיי ,יווועמיבקרב
לסגולהנחשבזהמנהג ,הגיעהרחוקשבמזרח

ביוםובכלהבחתוהפוגעיםהמזיקיםכנגד
 ,חתונתם

ובמיוחדאשכנזביהדותהתפתחובמקביל



במסגרתחתןנהמחןלןתהגרמניןת,בארצןת

הנראה,ככלשראשיתסקהילתייס,בתי-מחןל

קהילהכליס-עשרה.השתהמאהבמחצית
לשכןראןלרכןשלעצמהחןבהראתהחשןבה

 .בית-מחןלןתגסנכסיהשארביולעצמה
תנאיהסאלהבתיסשללצמיחתסהגןרס

שלאקהילןת,באןתוהצפןפיסהמגןריס

פרטייס.בבתיסחתןנהטקסיעריכתאיפשרן

עלממןקמיסהיןהקהילתייסהמחןלןתבתי
שאןלמןתכפיממש ,הקהילהבביתרןבפי

שכניהסאצלממןקמיסהיןכאלהריקןד

העיריה,ביתהןאראטהאןזיי,ייבהנןצריס

ביהדןתזכההמחןלןתביתהסיבה.ןמאןתה

(ביתייהאןז-ייטאנץכגןו:שןניס,משמןתבשמןת

המשחק)(ביתהאןזיייישפילהמחןלןת),

העדןיןתלפיהכלה).(ביתהאןזייןייבראןט

מחציתעדלפחןתקייסהיהזהנןהגדינן,שבי

השמןנה-עשרה.המאה

מןסדשלקיןמןדבראתהמזכירהראשןו

יהןדהרביהןאיי,בית-חןפהייבפיןשנקרא

גסלמדיסאנןמדברין .) 1217-1150 (החסיד

ןזה .מןסדבאןתןהיהשנהןגהריקןדיההןןיעל

תיאןרן:

החןפהבביתשישבאח,דבחסידייןמעשה

מזכירהיהבמחןלןתהמשןרריסמואחדןשמע

כלעלמנדהןחסידאןתןאזבשירן,היאת

 ) 6 (.פעסיי

ליןןבבית-החןפההריקןדיסשאתמסתבר,

בשירתס.משןרריס

בית-המחןלןתבמסגרתהריקןדיןתהתןפעןת

מלפרטוהיריעהתקצר .ןמגןןנןתרבןתהין

 ,עתהנעבןר ) 7 ( .שלפנינןהמאמרבמסגרת
אתשליןןנןספיס,מחןלמנהגישללתיאןרס

החתןנה.טקסי

החתןנהטקסיבמהלךהריקןדיסשלחשיבןתס

אשרבריעקבריכיעדרבה,כההיתה

קבעהטןריסיי,ייספרשלמחברן ,) 1342-1270 (

הבאה:ההלכהאתשלןההלכתיבקןדקס

 ) 8לפניהסיי(ןלרקדןכלהחתולשמחיימצןה

מצןןתלכעיוקביעתהמאזהפכהזןהלכה

שלא ,בישראלקהילהאןעדהשאיועשה,
הלשןומטבעכילהניח,יש .בההחזיקה
שלמסןיסלסןגשיןחדה ,מצןןהייייריקןד

הןרתהבלב,דאשכנזביהדןתהחתןנהריקןדי

בהשעשההראשןושלפנינן.במקןרןלידתה
טקסיבשעתריקןדשלבמשמעןתשימןש,
שלעריכתסמןעדאתצייוןאףהחתןנה

מןליוהלןייעקבירהןאהמצןןהיי,ייריקןדי

הנישןאיסבהלכןת ,) 142 7 1360--(המהריייל
הכןתב:שלן,המנהגיסשבספר

מחןלאז[מרקדיס]שמחנגיומקןמןתןישיי

אחרבמןצאי-שבתשעןשיסמה ,מצןןה

 ) 9 (יי.ההבדלה

 ,אשכנזבקהילןתהחברתייסיסיהחהתפתחןת

הבדליסשללהיןןצרןתסגסבהכרחהביאה

אןתןתיהסאתנתנןאלהחברתייס.מעמדייס

אנןזאתהחתןנה.שבטקסיהמחןלבמנהגיאף
ישראלרישלמתשןבןתיןמאחתלמדיס

בספרןהמןבאת ,) 1460-1396 (איסרלין
סיפןראתקןראיסאנןבןהדשןיי,ייתרןמת

הבא:המעשה

 ,דינריסביעבןרמשמעןןחגןרהשכרייראןבן

החתןנהבימיבהןיתקשטאןתהשיחגןר

היתההחגןרהבמחןלןתהלךןכאשרבמחןלןת,

שישאלנהאחתבתןלהבקשהמתנין,על

אןביבמחןלןתהיאגסשתלךלה],[שישאילנה

לןלהתקדשתרצהאסלהןהשיבפעמיס.יג

הו,ןהשיבהבמחןלןתןתלךלךאמסרנהבה,

 ) 10כךי.'(לשסעדיסבפנילהןמסרה

שלכשרןתסשאלתלבירןרלהכנסמבלי

הבחינהמן ,לעילשתןארןהנישןאיס

הסיטןאציהאתלעצמנןלבררננסה ,ההלכתית
במקריס .הדבריסמתןךהעןלההחברתית

עצמסלשתףהקהילהמבנינבצרמסןיימיס
תןינאס-שדרשן ,החברתייסבריקןדיס

למעמדשייכןתסימניהצגת-כךזאתלהגדיר
מהסנמנעההסשבלעדימסןייס,חברתי

הצןרך .החברתייסבאירןעיסההשתתפןת

היציאהבשעתכמתןאר, ,יקרהחגןרהבחגירת

נראה .מעמדילסמלהפך ,במחןלןת
החתןנה,בנשפיאפילן ,בריקןדיסשהשתתפןת

משגתהיתהלאשידס ,הקהילהמבנינמנעה
 .החגןרןתאןתןאתלעצמסלשכןראןלרכןש

 ,הבחןרממעשההןמזדקרןתאלןעןבדןת

שבלעדיהביןדען,כזאתחגןרהלעצמןששכר

אןתהאצלןהןבמחןל,היציאהממנןתמנע

עצמהלשתףשיכלהמבליבצדשישבהנערה
אשראתלההציעבחןרשאןתןעדבריקןדיס,

 .הציע

המנהגשלמקןרןבזה,המןבאתבתןפעהאןלי

[מתנןת]לייסבלנןתיילצרףבאשכנז,היהשנהןג

גסהחתןנהיןסערבלכלתןמגישהיהשהחתן

לחתןנההכלהןמתנןת ,זהבמצןפהחגןרה

 .כסףמצןפה ,זהמסןגחגןרההןאףכללן

ןכלהחתןלשמח"שללמצןןהעתהנחזןר

שלקיןמהלעיל.שהןבאהלפניהסייןלרקד

מנהגישלשלימהשןרהעמההביאהזן,מצןןה

ייריקןדיהכןללהשסאתשקיבלןמחןל,

בסןףכלל,בדרךנרקדן,אלהריקןדיסמצןןהי.'
-אזכיבדןהחרדיןתבחברןתהחתןנה.משתה

הנישאהזןגאת-לאחרןנהןאףלראשןנה
מנהגשלהתהןןתןמצןןה.שלבריקןדביציאה

במאההנראהככלשראשיתן ,זהריקןדי

מחןלצןרןתגסעמןהביאההשש-עשרה,

יי.מטפחתשלבהפסקכייריקןדיסהידןעןת

שאנןכפיאחת.בבתלאהתאזרחזהמנהג

שןרחייסאברהסרישלמספרןמתןךלןמדיס
יי:חייסתןרתיי ) 1632(נפטר

בשבעתהכלהעסבמחןלללכתדאסןרייןנראה

אלאממשבידהאןחזאינןאפילןהמשנה,ימי

מקצתשנןהגיסכדרךמטפחת,שלבהפסק

לאהכאאףהזה,שבדןרחכמיסתלמידי
עסבמחןלההןלכיסבליעלבניןאןתן ...שפיר

לאלידידהכתןבאןמרעליהסבעלמאהנשיס
 ) llרעי.'(ינקה

השןנןתהצןרןתשןלבןבהסהמצןןהריקןדי

רביסיימטפחתשלבייהפסקהריקןדיסשל
עליהסלעמןדנןכלןלאביןתרןמגןןניס

 ) 12כאן·(

הערןת:

בעםהמחולייבספריראהאלה,בנושאים . 1
 . 24-16יעמ ,"ישראל

אי,תרביץארץ-ישראל,לבנימעשיםלוין,מייב . 2

 . 97עמיי,א
 ,קדםגנזיבתו:ך ,לקאבסגאוןהאירבתשובות . 3

 . 34יעמד,ייתרצי-ם ,חמישיספר
 . 35-34יעמ ,שם . 4
בחלק . 1889ליפסיאהרמב"ם,תשובותקובץ . 5

 . 51יעמ ,ם"הרמבחידושי
(מהדורתהחסידיםספרהחסי,דיהודהרי . 6

 '.דסייתשי"ז,י-םמרגליות),

יהדותשלבחייההמחולותביתפרידהבר, .צ . 7
ירושליםמחקריבתו:ך ,הבינייםבימיאשכנז

 . 60-49יעמתשמייו,י-ם ,יהודיבפולקלור
ה."ססיי ,העזראבןטוראשר,בריעקביר . 8

שפיצר),"יש(מהדורתמנהגים-המהרי"לספר . 9

 .ד"תסיעמ ,ט"תשמי-ם

ווארשא ,הדשןתרומתת"שואיסרלין,ישראלרי . 10

 .יייריסי ,ב"תרמ

עבודה ,תרלייאוו~רשאחיים,תורתשור,ח"ארי . 11
י"ז.דף ,זרה

-מצווה"ריקודיייפרידהבר,צ.בנדון:ראה . 12
י-םי,ז ,דוכןמתוך:וצורותיהם,תולדותיהם

שלבהפסקהריקודהנ"ל: ; 85-75עמיתשכייו,
יהודי,בפולקלורירושליםמחקרימתוך:מטפחת,

כ- J . 45-35עמיב,"תשמם-יי,ג



"'O "-וו יI ב'תמעלמאודנפוצותוהאל'מותהאכזר'ות
~ ~ / I ~ תיאטרןןלמשל,בימינן.ןהמחןלהתיאטרןן

קרסניק,הנסשלזהןבייחןד ,הגרמניהמחןלCפ
שלהנאציבעברקרןבןתלעיתיםשעסק ~ ~

בכ,ךמתמחהממשבארצן,ןבטרןריזםגרמניהו

I לייהאI מI ייהתיאטרןןדןבהם םיאשן~:~,י~~~~~~ר;~~ת
.-... -.-' ;;,r 1 , ! ",.."., לילדים,הקלאסיהשעשןעהקרקס,אפילן

האלימןתמידתהאחרןנןתבשניםבןגןברת ~..ו\ " ~ _.
J . , ... " קרקסזההיהשנתייםלפנימדהימה.בצןרה

ישראלפסטיבלבמסגרתשהןפיעייכאןסיי, ~.-'",
_ h. ~ ישראלבפסטיבלןאילןןאלים.פרןעבמןפע

"" • ...... ,I I 199של ~ , t ו~:'נ ·.

במןפעספרדיתלהקהמןפיעה 3  .גןפניןתןסכנןתעירןםאש,שכןלן "' •

שןכחיםאלהמןפעיםיןצריאבל ~
ןלאצאה,שהתןהכללאתלעיתים

המשפיעיםהםהאלימןת,מעשהעצם
העיקר.היאהתגןבההצןפה.תחןשתעל

מאיימתתראהמסןיימתשדמןתכדי

בפיאהמעןןת,בפרצןףצןרדאיןןאכזרית,

לגחדרקנןטיםאלהכלחלןל.ןצחןקגיינגיית

יאגןאן-3השריצירדלשכנעכדיהנבל.את

נןרא,משהןלעשןתחייביםהםלאמסןכנים,
לחשןשפשןטחייביםאןתםהסןבביםאלא

העןשההןאהקןרבנןתשלהפחדמהם.ןלפחד

דברכלאזלמסןכן.האכזריהשליטאת
השקטדיבןרןחיןכן,ןדןןקאייעשה,שהרשע
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מרשימהאינהבמציאןתממשיתאלימןת

שהיאמשןםכלקןדםבימתית,מבחינה

להרשים.מכדימדי,מןעטזמןנמשכת
::, 

לפניחןלפת,אלימההתקפהבמציאןת ,
' j '.בעצם,מה,להביןמספיקיםלהשהעדים
נןסף-זןרבהןמהירןתיתכן··נהתרחש. .~ .

מהצןפיםהמןנעתהריגשית,למעןרבןת ..:
היא-כהןןיתןהעןבדןתאתלראןת .... ~'.

ראשןמןןיי,לייאפקטהסיבה.: .... '.,;; .. :. '.: . . ...
. .. .' ". i .סןתרתעדןתשכללכדז.א

iIt.t 4.2יי . Z ( ל אישאםןאפיחברתהאת "'" , 
לשקר.מתכןןןאינןמהעדים

לחו,כמותנועותיךאתתתאם"האלימות
תקפיאככפורוהאימה,

המחשבה".זרםאת

מנורגיוראמאת

דיקרמןאמיראיור:

צדקןספק,בלי

 ,העתיקיםהיןןנים

שאסרןשעה

גביעלןרצחאלימןתשלסצינןתחמןרבאיסןר

מןפיעהיההנרצחהצןפים.לעיניהבימה,
מעיןגביעלמתמןטלמעשה,לאחרלעיניהם

מאחדמגלגליםשהיןמסתןבבת,בימה
מעשהעצםהבימה.שבקירהפתחיםמשלןשת

בדמיןנן-הקהלבפנישלאהתבצעהאלימןת

כיבימתית-אסתטית,מבחינהצדקןהםבלבד.
הסיבהכיאםהריאליזם.עלעדיףהדמיןן

היןןניתבטרגדיההאלימןתלאיסןרהממשית

אלאבימתית,תןעלתשלמסיבןתלאנבע

שלבאסתטיקהלעסןקדתיים.מטעמים
העיתןניםבהםבימיםהבימתיתהאלימןת
ןעלןסכינים,רצחשלבחדשןתמלאים

כמעטבכדישהדם,זןרםהראשןניםעמןדיהם

בארץרקאןלישני,מצדאבלציניןת.שלמידה
ןאכזרית,ממשיתאלימןתהיןדעתכארצנן,

כאמצעיהאלימןתאתלראןתייתכןיןם-יןמית,
הנכןנןת.בפרןפןרציןתבימתי

i 
V .• 

אןדן)ן.ה.(המשןרר

באלימות".פניואתבהקדימנולו"חטאנו
אי)מערכה(ייהמלטיי,

נשפכיםןמעייםדםלראןתןהמשיכההסקרנןת

שלבציןרןכבר .מאןדעתיקההיאהבימהעל
המתאר ,) JEAN FOQUET (פןקהזיאן

אןדןתעלמימי-הבייניםבימתיתמיסטריה
האשהנצליתאפןלןניה,שלהקדןשיםמןת

הבמאי,לרגליממשיימאנגל"גביעלהמסכנה
במקלןמןרהספך-הבימןי,אתבידןהמחזיק לעשןת.מהלשחקניםהשניהשבידןמנצחים ~ 4

עלבאנדירןתלעיתיםרקהמציצנןתייצר (\

עלדןןקאסיפןקן

הנאטןרליזם.ידי

הכל,ככלןת

 " GRANDה-בפריז,תיאטרןןאןתןדןןקא
" GUIGNOL , כריתתשלבסצינןתשהתמחה

היהלאזןןעןת,ןשארראשיםעריפתאיברים,

אןחלחלהלעןררהאכזרייםמחזןתיןבידי

הממשייםהענןייםכיגיחןד.רקאלארחמים,
הפכןרקשלןהבימתייםהטריקיםןכלכדכל
לגרןטסקה.האלימןתאת

רחמיםבצןפהלעןררביקשןהעתיקיםהיןןנים

הטהרןתלאןתהלהגיעמנתעלןחלחלה,

העקיפה.בדרןןבחרןקאתארסיס,הקרןיה

-19ההמאהבסןףהתיאטרןןשלהנאטןרליזם
 .מרתיעהיייידןגמאאפילןשימשלא

האלימןתשלהמןסרייםמההבטיםנתעלםאם
בלבד,הטכני-משחקיבצדןנתרכזהבימתית

שכלכפיכל,קןדםקשיים.ןכמהבכמהניתקל

גביעלהאלימןתיןדע,מיןמןאמן-בימה
התןקףלאהקןרבן.עלבעיקרמןטלתהבימה

האלים,המעשהאתלשחקחייבהנתקףאלא
ןלאהתגןבהכימשכנע.להיןתאמןרזהאם

שלהאמיתיהרןשםאתהיןצרתהיאהתקיפה
התגןבהמידתידיעלרקכיאלימה.אכזריןת,

המכה.עןצמתעללמדיםאנן

לכלהקןרבןאתהמשליכהפשןטה,דחיפה
ןמסכנתביןתראלימהנראיתהבימה,רןחב
בבטןבאגרןףאמיתיתשמכהבעןדחיים,

לכמההשחקןאתלשתקהיןתר,לכלעשןיה,
הכאבבעןצמתיחןששהצןפהמבלישניןת,

שנגרם.

המצןיתיאטרןן-המחןל,

אמצעיםלרשןתןישפה,באירןפריחתןבשיא

הדראמטיהתיאטרןןשלמזהיןתרטןבים
כל,קןדםבימתית.באלימןתבשימןשהמילןלי
בהיןתןשנית, .מהןתןבעצםגןפנישהןאמשןם

הןאהריאליסטי,העלילתימהקןמשןחרר
אןתנןעהעלבחזרןתלהשתמשמרבה

כמןממשמחןל,כלשלימים.משפטי-תנןעה

עלבחזרהרבשימןשעןשההמןסיקה,
רבה,במהירןתמתרחשהכלכיאלמנטים,

לאהרןשםשלישית,אןשניהראיהןללא
המאזין.אןהצןפהבתןדעתייחרט

פינהשלהמעןלןתמיצירןתיהבאחתלמשל,
זעירהסצינהיש ,) 1978 (מילרייייקפהבאןש,

ןמעןררתנשכחתלבלתיההןפכתאלימןת,של
שןבחןזרתשהיאכ,ךבשלדןןקאאמפאתיה

דןחףמסןייםברגעבלהןת.חלןםכמןןשןב,

היאקיר-עץ.אלהרקדניןתאחתאתגבר
הןדףהןאןשןבמטבע.באןתןלןמחזירה

שאינהשהדחיפה,עדחלילה,ןחןזראןתה,

לסיןט.הןפכתלכשעצמה,במיןחדאלימה
מתעןררןשןב,שןבלמעשהעדיםהיןתנןמשןם

האלימןת,המשדאתלמנןעהרצןןבנן
ההדדית.ההתאכזרןתמעגלאתלהפסיק

המטרההיאכצןפים,שלנן,האינאןנןתאימת

באןש.הכןריאןגראפיתשלהאמיתית

לרןבהםהתיאטרןןבימתעלעינןייםגם
בלתילהראןתנןטההמעשהעצםאכזבה.
קיימתלזעזע.מכדימהרחןלףןהןאמרשים,
חקירהבימןישלידןעההיסטןריתדןגמה
במחזהזאת.המדגימהעינןיים,מלןןה

הגיבןר,נחקרגןצי)(מאתטןרנדןטייייהנסיכה



להוציאכדיכריונים,שלושהידיעלחאלאף,
תלמידו-ואכטנגוכיכגניחשוכה.ידיעהמפיו
שקידם ,ייהדיכוק"וכמאיסטאניסלכסקישל
הגדולמורושלהפסיכולוגייאליזםרהאת

ייריאליזםסגנונואתוכינההדמיוןלכיוון
 ,עינוייםשלזוסצינהשכייםשעה- "פנטסטי

נראולאהקלגסיםמאמציכימרוצה,היהלא
 .דייםמרשימים

והורההחזרהאתהפסיקהואפעםככל

כמוחושיצוץעדולנוח,רגעלשכתלמענים

כיפעמים,כמהחזרזה .חדשכימוירעיון

תפס,לפתע .מרוצההיהלאואכטנגוכ

האמצעיהםאלההפסקותשדווקא
קורכנם,עלשהתנפלואחרישכיקש!

יממאמצלפוש ,לרגעישכוהחוקרים

לאשהתעייפו,אלההם .שלהםהעינויים
 ,לעכודה""ושכושוכקמוהםואז .קורכנם
אתשיצרהואהזהוהמקצכחלילה,וחוזר

האכזרית.האלימותשלהתחושה

הנאטוראליסטיתהישירה,הגישה
 .נכשלתתמידכמעטכימתיתלאלימות

לכשעצמוהמצוייןכריטיכסרט ,למשל

" IF ", שמרני,כריטיכית-ספרכחייהעוסק

(מילה " Public School "שמכונהמה
דווקאהפאראדוקסכדרךמהציינת

שכמרכזהתלמידפרטי),כית-ספר

המצלמהלעיניכמלקות.נענשלהיהעל
והחזרןסוס-התעמלות,מעלמתכופףהוא

זההכוח.כמלאאחוריועלושוכשוכיורד
עםלהזדהותכמקוםאכללכשעצמו,נורא
צפיהתוךלהרהרהתחלתי ,ןרכוהק

אתלספוגמהשחקןמנעואיךכסרט,
האכזרי.העונש

נראההשחקןאוהרקדןשאםמשום

מתחילהצופה ,ממשיתפיזיתכסכנהכמצוי

הדמותשלולאהאומןשללשלומולדאוג
לדוגמאעדהייתימגלם.שהואהכימתית,

העקיפההדרךעדיפותעלשהעידה ,נתימצוי
כימתית.ואכזריותאלימותככימויהישירה,על

מאודמענייןפורטוגזיתיאטרוןשלכהצגתו
עלצפרדעמשפדיםכהסצינה,ישסכון,יכל

תקועכומזוויע,רגעאחריגכוה.עץעמוד

עלהצפרדעאתהמגלם ,הצעירהשחקן
השחקןשלכגורלומשתתףשאניחשתיהעמו,ד

שהואלצפרדעככיכולשקורהכמהלא-
הרהרתיכעצמי,כמאי(וכהיותימגלם.

מהסכלהתעלמותתוךהכיצוע,שלכטכניקה
שלכסצינהכ,ךאחראכל .המתואר)

היהלמותהעומדהפרכהים,רמלחמת-שוו
פשוטה,עגלת-כלוכגכיעלשחקןפשוט

אלימותכלללארגשתומהיתההטרגדיה
כמקוםאזנמצאהשהאלימותמשוםממשית.

 .הצופהשלכדמיונו-לפעולאמורהשהיא

למשהוכימתיתאלימותלהפוךמאודקל
כ"סרטישקורהכפי ,נחשככלתיטריוויאלי,

שגנגסטריםשעה .למיניהםומערכוניםלה"ופע
שנמצאכמישהןפוגעיםאוזהאתזהמחסלים

מאכדהריאליזםכמקרה,הרצחכזירת

לטקס.ונעשהמשמעות

המוסריתוהכוונהשהמוסרלומר,חוששאני

לדוןכאיםשאנושעהמכריע,מרכיכמהווים

מוסרכימתית.אלימותשלהאסתטיכצד
לדיוןאותנולהכניסעלולזהאסתטי?כמרכיכ
המוסרייי-המידותולתורתלפילוסופיההשייך
ולסכך-מכוער"מוסריהכלתייפה,הוא

אותנו.

למעןלהם,אסוררכיםשילדיםמוסכמה,זו
אלימותשלסצינותלראותהנפשי,שלומם

המרקעכפינתשמופיעפעםככלכטלוויזיה.
פסועליהםוילדהילדשלהזעירהסמל

להיותשעומדתהוריםהמזהיראלכסוני,

עלתוההאניאכזרית,סצינהמוקרנת

זה,סמלדיןפיעלכי ,זהכמעשההתמימות
סרטכלכתחילתמוקרןלהיותהיהיאמור

רקהרי .דווקאלילדיםכתכניתכמעט,מצוייר
אוכני-אדםהמצויירים,כסרטיםשם,

הכדלאיןההזדהות(ולצורךכעלי-חיים
אותם,מגהץמככשלקציצות,נקצציםכיניהם),

מוכנסיםנמרים,אוזאכיםידיעלנטרפיםהם
כמשהומרהימהכתךירות ,יו.כגד-מזון i;ע..לI;כ,

האכזרי;ן:פעולה. ,;Vitl; ג'ל~).ן .ו;:(אליומוכן
תכניותלעומת-;דליסמ~iוקוא-i;1 :כיו-רור

 ...' ,~הילדיונ. ,

מכירישאנכיותרהאכזריהתיאטרון ,כאמת

שלהמסורתיתיאטרון-הכוכותאלאאינו
אתאוהליצןאתהמכההפטישכוהירי,ד
הםהרוצחתוהסכיןהשוטרשלהמקלאישתו,

אניכו.כיותרוהנפוציםהמסורתייםהאכיזרים

כיותרהקפדןהצנזורשאפילוככ,ךמפקפק

אכזריותו.כשלכזהתיאטרון-כוכותיאסור

אלאאינוהמסורתיתיאטרון-הכוכותלמעשה,

אינושכוהדיאלוגכי ,"אכזריותשלייכאלט
והתנועההפיזיתהפעולהלעומתמשמעותי

שכו.

קורבנם,עלשהתנפלואחרן
ממאמצןלפושלרגע,שבו Iם Iהחוקר

שובקמוהםואזשלהם.ם IIנו Iהע
לה, Iחל"לעבודה",וחוזרושבו

אתצר Iשהואהזהוהמקצב

ת Iהאגזרמות Iהאלשלהתחושה

כתיאטרוןכיותרהנפוציםהמושגיםאחד

כדירקרוכפיעלהמשמשמושג-המודרני

ייתיאטרווהוא-התמימיםאתלהטעות

 Antonin (ארטואנטוניושטכעהאכזריות",
Artaud (. ארטודיכראודותיהעלהאכזריותכי

סרטיפיזית.לאלימותדווקאמתיחסתאינו

שלהקוטכיהיפוכוהםמערכוניםאוגנגסטרים
הצופהאתמותירשםהנשפךהדםכלזה.מושג
מוליכהאפילוכמערכוניםהצפיה .נפששווה
אואקדחמכדורילהפגעשאפשרהמסקנה,אל

מכליהקודקודעלוויסקיכקכוקממכת
הקשרמתכטלכאןכינזק.כלכמעטשייגרם

הופכתהאלימותלתוצאה.הפגיעהכיוהסיכתי
ידיעלמעוצכהצערלמרכה-כאלטלמעין
 .דמיוןדליאפיםאוגרכורי

משכנעתתמונהליצורמנתשעלהיא,האמת
להיותהיוצרעלכימתית,אלימותשל

מסוגלמוכשריוצררקמעולה.כוריאוגראף

כזהמשמעאמיתי,אכזריות"תיאטרוןייליצור
טוכהדוגמההצופה.אתהמזעזע

גירוםשעיצכהתנועההיאכזואפיהאוגרלכורי

המחול,שםמקוםהפרכרים",כ"סיפוררוכינס
כרנשטייןשלהמצויינתהמוסיקהעםיחד

ואכזריות,מתחשלאמיתיתאוירהיוצרים
וזעם,לעצכותהמכיאיםושינאה,אלימות

 ,הקאתרסיסההטהרות,אתהמהוותהתחושות

ייפואטיקה",כספרואריסטודיכראודותיהעל

הטרגדיה.כעקרונותשדן

אלימותהיודעתארץכישראל,שחיכמי
כומקוםפוסקת,כלתיואכזריות

המחול,התיאטרוןהכימה,אמנויות
מציאותעםככיכוללהתחרותחייכות
שללכותשומתעלואלימהאכזרית
להווכחרכותהזדמנויותליהיוהצופה,
כאלימות.כימתיכשימוש

אוהדשלהמופשטותכעכודותיואפילו
שנוצרמחולכ"חפלחץ",,החלנהריו

וכ"קיר",לכנוו,מלחמתכעיקכות
יותר,המאוחריםמחולותיוויתריימכול"

כיטוילידיכאהזואלימות.ניכרת
וכעיקרדמויותכיןפיזיותכהתנגשויות

כיןאחיזהשלפתאומיתכהרפיה
לנפילתושוכשוכהגורמתכני-אדם,
הסכנהתחושת .הריצפהעלהפרטנר
אלהמחולאתמכיאהכתנועה,הטמונה

האימה.גכול

לההנלווהוכלהאינתיפדהכמוכן,

כנושא.שוניםכוריאוגראפיםשימשו

אלהאלימותאתהעתיקקולכןאמיר
שלהקאריקאטוריסטי-סאטירי,המישור

מתרגליםי.'תודה,טוכ,"כהטלויזיה,
שלומילואים"כ"יומןכאררמיואילו

כנסיונומקוריותאסתטיותצורותלדעתי,מצא,
 ,עוכרצעירישראלישכלהחוויה,עםלהתמודד

המוחזקים.כשטחיםהמילואיםשירותכעת

עלשלוהמחולאתלכנותכחרכאררמי

(פסיכולוגהמשוררשכתכשירים,סידרת
שלושירותועלשטרנפלדצכיקהכמקצועו)
לכימהמחוץהציכהכוריאוגראףכשטחים.

התנועהכיקריין.נפרד,כתחוםעצמה,

ככלדלהאכלרגשותכמסירתחזקההמחולית

 .עוכדתיתאינפורמציהלמסירתהנוגע

גדרשלכרשתלצופיםהרקדניםכיןחצץהוא
כהתאםונעלמתהמופיעההכימה,רוחכלכל

לרקדניםמשמשתהרשתכתאורה.לשינוים

אכל .הצופיםפנימולישרייאכנים"לזריקת
אתכולכטאכיותרהחשוכהאמנותיהאמצעי
תוךמחוליצירתהיאהפעולה,חופששלילת
כתוךשכולואסיר,שלסולולמשל, .מגכלות

שלמחולאוהריצפה,גכיעלריכוע-אור
והסצינהלגוף.קשורההאחתשזרועורקדניות,
גכיעלמתכצעתכיותרוהאכזריתהאלימה

הסצינהכמהלך .מגומימתנפחת,כוכה
חייליםארכעהעליהמתפליםכההמזעזעת,
ראשונהעזרהשלכתרגילשמדוכרמתכרר,

לידיהכאהמרה,אירוניה .דווקאוהחייאה
אתמכלההחייליםאחדכאשרכסיום,התרה
אמצעיםאלהכלשכידו.כאלהככוכהזעמו
התנועהעקיפתשלאירוניזציה,של

 .הפשוטההריאליסטית

הדיוןשלראשיתואלכעצם,שכים,אנווכזה
רקומשפיעהיעילהזו .הכימתיתכאלימות

 .מוסריתהצופהאתלזעזעמצליחהשהיאשעה
שקראשילר,פרידריךהמשוררזההיה

וללאזההכטללאמוסריי.'יימוסדלתיאטרון

כאירוניהמסויים,כניכורשימושוצורניסיגנון

הופכתהכימתיתהאלימותסארקזם,אפילואו
אמנותי.וכלתימשמעותחסרמכאני,למשהו

 _~~Lו'
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A זב

מכללה
לחינוך
סמונר

הקובוצום

אבובתל

המסלול
למחול
ותנועה

ברעמיצורמרכזלתנועה:המכון

ת"אהקיבוציםסמינרלחינוךהמכללהלמחולבמסלולקומפוזיציה

ולמחוללתנועהמוריםלהכשרתמכינה

לבחינותנגשואשרללימודים,למועמדיםמיועדיםמכינהלימודי
שיגשולפנינוסףמעשילימודמהםנדרשכיונמצאלמחוללמסלול
שנית.לבחינות

נוספים.מועמדיםיתקבלופנוייםמקומותוישארובמידהרק

הבלסמקצועותשלמרוכזלימודבהללומדיםלאפשרהמכינהמסרת
המכינהלימודימוסיקה.ויסודותהמודרניהמחולהקלאסי,

אחה"צ.בשעותבשבוע,פעמיםשלושמתקיימים

מעשיתובחינהראיוןעפ"ישתקבעבהתאמהמותניתלמכינההקבלה
איןוכןלמכינה,מועמדכללקבלהתחייבותאיןובמחול.בתנועה

במכינה.לימודיוסיוםלאחרלמסלוללקבלוהתחייבות

ללימודיםלהתקבלהמעונייניםבמכינה,הלימודיםסיוםלאחר
הקבלה,תהליכיבכללעמודחייביםולתנועהלמחוללמוריםבהכשרה

 .אחרמועמדככל

ולמחוללתנועהלמוריםהשתלמויות
למסיימיהמיועדותהשתלמויותמתקיימותהמכללהבמסגרת
ספרבתיבוגריבעבודה.נסיוןובעליבתנועהלמחוללמוריםמכללות

ראיוןלאחריתקבלובעבודהניסיוןובעליובחו"לבארץמקצועיים
הלימודמקצועותאתלצרףיוכלוהמשתתפיםכניסה.ובחינתאישי
הבאים:הנושאיםמתוןובחירתםהתמחותםלפי

ש"ש. 2מנס,דודההמורה:-גראהםמרתהשיסת

-במחולאימפרוביזציהשלושיסותעקרונות
ש"ש. 2בורשסייןאריההמורה

בראוןשמעוןהמורה-ש"ש 2-הג'אזבסגנוןמחול

ש"ש. 2נהרין,צופיההמורה-מחולבהוראתוגישותשיסות

ש"ש. 2בורשסיין,אריההמורה-מודרניבמחולסכניקות

באריסוניההמורה-ש"ש-קלאסיבלס

ש"ש. 2לבנה,יהודההמורה-התנועתיתהיכולתשיפור

ספיר,תרצההמורות-אשכול-ווכמןבשיסתתנועהכתב
ש"ש. 4נול,רחלי

בהט-רצון.נעמיהמסלולראשולתנועה:למחוללמוריםהמסלול

מוריםלהכשירנועדהלמחוללמוריםהמסלולשלהלימודיםתכנית
למחולחינוןשלהמיוחדיםלצרכיםבהתאםבנויהוהיאלמחול

ובביתהבינייםבחסיבתהיסודי,הספרבביתהר,ךבגילולתנועה
התיכון.הספר

הסכניקותיסודותעלהאמוניםמוריםלהכשירהיאנוספתמסרה
מגמותלקליסתופתוחיםבמחולהמקובלותוהמודרניותהקלאסיות

ותנועה.מחולוהוראתביצועשלחדשותושיסות

ההוראהמקצועותבשילובהאמנותית,והפעילותהמחולהתנועה,
מסרהמתוןלתלמידים,נאותההכשרהסביבתמהוויםהאחרים,

שלהם,והפדגוגיתהאסתסיתההבנהואתהרגישותאתלפתח
המקצועית.והיכולתהעצמיתהמודעותאתבהםולהעמיק

גוףובמדעיהחינוןבמקצועותידעהמסלוללתלמידמקנההתכנית
הבאים:האיפיוניםלפיובמחולבתנועההתמחותכדיתוןהאדם

הנלמדותהשונותהסכניקותביןומעשירציףקשר.יצירתך
ולתנועה.למחולמוריםבהכשרת

ידעעלמבוססתהלומדשלהסכניתהיכולתשיפור . 2
בהוראההאנסומייםבמושגיםנכוןשימושתוןאנסומי-פיזיולוגי,

התלמי.דשלהנפשיים-חינוכייםבצרכיםהתחשבותותון

ההכשרהתכנית

מערכתליצורהאפשרויותואתהידעאתלהרחיבהתכניתמסרת
רקעבחומרלעיוןהתלמידיםולעידודהחשיבהלפיתוחגירויים
ולעבודתנוהיצירתיתלגישתנוהחינוכית,להשקפתנוהנוגע

המקצועית.

בהיבסיםהןעצמן,בפניכדיסציפלינותומחולתנועהלימודא.
מוסיקהאתני,מחולהמחול,תולדותהאדם,גוף(מדעיהעיוניים

בלסיסודית,(תנועההמעשיים-מקצועייםבהיבסיםוהןוכו')
וכו').קומפוזיציהמודרני,מחולקלאסי,

האמנותיתבפעילותהמשמשותוחינוןהוראהשיסותלימודב.
ולפיתוחהמתבגרושלהילדשלהקוגניסיבייםהכליםלפיתוח
המקצועית.מיומנותוורמתהגופניתיכולתואישיותו,שלהרמוני

בהיקףיהיוהוראתםודרכיוהמחולהתנועהמקצועותלימודג.
אקדמי.חוגשלוברמה

עורכיםוכןתלמידים,לעבודותמיוחדתתשומת-לבנותניםאנו
השוניםהמקצועותלשילובמשותפיםושיעוריםמיוחדותסדנאות
העבודה.שלהרצוףבמהלן
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. held by the man and his female partner 
This did not become an accepted usage at 
once, as we may learn from Rabbi 

632) book (וAvraham Chaim Shor's 
Torat Chaim": "It is forbidden to dance " 

with the bride during the seven days of 
the wedding, even when he is not holding 

, her hand but sep.arated by 0 kerchiet 
as some students of the T ora are prone 

. to do in our time; this too is abominable 
And those sinners who dance just so ... 

with women, are, as the scriptures 
have it, "hand to hand is not to be 

 expiated" [from sin [.ו)(ו
There exist many forms of dance 
separated by 0 kerchief" which are too " 

. numerous to be dealt with in this article 
ו) 2 (

The list of biblograFhical sources is to be 
found at the end 0 the article in Hebrew 
on p. 53. 

~-

describe in the framework of the present 
) 7 ( . article 

Undoubtedly, dance became such an 
important component of the wedding 
ceremony, that Rabbi Yaakov, son ot 

342) states in his ו)-270וRabbi Asher 
book of halacha-rules, "Sefer Haturim": "It 
is 0 'mitzva' [religious duty] to entertain 
the bride ana groom by dancing before 

) 8 ( ". them 
Dancing before the couple as 0 religious 
mitzva' spread to most Jewish ' 

communities. The widely accepted 
0 expression "Mitzva-tanz", meaning 

special type of dance found in Ashkenazi 
communities probably stems from the 
above quoted source.The first one to use 
the term to describe 0 dance danced 
during 0 certain part of the wedding 
ceremony itself was Rabbi Yaakov Halevi 

427) in his ו-360ו," Molin ("Hamaharil 
book of traditions: "In some places the 
Mitzva-tanz' is danced after the ' 
Havdala' [the ceremony of extinguishing ' 

o special braided candle in 0 cup of winej 
) 9 ( ". after the Sabbath is over 

The development of jewish social life 
brought with it class distinctions. There 
were customs marking who belonged to 
what socio-economical class at wedding 
dance occasions. As we may see in 

460/ book ו)-396וRabbi Israel Isserlin's 
Trumat Hadeshen", where the folowing " 

story is told: "One Reuven hired 0 belt 
from Shimon for two dinars, to wear and 
show-off during 0 wedding dance. While 
he danced wearing the belt 0 virgin 
approached him , asking him to lend ner 
the belt, so she too would be able to 

, dance two or three dances. He told her 
, he would be willing to lend the belt 

provided she would marry him, while 
wearing it. She danced with it, telling him 
she was agreeable, and he gave her the 

 belt before witnesses ."ו) 0 (
Without involving ourselves in the 

0 halachic question whether such 
wedding pledge is binding at 011, it is an 
illustration of social conditions prevalent 
at that time. Without sporting some 
distinctive signs of belonging to 0 certain 
socio-economic class, one could not 

, participate . Donning an expensive belt 
0 often made of silver, became such 

status symbol. Perhaps that is the reason 
for the inclusion of 0 gilded belt in the 
traditional gifts of Ashkenazi grooms to 
their bride to be on the eve of their 
wedding, while the gifts of the bride to 
her future spouse often included 0 silver 

. covered one 
The general concept of "dancing before 
the bride and the groom and entertaining 
them" brought about the creation of many 
dance customs, called collectively 
Mitzva-tanz". Usually, these were " 

. danced at the end of the wedding feast 
Even today in the ultra-religious 
communities, this is the only point, at 
which the "charedi" couple is held aloft in 
o procession, while they are seated on 

. chairs and celebrated together 
6th century, another וSince the 

p'henomenon developed from this mixed 
dancing. Namely, dancing while being 

o avoid body ך." separated by 0 kerchief " 
contact between the sexes, 0 kerchief is 

entertainers. This is clear evidence of 
the collaboration and mutual influence 
among the T unisian jews and their 

. Berber neighbors 
When the Rambam (Rabbi Moshe Ben 
Maimon, the most important jewish 

her of his כrsage, physician and philoso 
56, he ווtime) arrived in Egypt in 

encountered among the jews there 
several modes they had copied from 
their gentile neighbors, found them 

. objectionable and fought against them 
The following is what Rambam had to 

: say about these wedding customs 
Even as most jewish women do not " 

transgress the rule that '0 female shall 
not wear men's apparel', some, due to 
their naivity, are imitating the habits of 
the gentiles. rlt happens] that 0 woman 

, dons 0 head-dress or [0 male's] hat 
takes 0 sword or rapier in her hana and 
commences to dance with it before the 
men, which is an abomination. One 
cannot accept that being 0 bride, she is 

] exempt from the rules [of behaviour 
layed down by the T ora. Later they 
would excuse themselves, by saying 
they were just following the established 
tradition, excusing their behaviour by the 

) 5 ( ". deeds of others 
Sword dancing was 0 widely spread 
habit, found among the Greek inhabitants 
of the Mediterranean isles, which spread 
as far as India. The sword dance was 
regarded as 0 magical act, believed to 
protect the bride and groom from the 

. evil spirits endangering tne newlyweds 
Wedding dances developed in the 

Ashkenazi jewish European, 
were connected communities, 

especially in the German sFeaking ( 
countries) to the establishment 0 "dance 

2th century. Every וhouses" since the 
self-respecting community regarded it as 
essential to hire or build its own 
dance-house, administered along with its 
other assets. The main reason for 

, establishing dance-houses was 
p'robably, the crowded conditions of their 
dwellings, that did not allow the 
gathering together of large numbers of 

. guests, attending wedding ceremonies 
Often the dance-house would be situated 
at the offices of the kehila Uewish local 
community), just as similar dance halls 

, were located at the city-hall of the town 
the "Ratshaus". The jewish dance-house 
was called by different names, such as 
Tanzhaus", "Spielhaus" [play-house] or " 
Brauthaus" rbride-house]. There is " 

evidence of these dance-nouses being 
. 8th century וactive well into the 

The first author to mention such an 
" institution

h 
which he calls "Beit Chupa 

y held over the couple כrchupa - t e cano ( 
to be married), is Rabbi YehudaChassid 

7). He also describes ו)ו-50ו 2ו
wedding habits prevalent in his time: "It 
is being told, that 0 'chassid' [rightous 
man], when he heard, while sitting in the 
Beit Chupa', 0 singer mentioning the ' 
name of the Lord in his song, would 
damn him every time he voiced the holy 

) 6 ( ". name 
The tradilions and dance habits Ihat 
developed in the r:Jance-houses were 
many. They are 100 numerous to 

-~ך



HE AGES זHROUGH ז
r--.J E כCPP-....RT 

ond its occomponying feotures . Without 
these sources thot come moinly from 
opponents to the newly estoblished sociol 
donce hobits, we would hordly be oble to 

 reconstruct jewish donce forms otווס.
os ווWhot irked both the robbinicol os we 

the .seculor leodership Qf the kehilot 
Uewlsh locol communities) wos the 

. emergence of 0 seculor sociol life-style 
, They oblected strongly to mixed doncing 
, e.g . of men ond women doncing. together 

o phenomenon which spreod 
. increosingly 

Thus in tne book "Mo'osim lebnei Eretez 
Isroel", one of the eorliest sources ot our 

: owing strictures ווisposol, we find the fo ? 
And whot with the doncing of men ond 

women mlxed together, it is forbidden to 
donce thus; only men olone ond women 
olone." (2/ As this book wos written in 
Eretz Isroe in the period ofter the T olmud 
wos finolized, circo 500 C .E., we leorn 
from this strict rule obout seporotion of 
the sexes, thot mixed doncing olreody 
t?ok root ot thot eorly time. In the 

, Ilteroture of the Geonim (Mesopotomio 
round 700 C .E.) this prohibition - often ? 

In neorly the some words - is repeoted 
ogoln ond ogoin . This proves thot mixing 
of the sexes during doncing wos 

. proliferoting ond impossible to stop 

WEDDING DANCES 
Wedding ceremonies become 
increosingly importont in the sociol life of 
the jewish communities, os did the 
occomponying donces ond donce 

eorn obout the voriegoted ןtroditions. We 
donce customs thot hod developed from 

Oth century ןon eorly occount from the 
C )-939ן 038 ( .E., when Robbi Hoi Goon 

wos opprooched by the jewish 
communlty of the Tunision town of 
Kobos, osking the leorned mon to instruct 
them os to whot to do obout hobits thot 

. bod spreod in the community 
It hos become customory in the homes 

of brides ond bridegrooms for the women 
to pl?y drums.o.nd donce, ond to bring in 
ge.ntlle [muslc!ons] . to entertoin using 
strlng ond wlnd Instruments; is thot 

lowed or prohibited? And is there ony ~ o 
dlfference os. to the type of instrument 

) 3 ( "? used 
' The leorned robbi's onswer is os follows 

tion of ",:omen ploy.ing ~ As to the que " 
drums ond donclng, even If they use their 
mouths only, it is obominoble. Even more 
o, if tnere ore people ploying ~ 

. Instruments [there],this is to be ovoiaed 
~ it. i.s on 'opening for sin' ond othe ~? 

in the cose of ווס,Inlqultles, most of 
flutes . But the ploying ~ ploying violins on 

of drums ond donclng to singing while the 
bride is being dressed and odorned 

~ th.ough not during the festive meol, i 
dlsregorded by some, and if kept in 

) 4 ( ". rproper] bounds, is acceptoble 
is source we learn for the first וIrom t ~ 

time, of women doncing in front of male 
guests, accomponying themselves by 

as the hobit ווsont1 ?nd drumming, as we 
of nlrlng gentile musicions to play while 
the male ond female wedding guests 
donce. Likewise, we heor obout the 

om of doncing ond moking of music ~ cus 
whlle the bride is being dressed and 
mode-up, in the presence of gentile 

by Zvi Friedhaber 

nd its role in Jewish ~ an<?e ~ 
I'fe. In dlfferent periods is the 
tOplC dealt with in a series of 
articles to be published in 

. coming issues of I.D .Q 

The first port of this discourse with 
regord to Jewish dance traditions deols 
with the post-Mishnoic-T almudic period 
the 2nd to the 5th centuries C.E .I Most ( 
of the sources are to be found in the 
robinnicol literature of the period , such as 
the books written by the Geonim ; the 
many collections of questions and 
onswers by famous leorned rabbis, who 

re appr.oached by those seeking their ~ w 
cerning rerigious ~ ries co ~ gUldonce In qu 

os proctlcal tOpICS; vorious oooks ווos we 
as the rules and ווof moral teoching as we 

ecided upon by the committees ~ lows 
. governlng the jewish communities 

 In the Mishno and the Babylonian as weוו
os the jerusalem T olmuds themselves 

re descriptions of dancing ond ~ there 
rhythmlcol movement in ceremonies 
performed at festivols and holidoys in the 
Temple, such as the Omer ceremony 

,) lebrotion of Pesach ~ conn:cted to the c ( 
Hovo ot Ho Blkkurlm (Feast of the First 
Fruits), Simchat Beit Ha Shoevo (woter 

) ceremony during the Sukkot festival 
~ 5th of the months Av th (ןT u-Beov 

feast of love, when lods would seek their 
) beloved ones at night in the vineyards 

os family celebrations, such as ווos we 
 weddlngs ond circumcisions . )ן( ] Forווס

bibliogrophical sources see the Hebrew 
] 53 . version ot this article on p 

these descriptions, composed ofter ווA 
the Temple in jerusolem had alreody been 

nd the jews dispersed to ~ destroyed 
ountrles, were written in hope of ~ mony 

0 renewlng these ceremonies in 
reconstructed homelond, 0 hope which 
was not to be implemented for many 
centurie.s.Most of these Temple 

remonles !ost their meaning in the ~ c 
d,aspo:o, thelr descriptions becomin.9 just 

. On the other hond, the tamily ~ memorle 
y weddings and ווmonles, especia ~ cer 

ccompanying aonces, oecame ~ he,r ! 
Increoslngly importont in jewish life in the 
diaspora, oeing in fact the sole source of 
mer:lment ond hoppiness in the life of the 

. jewlsh communities 
It is not surprising, thot in the framework 
of the fomily ceremonies one moy 
observe donce modes borrowed from 

. their gentile neighbors 
e Baby'lonion exile new חAs early as t 

feosts were odded to the traditionol ones 
mming from Biblicol times, such as ~ st 

nding and the new ~ ho.t Tora (the ~ S,m 
e Toro in the ורbeglnnlng of reodlng t 

synagogue at Sukkot) and the Purim 
festival. B?th these feasts brought about 
the creotlon of specific donces, that 
developed in different directions (to be 

.) discussed loter 
Rabbinical sources dealing with the 
subject, were mostly addressed to donce 

ected to religious life, but ~ aspects .uncon 
o questlons orlslng from social occosions ! 
In every'day Jewish life. Donce is 
discussed in rabbinicol literoture mainly 
os 0 result of questions put to them as to 
the 'correctness', the 'kashrut' of dance 



. persona lities in Israel' s modern dance 
he materials lound in the now available ז

again "Schrilttanz" th row new light on the 
01 circ umstances a nd theoreti ca l basis 

. thei r work 

For anyone w ishing to understand better 
the emerljence 01 neo-express io ni st 
dance in Europe - and lor that matter in 
Israel - "Schrilttanz" is requ ired reading. 
Hence the importance 01 the publishing 01 
at least a selection 01 this mater ial in 
English. 

('j 

choreographer being appointed to such a 
position - when presented by a proposal 
to organ ize a dancers congress, was 

his congress took ז. delignted by the idea 
place in 1926 at Magdeburg, where a 
large theatre exhibition was organ ized. It 
was th e li rst 10 1 such internationa l 
O lympiads 01 Dance", that were held in " 

. 1928 In Essen and in 1930 in M unich 

01 O ne 01 the successlu l repercussions " 
... thi s .. . was that 1 was able ... to get 

permiss ion lor th e publi cat ion 01 both 
scores in Laban 's nota ti on and the journal 

.'" Schrilttanz' by the 'Universa l Edition ' 
he lirst iss ue Uuly 1928) ca rri ed an ז

he Basic "זarticle by von Laban about 
he ז." Princ ipl es 01 Movement N ota ti on 

eminent criti c Fritz Bohme contributed "A 
01 Chapte r Irom the Hi sto ry 

, Choreography" and another noted cri tic 
Han s Brandenburg wrote abou t 

e Stage". Lizz ie ורDancewrit ing and t " 
Maudrik contribu ted an article abou t 
Dancewriting and Ba llet", and it conl uded " 

with "N ew Basic Fea tures 01 Mus ic 
heory as a Resu lt 01 Dancewr iting ז

." Resea rch 

01 Further issues dea lt with the problems 
01 dance-notation and wi th w ider issues 

he journal ז. the aestr etics 01 dance 
became a lorum lor many modern dance 
a rtists and theoretic ians, thus oller ing an 
insider's portrait 01 the modern dance 

. movement 

N owad ay s, w hen European 
dance-theatre has renewed Interes t In 
dance expression, w hen again, as in the 

920s', not just technique but persona l ן
01 expression and crea tion is demanded 

dancers and the total d ivis ion between 
creator and perlormer is waning, the 
sources and theor ies 01 express ionis t 

. dance have become topical again 

01 Likew ise , th e p ro li lication 
movement-notati o n meth ods and the 
development 01 Labanotation make these 
reprints 01 "Schrilttanz" an important , 

. sou rce 01 inlormation 

AII thi s is especia lly pertin ent wi th 
regard to the history 01 modern dance in 
Israel. Modern dance in thi s country was 
dom inated by "Ausdruckstanz" a rti sts 

950s, w hen the 920ןs to the ןIrom the 
Ameri ca n, G raham-dominated style took 
over. A rti sts like Gertrud Kraus (whose 
company took part in the 1930 Dance 

ille Ross ler (a ז,) Congress in Munich 
student and later teacher at the Wigman 
School at Dresden) , as well as dancers 
01 G ret Palucca's and other importan t 
co mpani es were th e dom in ant 

~ס



Chladek wasn't the only "speci men" of 
early Ausdruck tanz presen t. A lfred 

"-genarian ~ Sch lee - by now a lso an oct 
founder and ed itor of the Schrlfttanz 
periodical, enl ivened the proceedings by 
his pithy remarks and by hls terse way 
of correcting errors. He was. In an 
excel lent position to do so, as It turned 
out he was present at the performances 

0 described in the papers, w hen st lll 
. youth 

, As was the dance wr iter Wa lter Sorell 
w ho also co ntributed valuab le 
interpolations drawing on his. own 

the חןexperi ence o f modern da nce 
. 930s 920ןs and ן

Alfred Schlee writes in the foreword to 
. : the English "Schr ifttanz" book 

My involvement wi th dance began In my " 
early you th . Since 1 had the good fortune 
to have been born in Dresden at 0 tlme 
w hen progressive elements in 011 .the arts 

, provoked much attention and excltement 
my adolescent cu ri os ity was str.ong ly 
encouraged." Whi le studying mus lc, he 
also en ro lled in courses at the Dalcroze 
lnstitute in nearby Hellerau, w here he 
mingled w ith most of the great ploneers 
of modern dance, such as Mary Wigman 

. or Rudolf von Laban 

he great variety of personalities - and "ז
, in particular the frlendshlps w lth Laban 
, Kurt Jooss, Oskar Sc hl emmer 

Bronislava Nijinska , Rosal ia Chladek and 
Va leska Gert - created for me one 

. fascinating expe ri ence after another 
Every meeting streng th ened my 

0 , im press ion that we needed 0 fo rum 
framework for th e exchange of wr itten 

." analysis and opin ion 
0 { hese were the days when von Laban ז
0 dancer and choreog rapher who had 
0 scientific turn of mind and had enjoyed 

technical education, began to formulate 
hi s method of movement-writing lt was 
on ly natural, that thi s new method 
required some form o f publl catlon In 
print, and that purpose was anoth er 
incentive for the foundatlon of 0 dance 
periodical devoted to modern dance as 
we ll as the Laban notation theory and 

. practice 

011 Schlee dec ided to do something about 
th is. He turn ed to the direc tor of the 
Universal Ed ition in Vienna, proposing the 
publ ica tion of 0 dance quarterly . But his 

0 , , p lan was re jected . Perhaps Schlee 
you th who arrived at the publlsher s 
office clad in the open-neck shl rt of the 
yo uth-mo ve me nt ca ll ed "D e r 
Wandervogel", didn' t ma ke 0 serious 
enough impress io n Other publlshers 

. a lso turned Schlee down 

Four years later, w hen Schlee was 
e junior ed ito rs of the ~ a lready one of \ 

Universal Verlag (or w hlch he was later " 
to become th e general director), he 
became involved in 0 unique project. At 
the German city of Munster the director 
of the municipa l thea tre, 0 modern dance 
enthus iast, w ho had invited Kurt Jooss to 
run 0 modern dance compa ny as the 
resident ba ll et compa ny of municipal 
opera - the first instance of 0 non-ballet 

..Iו 

..Iו l 
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by Giora Manor 

,~ G.ermo ח- !,חhe republi co tio ז
z חd Engli sh - of the Schrlftto חo 

quorterly, offers 0 new v iew. fo r 
lstl C חg the expreSS lo חobservi 

d 920חs o ןaonce of the חmoder 
930s ן

0 quarterly ca lled 928ן 93ן to ןFrom 
-" Schrifttanz" - meaning "dancetwriting " 
t ~ ,naby the emi.ne ~ was published in Vie 
. music publlshlng flrm Unlversa l Ed ltlon 

wo recen t repub licati ons offer the ז
reader another opportunity to enjoy an 
insider's view of the express lon lst lc 

, 920s. ln London ןmodern dance of the 
Va leri e Preston-Dunlop and Susanne 
Lahusen have edi ted 0 selec ti o n of 
articles from the "Schrifttanz" translated 

, in to English (published by Dance Books 
990) and in Germany there ן, Londo n 

appeared 0 complete facsimile reprin t of 
issues tha t appeared dur lng 011ןן the 

thi s periodical 's sho rt but signi f icant 
lifespa n. ("Schri ft ta nz", Georg Olms 

 Verlag, Hildesheim ,ן 99(ן.

he German reprint has been overseen ז
by the Viennese dance-h istori an Gunhlld 
O berza ucher-Sc hu ller. She was a lso 
responsible for 0 book of the .proceedin9s 
of an internat iona l symposlum held In 

," 986, enti tl ed simply "Au sd ruckstanz ן
hurnau זe ancien t חw hich took place at t 

castle nea r Bayreuth , the Bayreuth 
University's lnstitute for the Research of 

heatן 986 . re In זM usical 
, Ausd ruckstanz", Florian N oetzel Verlag "( 

992). ln more than one ן, Wi lhelmshaven 
way, thi s is 0 compa nion to the two 

. dancewriting volumes 

Often w hen participating in dance history 
congresses or sympos ia, 1 am amazed 
and thrilled by 0 phenomenon pecullar to 
the history of modern dance though the 

0 modern dance movement is a lmost 
hundred yea rs old , among the students 
and histor ians, one may meet some of 
th e central personalities of th e rer iod 
under discussion "in th e fl esh '. For 
exa mple , on th e cover of the 
Ausdruckstanz" book there are photos of " 
Rosal ia Chladek, the doyenne of Vienese 

80 modern dancers, 0 lady of about 
yea rs of age. One cou ld meet her a t 

hurnau and have 0 coffee with her ז
during one of the breaks, Li sten ing, so to 
speak, to hi sto ry straight from the 

. horse's mouth 

ln fact, after a n eminent professor and 
hi s re sea rch stud en ts presented 
Ch ladek's movement method by very 
sc ien tific diagrams and tables to the 

0 , hurnau זparticipants or the meeting a t 
re sentati on that made th e כf

, C hladek-Method sound awfull y dry 
complicated and abstract, the o ld lady 
herself got up, sa t on the edge of the 

to show ~ presenter's table and proceede 
and explain her method lucldly and 
simply, il lustra ting her words by very 

0 nimble move ment. ln stead of 
convoluted analysis one was suddenly 
confronted by the thing itse lf. Histo ry, so 

. to speak, cocking 0 thumb at hlstorlans 



trol points, but do not cling to them relig

iously. By now 1 feel secure enough to 

chonge the structure of the lesson oc

cording to some specific problem thot 

moy orise during the work. My closses 

ore bosed on the orchitecture of the 

body ond on the quolity of movement. 

From time to time there is on improviso

tion period. 

As for my students, 1 wish to provide 

them with 0 sufficiently wide, voriegot

ed ond precise bose, to enoble them to 

creote for themselves, not to confine 

them to the boundories of ony given 

style.lt took me mony yeors to form 0 

precise method. Without formuloting his 

ideos, 0 teocher is unoble to teoch. If 

one isn't 0 creotive ortist, it is best to 

follow exoctly whot ones's teochers 

hove tought you. Whot is reolly impor

tont is not 0 method, but the personolity 

of the teocher." 

-Roni Segol - 0 doncer, chore 
0 ogropher ond principol of 
, her own school for doncers 

teochers ond choreogrophers 
in SWitzerlond, who recently 
returned to Isroel ofter mony 

: yeo rs 0 brood 
1 think it is importont thot 0 donce " 

-pedogogue should be on ortist him 

self, not just on instructor, os it is 

impossible to teoch something one 

, hosn't experienced. Unfortunotely 

-nowodoys, no one hos the neces 

. sory potience to study in depth 

he humon body is 0 mop of life ond ז

th e ortist-teocher hos to decide 

which port of thot life-mop he is oble 

-to use os his longuoge ond his tech 

nique. During his seorchings he 

works on the movement moteriol ot 

his disposol, mokes it his own ond 

-explores it from within. After com 

pleting this process, he is oble to 

. teoch others 

-For eoch closs 1 prepore certoin cen 

technique', os this term olreody ' 
he movement ז. points to its pitfolls 

, closs is 0 series of experiences 
leorning the diverse possibilites of 

-eoch body port, eoch joint ond the re 
. lotion to grovity 

-In order to ochieve versotility ond in 
-sight, 1 hove to teoch the future donc 

er or donce teocher how to onolyze 
movement, os 1 believe one is unoble 
to execute complicoted movements 
without being oble to define whot is 

0 being done ond whot the potentiol of 
o ochieve this, we ז. given move is 

. use the Eshkol-Wochmon nototion 
he use of movement nototion ז

mokes the formulotion of scoles [os in 
-music] possible. It focilitotes the for 
-motion of exercises ond whole com 

positions, defined occording to the 
-definitions of the Eshkol-Wochmon no 

totion method. 1 strongly believe thot 
-moking the study of movement noto 

tion on integrol port of the educotion 
of dancers would rodicolly chonge 

". donce pedogogy 

Amos Hetz is the heod of the 
Movement Dept. of the Rubin 
Acodemy inJerusolem ond the 
ortistic director of his 

: Chomber Donce" compony " 
he gool of my pedogoglc work is to "ז

-develop the senses ond thought pro 
cesses'of my students, to teoch 

-them how to mould movement mote 
-riol ond to enhonce their creotive tol 
-ent. We offer our students move 

ment, movement-nototion ond 
he movement ז. composition closses 

classes ore designed to groduolly 
build their physicol powers, until 
they ore oble to use the widest 

he study of ז. ronge of movement 
-movement-nototion develops the ono 
-Iyticol obility while composition en 

honces their profficiency in creoting 
new compositions from the moteriol 

, leorned in the other two courses 
commensurote with the student's 
own oesthetic views, ond occording 

. 10 his imoginotion 
1 object to colling movement closses 

curriculum, it may become 0 tool, os a 
bosic definition of movement, thus 
becoming 0 possible foundation on which 
o syllobUS could be structured ond 

. 011 commonly occepted by 

Modern donce educotion in this country 
is currently at 0 crossrood. As the ort 

, of contemporory donce hos progressed 
the existing methods hove become 
inodequote, ond there is, os yet, no new 

. system thot con reploce them 

he preporation of 0 syllobus comprisng ז
both technicol Iroining ond the creotive 

, ospects of contemporory donce 
including 0 bosic "grommor" of 
movement components, os well os 
exomples gleoned from works of well 
known choreogrophies in different 
styles, comprehensive but at the some 
time not hermetically seoled, could 
rrovide donce teochers both with the 
whot" ond the "how" of 0 contemporory ' 
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phasizes ground-work, the pelvis and 

conjraction and release as does the 

Graham techn ique. On top of that , 

one shollld also study Li mon and Cun

ningham technique. Cun ningham's 

technique is closer to bal let, and en

hances coordinati on, rhythm, form 

and abstract, not necessarily har

monic development of the movement, 

whi le the Limon method emphasizes 

the flow of movement . It is important 

for the dancer to widen his scope by 

studying non-dance methods such as 

that of Feldenkraiz, Alexa nder and 

the Eshkol-Wachman notation." 

-Yehud it A rnon - the o rti sti c d i 
-rector of the Kibbutz Contem 

porory Donce Compony ond 
the Mote Asher Regionol 

: Donce School 
In my opinion, the education of each " 

dancer has to include classical ba llet 

-tra ining as wel l as the Graham meth 

-od. Graham techinque is well de 

signed, teaches a cר lea r movement 

language and develops the dancer's 

body. Its in tensivity and energeti c 

-qua li ties create in the dancer emotion 

01 involvement in the movement. 1 do 

-not know any other method that en 

superfi c iali ty. 

Perhaps, if the Eshkol-Wachman notation 
method is going to constitute an integral 
part o f every dance teacher's 

unrestrained, "aba ndoned" movement 
demands a very hi g h technica l 
discipline and contro l from the dancer's 
body. 

~~ 

It would be most helpfuf if 0 syllabus 

existed consisting of principles ex

pressed in examples taken from the 

crea tions of greot ortists , w ith in

struction poin ti ng out possib le devel
op ment of the materia l ." 

concentrate on 0 seri es of bas ic 
themes, w hich form the 'atoms' of 

thot closs . For myself, the prepara
tion of the closses is an adventure. 1 
don't teach too many classes, in or
der not to become stale . 1 find it im

portant to preserve my appetite for 
and emotiona l involvement in teach

ing. The basic structure of my class

es is that of the class ic bol let lesson, 
but w ith modern movement materio l. 

1 li ke comparing the structure of 0 

c loss to that of 0 ca thedra l: on 0 

broad basis each loyer moves up

word , in 0 steady crescendo, 0 

structure thot inc ludes repeats, de

velopment and exoctitude. 

Noomi Perlow - choreogropher, 
heod of the Sotshevo Ensemble , 
o lso teocher o t th e Sot-Dor 
studi o : 

"Everyone is after newfang led fash

ions 011 the time. W hile thi s may be jus

tified in choreography, one has to halt 
this trend in the sphere of dance educa

tion. It is imperotive to organise, gather 

together and class ify the existing mate
rial. On ly after this has been occom

pli shed should the sea rch for new 

ground continue. 1 an not afraid of con

servotism in dance education. A teach

er hos to have cu ltura l roots. We have 

to know from w here we came and be 

prof icient in 011 kinds of techniques, 

such as the Graham , C unningham or 
Lester Horton (Alvin Ailey) methods. 

A doncer w ho emborks on a teacher's 

correer at the age of 2 1, ca n't be ex

pected to master 011 tha t in four years. 

Once 0 week 1 sequester myself in 

the studio for 10 hours, to sea rch for 

movement material to use in my class

es for the coming week . In each class 1 

Good systems are open to fur ther 
development and mod ificotion, provided 
the teacher has 0 fundamentol grasp of 
the pr incip les they are based on. If he is 
aware ot the systems' weaknesses, he 
is able to amel liorate them according to 
his needs, w ith insight, a lways aware 
of his reasons for making changes in 
order to suit the method to the needs of 
his students. However, unless one is 
o n expert in one sys tem, it is 
dangerous to mix several . 

Of course, there is a lso the possibili ty 
of abandoning any system and basing 
one's own method on organic natura l 
movement. Beh ind th is approach is the 
bel ief in the universal orig in of body 
movement as 0 source ot-material from 
w hich one may draw w hatever is 
necessary fo r any desired goal. This 
approach requires a fundamental 
understand ing of the body, an abil ity to 
choose w hat is appropr ia te for each 
exerc ise, as well as 0 ta len t for 
compos ition. One has to keep in mind, 
that we are not discussing 0 sing le 
class, but a syllabus covering severa l 
school yea rs. Experience teaches us, 
tha t often the freedom thus granted is 
muc h too w ide, eve n fo r a n 
experienced teacher. Even the 
talented creators of new methods have 
confined themselves to 0 sma ll number 
of princ iples on w hich to base the ir 
work, as they und e rstood that 
spreading too thin is bound to resu lt in 



omego of educotion, rother thon , one 
omong severol. The p'usi llonimous ond 
conservotive opprooch of most Isroeli 
choreogrophers ond teochers who 
thought thot mostery in Grohom olone 
mokes for the occompl ished modern 
donce ort ist, coused 0 norrowing of 
most doncers' technicol obilites ond 
choreogrophers' creotivity . 

The otmosphere in the 1 980s wos one 
of eclecticism - 0 mixtu re of Grohom 
princ iples with 0 sprinkling of other 
methods from such illustrious creotors 
os Grohom, Limon, Cunn inghom , 
Bousch, Thorp et etcero, occording to 
th e ind ividuo l inc li notions of eoch 
teocher. Without systemotic know ledge 
of 0 method, its reol volues ore not 
opporent, cous ing the student to fol low 
the forms of the movements w ithout 
reol insight into the deeper motivotions 
ot the roots of their creot ion, thu s 
turning them into superficiol exerc ises. 

modern donce. Contemporory donce 

is developing, but it will toke time un

til 0 new systemotic method, such os 

Grohom, Cunninghom or Limon, is 

formuloted. 

The studies of future teochers ot our 

ocodemy follow the Grohom syllo

bus (four yeors of Grohom technique 

plus those of Limon ond Cunn ing

hom) . But we o lso hove onother sec

tion, of 'free' modern donce, bosed 

moinly on the students' own move

ment moteriol." 

Botio Cohen - pro tem. heod of 
the donce dept. of the Jeruso lem 
Acodemy of Donce ond Music: 
"Unfortunotely, much of donce teoching 

is in the honds of chorlotons, who 

hove hod li ttle donce educotion them

se lves, resu lting in modern c losses 

filled w ith 0 hotchpotch of styles, 0 

hophosord putting together of bits token 

from 011 kinds of methods. 

G 'נ:ז.~ G 'נ:ז. 
The cu rrent sty les of donce use 0 
continuous shifting of the grovitotionol 
center of the doncer's body, os wel l os 
movement fu ll of obondonment, which 
creotes 0 feeling of unrestroined 
freedom. This moy couse the illus ion 
thot onything goes, ond thot there is 
bosico lly no need for 0 systemotic 
technique. In reol ity, this seem ingly 

While in closs ico l bollet both the oims 

ond the didoctic methods ore well de

fined, one co nnot soy the some for 

teochers ( mostly former doncers of the 
G rohom comp.ony) to teoch in Isroel. The 
well defined Gronom method become the 
bosis for modern donce technique 
instruct ion, dom inont until th e eorly 
1980s. 

There is 0 donger however, in regording 
one sing le system os the o lpflo ona 

lobus. Mony come ond osk me for 

moter iol, odmitting they don't know 

whot to teoch next. More thon in 

previous times there is 0 demond 

for severol teochers to teoch simul

toneously, the ir seporote bronch of 

modern donce ond this moy creote 

confus ion. Our generotion studied 

wi th mony teochers , but they 011 
hod 0 common bosis. 

Eoch teocher needs some syste

motic logic, in order thot his exer

cises do not become 0 rondom ser

ies of unconnected moves. The 

movement moter iol itself isn' t os 

importont os whot you instill into it -

the goo l of the exercise must be 

c leorly defined , lucid ly exploined 

verbolly ond str ict ly followed." 

Sikki Kol - choreogropher ond 
modern donce teocher, the 
principo l of the Bikkurei 
Ho'etim Center in Tel Aviv 
ond its donce compony Bikku
rei Mochol , who o lso teoch
es ot the Telmo Yellin High 
Schoo l for the Perform in g 
Arts in T el Aviv: 
"Recent developments in contempo

rory choreogrophy demond 0 differ

ent emphosis on technique instruc

tion. There is 0 demond for much 

wider technicol ond physico l obi li ty 

from w hot wos occeptoble in the 

post. The contemporory doncer hos 

to be oble to do everything. This re

quires eoch teocher to develop his 

own movement porometers. But 

not 011 teochers possess 0 wide 

enough knowledge of the bosi(:s of 

their ort, to formulote their own syl-

Veteron Isroeli doncers remember the 
shock they experi enced when they 
were confronted with Amer icon modern 
technique in the eorly 1960s ond how 
inodequote they felt by comporison. 

Todoy, ofter the rhetoricol wors 
between bo llet ond modern donce hove 
oboted, the time hos come for modern 
donce to leorn 0 lesson from its 
predecessor, closs icol bollet. True , 
modern donce is bosico lly personol ond 
rebelliou s, but clossic bo llet o lso hos 
its individuol ist ic monifestot ions. There 
ore pronounced sty li sti c differences 
between Russion, Eng lish, Donish ond 
Americon bollet styres . Nevertheless, 
the o re 011 bosed on 0 common 
structure, expressed in the occepted 
forms of 0 bollet closs. The d ifference 
between w hot is bosic principle ond 
whot is personol embel lisnment remoins 
cleor cut. 

Wh ile the greot modern donce orti sts 
endeovoured to formu lote 0 new 
movement longuoge of their own, whot 
d istingu ished them from the rest wos 
not on ly their creotive gen ius, but their 
obility to onolyze their own work ond to 
g leon from it principles ond technicol 
rules. It did not motter, if, os in the cose 
of Grohom, creotion preceded method 
or os in the cose wi th Cunninghom 
theory proceeded choreogrophy. 

Isroel is on exomple of 0 country thot 
occepted the Grohom technique in the 
1960s, discording the Centro l Europeon 
methods of the 1930s ond 1940s, 
wh ich sudden ly seemed "omoteu ri sh 
ond o ldfoshioned". The historic reoson 
fdr this rodicol chonge wos, of cou rse, 
the found ing of the Botshevo Donce 
Comony in 1964 by Botshevo de 
Rothschild, who inv ited th e best 

-~~ 
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Perhaps 0 clear symplom of Ihe crisis modern 
dance leaching facing loday is Ihe facl Ihal mosl 

srael and abroad, Ir?ln ןmodern dance companies in 
Iheir dancers in classical ballel only. The abandonlng 

0 , of modern dance inslruclion is, in my opinion 
mislake, as ballel and modern dance lechniques are 

. mUlually complemenlary 

During Ihis cenlury modern dance look Ihe slage 
by slorm, fuelled by Ihe crealive lalenls. of greal 
arlisls . Apparanlly modern dance educallon could 
nol adapl ilself qUickly enough 10 Ihe demands 

, crealed by Ihe greal innovalors of Ihis arl form 
and was unable 10 formulale ils underlying 
principles in 0 coherenl .m.anner Ihal woul.o 
aislinguish Ihe merely superflclal from Ihe baslc 

. concepls of Ihe new lechnique 

This phenomenon was in evidence 01 Ihe lurn of Ihe 
.' cenlury, when Ihe greal crealors such as Duncan 

Laban, Wi.9man, Jooss and Dalcroze formulaled Ihelr 
syslems . Olher less lalenled innovalors fell Ihal 
Ihey 100 should creale Iheir own melhods. The 
developmenl of modern dance educalion proves 
that these hotchpotch quasi techniques have not 

. advanced Ihe lechnical level of modern dancers 

"rules" and "don'ls" of each style, while empha

sizing Ihe similarilies, differences and specifics 

of each one. 

Ihink Ihal concenlraling on one lechnique alone ן

, is delrimenlal. We leach, for inslance, Graham 

0 don'l believe Graham is ן. bul nol exclusively 

. good lechnique 10 begin one's Iraining 

A curriculum is necessary as il provides 0 

framework for Ihe leacher, bul he or she should 

be secure enough 10 slray from Ihe palh if Ihal 

is whal is called for . Each leacher should be 

able 10 develop 0 curriculum for himself, bul of

len, when Ihal is required he conlribules very 

vague general ideas. There are only 0 few mod

els 10 follow, as mosl of Ihe greal dance leach

ers didn'l build 0 syslemalic curriculum." 

. . by Ruth Eshel 
srael,. In ןodern dance In ~ The subjecl o.f leaching 

nlcal as well as creallve חils pedagoglcal , lec 
aspecls is in disarray. This arlicle .will concenl.rale 

10 on Ihe leaching of lechnique, Ihe alm of whlch IS 
develop Ihe body as 0 1001, able 10 serve Ihe arlisl 

. and his or her arlislic goals 

srael Ihere is no apparalus for public licensing of ןn ן
dance leachers or inspeclion of Iheir work. Many 
of Ihe inslruclors 01 Ihe Frivale or sen:i-public 
sludios have had no forma dance educallon and 
many lack professional personal experience as 

n Ihe sphere of modern dance, Ihe ן. dancers 
silualion is especially serious since Ihere is no 

. accepled syllabus 10 follow 

~ Though Ihere may be much Irulh in Ihe sayin 
Ihal whal mallers mosl is nol so much whal IS 
being laughl, bul ralher who is Ihe leacher, Ihere 
is cerlainly 0 scarcity of leachers who. are bolh 

. llve arllsls ~ inspired p'edagogues as well as cre 
While in classicalballel Ihe lechnlque Ilself IS well 
defined and Ihe leacher's personality is of lesser 
imporlance, in modern dance Ihe leacher is 0 very 
significant part of the message as there. IS no 

. clearly defined framework of accepled lechnlque 

Naom i Bahat - the head of the move
ment and dance teachers dept. of Sem
inar Hakibbutzim in Tel Aviv: 
"We endeavour 10 free Ihe leaching of lech

nique from emolional consideralions. We base 

our work on Ihe assumplion Ihal each joinl has 

o given range of movemenl arliculalion and 

from Ihis base Ihe sludenl should be able 10 

follow any lechnique. 

AI presenl, we are in 0 period of combining 

several styles. For example, Tirza Shpanoff, 

one of our senior leachers, combines basic 

movemenl wilh analomy and physiology, in

cluding elemenls of Limon and Cunningham 

lechnique. Perhaps an ecleclic approach is 

bound 10 be superficial, bul I believe basic 

knowledge of Ihe human body will provide Ihe 

leacher and Ihe sludenl wilh 0 suficienlly 

broad basis. We Iry 10 incorporale 011 Ihe 
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