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42 
46 
48 
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54 

שניםשלושיםמוסף
בת-שבעלהסתלייסון  IMliI",Jmi.ji6:,. 60 י"וgנ,_

מנורגיורא

חדשות-חדשות-חדשות

מנור,גיוראפליישר,ציפיאלדור,גביהבראביבה

האצבעותקצותעלטינים
רוטנברגהניה

מונפלייהפטטיבל
מנורגיורא

מרקדיםטפרים

מנור,גיוראזיידריוסי

 11-הדורותבראייהודימחול
פרידהברצבי

ל"ראמבר"חוזרברוטכריט
מנורגיורא

 1944-1994הישראליהעםלריקודיובלחג
רונןדן

 1944דליהלכנטיובל

בת-שבעראשונימפגש

מישורינתןעריכה:

 30בתשבעבת
קרווודני

שלההישראלייםוהכוריאוגרפיםבת-שבע
אשלרות

אלדורגביעםמשוחחנהריואוהד

 1964-1994בת-שבעשלהרפרטוארשימת

70 
80 
84 
92 
96 

אגוןיעקבנIילום, ,אברהםאהל ,רקדנית ,סוקולובאנה ,כוריאוגרפיה-חדרים"יי

ROOMS" - CHOREOGRAPHY: ANNA SOKOLOW. DANCER: LEA AVRAHAM. PHOTO .. JACOS AGOR " 
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אשדותדוניקמאת

מחדר

ועד

שלהילדות
מוריסמרק

האמריקניהמחול
ובארישניקוב

כתובת"יישינויי ..קאנינגהסמרסשללהקתו

" HERCE CUNNINGHAH COHPANY .. "CHANGE OF ADDRESS 

בעתכמעטלראןת,אפשריןרקבנין;ן
ישראליםרקדנים/יןתחמישהאחת,ןבעןנה

פןלבמאכר,נטעאת ;שןניםמןפעיםבחמישה

 .ןמסקרנתחדשהבתכניתהבשן,להבןתיןצאת

רשפים,יןצאתרןבין-בארי,מרגליתאת

קראןס,גרטרןדשלתלמידהבת-דןר,חניכת

שלהאמנןתילחיפןשפרטימןדעןתבמסע

מרגליתאת ,)ר IIתמעם(שעבדהסטןנראנט'ג

שיינפלד,רינהןחניכתמזרעיןצאת Iבנאי

 ,קדריןאבןאתןמענינים.קטניםבנסיונןת

בעבןדןתלהשתלבהמפליא ,יצחקמבית

יןצר,פנחסי,ןעמןספצ'י,פיטרשלהנפלאןת

 .ןמרקדמלמד

שלןשהבחרתיזןגדןשהבעןנההמןפעיםמכל

מןדרנימחןלשנןתמאהשלבמסעדרדציןני

חלןצישלביכןריםביצירןתהחל .באמריקה

האניגמהדרדהמאה,בתחילתהמןדרניזם

הגיעהאשרקאנינגהם,מרסשלהממןחשבת

אדיר,בארישניקןב,שלהמפתיעבמןפעלשיאה

 .צפןיןבלתירענן

משחזרןתבחיתןלין,המןדרניהמחןלאת

ןרןתשןןכטדןשמןתלהקןת,מספרלאחרןנה

האמפרידןריסדנקן,איזדןרהסנט-דני,

לאןזן.זריםפחןתכברןיידמן,ןצ'ארלס

אןצרןתהחןשפת ,שלהםהיצירןתהחיאת

המתןעדחןמרלשימןרגםמסייעתעלןמים,

דרךונן Iצשלושהבחרתן

מחולשנותמאהשלבמסע

חלהקה, Iבאמרמודרנן

חלוצןשלם I(ור Iברות Iצ Iב

המאה,לת Iבתחזם Iהמודרנ

שלהממוחשבתגמה Iהאנדרך

עה Iשהגנגהם, Iקאנמרס

שלע Iהמפתבמופעאה Iלש

רענור, Iאדקוב, Iשנ Iבאר

צפוןובלתן



אבלבחלקו,אמנםכלשהוא,בכתב

גםהיאעתיק,בחומרהמוגברתההתעניינות

אוליהמבשרתשורשים,וחיפושלמקורותחזרה

בתחומייותר,המוכרהפוךהתחדשותתהליך

 .אחריםאמנות

שהמחושובקאנינגהם,נמצאהנגדיבקוטב

אינו ,שיהיהככלמונומנטאלישלו,הקיברנטי

האזנהשנסיוו.כמוישובנוסחעידוומבטל

 .ומוצרטמבאךהנאהסותראינוברגלאלבו
רקדובארישניקוב,מגלםזודו-קוטביות

להתערותשרצהקלאסי

מצליחהואבמודרניזם.

בנוסחחדש,מימדלתרום

 .חדישלמחולישו,

אחורהלחזורכמוהיהראשוניםצעדיםהמופע

המודרני,המחולשלהילדיםחדר.ללהציץבזמו:

 .הראשוניםבצעדיוהנול,דהרךמדדהשם

כנסייההמקום:סנט-דני.ורותשווטדההורים:

כוכמוהמשמשתוילאגי,הגריניץיבמזרחריקה

שאנחנונדמה,היהבאמתלרגע ...הזמו .תרבות

באקופלאשהראשונה,העולםמלחמתבשלהי

מחול,לסדנתבאחתאיתנומעבירמבויים

 :השנה .בקליפורניההמהפכניהצמדשקיים

החימוםבתרגיליהמשתתפיםוביו , 1916

 .האמפריודוריסגראהםמרתה ,הדחשניים

להקת,ועכשיוכאוהמתקייםבמופעאבל
DENISSHAWN שנישלעבודותמשחזרתרק

אילם,סרטשלקסומהבאווירההראשונים.

כפיכמעטהמודרני.המחולביכורימוצגים

בלהקהשנה,שבעיםלפניאותםשרקדו

 .וסנט-דנישוושלהמקורית

גבורישלישותצלוםמוקרוקטעכללפני

 .ההםלזמניםאופייניתבתנוחההעלילה,

פעם,שלחדשותיומובנוסחרקע,קריינות

שלקפואהבתנועהלחיים,לרגעאותםמשיבה

קורמיםהאח,דכשעולה.המקוריהביצוע

 .מחוטביםוגידיםעורהעתיקההיצירהביכורי

טוניקותמהמקור:מדוייקהעתקהתלבושות,

בנוסחאקזוטילבושאוקומביניזוניםדמויות

פניעלנאיביחיוךהאילם,הסרטבימיהוליבוד

הגברים.שלמרציוומבעהעלמות

 , 87ה-בתשרמוגיייובעזרתנעשההשחזור
עםהממשיכההמקוריתבלהקהשרקדה
שהסתמכההערנית,הישישה .וויידמוהאמפרי

המופלג,זכרונהעלובעיקרהיוצריםרשימותעל

חיים,בשמחתהזמורוחעללשמורהקפידה
הביצועשלהבתוליובתוםקדמו)גוריתנא-לה

במיסטיקהרווייםהריקודים .המקורי

סנט-דני,אתשאפפהמזרחית,ובאקזוטיקה

אמנותבתחומיגםתקופהבאותהונזכרה

 .אחרים

סאטי,שלהמכושפתהמוסיקהכמו

לגברשווטדשלמחולשליוותהייגנוסיאו",

 ,מצריותידייםבתנועותהמאופייויחיד,

לרפרטוארשהכניס ,שוו .לצדדיםפשוטות

עלהדרוויש,מחולאתגםתרםגברים,ריקודי

החניתמחולואת ,האינסופייםסיבוביו

שלהסולובקטעיהיפנית.

ייואלסבלטוסנט-דני

 •השחורהסאויי ,בראהמסלפי
שלבאנאלימטקספיתחה'אותו ,"המוזהב

מיאוורה".חצרונהו"מחולבסאריהתעטפות

הקשישה,שרמוגיייועםבטלפוושוחחתי
 , 17בגילהתקופה.תולדותעלספרשכתבה
דניסשווללהקתהתקבלהבתיכוו,בהיותה

זההיהלא ,-20הבשנותאםשאלתיהמקורית.

 .בבאלטבמקוםמודרניבמחוללעסוקחריג

כהחלטהנתקבלזההאמנותית,במשפחהלא,

ושוו,סנט-דנישלביה"ס .ענתההיאנאותה,

ניהלוהעלמותמכובד.השכלהמקוםהיה

צנועלבושעלשמרופוריטני,חייםאורח

שוושטדמצאה,היא .ועישוומשתיהונמנעו

 .מדוייקותכוריאוגראפיותרשימותכתב

שיחזרהולכומאו,דמעטרשמהסנט-דני

חשובלההיהמזיכרונה.מעטלאשרמו

שכלחיים,ושמחתתמימותבשיחזורלכלול

היום.חסריםךכ

 ,-30הבשנותלהופיעהמשיכההלהקה

בצעיריםשורותיהאתמרענושווכשטד

עצמהשרמו .בקולגייםשגייסאתלטיים,

במסגרתוהופיעה ,הוודביללבימת'עברה

להפתעתי, .וויידמוהאמפרישלהלהקה

עלאשרהישראליבמחולהתענינותגילתה

בת-בלהקתבמיוחד ,שמעההגבוההרמתו

שבע.

מחולמר

להכירבליהמודרניהמחולאתלהעריךקשה

גםאבל ..קאנינגהםמרסשלעבודתובחשיבות

שאיוכשםאותה.לאהובמוכרחיםלא

מכתיבהלהנותכדיתיכנות,ללמודמוכרחים

 .במחשב
.לשסרמלהקתו

 "גאטר-ייקאנ(נגהם

-MERCE CUNNfNGHAM 

" ENTER ' 

שלהמינימליסטיהלקסיקוולכאורה,

בשפתכמורגש,חסרמחולמציגקנינגהאם

לגורמיהתנועהאתמפרקממשהוא .מחשב

נראיתהגוףשפתשלו,המיוחדובמילוו ,יסדו

 7 ,רובוטיותכמעטהריקודותנועותמכאנית



 "" •• ' I,W&fזכ

שלאזניים-אלקטרוניתמחשבמוסיקתבליווי

שהורקלאיצירותיורעש.פשוטהיארבות

למעוככתישות.להיותעלולותהומסובכות,

שלמעבודותיוחלקההיסטוריות:האמת

נוצרואכוהאחרונות,בשניםקאנינגהם

פורמט"."לייבתוכנתבאמצעות

החומריםאתלהגדירטעותזאתתהיהאבל

כמסהאולוגייםכאטיודיםקאנינגהםשל

ב"ציפוריהבמה,עלהתוצאהיבשה.לימודית

בישראל)גםרקדניוידיעל(שבוצעלמשל,חוף"

המוסיקהפיוטי.במינו,יחידיופייוצרת

האמנותיוהחיקוילהפליא,מתמזגיםוהתנועה

.דווקאנדירחזותיאפקט,יוצרהחיעולםשל

הנךו(באךישניקוב

אניהגברי,הבאלטאלילהאגדי,ניז'ינסקיאת

עליומנורייבהסתייגתיראיתי.לאמודה,

לחייםייבדלמבארישניקוב,וגםהשלום,

מדי,הנקיותותנועותיוהנבובחיוכו .ארוכים

אדישאותיהשאירוובקולנוע,בטלויזיה

המודרניבמחוללהשתלבהעזרצונולכשרונו.

רוסיועודקלאסי,רקדו .לינראולאהאמריקני,

כמותם.זאתלעשותיוכללאלעולםבנשמה,

בשביל .טכניקהלהחליףמספיקלאכדלשם

עצמה.הנשמהאתלהחליףצרידזה

שעבר.לחודשעדנמשכהזוהסתייגותי

 "חוףייציפורי .קאנינגהסמרסשווהקתו

" S סI1ERCE CUNNINGHAI1 COI1PANY - "BEACH BIR 

הואעבודה,ככליהאנושילגוףגישתובגלל

אדמדהימות.תוצאותממנולהפיקמצליח

באופוהמתקבלהאסתטי,במכלולהואהעיקר

בכלכמוהסתגלות,תהלידאחרירקחיובי

אתלהתאיםנתבעהצופה .המופשטתחומי

ב"למהלדרוש,בלילהיפדולאלשפהעצמו

המשורר".התכווו

פסליםכגונראיתקאנינגהםשלהבמהלעתים

קפואהמתנועהבאיטיותהנעלחיים,המתעורר

בקליידוסקופ.כמוצורותומחליףלשנייהאחת

במשמעתעצמם,בתודמרוכזיםהרקדנים/יות

מדודהתנועהוכלעליהם,כופהשהמורההברזל

מתוחכמתתאורהבתוספתומתוכנתת.

 .ממעניויותרהמופענאות,ותלבושות

8 
רוקדלאכבר ,-75הבוהישישהשנה,לראשונה

מעשיררקהרבה,מחדשלאהואאוליבעצמו.

נוסף.בנדבדהשפהאת

בארישניקוב,שלהופעתו

 WHITE OAKה-עם

PROJECT אחד,היתה

בכלבמחול,העונהמשיאי

שקשהחוויה,מחול.

להואיובמליםלתארה

הרקדווחלק.חדהסבר

הצליחרקלאהנודע

סודותעללהשתלט

יצרהואהמודרני,המחול

מבליבביצוע.חדשתקו

אתאועורואתלהחליף

הייחודיתההבעהדךר

הניו-לקהלהוכיחלשו,

מהיהמפונק,יורקי

מעודועדייושלמות.

הואכמוהו,מאיוומסוגנו

המודרנילמחולמקנה

עוצמהורבזדמשהו

גראהםכמוכאדח,

פעם.שלורובינס

שלוהסולובדורו.יחידממש ,גדולרקדו

טוויילהשלאפיהאוגרלכורי "ב"פרגוליזי

היההביצועפעמי.וחדגאוניהישגהיהת'ארפ,

שהתנועהאףברוחניות,הגובלקסםאפוף

חדשה.יצירהזואיוכביכול,ופשטנית,שקופה

בארישניקובלצמהחוברההיאבמקורה

משלו,ובעיבודבגפו ,עכשיו ,עצמהות'ארפ

ביצועמציגשניקובבאריככפפה,אותוההולם

פנינהליצירה,שהיקנהדופו,ויוצאוירטואוזי

שלמות.שלנדירהרמהכשלעצמה,קטנה

ובדייקנותשלו,המופלאהטכניבצדמתחילזה

בריקודחבויה,דקותכלפרשבההמופתית

מלאההזדהותדרדעבורבפרטים.וגדולמורכב

חינניתבקלילות .הביצועעדהיצירה,רוחעם

וטכנאימנוסהרקדושרקלב,שובהובהומור

 .שכזוביטויצחותלהלתתיכולבחסד,

העולם,בכלהצגותשלשניםארבעאחרי

החליטמגובשת,להקהועםבתכנית

בניו-יורק.להופיעסוףסוףבארישניקוב

כולםשאיתו,רקדניםשלהקטנההקבוצה

משובחתרמהמפגיניםעילית,להקותיוצאי

לצקתממשצוות.ועבודתאישיתעבודהשל

רגליהם.עלמים

הצליחרקלאהנודעהרקדן

המחולסודותעללהשתלט

בביצוע.חדשתקןיצרהואהמודרני,

דרךאתאועורואתלהחליףמבלי

לקהלהוניחשלו,הייחודיתההבעה

שלמותמהיהמפונק,הניו-יורקי

עבודותשונות,תכניותבשתינכללוזהבסיבוב

היוצרומחובר",(ייפסיפסמוריסמרקשל

במיוחד),מערידשבארישניקוביחסית,הצעיר

(ייסוויטה",רובינס(ייסינגנאלים"),קאנינגהם

פינה(יוצאשלמריואכיםהולם,הניהבאד),לפי

חבר(עכשיואו'דייוקוויומוריס)ומרקבאוש

פורסייתת'ארפ,אצלכוולפניבלהקה

~ 
 .וג'ופרי)

בארישניקובמיכאיו

1 .\ ·SHNIKO ~ IICHAIL 6AR ,. 





נורמוראיגמאת

הנוחי,כהפכיג
הנוחיכאכחיות

העתיקה)בוומאי-יסזיוושכ(פתגס

שנותששמקץמשחזרה ,זיו-איילחת
 ,מולדתהלעירבניו-יורקועבודההשתלמות

כמורהבבית-צבילעבודהחלה ,תל-אביב

ימי ,-70השנותבאמצעהיהזה .לתנועה

כשהתיאטרוןהעולמית,המחולמהפכת

שנקראומההגופני,התיאטרוןהתנועתי,

תנופתבשיאהיהתיאטרון-מחול,יותרמאוחר

שליטהבארץשלטאזעדשלו.החידושים

אומנם,הגראהאמי.הסגנוןבלעדיתכמעט

שלאלהכגוןחדשניים,נסיונותאזכברניכרו

להםחיואלהאבלותלמידיה,אשכולנעוה

י.הכללמהזרםומבודדמיוחדמושבבתחום

זואוכפילובולוסלהקותשלהחדש,הרוחמשב

שנעשווהנסיונותאחדמצדניקולאיסאלויןשל

באולא ,שנימצד ,באושפינהידיעלבגרמניה,

שלרקאפילואוהשראהשללביטויעדיין

בארץ.פשוט,חיקוי

בוצעהבית-צבישלהתלמידיםממופעיבאחד

להכניסהיהוקשה ,זיו-איילרותשלעבודתה

פרחיכלשהי;מקובלתלמשבצתאותה

מכלכדוריםבשלללהםהשתעשעוהשחקנים

שביןבתנועהוהצבעים,הגדלים

 ,מופשטלמחולמשחקי-ילדים

 ,הכדוריםידיעלמוכתב

הפיסיקהלחוקיהנשמעים

 ,כולההכוריאוגראפיה .בלבד

10 

רוגרשל

היתהפעמי,וחדטריכאילתורנראתהכיאף

אסתטית ,קתימדויבצורהבנויהתזאלבכ

זיו-איילרותשלזהראשוןמופעומחושבת.

ומרענן.מהנהמפתיע,ההי

עםרותעבדה ,שנהעשריםלפני ,םיזמנותםבא

והחלמאנגליה,שהגיע ,אלפרדסמייקלמאיבה

העירוניבתיאטרוןםישחקנקבוצתעםצוריל

התיאטרוןאתלנהלעברמכןלאחר .חיפהשל

תיאטרוןהואהלאבירושלים,אזשנוסדהחדש

היהלאלפרדסרותביןהפעולהשיתוף ."החאןיי

התמחההצעיריהיהודהבמאיכי ,ביותרטבעי

והתנועתייהגופנ ,הקומדיה-דל-ארטהבסיגנון

בראששהתעניינה ,והכוריאוגראפית ,במודגש

שפהאיתומצאהבתיאטרון-תנועה,וראשונה

 .משותפת

לחומריםרותהרחזעםפה

ביותרהראשונייםביםצולמ

קרקעלמים,אדם:השל

ואוויר

ומהלירושלים.אותההזמיןאלפרדסקלימי

מנצחיםבה ,הצגההיתה ,שםהכינהשרות

זוגבעלי-הבית,עםבקרבתיוכלי-בםציחפ

מופעהיהזו .דנקר)יואלאלדורי(גבאנושו

הליוויכלאבל-מאודומוסיקאליקיצבי

 ,עצמםהשחקנים-הרקדניםיידעלנוצרליליצה

את ,איש-הכפתוריםאתלמויגםה .גופםעל

 ,שטרוכורית,לדוראיגב :ותירקדנ ,"מחזור{ו

גוראיעקב ,לוםיצ ,דרה jiונ

. CYCLE", DANCERS: GABY ELDOR " 

, NURJT STERN. NOA DAR 

אתוהסכינים,אשת-המזלגות

הדמויותואיש-הקופסאות.איש-החבלים

מילשטיין,שפרהלעצמם.כלי-הקשהשימשו

m ,ושלמהפניניאביפלוצקי,נטעזאבי

בתיאטרוןדרכםבראשיתאזכולם-תרשיש

בשפעזולתםועלעצמםעלוניגנוהתנועעו-

זיו-אייל

מופשטיםמפתיעים,מבניםיצרו ,מרץ

שנשאהזו,מפתיעהעבודה .בזמןבווממשיים

עשירההיתהיימיסתורים",הכותרתאת

דמויותועיצובמענייניםבמקצביםבהמצאות,

המידה,עליתרייאידיאולוגית"ולאבימתיות.

ייתיזה"כביכול,להוכיח,שנועדהנוסחה,לא

 .עכשווימודרניבמחולנפוץפגם-כלשהי
השאיפה,אתתאמהזיו-איילרותשלעבודתה

אתלפתחהישראלי,בתיאטרוןאזשניכרה

השחקניםשלוהתנועתיתהגופניתהיכולת

הלשוןשללזהשווהמעמדלגופניותולהעניק

 .והמלה

אזאשל,רותעבורסולורותיצרה-1977ב

קבוצתלהיותשנועדה ," 2ב"בת-שבערקדנית

החליטהאשלרותהלהקה.שלמילואים

אצל,שהזמינהסולומחולותשלבערבלהופיע

זיו-אייל,רותמאתו"הדחליל"שונים,יוצרים

גדולה,שימוריםפחיתשראשהמוזרה,דמות

שלוהמוסיקאליהליוויאתהמשמיעדחליל

העבודותאחתהיהפחית,אותהמתודעצמו

אזשנוצרוביותר,הטובותהפוסט-מודרניות

 ·בארץ

במסגרתקבוצתההופיעה 1979שנתשלבעונה

שתיובובמופעה"קאמרי"של " 2ייבימה
משחק-שלמורחבנוסחהאחתשלה,עבודות

שעסקהנזכרות",ייכותרותוהשניההכדורים

הממלאותענקיות,בכמויותישניםבעיתונים

הבימה.את

לי,יינראהבתוכניה:זיו-איילרותכותבת

לאישביותרפופולארימיתוסהםשהעיתונים

בעיתוןנתקלשאינואדםאין.המודרניהעולם

גלםכחומראוקריאהכחומרקבוע,באופן

כאשפה.אויום,היוםבחיירביםלשימושים

את-המודרניהחייםקצבאתמסמלהעיתון

האופנה."הרכילות,החדשות,השפעת

סוףהנוההתרחשותמועד

לאעדיין ,-70השנות

האקולוגי,ההבטמודגש

הסביבה,זהוםשל

ממפל-המתבקש

 .העיתונים

שלההבאהההפקה

ישראל"ייפסטיבלבמסגרתהיתה

רותחזרההפעם . 1982בשנת

הראשונייםולמצביםלחומרים

קרקעלמים,האדם:שלביותר



בנווה-בחצרעירומים.כמעטוגופיםואוויר,

דלל")סוזןמרכזייללבסוףשהיה(מהצדק

 ,וגבריםנשיםוקבוצתשוחה,בקרקענפחרה

מופעוהאדמהמהמיםיצרוושחקנים,רקדנים

מטוביאחדיםקמאי.אנושיקיוםשלמרתק

הכוונה,אתהבינולאהתיאטרוןמבקרי

הספרותיהתיאטרוןבמושגישבוייםבהיותם

מהםאחדיםאבלהבינו,המחולאנשיהמילולי.

מחולית-לאתנועההקבוצהבעבודתראו

ריקוד.מדיופחותמשחקמדייותרבמובהק,

היצירה .,הועלתהזומצויינתעבודהאחרי

שעס.קמופעבנווה-צדק,שובייבלאי",

כשלהיהזהמופעשלהמבנהאבלבמלבושים.

בגדיםולבשובגדיםפשטוהכלתרגיל,

הללושהפעולותמבלימעורבבים,מטורפים,

 .כלשהוהכרחיסיוםאולשיאהלויכו

א;והארוךהםטע

הםשיגהגות

רותשלקבוצתההופיע.ההשנה

אתהנושאבמופע,זיו-אייל

(פרקהמשיכה"ייכחהכותרת

עובדתהיאשניםארבעמזה .)'ו

שחקנים-רקדנים,קבוצתהעם

להופיענוהגיםהםפעםומדי

יימחקריהם"תוצאותעם

ירושלמיירוןבאולםבפומבי,

דלל".ב"סוזן

יימחקר"בתיבההשימוש

בי,מעוררהאומנותבתחום

לספקנות,הנוטהנסיוןכבעל

כליאינההאומנותחששות.

אפשר.ואיעיקרכלמדעי

מלבדבאומנות,דברלחקור

זמןבאותועוסקיםבההיצירה

וטעות",יינסיוןבבחינתעצמה,

 TRIAL AND ERRORשנקראהמ

הנורמאליהתהליךכמובן,וזה,

בימתית.חזרהכלשל

שלבסופווהיה ,ברורהלמטרהמוליךאכןזה

הכרחי.ואפילוכדאידבר

 ,םמתנתייעציםשלושהךק

באפלולית,ניצביםעיךומים

העץאתהמזניךדימוי

העליםשלושתבעלהבודד,

םי"מחנבמחזההמסננים

בקטמאתלגודו"

כמעטריקהמבימהמתחיל "המשיכהייכוח

עירומיםמתכתיים,עציםשלושהרק iלחלוטין

העץאתהמזכירדימוי .באפלוליתניצבים

במחזההמסכניםהעליםשלושתבעלהבודה

בקט.מאתלגודו"יימחכים

עטופותדמויותשורתנכנסתימיןמצד

רוניתותלבושות:(תפאורהבגלימות

מצנפות,תחתמוסתרותפניהםגרינבאום),

אחת,ייאחת,ספירתלצלילימתוחות,ידיהם

הדמויותאצבעות .המובילההדמותשלאחת"

בתזזית,לרצדמתחילותהללוהמאובנות

עטופיםרקדניםומתגליםמוסרות,הגלימות

הנצמדדק,פלסטיקאותו-נוצץבמעטה

 .במקררששמיםוקופסאותלכריכים

כמותנועתיים,חומריםנוספיםבהדרגהיי

לדוגמא:מופלאה.קלילותבהןשישקפיצות,

מצויינת,התחלהאחריוכה

רותשלשעבודתההיהנראה

שרטוןעלנתקעהזיו-אייל

לפרק,מפרק ,הקבוצהשלמופעמדיומדרדרת

בעצמו.רקהמתענייןכזהלאוטיזם,ויותריותר

הכוריאוגראפית,זיו-איילרותנעלמהכאילו

שאחדיםהקבוצה,שלייגורו"למיןוהיתה

תמידהללו.השניםכללהנאמניםממשתתפיה

שלאלהפומביותבחזרותהברקותכמההיו

שהיצירהכפיייהמסע",שלהשוניםהפרקים

כונתה.

וקבוצתה,שרותמכךהתיאשתיכמעטוכבר

והעבודהמהסטודיוהדרךאתשובימצאו

עד .והתיאטרוןהמחולבימתאלעצמהלמען

,שמסע,והתבררהשישיהפרקשלתורושהגיע

אגוןיעקבצילום,ורקדנים,רייפלדמרתהרקדנים,יימחזור",

CYCLE". DANCERS: MARTHA REIFELD AND DANCERS. PHOTO: JACOB AGOR " 

מרתקבדימויים,עשירהמשיכה"ייכוחמ

ראיתילארבזמןייזה .ומרגשריגשיבתנועתו,

עומק'בהשישטובה,כהמחולהופעת

רותכותבת-המשיכה'''ב'כוחכמוואסתטיות,

מציינתאלדורוגביהארץ"."באשל

כךכלעבודהראיתילאיימזמן(ב"חדשות"):

כזה."יופיראיתילאומזמן .עצובהמזעזעת,

זיו-רותשבהסדנא,עבודתשנותארבעמקץ

 .שלםמחולועיצבהכוריאוגראפיתלהיותאייל

הסגוריםאמורפיים,והתנסויותנסיונותעודלא

שלהפנימיהעולםבתוךהרמטית

 .המשתתפים

הכנה,כלבלארעהועלקופץאחדרקדן

שבהןואריאציותאומוקפאת,שלווהנחיתה

קפואיםהשכוביםזוגםבניאתגורריםרקדנים

דמויותהמזכירותבתנוחותהרצפהעל

שנקברוקורבנותשלההרוסה,פומפיממוזיאון

(רות ".קפאהותנועתןהרותחתללבהמתחת

ב"הארץ").אשל,

שלסיגנונייםמרכיביםבהםישאלהכל

מקרה.זהואיןהבקטי.האבסורדתיאטרון

ובעיקרבקט,ייסמואלזיו-אייל:רותאומרת

תמידלאקי,לגודו',ב'מחכיםהעבדשלדמותו

 1 1 ".השראהמקורעבוריהיתה
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 ל"א-,'זר,תהפ~~םמס~
נאלץ,פוזו,לאדונוהכבולהנרצע,העבדלאקי,

לשעשעכדיבקול","לחשובשוט,באיומי
אדוניואתמשמיעשהואהחכמותבשטויות

זולגודו.לשוואהמחכיםהפוחחים,שניואת

 ,,כמישהואינטלקטואליכמוקיוןהאומןדמות
להרשיםאולבדרכאמצעינשמתואתהחושף

בהליכהמשתמשתזיו-אייליירותהקהל.את

זמן.ושלהתקדמותשלהמש,ךשלכמטאפורה

להליכה,מצטרפותהנוספותההתרחשויותכל

כמוומתווספותהזה,הבסיסיהתנועתילקיום

(גבימרפה."שאינובסיסי,אח,דלטוןצלילים

 .בייחדשותיי)אלדור,

הנפילהמניעתאלאאינםצע,דכלהליכה,כל

הכובדלמרכזמתחתקדימה,רגלהצבתידיעל

המושטתהרגלורקקדימה,שנעהגוף,של

המשיכה.לכוחלהכנעלקרוס,מהאדםמונעת

כוחותגםרותשלהחדשהבעבודתהישאבל

הכלנופליםמסויים,ברגע .בינאישייםמשיכה

כוחות,אפיסתשלערימהבמין ,זהגביעלזה

עצמואתלרתוםמנסההרקדניםאחדורק

הדמויותאחתבזרועות,אוחזזואנושיתלעגלה

רקקדימה.המרכבהאתומושךבייצולים,כמו

 .נואשלאהוא

אתמעליהםהרקדניםמקלפיםויפרקבסיום

השקוף,הפלסטיקאתההדוקים,הבגדים

כדמעותאוליאונחש,שלנשלכמושנותר

עליהםהעירומים,העציםועלעליהם,קפואות

אחדכלמתישבים,ייהםגלימותיהם.תלויות

שם).אלדור,(גביאיייעל,כמושלוגלימתועל

הנשימהעדהסבל,כוחקצהעדמראתון

האחרונה.

לאקייי,שליינאומולדבריההואהנוכחיהפרק

הסיום,לפרקבסקרנותלצפותלנונותרועכשיו

יישבתוכולוייבשמייםיי,לדבריה,שיהיה

הגדול". משתמשתזיו-איילרות
לכוריאוגראפיתלהציע,שכדאימאודיתכן

ולהפוךהקודמים,הפרקיםעיקראתלתמצת

זובדרךאוליאחד.למופעכולההיצירהאת

בניגודכולו.הייהמסעיישלתכנית-העלאתנגלה

חשובהעצמה .,שהנסיעהלומרשנוהגיםלמה

נודעהלעצמוהמסעחשיבותלמטרה,מההגעה

שובניתןהצופים,לנו,ואילולמשתתפים,

לקראתדווקאהבימהעללנעשהלהתחבר

הנפרדיםהחלקיםשואפיםממנוהסוף.

קיומית.והצדקהמשמעות

שלכמטאפורהבהליכה

התקדמותשלהמשך,

זמוושל
ושישההשניםארבעבןהממושך,המסע

הגיעורקדניה,זיו-איילרותשלהפרקים

היהלאהואכילסיום.לאאבלשיא.לנקודת

מגדירההיאוכךמראש.מתוכנןאלאמקרי,

נועדהראשוןהשונים:הפרקיםשבעתאת

השנילדרך.יחדהיוצאתהקבוצה,אתלגבש

המים,היוהעיקרבשלישיהדרך.באובדןעסק

אמצע-הדרך.הואהרביעיעצמם.החייםשהם

השתמשהובוההשתקפות,הואבוהעיקר

ייפרולוגבעיניההואהחמישיהפרקבמראות.

שלשעהפוסקת,בלתיריצהוכולולסוףיי,

חששנו,שכבראחרימקום,מכל

וה--70השנותשלהמבריקהשהכוריאוגראפית

בדרכיותעתהדרכהאתאיבדהכאילו 80

אוטיסטית,הכמעטהאגוצנטרית,התנועה

המעוצבת,היצירהאלשבהשהיאמתברר

סיום,לקראתמציפיהנעיםומההמרגשת.

 ~אומנותית.הנאה,המבטיחנוצרשטרם

מקצןעיתמעבדה
רמקןליםןשיפןץלשיפןר

ואוומות,מיוחךיםורמקוויםהגברהמערכות

ואוופנים.וריקוךטפרבתי

מטרה.וכובועךיותוקומפקטיות,נייךותמערכות

 !ט;פוניכתאוםוכיקוייםפגישותבית,וביקוריאישייעוץ

E XTAZ YAUDIO SYSTEMS 

C-opk כ>~ 

'" l ן'כp, ....A 

'EMS 'ה, Y ~ E XT AZ YA U/J/() , 
ןרמקןליםלס'טריאןהסטןדין

ומוזיקאים.מקצועניםע"י ...שינויושםמנוהו

טטריאומערכותוומצואוהזמיןניתןבאקטטאזי

המחירים.טווחיבכוומשומשות,חךשותמיוחךות,

למןזיקאיםמןעדפיםתנאים
 !תנןעהןאנשיאןמנים

ורמקוויםמערכותושיפורשו,בחירהביעוץעזרה
 !מיוחךותוהזךמנויות ) Trade-In (טרייך-איןכווו

 ,"-'וf""ן.'כ.י"' ~כ.~~ rkו-2:'"- ''"-כ.~ ~
טריטוו)אולפני(מעלברקבני / 15ננרתמעבדה: , 03-6724516טל.רמת-גון / 18האשלמשרד:
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מנשהמחולאולפן
לויטעזהבהנהלת

Menashe Dance Center 
Director: Ada Levitt 

כמחוככמודוסהשתכמווות
 1994-5תשנ"הם Iמוד Iהלשנת

• 
השונותכםסגרותהםלםךוםכפועללםורוםםוועך

הםחולכהוראתלעסוקהםעונוונוםולוקךנום

• 
חךשוםזרםוםעםהגרותהואההשתלםותםטרת

וךרגוהשונוםכסגנונותשונותוטגנוקותכםחול

החוםרונותוחאושותהתנסותו IIעהוראתם

• 

לממול.מבוא
קלאטי.בלט
מוזרני.ממול
.ג'אז

היצירה.אמנות

בממולמוטיקה •
הממולתולזות •

.רפרטואר

מנשהלמחולאולפן
פלזנקרייז •

לטיפול.ממלקה
וממולבתנועה

העשרהתוכנית •

ותראפיטטיםלמורים
קיץ·קורט

מופעיםטזנת •

~ 

iר1'כר:כז:ב.אזור
930השעותב'ן /ך'וסמ'ך' -1245 

ת"א)ע'ר"ת(בש'תוף

-14.6.95בוכוה 26.10 .-94מההחו

~ 

המורים:צוות

הופמן,זבורהאשל,טליהאברהמ,יפיט ,אברהםחפציבה
קלקיןינינ ,קזםסוזןקזם,אמירהלויט,עזהורובל,מרים
שמירלילך

930השעותב'ןןב'וסמ'ך'iרצפון:ב.אזור -1245 

 15.5 .-95בוכוה 31.10 .-94מההחו

החינ\כיהמ\סךעםבשיתוףכמחולץבלאה 1\ \\"(:-:
I 1ץב \~,\,\,-

ף~
~ 

 ,ומחו"להארץמומוריםמצטרפיםקיץ,לקורסיהעשרהלתוננית
איבקרקלרלמנהלה:עוזרתנסג'יציפיהאולפן:מזכירת

אב'ךןאווןקלאסי:בלטiר1'כוריו:::נ:ב.ין
גרהס)(ש'טתגטנרךור'תמוזוני:מחול

ו'מון)(ש'טתר'מרג'יין

קופוג'ו ,פורברגרות'כהן,ח'ו'ק :ן Iג

טובורוזקלאסי:בלטשלמתוזיקה
שטרןנור'ת :מוזונימחולשלמתוזיקה

 02-434447מתאן:למשרךלהתקשר[ותןלפרטום
 06-370S ' 6י 06-377S00סל.

 25130געתוןקיבוץאולפן:
 04-858437 :טלהגלילמעלה.דב.

 8המלךשאולשדרותהלהקה:משרדי
 61400מיקוד:אביבתל .המשפטאמותבית
-03 6929909פקס: , 03-6929908טל:

הקיבוציתהתבועהברית

Stud io Ga'aton 
srael 25ן 30ו Ma'le Hagalil 

4-858437 ) 972 ( . Tel 
8 . Office Shaul Hmelech st 

Bet Amot Hamishpat 
srael 6ן 400ו Tel-Aviv 

3-6929909 ) 972 ( Tel. (972) 3-6929908 Fax 



מחולכלמהו

סאבאטיניז'אןמאת

ו::ב •.רכזככלiו

לב. o<l'7ז" o<l'7ג"ל Iורזכ

~רב.קrו Iל i~ 7'o<lו

 I • כ:! I 7'o<lל

I וiC>7'o<l וr~ ו·קi

rו l·I~ב~לן

rוק Iורלב.זכ

אלאלמוסיקהביחסדווקאלאוג'אז

אתלהגדירעלינועצמה.התנועהבניתוח

במיליסתנועה,ותיאורהג'אזמחולתנועת

קלה.לאמשימההוא

אופיובשלבמיוח,דקשההג'אזמחולתיאור

הבהכלאייס.בומיווהיותוהסבוךהמורכב,

שהוכנסוהשונות,הצורותבמכלוללרגענתבונו

מורכבתלצורהאותוושהפכוהג'אז,למחול

מחולבאלט,אפריקני,אתנימחולכך:כל

ריקודיסהמחזמר,שלבימתימחולמודרני,

שמקורסוהמחולותמסויימיסחברתייס

מחולאתלתאריהיהנחוץהקאריבי.באיזור

אחתכלאלה,השפעותניתוחתוךהג'אז

ההולכתבתופעהוחלקהכשלעצמה

אומנותי.ז'אגמחולשלומתפתחת

הזה

שלכמזיגהשלוהחופשיהאופיבשלהתפתח

שלו,באופילהכירעלינוהשוניס.מרכיביוכל

תרבויותביוהמגשרתוכיצירהכלאייסכבו

הואזהואסתטיתרבותיעושרשונות.ומסורות

אופיו.אתלהביוחשובשכהלכ,ךהסיבההוא

הייחודיתהאמריקניתהתרומההואהג'אז

ריבויהאומנותי.המחוללעולסוהחשובה

התרבותשלההטרוגניותעלמצביעצורותיו

בהבטיסרקנתמקדאסבכללה.האמריקנית

הג'אזי,המודרניהמחולאו ,הבידורמחול-של

ממשהתופעה.שלגדוליסמחלקיסנתעלס

רקהאמריקניתהתרבותאתלתארשאיוכשס

מבליהכפרית,אוהעירונית , IIלבנה IIהבצורתה

הבטיכלאתלכלולעלינולה.לחטוא

לתיאורעכשיולפנותעלינוהתופעה.

להגיעמנתעלהג'אז,מחולהתפתחות

נובעהקושיכך.כלהחשובהלהגדרה

שוניסבמרכיביסלדוושעלינומכ,ך

בזה,זהומתחריסניגודייסואף

בתחוס.המצוייס

קונגרסלהתקייסעומד 1994אוגןסטב
ארה"ב.אילינוי,במדינתג'אזלמחוללמיעו

בעיר NORTHWESTERN UNIVERSITYבקמפוס

EVANSTON , ג'ורדאנו,גאסשלבסיסושסמקוס

שלבסיומוהג'אז,מחולממוריביותרהידוע

באוגןסט. 17-19בימיסשסשיפעלסמינר,

הסגנונותריבויורדאנו,'גשללדבריו

הדדילימודמחייבוהטכניקות

 .ג'אזרקדוכלשלהידעוהרחבת

II הג'אזמחולאנשיישמשהקונגרס

 .מרעהואישוללמודלשוחחלהיפגש,

עליוימיס.עולעדייוהג'אזמחול
ואנחנו ,התבגרןתשלתקופהלעבןר

הוא-זה"בתהליךלעזורמנסיס

קובע.

היא:הקונגרסכתובתלמעונייניס,

JAZZ DANCE WORLD CONGRESS 

60201 . 614 DAVIS ST., EVANSTON IL 

708-866-9443 . TEL 

מהו IIלכאורה.הפשוטההשאלה

מוריסמטרידהג'אז?"מחולבדיוק

 .וכוריאוגראפיסרקדניסלג'אז,

התשובה,ופשוטה.ישירההשאלה

ומתסכלת.מורכבתזאת,לעומת

תלויהרבהכךשכלמשוסמתסכלת,

מושמעתשהשאלההעובדה,עצס .בה

עלמעידה ,רבהבתכיפותושובשוב

 .מעוררהג'אזשמחולהרבהענייו

ולהתדייולנסותעלינוכךמשוס

ובזהירותלבבתשומתזובסוגיה

הראויה.

II ,מוסיקתלצליליהמבוצעמחול

מובנותמסיבות-כו .ולאכוג'אז?"

משוס-לא .חלקיותאבלמאליהו,

ולעיתיסקמאי,אומודרנישמחול

 ,הג'אזלצלילימבוצעבאלט,אפילו

'אזגמחולבאמתיהיהשהמחולמבלי

מחוללהגדירעלינולכו .ממששל

מוסיףהג'אזמחולהאילתורי,אופיובשל

שנודעתהחשיבותומכאוהעת.כללהתפתח

הואכרגע.בהועוסקיסשאנולהגדרות

מחולהסאלהיסניגודימרכיביס

המסורתמולהאירופי,הלבו,הבאלט

גישהשלהאתנית,האפריקנית

אסתטיותרגישויותמולמסחרית

אלה.ביוהג'אזבמחולשנוצרוהמתח

אומנות,מולבידורשחור,מוללבו

מולפרימיטיוויאומנותי,מולעממי

מסורתי-חדש,מולעתיקהמתוחכס,

מולחושניאליטיסטי,מולפופולארי

אלגנטי.

עלסתירות.בגדראינסאלהניגודיס

מחולביניהס,המזיגהמציאתידי

שישאומנותית,צורהיוצרהג'אז

בזמוובועכשוויתלהיותבכוחה

ובת-זמננומשמעותיתאוניברסאלית,

ייחודיתמאודצורהוגסכאחד.

אמריקנית.

לעיתיסישכיוסהרווחותבהגדרות

וזהבודדיס,למרכיביספיצולקרובות

מתרומתסלהתעלסאפשראימסוכו.

קאתריוקול,ג'קכגוויוצריסשל

רובינס,ג'רוסג'ורדאנו,גאסדאנהאס,

לואיג'י,רוד'רס,ג'יימימאטוקס,מאט

סמית.ווג'ג'אופומארהאליאו

שועורבשעתג'ורדאנוגאס

GUS GfORDANO TEACHING CLASS 15 
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,לץ,ו~~ה,ה nמכלמה,

שלתרומתםאתמאזכרותשאינןהגדרות

בחסר.מסוכנתבצורהלוקותאלהיוצרים

הגזרותמגווו

שלמקיומןהבאלטמתעלםכללבדרך

לעיתיםלהבחיןניתןכיאםהגיאז.מחול

 ,גיאזילהיותהעכשוויהבאלטשלבשאיפות

ותנועותגיאזבמוסיקתהשימושידיעל

שלשאיפתובשלאותה.ההולמותאופיינות

התוצאותיי,אתלטיותייוייופיייילהבאלט

עלמתקבלותבלתיממשולעיתיםמאכזבות

 .הדעת

 ..l>?וiרז ..l>? 'גiר

כררוזכiרiר

זכר-קב-כר ..i?<lר

iר--זרוד-כר

ובלועלiר .ב:ו I..!"זרiרו

iרזכזרול

-ו.ב:-רוזכבוכר-_ ..i?<lר

ע- .ב: .צ:--זכן-כרורן .צ:--

iרiר~רןגב-וכרעל

"!..I רלiכרן .ב:רכר

זכר-קב-כר ..i?<lר

:ב.:כללiר

ביתראזיהגאתלקבלנוטההמודרניהמחול

להתייחסנטייהניכרתכאןגםאולם .טבעיות

בתכניתקליל.אבלמשעשע,מרכיבכאלאליו

קטעלמצואאפשרמודרני,מחולשלטיפוסית

קלילמשהו ,סעודהקינוחכמעיןאזייג

לרוב .הכבדים ,הרציניםהקטעיםבין ,ומשעשע

מזיקה.היאכמהעדכזו,מתנשאתבגישהניכר

מחול .אזימהגרחוקהמודרניהכוריאו:גראף

המודרני.המחולשלממשיחלקאינוהגיאז

אורוקלצליליהמבוצעהגיאזמחול ,זאתעם

אתניתתנועה .אתניאפריקניאינוגםגיאז

המוסיקהשלכיחסההואלגיאזיחסהטהורה

מיילסאומאןהרבילאטיף,יוסף ,למשל ,של

שעה .מקוריתאפריקניתלמוסיקהדיוויס

בכלהמרחק ,המקריםבשניברורשהקשר

ותהא-אתניתתרבותכל ,בסיסיו!עצום.זאת

האסקימואיםשלאוספרדית ,אפריקניתזאת

במסורתמוגדרתמסויים,באתוסמוגבלת-

וספציפית.עשירה

גיאזכמחוללתארנהגו ,-30וה-20הבשנות

באופנה,אזשהיוהחברתייםהריקודיםאת

 ." BIG APPLEה"או " BLACK BOTTOMייה:גון

אולם, .כשימושאינהכברזוהגדרהכיום

הבימתיהגיאזבמחולמסויימים,במקרים

 .חברתייםריקודיםמאותםהשראהניכרת

בתחוםגםאזיהגמחולנכללזמניםבאותם

 .) SHOW BUSINESS (בידורמופעישלהמחול

הנמרצתהכוריאוגראפיה ,החיוניאופיובשל

והתיזמוןשבוהמבריקותהיירוטינותיי ,שלו

מחולעלהשפעהלמחול-הבידורהיתה ,הער

הסטפסבתחוםבייחודניכרתההשפעההגיאז.

מחול .שבווהראווההרגלייםעבודתעלוהדגש

-19ההמאהבאמצעמקורוזהבימתי-בידורי
הטלויזיה.בתכניותבעיקרהיוםקייםוהוא

 ,מעטאךהשתנההבידורישהמחולשעה

משמשהואניכרת.בצורההגיאזמחולהתפתח

מסחריים-מופעיםבעיצובכאמצעיכיום

הבידוריהבימתיהמחולמוגבלכיום .בידוריים

ראוותנייםמהירים, ,מורכביםלצעדיםבעיקר

 .וחייכניים

מחוללביןאזיגמחולביוהמבלבליםיש

 ,ברודווישלבמחזמרהשכיחמהסוגבימתי

אמתהפרבריםיי.בייסיפורהמובהקתכדוגמתו

רובינסגירוםשלהכוריאוגראפיה ,הדברנכון

היהורב-ביטוימרגשטבעי,כמהעדהוכיחה,

שלנו.המאהשל-50השנותמאזהגיאזמחול

תוספתרקאזיהגמחולמשמשעידכלאולם,

הפטורהצגה,אומחזמרשללמופעקישוטאו

 ,הצופהשללבואתלרכושהמבקשמהחיוך

ליצורעליו .ממששלאזיגמחולבגדראינוהוא

 .הטבעיתסביבתואתלעצמו

סגנונייםמרכובום

האפריקניהאתנימהמחולשאלהגיאזמחול

הקרקעכלפיהמכוונתתנועה ,הגותנועתאת

המקצביםבלוויתעל,אלמאשריותר

באוהחושניהייצריאופיוגם .שלוהעקשניים

זרםאתמנווטהגיאזמחול .מאפריקהלו

שלמדוייקיםלאפיקיםהזההעצוםהאנרגיה

מהחזרהאותומשחררובכך ,והבעהמקצבים

האופיינית ,ותנועותתבניותעלפוסקתהבלתי

האפריקני.העםלמחול

עלהדגשאתהגיאזמחולשאלמהבאלט

כשםממש .משוכללתוטכניקהמדוייקביצוע
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 .חושביםאצלנואחדיםשאנשים

שלהעליונהבליגהאותנוהציבהפסטיבאל

לנוהעניקגםבזמןובוהבינלאומי,jרבאלט.

להתנסותמסויים,חופש

ובהזמנתחדשיםבפרויקטים

 .צעיריםכוריאוגראפים

לאכתבאמריקנימבקר

הסכנה,שלדעתומכבר

ללהקהביותרהגדולה

עצמםהרקדניםהםלשנו

מעריכיםאינםהםכי-

 .שלנוהמסורתאתדי
רביםרואהאיניכיום ,נכוןזהיי

שלביצירותיומתענייניםמהצעירים

שלושהרקכרגעיש .בורונונויל

אתהיודעים ,בלהקהאנשים

מסוגליםשהםכךהיטב,הצעדים

אוה-לאחריםאלהבאלטיםללמד

ופלמינגוסלאן-מארי ,קלובורג

 ".ריברג

1\, 

1\ 
~ I 

אתמסכםאנדרסןפרנק

לפני ,שקטברגעשלוהקאריירה

בה ,סוערתלישיבהלרוץשעליו

שלבבכורהירקודמייוחלט

כהונתישנותייבתשע :"הנמהייהיפיפיה

 .שיכולתימהכלעשיתיאמנותיכמנהל

 .זהאתואהבתישעשיתיבמההאמנתי

שלזהבבניןעבדתי .שליהחייםאלה

מתוךשלושיםהמלכותיהתיאטרון

שפרידתיכךחיישנותארבעים

גירושין.כמואצלימורגשתהקרובה

עלחדוותתשמורשהלהקהמקווה,ואני

לעבוד.אפשראיבלעדיהכי .שלההמחול

הייתילאשאנייודע,אני ,מקוםמכל

כלבמשךשעשיתימהלעשותמסוגל

 ".זואהבהללאהללוהשנים

( j 

ז

תשעהישגיאתלסכםבנסותו

 ,הלהקהבראשעמדבהן ,השנים

עונהשבכל ,שמחאנייי :אומראנדרסן

באלטלפחותולבצעלהכיןהצלחתנו

שלנוהקהל .שלםערבהממלא ,אחד

כיאם ,אלהארוכיםבאלטיםאוהב

מתכנית,יותרנהניםהרקדנים

בערבשונותיצירותשלושהכוללת
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הסלאם.מחולמחול:שלחדשסוג

כלפימסויימתסלידהחשוהפאנקחסידי

בהםשהיה ,-70השנותשלהדיסקוריקודי

 PUNKכתב-העתהמינים.והפרדתקבועסדר

MAGAZINE במיליםהדיסקועלדעתואתהביע

מזויין.מסלעקפוץעצמך.אתייתהרוגהבאות:

רובוטתהיהשלך.בגולגולתמסמריםתדפוק

רקמשהו,תעשההדיסנילאנ.דלצוותותצטרף

החראאתראיתילדיסקו.תאזיןאל

אדםבניעלהמשתלטהשימורים,בקופסאות

מהכלולהפך.לכלבים,אותםוהופךממש,של

בדיסקו."מצויהמערביתבתרבותשדפוק

עלהגיבהאינטלקטואלישהציבורשעה

הקונטאקט-אימפרוביזיישן,בסיגנוןהדיסקו

שליותרמחוספסתבצורההגיבוהעםפשוטי

הסלאם.בריקודמגע,

שלהביקורתייחסםבשלרקלאנוצרהסלאם
לכךהגורמנםאחדלדיסקו.הטיפש-עשרהבני

שגרמובטלויזיה,ההאבקותתכניותריבויהיה

פעילות.שלזוצורהולחבבלהתענייןלצעירים

זה,בספורטהקשורההבימתיתהראוותנות

משפחותשללבתיהןהאלימותאתהביאה

בנייצאומהןהנמו,ןהבינונימהמעמדרבות

הפאנקלחסידייותרמאוחרשהפכוהנוער,

והסלאם.

להתענייןהרבו-70הבשנותהעשרהבני

בספרו:סלצר,מיכאלבאלימות.

" TERRORIST CHIC " שלשכיחותהאתמתאר

בחיבהביטויה,ואתזהבעשורהאלימות

וסכיניביטחוןלסיכותרחשוהפאנקשאנשי

רואההואאוזניהם.לתנוכישהוחדרוגילוח,

והניהיליסטיתהריקניתהפאנקבתרבות

שלוהאקטיביזםהשלוםלתנועותנגדיתתגובה

 .-60השנות

מתיגרותבבריטניהצמח t:הסלאמינמנהג
נגנישלקונצרטיםבשעתממושכותקבוצתיות

כ,ךכדיעדהתרגזוהקונצרטבאיפאנק.

מספראחרילהם.המזדמןבכלשהיכו
מעודן.ליותרהפךהסלאםזה,מסוגתקריות

נעשושאלההבינו,התיגרותמשתתפי

עללהאסרעלוליםושהםמדימסוכנות

אתהפכוהםלכןהמשטרה.ידי

שלבמאמרהלמחול.התיגרות

רריס"ב"רילג'סומרססאלי

וחסראליםמשהובסלאםרואהאינההיא

השטחלפנייימתחתכותבת:היאמשמעות.

ושיתוףבתמיכהעוסקהסלאםהמבעיתים,

המוכנהרכה,כריתמהווהההמוןפעולה.

 .האלימות"אתלספוג

והאשההגברתפקידיבולדיסקו,בניגוד

שידעו-70הלשנותוכתגובהומוגדרים,נפרדים

מיני.מרכיבכלבסלאםאיןמודגשת,מיניות

לגבריםנפרדיםתפקידיםואיןפרטנריםאין

עלעומדלהשארמנסהפשוטאחדכלונשים.

פיטרהמשקל.שיוויאתלאבדולארגליו

איןסקסי,אינוייהלבושאומר:קאמפבל

האשליה,שלזמנהעברנוצצים.אוקישוטים

אסתטיקהבפאנקוישמשחרר,שהמין

וענצםלכל,תשובהאינושהמיןבכ,ןהמכירה

ענייןמוקדמהוותעדייןהבנותדבר".לשום

ביןהיחסיםאופיאבלהפאנק,במועדוני

ממיני.ידידותייותרהואהמינים

סרטישלהכנסתםעם ,-80השנותבראשית

השכלתניתוהגישההמוסיקאלייםהקליפים

מחנות.לשניהפאנקמוסיקתנחלקהלפאנק,

מהליצורהחלולאומנותהנוטיםהתומכים

 ," THE CURE "כגון:ולהקותהחדש",ייהגלשכונה

" TALKING HEADS " להשמיעהחלוודומיהן

יחסית.ומעודנתאינטליגנטיתשקטה,מוסיקה

אלההפאנקיסטים,שלהקשההגרעיןואילו

מנוקביםואפיהםשאוזניהםהמקועקעים,

יצרהמתכת,קישוטיושארסיכותונושאים

או ," DEAD KENNEDYS "כגון:קשוחותלהקות

" ROLLINS BAND " עודגסנעשההקשה.הגרעין

ריקודגםשרדועימוסתם,מהפאנקיותר

 ," MOSHING "לקרואהחלוזולפעילותהסלאם.

שנקראוגדולות,ברחובותהתבצעהוהוא

" MOSH PITS ". 

בשנותבפאנקמעורביםשהיואלה,כלכמעט

הקשה,לגרעיןוהצטרפוהמאוחרות,-70ה

להקות-80השנותבראשיתלהקות.יסדו

בבאריםבמוסכים,לנגןהחלוהקשההגרעין
מאותהצטופפו qבהאחרים,ומקומות

הצפיפותרבה.ובצפיפותקטןבשטחאוהדיהם

בסלאם.לעסוקאלאברירהלהםהותירהלא

מדייותר ... "קאמפבל:פיטרזאתשהגדירכפי

וזההדרושה,הצפיפותאתיוצראינו.מרחב

כריתלשמשההמוןשלהיכולתאתגםמקטין

I '·,כ~iר 
לכלעצמםאת(הזורקיםלרוקדים"ותמיכה

עבר).

קיימתהחדשוהגלהקשההגרעיןמוסיקת

בכלהמצויההאלטרנאטיבית,כמוסיקהכיום

ושונות.מוגדרותבלתיצורותהלובשת ,מקום

מכונותהסאלםשלהמוליכותהלהקות

" GRUNGE BANDS ". חלה-90השנותבתחילת

במדינתסיאטל,בעיר .הפאנקשלתחיהמעין

הכניסה " NIRVANA "להקתארה"ב,ואשינגטון,

המנוןלמעיןשהפכהוידיאו,קלטתלשימוש
מופיעיםובההמאוכזב,הנוערשל

זוקלטתהסלאם.וריקוד " MOSHING "-ה

נילידקיםואליבאהסלאם.לתחיתהביאה

 :)" ROLLING STONE "העתובכתב

זאתעושיםהםשליטה.מכלליצאכברייהכל

רעשבעזרתריקודים,באולמותמקום.בכל

לבדה.הכריזהמערכת

עוסקיםאנשיםלראותליהזדמן
 ,) MOSHINGטכניקתשל(סוג " BODYSURFING "-ב

מעלדיבררקהמופיעשהאומןשעהאפילו

אבלדקות,כעשרלדברהמשיךהואלבימה.

המשיכוהבימהשלרגליהאקסהיביציוניסטים

היוהםממנו.גמורההתעלמותתוךבסלאם

וידיים".רגלייםשלרגשוחסררוגשלים

בנסיבותלסלאמינגעדהייתיעצמיאני

תיכוןתלמידישלבנשףלכאורה,תמימות

עלטיוליםספינתגביעלאפילוופעםצעירים,

התקליטן.שהשמיעלמוסיקההפוטומאק,נהר

הרוקדים?מיהם

אחוז 85 "הסלאםרקדניסומר,סאלילדעת

מתחתובגילהלבןהגזעבניזכרים,מהם

והרקדניםהתזמורותחברישנה.לעשרים
שחורות,צנחניםנעלידומה:בצורהלבושים

טי-שירטשחורות,עורחגורותישנים,ג!ינס

על ." ...מגולחיםוראשיהםלבן,יותראופחות
עשורכמעטלפנינכתבשלהשהמאמראף

וגברי,צעירהקהלכיום.גםנכוןהתיאור ,שנים

ייחגיגתשלהעתיקבפולחןעוסקהואכי

רקדניותגםיש .העצור"ובזעםהגסהכוח

לשרודהמסוגלותמהן,אלהאבלנקבה,ממין

נשיותבתכרנותמצטיינותאינןבמערבולת,



,...-

קאמפבל:פיטראומר .בולטות

אנטי-פמיניסטי,ממשאינוהסלאםייריקוד

 .להתנגשלנערהאפשרותאיןשפשוטאלא
אקטבוישהסלאםבחורים.עשריםעםגופנית

התפוצצותשלטכסהגברי,הקשרחישולשל

צע-רהקוהלי

הןאכ-י-ר.נ:::גן

ן n:::נ.פןליעןIכקו

Iעליהע.rך-קו

 nהכןג-ג.rך nיי
Iכע T .נ:::ןIכגה

העצןריי

 ,נעריםעםנעריםההתבגרות,בגילההורמונים

שלבחדרי-ההלבשהההשתוללותכדוגמת
הספורטיי.מגרשי

שבאוהפאנק,בתקופתהרוקדיםרובלגבי

היההסלאםהנמו,ךהבינוניהלבןמהמעמד

ולתוקפנותלזעםמוצאלפשע,תחליף

העתכתבעורךהולדטרום,גיוןהעצורים.

" PUNK ", הלבניםלגביהואשייהפאנקסבור

לגביהנשמהשמוסיקתמה

ב'טויהיהזההשחוריםיי.
הצעירים.שחשולתסכול,

של'נציגיואתתמצאכיום,

חברתיומוצאגזעכל

 ." MOSHPIב-"זומעמדי

להקתשלתקליטה

" ONYX ", פשוטשנקרא

הביאייסלאםיי,

הריקודלפופולאריות

 .השחוריםבקרב

 ,פופולאריכךכלנעשהוהוא

במועדוניםלאמתרחשהואשכיום

גםאלאבלב,דזעיריםמוסכיםאו

וענייםעשיריםובני .גדוליםבאולמות

היוקדת.בזירהיחדמתחככים

איןכיאםסלאם.ברקדןלהבחיןקשהלא

בשנות .בהמוןבולהבחיןקלאחידה,תלבושת

באוזןתקועהביטחוןסיכתזוהיתה-70ה

הפאנקיסט.אתשציינוהשחור,העורומעיל

ורקדניחדש;למישורהגיעההגוףדקירתכיום,

בשפתייםבאף,באוזן,טבעותעונדיםהסלאם

לאההנעלהאופנתהעיניים.בגבותואפילו

-באנגליה " SEX PISז OLS "-הימימאזהשתנתה
שחורות.צבא.נעלינועליםהכל

 .ניכרתבצורההשתנתההתספורתאופנת

עלנשאוכאחדונערותנערים-70הבשנות

בשנותוצורות.צבעיםבשללכרבולותראשיהם

הכל,סימלההמגולחהראשאופנת ,-80ה

הרצוןאתפשוטאולקומוניזם,ועדמגזענות

מגולח.בראששיער,ללאלהתהלך

למספרנחלקים-90הבשנותהסלאםרקדני

 ,סקטיםעלההחלקהחובביישקבוצות:

הקצרים\הארוכיםבמכנסיהםהניכרים
גלוחילבר,ךמתחתעדהמגיעיםוהרחבים,

הארו,ךוהשיערהקעקעבעליואלההראש,

ופשוטקצבלהקתלשמועשבאווהנערים

ללא MOSHINGוה-הסלאםלמערבולתנסחפו

 .תחילהכוונה

עצמוהךיקוד

כייתנועותמחולהגדירהבוא)פרנסיסקה

אםלריקו,דלהפוךהיכולות ,רגילותופעולות

אותוהמוציאשינוי, .מסוייםשינויברוקדחל

שללעולמהאותוומעבירהרגילמהעולם

בהחלטהסלאםוריקוד .מוגברתיירגישות

הרוקדאתמוציאהסלאםזו.הגדרהתואם

בולעולםומכניסוהנורמאליתמהמציאות

בתכלית.שוניםריגושיםשולטים

מבנהלסלאםיש ,השונותצורותיואףעל

רגעיםכמהמתחילהריקוד .למדימוגדרצורני

מתחיליםהרקדנים .המוסיקהתחילתאחרי

מתחיליםשוניםכשאבריםראש,בתנועות

גוברותכךגובר,המוסיקהכשקצב .להתפתל

עצמםאתמשליכיםהרקדניםהתנועות,

שלוחתפראיתלתנועהומתפוצצים ,רבבחופש

בזהזהומתנגשיםזה,אלזהנדחפיםהם .רסן

הזרועותפורץ.בזעםהמקום,קירותעםאו

לדחיפתגםמשמשותוהןלגוף,סמוךמוחזקות

 " MOSHING "-האנשי .הגוףעללהגנהוגםהזולת

יהיהשלהםהכובדשמרכז~נתעלכפופים,

הפעולותארצה.ליפולמהםימנעוכךנמו,ך

 ,בריצפהננעצותהנעלייםונוקשות,מהירות

 .סערהברוחמתעופפותהזרועת

"ללאבמאמרה:כךזאתמתארתסומרססאלי

רחבתעלמתפרציםהבחוריםהתראה,

 ,כפוףהגונמו,ךמוחזקיםהראשים .הריקודים

בריצפהרוקעיםוהםמתעופפות,הזרועות

המקיפיםבצופיםבקירות,בזה,זהונתקלים

הם ,כפופהקרבעמידתשלבמצב .אותם

בריצפה,עקביםונועציםברכייםמרימים

הםמעוותים.שיכולצעדיתוךלפעמים

אתמאבדיםאדם,ובגופותבקירותמתנגשים

 .נ:::צIעקוכ

יגן:::נ.רהענוןIכ-קוה

 ךr.ן ר.נ:::ןג .-כ

ה.rךנןען.rךי

הרקורנ-Iכ

א.rךענוIעלי-כ-Iכ

ןפIע n .נ:::עצענוIכ

 י.נ:::ר

ןענו.rךפןצצ-Iכ

פרא-.rךלי.rךנןעה

רIכן ךIn .rעלין

שניתנמשכיםהםומידשיווי-המשקל,

עלזהמטפסיםהם .המערבולתלתוךונדחפים

שנקראבמההזולת,כתפיעלזה,גבי

" CHICKEN-SLAMMING ", בזהזהמתכתשים

גביעלבערימותזהגביעלזהונופלים

סוער,למעגלעובריםהםומיד .הריצפה

זרועותמוחצנים,במרפקיםיימרביציםיי,

כמוושועטיםבועטיםבמעגלים,מתעופפות

 .מבעיתשיבטיבריקודמקפציםאינדיאנים

מוגזמות.הבעותבמינימעוותותהפנים

במוסיקהמתפוצציםשלהםוהמרץהתוקפנות

המשליכה ,מחשבהכלההורגתהקולנית,

מעורר,זה .ידועהבלתימטרהאלאותך

 .פשרותייחסרמשונה,



ליחידיםמקוםישידיים,רחבהמועדוןאם

להערךיכוליםהמשתתפיםולהצטיין.להבריק

להתנפליכולאחדוכל ,מקבילותשורותבשתי

בזהזהמכיםכשהנופותמולו,העומדעלבנופו

קבוצהאויחיד .בזהזהנמחציםוהראשים

אםכולה,הרחבהעללהשתלטיכוליםקטנה

שלשורהאחרילבדםנותריםהםאוהוא

רב.לזמןמושלאינואיש ,אולם .התננשויות

נמשכת.והתחרות ,בומתנרהמישהומיד

-כולאrךדכל

ב.גופולהrונפל

העומדעל

גופוrו LUכמולוי

ב.זהזהמכ-Eב

 בLU -Eוהרא

זהנמrךצ-Eב

ב.זה

ספציפיות,ומחוותתנועותשלשורהבסלאם

מהלמשל,בבאלט.כמוכמעט ,מונדרות

רוכבכשאחד ," CHICKEN-SLAMMING "שמכונה

על .דומהבזונומתננשרץוהזונחברוכתפיעל

תלויההיאלמעשה ,מסוכנתצורהשזואף

 .פעולהבשיתוף

[ביטוי .ייפונו"שנקראהמהנםהיאשונהצורה

הערת .בכללהסלאםלציוןבישראלהמקובל

ככל ,לנובהמנתרפשוטהפונורקדן .המתרנם]

שעה .ההתננשויותבשעתמנעת,שיכולתו

מרשיםזהבפונו,מתחילהשלימהשחבורה

שעועיתמלאחדרכמונראההדבר .ביותר

 .מקפצתמקסיקאנית

אלמהבימהלקפוץאפשרותישצפופהבזירה

שללאזהבמקרה ,נליםנביעלולנלושהקהל

במועדוניםצפופים.אדםבנישלאלא ,מים

למישהומרשיםהסדרניםאיןמסודרים

אלולקפוץהבימהעללעלותמהרוקדים

ייהכריתאל ,מתחתהרוקדיםההמונים

בטיחות.מטעמי ,"תיהאנוש

חבריוראשימעלנישאהרקדן ,הנלישהבשעת

רקדןמצליחרובפיעללקהל.מעל "ו"שט

כשלושיםעמיתיוידיעלנישאלהשארכזה

להיותזהעלול ,קטנההצפיפותאם .ותישנ

וליפוללהשמטעלולהרקדןכי .כמובן ,מסוכן

נימוסכלליישהסלאםצורותבכל .ארצה

שלהיחסילמיעוטהסיבההם .מוכרים

הכלליםכאשרהסלאם.בריקודפציעות

 .לקוםלועוזריםנופל,שמישהושעה .נשמרים

שעה .להדרסלאישתניחאלהוא,הכללכי

עוניתיושתיים ·אושניהתוךמוע,דשמישהו

רקדניבעיניטבעיממשזה .שניתאותויקימו

זועזרהעללהודותצורךאיןולכן ,הסלאם

אנרוףלהכניסשאין ,הואנוסףכלללזולת.
אינההריקודיםרחבתהריקוד.בשעתלמישהו

הרקדניםאישיים.חשבונותבולסדרמקום

נוצרותלאאבלבכוח,בזהזהמתננשים

 .מתיחויותלהפנתמקוםזהואנרופים.תינרות

לפנימתחתיי :סומרססאליזאתשמתארתכפי

עוסקבעצםהסלאםריקודהמבעיתים,השטח

זההיהלו .הדדיתותמיכהפעולהבשיתוף

מניחיםהיורע,חורשיאנשיםשלציבורבאמת

או .ולהידרסליפולעצמואתשמשליךלמי

שהואשעהרחמים,ללאבוכועטיםשהיו

שאחדשעה ,למעשהאבלהריצפה.עלשוכב

 ,ברעחששהואאומסתחררראשוהרקדנים

משמשיםאותו,המקיפיםאלהבואוחזיםמיד

הצידהכעדינותאותוודוחפיםמנןכחנורתלו

מיניכלבלי .המחוללמערבולתמחוץאל

 ,איך-אתה-מרניש?מה-שלומך?שלשאלות

 ."הנתוןברנעלחולשתומודעותתוךאבל

הסלאםאיזורכיןהפרדהניכרתמקוםבכל

שאנשיםקורה .לתחוםשמחוץולאיזור

המערבולתלתוךלכךשהתכוונומבלינדחפים

מנסיםלכן .לפעמיםכועסיםהם .הסלאםשל

 .האיזוריםכיןלהכדילהסלאםמארנני

פעילותהואהסלאםדכר,שלכסופו

פעילהפרטהיותאתהמדנישה ,קכוצתית

הכל .עצמיותואתלבאדמכליקבוצהבתוך

בתוךהו(תערבביםבנליםיח,דמתנועעים

מנסהאחדכלהמערבולתבתוךאכלהציכור,

המשקלשיוויעללשמורמעמ,דלהחזיק

למטה.להדרדרולאשלוהאישי

כתוך .הכאוסבתוךסדרעניינוהסלאםריקוד

ונופותמתעופפיםאבריםשלעירבוכיה

שומררקדןשכלכלליםקיימיםממריאים,

 .נראיתהתנועהמסויים,ממרחק .עליהם
כתוךסדר .מערכולתשלספיראלהסדורה,

 .אי-סדר

ם Nסכיקיושכייוקנו

 ,שניםכחמשלפניטינדאלאדוארדאתפנשתי

היההואמצליחה.בלהקהבסננןשהיהשעה

ורכים "הקשהנרעין"השללמוסיקאיםשייך

 " MOSH PIT "-השלהמלכיםאחדאתכוראו

שללקונצרטאליונלוןיתיאחתפעם

כסלאםשולטאותו,וראיתי " SEX POLICE "-ה

לפנועניסהשמישהופעםככל .דקותמספר

 .ההמוןתוךאלהתוקףאתהשליךהוא ,כו

שלו.העשריםבשנותס.טודנט,הואכיום

סלאם?לרקודהתחלתמתי •

הרכההיוכשכונה .עשרהשתיםככןהייתי

 ".הקשההנרעיןיישלמוסיקהשאהבוחכר'ה
כעצםשהיהמקום,שפתחוהיפיס,שנישםהיו

וכלכפתח,זכוכיתקערתשמופשוטהם .מוסך

 .הכניסהעכורשרצהכמהשילםאחד

אז?הסלאםריקודשלאופיוהיהמה •

בןפרחחרקשהייתילזכור,צריךאתהטוכ,

 .סנטימטר 30בנובהמחודדתכרבולתעם , 12

ספרייקופסתבזבזתיבוקרכלאלוהים,

חטפתי .זקוףיעמודהזהשהעסקכדי ,שלימה

וצלקות,סימניםעלימכות.והיוהרבהאז

חבורהמהרהועדלשם,לחזורהתעקשתיאבל

כרחכתכיתומכיםהיוממנינדוליםכניםשל

 .הריקודים

הסלאםשיטותאתלתארתוכל •

שלך?המיוחדות

שהייתימאזמאדהשתנההכלאבלבטח,

הייתיפשוטאזמאו,דרזההייתי .כךכלצעיר

אתומניףקופץ ,האנשיםנושתוךאלרץ

ידחפושלאבנסיונות ,שליוהרנלייםהזרועות

הרבה,כךכלשחטפתימשום .לריצפהאותי

יום,כלכושרבמכוןעצמיעללעבודהתחלתי

 .שליהסננוןאתשינהוזה .קצתשנדלתיעד

מסדר-צעדיהרבהעושהאניכיום

) GOOSE-STEP ( מסתוככ ,המקצכעלשומר

לאחורהראשאתמסובבהרחבה,סביב

דוחףאנילדרכי,נקלעמישהוואםוקדימה,

יראהשזהמשתדלאני .הצידהאותו

כליכאילואותם,דוחףאניפשוטנונשאלאנטי,

ולא-חפיףמאדנראהשזהכךעליהם.להכיט

 .איכפתי

ככושרהרכהכךכללהשקיעלךנרםמה •

העת?כלסלאםולרקוד

כדי ,קונצרטיםלהרבהללכתמוכרחהייתי

יחדלננןהתחלנו .שליללהקהרעיונותלמצוא

הננינהאתלשכללוכדי , 15בןבערךכשהייתי

אלאהופעות.הרבהלשמועהלכתישלי,

הראשאתהורדתי ,בכאסיסטלהכיטשכמקום

 .הזמןכל MOSHINGעושהוהייתי

שלכם?הלהקהאופיהיהמה •

 " CELIBATE COMMANDOS "לעצמנוקראנו

למאצ'ואיזםרמזוזההמיתנז:ו"),(ייהקומנדו

 .א.ז ,"בסדריידיהיינוכולנוכאחד.ולצניעות

ולאעישןלאשתה,לאמאיתנואחדאף

בהרבהמעורביםהיינואבלכסמים,השתמש

הורי .מרץהרכהלנושהיהכנראה .קטטות

,ואנימחורכןדיבשיכוןלנורעברנו,התנרשו

 .כבושהתוקפנותהרבהכישהיתהחושכ

הסלאם?כריקודהתוקפנותאתשיחררת •

בליאנרסיכילהיותמושלמתדרךהיתהזו .כן

 .המתחאתהרפהזהממש.לפשעלנלוש

מכותולחטוףאנשיםלהרכהלהרכיץיכולתי

נשארונפצע,ממשלאאחדאףאכלמכולם,

כחולים.סימניםאושריטותרק

דכר?לכלריקודהואהסלאםכעיניך •

כלויש ,כיטויצורתזו .נכוןזאתעושיםאם ,כן

טכניקותהרכהכךוכלמשתנים,הרכהכך

 " CHICKEN-SLAMMING "וישייפונו",יש .[בסלאם]

תת-שלהכיטויזהו .והכל " CROWD SURFING "-ו

שלנו.החברהשלשלנו,התרבות

צורההואשהסלאםחושכאתהכן,אם •

אומנותית?

קהלעכוראומנותשלצורהלאאכל ,כן

אבלזמן.הרכהתתקייםשלאצורהוזו :צופים

מיןנםבזמןובו .אומנותזוביטוי,שלכמונחים

אומריםתמידשהםמהיודע,אתה .ספורט

ולאההשתנ;ןפותחשוכהשבספורטבטלויזיה,
נכוןלאזהמפסיד.ומימנצחמילאהתוצאה,

איןכסלאם.נכוןזהאכלפוטבול,אוככדורסל

התרנשותישאבלומפסידים,מנצחים

שכהזרקותמהמתחוההנאהמהמוסיקה,

מזהאוהאנשיםנביעלמהדאיהההמון,לתוך

מהכימה.אותךשזורקים

עצמיתהתנסות

שנערךלמופעהזדמנתידצמכרמערכיכאחד

מהעירקבוצהשםניננה .מנוריבעירבמועדון

השמיעולאהםהצפונית.קארוליינהדורהאם,

בסננוןמשהולאואפילופאנק,מוסיקת

מהירמספיקהיהזהאבל .הקשההנרעין

 23יתחילושהחבר'הכדיוכב,ד
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סטןדנטיםברןבןהיההקהל , MOSHINGב-

ןלבנים, 20לגילמתחתרןבם ,תיכןןןתלמידי

ברגעהנצחןןןתחןשתכאב,חשתילאכמעט

ממנה,עילאיתאיןבמערבןלת,שןלטשאתה

המ.rךrר. ךr.~הר~הזה . I..I.Iממ

 נ:::ו- 1.1..1נ ~ ה.נ::רהלtיי-.נ::רהל- ךr.לוכ-

 .... ~ ל.נ::~ימכולו:::נמכו.rך ....ולrרוכו

רק~רו LUני ""צ~נ LUממל~~rרד

LU ךr.רול-ו:::נוכ-מנ-ו:::נ~ור-וכוrכ

בהתרגשןת,חשתילנגןתחילהכשהלהקה

כפיים,מחיאןתקצתנשמעןהקהל,במרכז

ןהרפייהןקימןץרגלייםרקיעןתבעיקראבל

לצדדים,לנןעהחלןהחברהאגרןפים,של

התחילאחדנערלפתע,ןאז, ,ןאחןרהקדימה

משנדחפן,ןאלה,סביבן,העןמדיםאתלדחןף

כעבןרבחזרה,אןתםשדחפןבאחרים,פגען

המערבןלתהכל,אתדחפןהכלקצרזמן

אןתי,גםוהקיפהלצדדיםהתפשטה

השריטןתבכלהכאבאתחשתיהיוםלמחרת

אדןארדשאמרכפי ,שספגתיןהשיפשןפים

ספןרטשלתערןבתהןאהסלאםטינדאל,

בראזיל,שלהקפןארהכמןממש ,ןריקוד

 ~מחול,ןגםאןמנות-לחימהגםשהיא

שלי,החזהעלידןכףאתשםהבחןריםאחד

הואאלי,אןתןןמשכתיזרועןאתתפסתיןאני



:) h \'L ז.'.ז:גזI i 

וטפורט,מחווגוף,בגזיומשווקתמייבאת

העוומיות.החברותממיטב

םיותיאינהם I i }ג:ז.'.ז h \' 1 (:ושבגזיםה

וטפורטיבי.אוגנטירומנטי,בטגנוןומיוחזים,

זל \' \1\1 ל~\
J ל~ז\ן\ט, 

'ןןל ~שליב \1 \\ס Iשטרא ~;;~~ר!:מתזי~:לנ~רתהנצי::אצל
ינילייי , 4073םנוי: , 04-424242ביפן: , 04-841972טל':
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v הנביחות""הר
 ," ULTו MA VEZ "ואנדקיבוס,ויסשללהקתו

הבלגי,היוצרשלחדשהביצירהמופיעה

פאברה,יאןשלבלהקתודרכואתשהחל

 ."הנביחותהר IIושמה

עלמבוצעת IIהנביחותהר IIבהמרכזיתהדמות

שמשךמה IIעיוור.מרוקניגארבי,סעידידי

שלוהצורךשלו,הערנותהיתהאליואותי

הואמסביבתו.ואותותכיווניסהעתכללחפש

לואיןספוג.כמוחזותיבלתימידעסופג

התכונההואזהואי-בטחוןבטחון,שלתחושה

אומר-שלי."במחוללתארשביקשתי

ואנדקיבוס.

מדהימיס,דימוייסמלאההטרייההיצירה

וכןוקולותקולנועסרטמתנועה,ומורכבת

שעירות,תלבושותכגוןשוניס,חפציס

כלבישללדמויותהרקדניסאתההופכות

יעבורהבאותשבשניסמתנבא,הואצייד.

לוהנראההמדיוסזהכי ,לצילוססרטיס

מכל.יותרשלוהפרועהדמיוןאתהולס

דימוייס,שלשפעיש IIהנביחותהר IIב

מסתדריסאינסשכביכולאנשיס,המתאריס

חזהואתמקרצףגברשלהס.עורסעס

עירומיסגבריסשלושהקשיס,זיפיסברשת.במ

אבל ,מיסבזרסכפייתיתבצורהמתרחציס

ממעליורדהמטהרת,המקלחתאתמשסיימו

כךהרטוביס.גופותיהסאתומכסהאבקענן

גביעלבגדיהסאתולובשיסחוזריסשהס

שלאחשיסוהצופיסעורס,עלשנוצרהבוץ

 .אלהפעולותנוכחבנוח

~ 

v מלפניביקורת

המאהמחצית

לפלישהשניסביובליוניבחודשעסקהעולס

בנות-הברית,צבאותידיעללנורמנדיהגדולה

בנצחוןהאחרוןהשלבאתשסימלהמערכה

הבריטיהעיתוןבגליוןומשטרו.היטלרעל

בשבועשהופיע ," THE OBSERVER "הותיק

קצרהביקורתמצאנוהשני,בעמודוהפלישה,

תרגומה;והנה .יוסקורטשללהקתומופעעל

'וסבאכט
הביאונעימיסהיותרהמלחמהסיכוני

יליאדפיקלככר[הסמוך IIהימרקט IIלתיאטרון

חודשלמשךיוסקורטשללהקתואתבלונדון]

מהסלהתרשסביותרונעיסמופעיס.שלימיס

יתרונו.תיהסהולמיסכמהעדולהווכח, ,שוב

מתאכסניס.הסבוהיפה,התיאטףוןאת

שלושתאתכוללתהנוכחיתתכניתס

"העיר-שלהסביותריסהמצליחהבאלטיס

השולחן IIו IIהישנהבוינהנשף II ,IIהגדולה

-המקאברי)משכנועודבראיבד(שלא "הירוק
באחוזה".חברתיתהתכנסות IIחדש,משהווכן

לצלילי,שנרקדעליזיאניויקטורשעשועזהו

מבליבטהובן.מאתור'מגבפההסונאטה

ההומורוחושהיצירהבמקוריותיפגעשהדבר

 IIקארנבל IIאתבזכרוןהמעלהמחולזהו ,שבה

[מאתקלאסיותיצירותשתיהורד",רוח IIואת

אתמצדיקהתכניתסיתרגספוקין].מיכאיל

שלהטעסטובעלומעידהסיגנונסשיטת

 ~ H.H ..מעצביהס
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איבווישמעאלקרסניקהנסהכוריאוגרפיס

) VO וSHMAEL (שלציוריופיעלמחוליוצריסו

 .בייקוןפרנסיס

מציירשהואהאנשיסמעוותות.בפרספקטיבות

חלחלהומעורריסבכאביסמתפתליסשסועיס,

אישייס.סיוטיסשלמיוסרעולסוחמלה.

אלאנהדר,גוףבעלרקאינוהברזילאיהרקדן

הואשלו.השריריסבשפעכמאוהבנראהגס

החיאוסטרי,כוריאוגראףמוזרה:שלישיה

מגמותבעלתיאטרון-מחולויוצרבגרמניה,

מברזיל,שחוררקדןברורות;פוליטיות

בריטיוציירבגרמניה;רבותשניסשפועל

אשר , 1992בשנתלעולמושהלךנודע,

המזכיריסהבוטיס,בציוריוהתפרסס

בית-מטבחייס.קרובותלעיתיס

על-העירומות,הדמויותבייקוןשלבציוריו

מצויותמציירשהואגבריס,שלרובפי

לתיאורהמומחהלקרסניק,חברווחבריו

מכונההואבימתית.בתנועהחברתיותתופעות

תיאטרוןשלהשמאלניס"אחרוןלעיתיס

שלהסהשותפותלכןהגרמני."המחול

פרנסיס IIבמופעמרכיבכלכימסקרנת,

וניגודישונהסגנונילכיווןבעצס,מושהבייקון"

 .חברושללזה

בכינוייסהחדשהמופעאתכינוהמבקריס

 ~(כתבגהינוס"שלדקות"שבעיסקיצונייס:

תאוות IIעלדיבראחרברלינאי),עיתון

זאתכינהושלישיהעצמית",הבשרקריעת
II קשה".בקטיפורנו

פרנסיס,התלהבלפניוסוטיןחייסכמו

יופיומצאשחוט,בקרבשרלמראהבייקון

בבית-אנקוליסעלהתלויותבגוויותדווקא

בנאמנותהלךקרסניקהנסהמטבחייס.

 .תמונותיוומבנההציירבעקבות

מחרבניס,מזדווגיס,הבימהשעלשעה

מוסיקהברקענשמעתומקיאיס,אוכליס

מדהיס.נגודונוצררוגעתאניתגרגורי

מהייסוריס.שנהנהכמינראהאיבוישמעאל

בעירבוביהמתמזגותומהלומותאהבה

הפיניהרקדןלמחול,עמיתוחושנית.

עסבארץ(שהופיעסארינןטארוהמעולה

לייסורימתייחסשיינפלד)רינה

רבה.ברצינותלעבורשעליוהכוריאוגראפיה

פשוטה:והרלי)פנלופה(שעיצבההתפאורה

לוחות,שלושהכפלדה,אפורההבימה

הבימהאתמחלקיסנעיס,גדוליס,

מזבחכשלהואשהמראהכדלייטריפטיך",

רוקדתהקדושה,במקוסושס,כנסייתי.

בורבה,מארההבזילאיתהרקדנית

) Mara Borba ( כתונת-במיןנתונותכשרגליה

אפרודיטהלטורסו,אותהוהופכותכפיה,

נחלקיסכרגיל,תחתונות.גפייסקטועת

ישומתלהביס.לשולליסקרסניקשלהצופיס

לתחוםירידההאחרונהבעבודתוהרואיס

 !אלהבייסוריסהחשיסוישסר-הטעס,הגירוי

אומנותיהישגשבווהנשמההאנושיהגוףשל

כשלעצמווזהאדיש,נותראינואישמעולה.

כלשהו.ליוצרגבוהציון
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-תמררקדניעסבעברנמנהפינחסיעמןס

לנין- ,גןטהיינרצביעסיחד ,ששבעדירןשליס,

עסאןלבדןןמןפיעיןצרהןאןמאזיןרק,

המיןחדיס.במחןלןתיןאחריסיןצריס

לןהמשמשיסהאןבייקטיסלפילשפןטאס

היהאפשרלתנןעה,גלסןחןמרהשראהמקןר

הראשןןהמחןל .תקנהללאזללןשהןאלחשןב

בצלחתעסק "למחןלייגןןניסעבןרשיצר

הצלחת ) 1985 ( "שבירב"זהירןתחרסינה.

מחןל !ןכןאןכלשלמיכלראי,לןשימשה

תפןחי-בקילןףעןסקכןלןשלןיןתרמאןחר

 ,למאכלמןקדשץ"מןיישלןהסןלןןגסאדמה.

 .אןרזלגרגירי

מלאןתשקיןתלבימהמביאהןאזהבמחןל

קןןיסבשנימפזרהןאאןתסאןרז,גרגירי

מהסבןנהןלבסןףהבימהלרןחבישריס

האןרז,אתמתפעלהןאקטנה.גבעהבמרכזה

שןבאןתןןיןרק-פיןאתבןממלאשהןאעד

אןרז.שלטכסמעיןלכימה.

משמשהכל-אדמהןתפןחיאןרז ,חןמרחןל,

שלן.המיןחדתהפיןטיתהמציאןתלחקירתלן

אליהסהתייחסשפנחסימשןסאבלאדמה.

אןטרגדיהבמיןקןסמייסכןחןתייצגןכאילן

אפשרכיצדהןכיחשלןהסןלןאפית,עלילה

בלתימשמעןתכבעליןמיןמימשהןלהראןת

 ."רגילה

באירןפהדןןקאןללמדלהןפיעמרבהפנחסי

עמיתןעסיחדןגרמניה),ץבשןןיי(בעיקר

שניהס,עבןרשנןצרןבדןאטיספרנקליןאריק

מאתלמןסיקה ,) 1993 (ערבןת""בכגןו

נמצאלאכהשעדחבלמאסיינס.אןליביה

אתלהראןתפנחסיעמןסאתשיזמין ,אמרגן

ש-בארץ·עבןדתן

v מחולתחרות

שנוהבונלאומות
זןלהתקייסעןמדת 1994אןקטןברבחןדש

במחןלהבינלאןמיתהתחרןתהשניההפעס

שניהשנהלתחרןתדלל.סןזןבמרכזמןדרני

אתהמתחריסכליציגןבן ,הראשןןחלקיס,

יןפיעןבןןהשני,שיפןט,ןעדתלפניהעבןדןת

הכל .הרחבהקהללפנישנבחרןהמתחריס

מקבלייקבעןבןחגיגי,במןפעיסתייס

לקחלמדןשהמארגניס ,מסתברהפרסיס.

הראשןנה,התחרןתמכשלןנןת

הבחירהתהליךביןההפרדהןמכאן

 .הפןמבייסלמןפעיס

פגחסי,עמוסיימוץ"

CHAFF". AMOS PINHASI " 

על "טיימסב"נין-יןרקאנדרסןןק'גכןתב

הןאכיעניין,מעןררסןלן ... :) 1990 (ייהמקלף"

נשלטתהבימההפתעה.אחריהפתעההכיל

תןפסןפנחסיאדמה.תפןחיערימתיידעל

כלןחסקצףבשצףעליהסןמתנפלסכין

ליפןללהסןמניחאןתסמקצץהןא .תןקפני

מסדרןהןא .שלןהבגדמקפליאחדאחדשנית

מפןלחןחלקהיןכאילןבמעגליס,אןתס

תפןחי-פשןטנןתרןתפןחי-האדמהאידי.דרן

שגיבהס-הפרסיסחלןקתטכס

ליןצראחדהראשןניס,הפרסיס

עשרתבסךהמצטיין,למבצעןאחר

ב-יתקייס-אחדכלדןלאראלפיס

שניסחמשבדיןק ,באןקטןבר 19

דלל.סןזןמרכזשעריפתיחתאחרי

יןסחגיגתגסכ,ךאסתהיה,זן

דלל.לסןזןהןלדת

מכללהקןת-60כנענןכהעד

הישראלי,המרכזלפנייתהעןלס

ענייןןהביעןשאלןניסביקשן

תחרןתזן .בתחרןתבהשתתפןת

המחןלתחרןיןתמרןבהשןנה

 , 0העןלברחבישנהמדיהמתקיימןת

העכשןןי,למחןלמןקדשתאיהכי

לת.כןלןהיאהקלאסי,לבאלטןלא

מעןלהביצןעעלפרסיסרקלא

היצירהןמקןריןתטיבעלגסאלא

הכןריאןגראפית.

להגישנדרשהמהלהקןתאחתכל

רקדניסהעלארבאחתעבןדןת,שתי

 .לפחןתרקדניסלשניןהשנייה

עסןקההתחרןתשלהאןמנןתיתהןןעדה

שלןידיאןבקלטןתבצפיהאלהבימיס

 ,מצרפתכה)(עדשנתקבלןהשןנןת,ההצעןת

קנדה,נין-זילנ,דיפן,קןריאה,בלגיה, ,אנגליה

 .ןברזילהפיליפיניס ,פןלין ,ב"ארה

עדןאלדןר,גבי-האןמנןתיתהןעדהנציגי

פזנירהןיינגרטן,איציקפןרטיס,נעמיתדמןר,

הארצןתברןבןהתרשמןביקרן-ןרדיןיאיר

בתחרןת.להשתתףהמבקשןת

הפרסיס,אתשתעניק ,השןפטיסןעדת

 ,קרייגןןריצ'רד ,)ר"ןי(פזמגדעןןמןרכבת
 ,)"שטןטגארטבאלטיישלמרכזיה(הרקדן

סימןר,ליןיטניהרמבההןתיקהבאלרינה

פןל-ז'אןןמןנפלייה,פסטיבלשלמנהלן

ןהזמרתארנןןיהןדיתשיינפל,דרינהמןנטנרי,

זכאי.מירה ~

האקדמיהשלבלוגדו(יץקלקורסלימודבמילנתהזוכותשתי

 ) 5(מס'קרילובואילגה ) 14 '(מסעגברסהרלמחול,המלכותית

v מולגות

זכות/ו/שךאלבאלטתלמ/ודתשת/

ת/תוהמוגהאקדמ/המטעםתובמ/לג

ובלונךולולמח
תלr.וידןתשתיזיכהבינלאןמישןפטיסצןןת

הקיץ Qקןךללווגןךבמילגתישראליןתבאלט

בלןנדןן.למחןלהמלכןתיתהאקדמיהשל

מהישןב , 18בת ,ענברסהרהן:הנבחרןת

שתימערד. 15בת ,קרילןבןאילנהלהביס

בבארבת-דןרשלבסטןדיןלןמדןתהנערןת

מקצןעיןת.רקדניןתלהיןתןמתכןןנןתשבע,

היאבאןגןסט,לצה"לשתתגייסענבר,סהר

קרילןבאילנה .שפיראדניאלהשלתלמידתה

ןלןמדתשניס,שלןשלפנימרןסיהלארץעלתה

איזןמצ'נקן.סבטלנהאצל

בתל-אביב,לאחרןנההתקיימההגמרתחרןת

ג'אנטהיןהשןפטיסריס.חמת 19בהשתתפןת

האקדמיהמטעסבןחנת ,(ין"ר)פלמר

סיןןשינסקי,תרזהבאנגליה,למחןלהמלכןתית

ןרינהמסקןטלנדןמןרהמקצןעיתרקדנית

האקדמיהמטעסבכירהמןרהפרי,

בישראל.למחןלהמלכןתית

שניס 75תחגןגלמחןלהמלכןתיתהאקדמיה

בלמעלהפעילההיא . 1995בשנתלהיןןסדה

מןריס 110כיןסישבישראלמדינןת.-50מ

בחינןתלקראתתלמידיסלהכיןמןרשיס

בקשההגישןאשר , 60ןעןדהאקדמיה,

למעלהמלמדיסהסהןראה.לתעןדת

 27ם . 0תלמידי-6,000מ
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v אסטל

מרס Iס

למחולוהספריהנעלי-באלס

בניו-יורקנפטרההשנהמרסבחודש

מוכרתאישיותסומרס,אסטל 74בניל

ובישראל.ב IIבארהמחולאישלכל

ארוכותשניםנשואהשהיתהאסטל,

נעלישלהידועההפירמהאתשניהללמי

בן ," CAPEZIO "מחול,ובינדיבאלט
ארוכותשניםבמשך,שימשהסומרס

למחולהספריהידידיעמותת IIיו"ר

ב. IIבארהבישראל"

אומנותתחומים,בשניהתעניינהמנעוריה

לייצורלמפעלאיחדהאותם ,והאופנההמחול

במיפנשהזועבודתהאנבמחול.בנדי

בנותיה,שלושואביבעלהלהיותהיהשעתיד

בית-החרושתאתהפכוהםיחדסומרס.בן

המומחה,האיטלקיהסנדלרשלבאלטלנעלי

הבאלט.בעולםדברלשםקאפזיו,

לא,אבלבארץמבקרתהיתהשנהמדי

 .ב IIבארההמחולאתהזניחה

לפסטיבלהאחראיבועדחברהשימשההיא
שקדמהובשנה ," JACOB'S PILLOW "-בהמחול

תרמהאףממארתממחלהלמותה

שללזכרוהמוקדשחדש,סטודיןלפסטיבל

ם . 1985בשנתשנפטרבעלה,
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ןינהראוהדעלחזישכתבהביקורתברשימת

כמעטיופייש IIאמר,הוא IIמבול IIאחרי

 ,אי-שפיותשלסולוקטעיבאותםנסבלבלתי

עלייאושותוךבתחינהבזעם,המתדפקים
השנישמצידהנעולה,בלתידלתשהואהחלל,

 ...מנבלותינועלהמוחלטהנצחוןלנומחכה
הפחדהפח,דעלהנצחוונםקייםהדלתמאחורי

ודעיאבל ...הקצהאלעורננהריןמכולם.הנדול

 " ...עניןחסרכאוסכלום,הואהזהשהקצה

מבקרשהיהאמריקאי,משוררדנב,יאדווין

בהבאלט,שלתנועהפעםתיארדנול,מחול

נבוה,המתוחהרנלהאתמרימההרקדנית

הערבסק,לסקלי,חזיאצלנדיבות.שלכמחוה

כמומעלות,ושמוניםלמאהמגיעההנפה,אותה

הפישוקאחת.רגלעלבעמידהאבלשפגט,

כךואחרליאת,שלבריקדוהמופיעהזההענק'

לוחותשובריםהם IIחזי,שלהשניבריקודגם

רנלהרמתמיןתדמור,עידורקדאותוזהב",

רקדן·אצלבעיקרלראותה,שנדיר
בלתיכמעטהנראההזה,בערבסקישבעיני

הלאלדלתמעבראל,הליכהאפשרי

בתנועהאיןהריק.עםמפגשנעולה,

הפרטנר,שללגופומאודקרובהזו,

חיתךומיןאלאחושנית,הזמנה

החושףהנוף,שלאכזרי,סימטרי,

אתמגדירכךהנפערהמרחבחלל.

לאהנוףאברישביןהמקום

הגנה,אוחוםחיבור,שלכאפשרות

ובדוד.קרכחוץ,אלא

• 

 HEZI LESKL Y.לסק.ל'חזי

עשיהאיגעההמחול

 • T ר--... ~~

לעולמושהלר

דורלאגבי

אמרתיריקודהכל

 .רגליובהונותאתכשפצעתי
ריקדוהכל

רנליוכפותאתשהברנתיאמרתי
הרצפה.אל

לחשתיריקודהכל

יוסיהמקורקעהמלאךשלבאוזניו

 .החודלהלשהשנהר mב

• 
שעדיואלוהגדולים,המחולמבקרי

II ברובםהםבבהירות",לראות

 :כבתראסקיןנ'וןמשוררים.

II דותנבואהשירה,זובבירורלראות

בתיאופילהחלבאחת".כולן-
מאנט(הרוהבאלטעלשכתבנוטייה,

לומריותרקלעשר:השלושההמחול

,מאשרהזה"המחולאתטובל"אינני ,

שאינםרקדניםגריםהזה"בביתלומר:

 ).ל.(ח ".וקדיםר

אתפתאוםשמעתידלל,סוזןבמרכזהיום,

בזמןשצולםוידיאובסרטהבטנו .בוכהזחי

 ,' 91בנובמברחיברשהואריקודשלחזרה
וליאתלבליאורשםהבוכה",סוזנה IIבשם

מחול,שלןאריאציותשלושרוקדיםשטיינר

הליוויהשלישיתןבפעםשונים,לחניםבליווי
נבר,שלמתמש,ךכ;גיחזי,שלבכיובכי,הוא

עצמי,דיוקןנוחם,מבקשלאמתפנק,לא

בכה,לאמחלתושלהקשיםבימיםנםקינה.

 .החדראתממלאהזההקולפתאוםעוכשיו

ארו,ךשיערלוהיהכשעודחזי,אתראינווגם

ומעשיותשקטותהוראןתנותןוהוא

 .הבוכההמוקלט,קולווברקע,לרקדנים,

אלפעםבכליצאוהרקדניםעצמובריקוד

בנבהנמצאתהנדולהמהמעליתהבמה

ונעלמהנסנרהפעםבכלוהמעליתהבמה,
כשרקנעלמהשבסוףעדמוארת,וחזרה,

 .בחושך ,הבמהעללבדווליאורבתוכה,ליאת



 filךש nתם Iךש nתם Iךש

למצוייבות

רוברסע"ש

v מילגות

במחול

פומפר

קרןשלמילגותשתיהשנהחולקולראשונה

והזוכימבמחול,למצויינותפומפררוברט

בוהעיתימ,ביכורימרכזתלמידתהמהשנה

ורקדן ,-14הבתאבנת,אילהרוברט,לימד

 .שכטרחופשבת-שבע,להקת

לזוכהבשנה,פעמהמילגהתחולקלהבא

המוסדותאנשיביןברוטציהבלב,דאחד

 .בארץולימדרקדעב,דבהמ

חבריממילגות,ביזכהמישקבעהקרן,דעו

 ROBERT POMPERפומפררוברט

מירהדלל,סוזןמרכזמנהלורדי,יאירבו

קורן,מיקיבת-שבע,להקתמנכ"לאידלס,

אורדמן,ז'נטביכורי-העיתימ,מרכזנציגת

בת-דור,להקתשלאומנותיתמנהלת

גיוראהמבקררוזמרין,שלמההכוריאוגראף

פומפר.משפחתונציגמנור

ובווידאוהכינהאףפומפרשלמשפחתו

וכיוצר,כרקדןרוברט,שלמעבודותיוקטעימ

בישראל.למחולהספריהשלבסרטיההמצוי

שהתקיימחגיגי,במעמדחולקוהמלגות

בת-שבעלהקת .-20.4.1994בדללבסוזן

פומפררוברטשללזיכרוזהבערבהופיעה

 wיימבול".ביצירתה
ג'וביטדבורהועדודנביורלןפולמלארמה,ךרד

 NEWמה-קרוצ'הוארלן VILLAGE VOICEמה-

YORKER מחולסופרותהןאךמשוררות,,שאינן

 ,אמיץהואומחולכתיבהביןהקשרנפלאות,
תוךמתקיימחמקמק,המחולהכרחי.הוא

מחדש,אותולברואיכולותוהמילימהיעלמותו,

שהותירמהאתלתאראולתפוסלפחותאו

אחריו.

• 
עשןהתשעההמחול

ונדבראותונרקודולכןהיהולאכזהריקודאין

בשבחו

היהותמידישנוהואכאילו

החמישיהמחול

ניז'ינסקישלהקטטוניה

היא

אחרריקודכלהמושלמ.הריקוד

מוצלחבלתינסיוןרקהוא

הריקודאתלרקוד

 .המושלמ

• 
 :שלוהביקורותמתוך

המלומ,דיצוץעודאחדיייומ ... 4.3.88 •

שמ ...במחולכסאותעלדוקטורטשיכתוב

החזוןהתממשותכנראהיהיההדוקטורט

 'כל ...הריקהחללמןהפחדאויונסקו,של

 ...ציפיותמעוררתבארשלחדשהיצירה
מוצלחתשתהיהיצירהסוףסוףיצורמתי

 " 1סופהעדמתחילתה

המוותכאשרבמיטבו,הואהיל-סאגאןייג'ין •
שוכניממושגתהבלתיהאהבהאו

 " ...בקרבתו
אישסוףסוףלהיותמצליחנהריןייעכשיו •

לומר,רוצהכאחד.בטןורקדניתבטחון

משולחמטורף,גמאךושקול,שפוייוצר

נרתעיממהמ,פוחדימשאנואלומסוגרסן,

נהרין ...ליבנובסתרבהמומקנאיממפניהמ,

מפוחדופחותפחותנפלא,ויותריותרנעשה

כולנו,ושלשלובפסיכוזהלגעתמהאפשרות

 ".אמיץויותריותר

• 
עשןהחמישההמחול

הגשרעלריקוד

שאינומהלתוךהקפיצהלפני

 .הגשרעלריקוד

• 
להתפעלשלאאפשרייאי 1988נובמבר

מצויהשאינההאסתטיותומןמההקפדה

יופי,היאדברשלבסופוהזיעה .במקומותינו

יופיורגע.רגעכלמידהבאותהנוכחהזהוהיופי

העבותיהשחביתשיער .היופיזיעתאוזיעהשל

שלהעבותומתניודרורשלהמונומנטליוהתחת

התאורהכמוממשהזה,מהיופיחלקהמבן-גל

חומריהמאלהכלהנקיימ-יפיפיימ.והעיצוב

 ...האנושילבשרהחילוניההימנוןשלהבנין
מיןהואהרקדןאוחמורירקדןמיןהואהדאמ

 .הזמןכלבכושרלהיותשצריךחמורי,אדמ

 ,הכושראיבודמפניהמתמידהפחדוישנו

כמוות".שכמוהו

• 
ושבעההעשןיםהמחול

לחמהואריקוד

מדועכןאמחמצן.הואריקוד

רעבאני

בכבדותומתנשמ

הזמןכל

הרקדן.שאל

איךתמהאני .להביטמהעלתמהייאתה

 ".הדבראותו .לחיות
האדומ".ייהמדבראנטוניוני,מיכלאנג'לו

• 
עלאיתולדבראהבתיוהכיחברהיהחזי

קאלאמריפעמליבישלהואאוכל.ועלריקוד

אפשרשאימיוחדימ,כךכלבמינמ,מיוחדימ

חזי .צחוקהרבהוהיהאותמ,לאכולההי

הצחיקובמיוחדרעימוריקודימלצחוק,אהב

קשימ,דברימלכתובלווגרמובמיוח,דאותו

כללבדרךאךומעליבימ,איומימלפעמימ

 .ומבריקיממדויקימ

להתאהבהיה,ויכולקלאסיבאלטאהבהוא

רקדןנעבוהמיסתוריבאופןרגל,בכףבזרוע,

שהתנסהאמן,היההואליופיו.מודעשלא

שגעוןעלכתבוכשהואיצירה,סוגיבהרבה

מדבר.הואמהעלידעהואממנו,הפחדלעו

בחוסרשהכיררומנטיקןהיההואבעצמ

באהבה,אמהאידיאל,מימוששלהאפשרות

בריקוד.אמ

משהוגמבוהיה,אבלוחמורמפוכחהיההוא

-הנקיההשיריתהעולמתמונתאתשמפריך
הקשותשבשנתיימטובימ,חברימלוהיו

לרגע,אותוהפקירושלאשמ,היותמידהללו

עלבפאראפראזהבה,הזובדרךאותושליוו

הגוועתבחיהבאימהמתבוננת,הנפשייטס

מןכמהרקאומרתואני .כלואההיאשבתוכה

ועמוסוניליועפרהומאיהפנינה :השמות

מןכנראהשבאוזאביק,ואלון,ואמיר

כמלאךהאדמ,כאחדביננוומתהלךהשמיימ

 w 29מקורקע.



םת Iחושםת Iחושםת Iוש
V' רוקדים

בבייג'יבג

 cVVUDAכ '-94
שלהבירהבעירהסתיים 1994באוגוסטבאחד

להקותהופיעובוגדול,פסטיבלינג,יבייגסין,

מכללמחולמאקדמיותותלמידיםבוגריםשל

דבר,לכלמקצועניותלהקותוכןהעולם,

גישותסיגנונות,שלמרהיבהבתצוגה

מחולשלהוראהשיטותומגווןאסתטיות

ואתני.עממיוקלאסי,מדורני

 ,' 94מחולזייא- WUDAO ' 94נקראהאירוע
 .בסינית

הממלכתיתהאקדמיהידיעלאורגןהפסטיבל

וביןהמחוללאומנותסיןשלהמרכזית

 PLACEה-תלמידיהיוהמשתתפותהלהקות

להקהצרפתיי,שלהצעירהבאלטיישבלונדון,

הדרומישבקצההאי ,הרחוקהמטסמניהקטנה

מודרנילמחולהמחלקהבוגריאוסטראליה,של

תלמידי ,ארהייב , PURCHASEאוניברסיטתשל

המכללהרקדניות ,הונג-קונגשלהאקדמיה

יימוייציאנגולהקתמיפן,פומיייקאנאייילבנות

 .ואחרותהדרומיתמקוריאה

מחולשלזו-השונותהמחלקותנציגיוכמובן

של-ועממיאתנימחולקלאסי,באלט ,מודרני

התקייםשבמסגרתההסינית,האקדמיה

הפסטיבל.

גםהופיעהרקדנים, 300שכללהבהתכנסות

היחידההמקצועניתהמודרניתהמחוללהקת

(קנטון)גואדונגלהקת"היאהעממית,בסין

רמהעלמצויינת,להקה ,עכשווייילמחול

ממש.שלעולמית

באולמינערךהפסטיבללמופעיבמקביל

מרצים 20חלקנטלובומדעי,כינוסהאקדמיה

מנורוגיוראאשלרותגם(ביניהםהעולםמכל

ומרציםמדענים ,מומחיםשלועשרותמישראל)

ם מסין·
פומי"קאגאייי ,יפן ,מטוקיולגשיסהמכללהלהקת

OKYO, JAPAN זHE KANAf FUMfE COMPANY FROM ז
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V' ליל 0"חלו

גדותעלקייץ"

הרייובהר

ודויסבורגדיסלדורףהעריםשלהבאלטלהקת

חדשבאלטהעלתהבגרמניההרייןשבאיזור

היינץהלהקה,שלהאומנותיהמ.נהלמאת

הקומדיהעלהמבוסס ,) HEINZ SPORLI (שפרלי

קייץיי.לילייחלוםהשייקספירית

היעראתמאחוריוזנחייהכוריאוגראף

הבימהעלבנהשלוהתאורהומעצב ,הקסום

ימיןמצד :לוקסדהלבאלטסטודיומעין

קירמשמאלהבימה,גובהלכלמראותקיר

לחלוםאפשרופלדה,מזכוכיתחלונותשל

משרדיםבבניינישעובדמישלחלומותכאן,

זוגותהמודרניות.הענקבעריחדישים

מאוד fצוננתבתנועהכאן t:;Jחומקיהאוהבים

ימיםשלרומנטייםשרידיםאלהמופשטת.

ריכרד.קריסטינההמבקרתכותבת ,עברויי

באוהביםמטפלששפרליהשלישיתהפעםזו

ושוב 1976-בשנים .הקסוםביערהמתבלבלים

 ,באזלבעירלייחלוםיישלונוסחיצר ,-1985ב

 .העירוניהבאלטאתניהלשםמקום

האורג, BOח OMהוא ,שתישלהדמיונותאת

שפרלימבייםחמור,ראשלושמלבישיםזה

בשעתהבימה,מפועליאחדשלכחלומותיו

 .התפאורהחליופי

שפרלץגהיישל "ץיקלילחלוסיי

' MfDSUMMER NfGHrS DREAM", HCCINZ SP6RLI " 

ם



 filךש nחם Iךש nחם Iךש
YכאיזאדורהVי

פיכהועד

פיכהבעיקר

בההבי בא

ביובגרמניההתקייםבינלאומימחולפסטיבל

נורדהיים,במדינת Z3.6.94-Z7.5.94התאריכים

 :יבשותמחמשלהקותחלקלקחובווסטפאלו,

אוסטרליהאמריקה,ודרוםצפוואסיה,

 .ואירופה

באושפונהשללהקתה

Y אMPA סA 8AUSCH·S C /אP 

באוש,פינהשלבעבודותי.הנפתחהפסטיבל

המוכרים.האביב",פולחו 1Iו l1מילר"קפה

להציגהזדמנותזוהיתהלבאוש

הוצגוואכועבודותיהשלרטרוספקטיבה

-1974בשנוצרה"אפיגניה",כמוישנותעבודות
מהצוותחלקבהשתתפותמחדשושהועלתה

המקורי.

 , MALOU AIRAUDOרקדוהראשייםבתפקידים

האח),(בתפקידמרסוודומיניקכאפגיניה

l1 הזקוכחולl1 -וכו-1977מעבוד.ה

שתי l1ציפורנים//, l1'/ויקטור","קונטקטהוף",

עבודה I1 ," 1מספרעבודה l1בחושך",סיגריות

בשניםשנעשוהעבודותושתי ." Zמספר

סופי.שםלהואיוועדייוהאחרונות,

ר

טאנץפולקוונג I1) F.T.S .להקתהופיעהכוכמו

היאשלהםהאומנותיתשהמנהלת ) I1סטודיו

שונים.כוריאוגרפיםעםעובדיםוהםבאושפינה

באושלמדהבובית-הספר,שללהקהזו

,עבודתו " EASY TO LOVE ·'בהופיעוהםבשעתו.

לשעבררקדומארק,בשםצעירכוריאוגרףשל

 " EINMAL EL YSIUMובאוש,פינהשלבלהקתה

" EINFACH דיטריךאורסשל. 

הופמוריינהילדי l1עגםבעברנוהלה .זולהקה
הידועבית-הספרבוגרותלינקה-כולווסוזנה

למחולהיתוךככורמשמשאשראסו,בעיר

קורטי l1 ~ 1בזמנוהוקםזה(בית-ספרהגרמני

 .יוס)

המנוהלת ,"אולםהעירוובאלט ,להקהנוספת

 , I1הפולקוונג I1בוגרהואאףצעיר,כוריאוגרףעווי

 ) JOACHIM SCHLOMERשלומ(ריואכיםבשם

לעצמועושהזהכוריאוגרף .בעבודותיוהופיעה

י I1עהוזמוואףאלהבימיםבינלאומישם

עבודותשתיעבורולעשותברישניקובמיכאל

בניו-יורק·

בלהקתבאושפינההטביעהנוסףחותם

טנקארדמרלשלבניהולההאוסטרלית,המחול

) MERYL TANKARD ( ,אחתבעברהיתהאשר

באושפינהשלבלהקתההבולטותהרקדניות

להקהלייסדמולדתה,ארץלאוסטרליה,וחזרה

משלה.

למקורות/לחזורשניסולהקותגםשםהיואך

המאה,בתחילתשהיהכפיהמחולאתותידעו

דרךפילסודאנקאואיזדורהכגוויוצריםכאשר

 .ומקוריתחדשהתנועתיתשפהבמציאת

 l1אנסמבלדאנסדאנקאואיזדורה"להקת

בעזרתהשיחזרהב, l1שבארהפלורידה,ממיאמי,

איזאדורה,שלריקודיםסיידלאנדראהשל

 .בלבדנשיםרוקדותאותם

המחולתאטרווהייתהנוספתלהקה

ב, I1שבארהסיטי,לייקמסולטהרפרטוארי

 ;בינהםהאמפריי,דוריסשלריקודיםשרקדה

Y RED FIRES ,DAY ON EARTH ~~ WITH , 

THE SHAKERS , 50הבשנותשנוצרו-. 

 ,שוניארמארישללהקתהייצגהקנדהאת

גומרנג l1המחוללהקתהגיעהומאינדונזיה

 .) GOMARANG SAKז I DANCE COMPANY) l1סאקטי

חילופיVי

בבאלט

משמרות

האופרה

שלהממשלתית

וינה

לאוירידותעליותידעוינהשלהאופרהבאלט

שלל l1המנכעזבמאזהאחרונות,בשניםמעטות

בית-האופרהבמסגרתהפועלתהלהקה,

את ,ברונרגרהארדהואלסים,בעירהמפורסם

בעירהעירוניהתיאטרוואתלנהלועברהלהקה

משבר.רדףמשברגראץ,השדה

בוונההאופרהשלהבאלטשלהבאהמנהל ,זאנללהרנאטו

ELLA אATO ZA אRE 

בעבודתהבאושפינהחתמההפסטיבלאת

l1 פלרמופלרמוl1 , 30במשךכףמחאוהקהל 
מהבמה.לרדתלאומניםנתוולארציפותדקות

בעיקרבמינה,מיוחדתחוויהזוהיתהעבורי,

מלבדאשרבאושפינהשלבעבודותיהבצפייה

התנועתיתבשפהלביטויהבאהגאוניותה

רעיונותלהביעהאפשרויותסוףבאיוהייחודית,

זכיתיהחייםשלמהותייםבדבריםהעוסקים

גדולחלקהאחרו~ה,בפעםאולילראות,גם

רקדניםהם .הלהקהשלהמקורימהצוות

ללימודיםחבריהאתוכוזו,בהפקהאורחים

 • 11פולקוונג I1בבית-הספר

פולנירקדוינוש,שמספרבסיפורואסיים

פלרמו l1בעבודהבאוש,פינהשלבלהקתה

שפגשהברווזים,חבורתהיתהפעם I1 :l1פלרמו

ממנוביקשוהםאותם.לטרוףשרצהזאב

המוות,לפניאחרונהכבקשהלהם,לאפשר

אחרבזהבשורהיסתדרוואזתפילה,לשאת

אולםהעורבאלט

ULMER BALLET 

הזאבאותם.לטרוףיותרקליהיהולזאבזה

גע,להתפלל:החלהוהראשונהלבקשתםנענה

אחר-כךהברווזים,שלכדרכםגעגע,גע,גע,

וכוהלאהוכוברווזיםעודאליההצטרפו

 " ....לעולםהסתייםלאגע,גע,גע,והגע, ,הלאה

a--
אלנההרוסיההרקדניתנבחרהתחילה

היאאבלאומנותית,למנהלצ'רנישבה

והוחלפה·באואחתעונהכעבורהתפטרה

ג'וושלימינוידבעברשהיתהמיווליאמס,

כךאחרועבדהבשטוטגארטקרנקו

באוסטראליה.

כעבורכהונתהאתלסייםעומדתוויליאמסגם
הואלהחליפהשאמורומיעונות,שתי

זאנללה,רנאטוהצעיר,האיטלקיהכוריאוגראף

ואחרכרקדותחילהדרכואתהחלהואשאף

בשטוטגארט.ומוכשרצעירכיוצרךכ
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 וI triJשיחםתשןיחתם Iיש
ןהתנןעתיהחזןתיההיבטמישראלים.

להציג(שבחרתיהמןסיקליןתשביצירןתי

גירןשעלעטיפריהאןרטןריהבצדלנןכחים)

שלןשתסימביןזתמשתקפת(בהספרד

ילדיםקןלןתשלהקלטןתהשמעתיהדתןת),

הטלןיזיןניהבאלטןאתןארמנים,בדןאים

נערה IIהסימפןניתלפןאמהשןברטליהשל

שירןבהשראתשהלחנתי , IIלימןנאדןשמה

 .שנה 18לפנילבנןנימשןררשל

V' מזרחדימויים-
בפינלנדתיכוניים

הרחוקה

וקונגןספסטיגל

 KUOPIO, FINLANDנ-

הנחשיתההתפתלןתההצטנעןת,אןבססיית

ןההקרבהההשתטחןתמןחדהבזרימההנעה

הנחשקת,המיניןתלמאבקיןעדהנרפסת

הקןנןטציןתמןלהאישי-רגשיהביטןי

רצח-מןזןת-שלנחלת-הכלל .המסתןריןת

היןפיןמןשגשעשןעים-אקסטזה-ריטןאל

'תנןעןתמחןללתפיגןרהבכלהטמןןלעצמן,

לנןמןכרןתככבירןת,זעירןתהללן,המחןללןת'

מריםדבןרה,שלהציןריןתדמןיןתיהןמאז

הרןאיןת,מעטלאבהןשישמכנען,ןבת-יפתח

פריד-אל-בפניגמאלסמיהשללכישןפיהדעו

 .-40ןה-30השנןתשלבמצריםאטרש

טיילןראליזבטשלהתמידירצןנההאם

בעלתאכזןטיתאןריינטאליתככןכבתלהראןת

שבןיהמערבשעןלם ,לכךהןכחההןאאגדייןפי

התרגןםנעשהכיצןהמזרח?כבליבקסםכלון

הןפנם,מתןכםמההמזרח?ליסןדןתשלן

מןלאלהחבןיההארןטיקהעםןמהןכיצד?

למשל,מנסה,כיאם(עןמרהחןשף?הפיתןח

עםןמה .) 1המינהסנןןרמןביןדעיןלהתרחק

שמיים--ביןבני-אדםלידתשלהענק 'חןןית

אלה?כלמןלאןןארץ

THE MIDDLE EAST AS A CUL TURAL SOURCE -זן

בשהןתיהשתתפתיבןהקןנגרסכןתרתהיתה

המחןלפסטיבלאתליןןההקןנגרסבפינלנ;ד

אןתישאןפףקסםבאיזשהןחשתי .אןרכןללכ

המזרחמן IIןדםבשר IIשלנציגההיןתימעצם

כאישהלפסטיבלשהןזמנתיגםמההקרןב.

לארציני,דגשהפעםןהןשםהאיזןר,מןיןצרת

האישה.שלמקןמהעלןתאןלןגי,מדעימעט

אתהדהימההאיזןרןדתןתלתרבןיןתפתיחןתי

הרחבבעןלםהיןםלכךמצפיםאיןהקהל.

בחןןיןתכראןיןהשתלבהיטבנשזרזהכל

ךכבהם;חזןהכנסשבאימחןלמןפעישל

הצפןניתהתןדעהתןךאלהיטבנמזגן

הבמהחזיןנןתעםשלי,תדמיןתיהרחןקה

ןשלבת-שבעלהקתבביצןע IIמבןל IIשל

 .המצרייההלאלסןראיהבביצןע"פנינים",

משיאיהיהנהריןאןהדשל-FUSIONה

אןבייקטיביתאמירהןזןהיהפסטיבל,

הלןקאל-פטריןטיזם,לתחןשתהנצמדת

בפינלנדשתנןבפגיהיטבשנינןשחשנן

 .הרחןקה

כשניןשןבשןבהופיעןןהמחןלהמןסיקה

המסורתיןתהחגמסגרןתחובקים.כוחות

למשל,בחתונה,ןלנשיםלגבריםהנפרדות

ןבצלילבתנןעההמלאותהוויותמאותןהן

הישראותנומתיקזהסמלדנא.מקדמת

שצמחוהדתותבשלושןאישהגבריחסיאל

ןבמלואהקןנגרסעסקבכךגם .באיזור

פחותלאמסתבר,התאןלןגיה,המקצועיות.

לקרבעשןיההניסים,מחוללתהאןמנותמן

האיזןר.עמיבין

~ 

' I 1994ני 

פליישרציפימאת

הכללית,ההסתדרותשללתרבןתהמרכז

 . 111 'עתל-אביב,

שנותיןבלבמשךהתפרסםלמדירבחומר

בצורתהישראליהעממיהריקןדשלקיומו

32 

כנןתניעצמנןלראןתיום,כללנוקורהלאזה

החןףכלפי ,השופעהמיוח,דהתרבותיהטןן

שכולוהתיכון,המזרחמתוך-המערבי

כפיעצמנןלראןתדיןק,ליתראן ...שמש

איזןרנן,ןאתאןתנןהאחרים,אותנושרואים

ןאזןבאןוירה,בקילומטריםרבממרחק

אחןרנית,שניםאלפישלבמבטמסתבר

דימוייםבתןךבהתבןננותטמוןאדירשכןח

ןהםקדם,בימיכאןשנוצרןתרבותיים

 .בתפישתנןנשכחיםאךהיום,עדקיימים

אףבאכזיותרישומיםמוחקהעיתיםצוק

בשטח.עובדותבבחינתשהם

זימויים?אותםהםמה

הקרןבבמזרחהמהןללתהאישהתנועןת

לטבעהקירבההיטב:אותםלייצגעשןיות

היםלגליבקלילןת,המנשבת(לרוח

תוךהמבעלחופשהכמיהההזורמים),

V' רiרבiב:כ.נרI ב

.נר Iל ilnרמעל
II העםריקןדילקורותבמחולןתנצאהבה

הןצאתהבר,פרידצבימאתבישראל",

למןריםשיעורמערכיתדפיסים, ,מאמרים

לטפלניסןמעטיםרקאבלןמרקידים,

החברתיתהתופעהבתולדןתשיטתיתבצורה

עממיתתרבותיצירתשלהזאתהמדהימה

בחשיבןתה.מהכרה

-פרידהברצבישלזהלספרוקדמו
מעטים,לאמחקריםכברשפירסם

המסורתדות.תןלבתחןםבעיקר

לדורותיהןישראלקהילןתשלהמחולית

 .רותשלועבודתהקדמןגוריתשלספרה-

ספרהאבלדליה.כנסיאןדותעלאשכנזי

ןנכתבלמדי,סובייקטיביקדמןגוריתשל

רותןאילוהאישית,ראותהמנקודת

שלהמרכזיתבתןפעההתרכזהאשכנזי

 .בלבדדליהכנסי

מההיסטוריןנים,הואפרידהבר

ושאינםפרטים,פרטיאחריהמתחקים

בניסוחהמידהעליתרמסתכנים

שמתענייןומיהיסטוריוסופיות,תאוריות

,ימצאהעממיהישראליהמחולבתןלדןת

רב.מידעזהבספר ~

לקורותבמחולותכצאהבהייהספרמתוך

בככסדבקהבושרא?",העםרוקודו

 1954 ,חפרעמקהאוזורו
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 filךש nתם Iךש nתם Iךש
כנסיס

, 
August 28-31, 1994 
International Colloquium: 

The Sources of Dance 
History 

Sable, Franee 
Ris and Danceries 
58 rue Victor Hugo 
94140 Alfortville, France 
Phone: (33) 1 4977 7575 
Fax: (33) 1 4977 7708 

• 
September 3-7, 1994 

The XXth Conference 
ofSIBMAS 

(Societe Internationalaedes Bibliotheques et 

des Musee des Arts du Spectacle/lnternational 
Association of Libraries and Museums of the 
Performing Arts), Antwerpen Belgium 
Roger Rennengerg, Director 

Stadsbibliotheek 
Hendrik Conscienceplein 
B-2000 Antwerpen Belgium 
Phone: (3) 233 97 12 
Fax: (3) 231 69 32 

• 
October 20-23, 1994 

Conference on Dance 

Education 

at Michigan State University in East Lansing 
Lynette Young Overby 
Dept of PE & Exercise Science 
131 IM Circle 
Michigan State University 
East Lan&ing, MI 48824 

October 20-23,1994 

Arnerican Dance Therapy 

Association 

Conference at Minneapolis, Minnesota 
American Dance Therapy Association 
2000 Century Plaza, Suite 108 
Columbia, Maryland 21044 3263 
Phone: (410) 997 4040 

• 

I >""ג כ:::! כ:"=::!J • =:ב.~ I בcך ך rIו כ""<

Oc·t()ber 22-24, 1994 

ןחןקריםאןמניםביןמפגש

Laban/Bartenieff Institute of Movement 
Studies, National Conference at Minneapolis, 

Minnesota 
Susan Bauer 1232 E. Woodley 
Northfield, Minnesota 55057-2956 
Phone: (507) 645 6810 

• 
October 29-30, 1994 

5th Congress of the 
European Association of 
Dance Historians at 
Barcelona, Spain 

A.E.H.D., Sylvie Jacq-Mioche 

40 A venue de Paris 
95600 Eaubonne, France 

November 3-6, 1994 

CORD Annual Conference 

at Texas "W"ornen's 
University 

Kim Grover-Haskin 
Texas Woman's University 
Programs in Dance-PO Box 23747 
Denton, TX 76204 
Phone: (817) 898 2085 

• 
November 12-13, 1994 

• 

Conference on Frederick 
Ashton:Follovving Sir Fred's 
Steps at London, England 
Ashton Conference Secretary 
The Roehampton Institute 
Roehampton Lane 
London SW15 5PJ 
Phone: (81) 3923380 

• 
March 9-12, 1995 

"W" orld Dance Alliance 
General Assernbly ; 

Meeting of the Americas for Dance at the 
National Center of the Arts, Mexico City 
Genevieve Oswald 

World Dance Alliance 
c/o Dance Magazine 
33 West 60th Street New York, NY 10023 
Fax: (914) 723 0741 

• 
April21 -23, 1995 

Border Tensions: 
dance and discourse at the 
University of Surrey, 
Guildford, England 

Professor J anet Lansdale 
Department of Dance Studies, University of 
Surrey, Guildford, Surrey, GU2 5XH, England 

259740 483 ) 44 ( : ne כiPh 
483259392 ) 44 ( : Fax 

• 
May 10-14, 1995 

• 1995 Society of Dance 
History Scholars 
Conference at Toronto, Canada 
Selma Odom, York University, Toronto, 

Canada 

• 
June 12-15, 1995 

Meeting of International 
.Association for Dance 
Medicine and Science in 
conjunction vvith the 
International Aris Medicine 
and Therapy Conference 

ת"אפנורמה,דןמלון

 ) 03 ( 5626470 :טל'

 ) 03 ( 5612303פקס:

• 
November 2-5, 1995 

הנושא;

במחןלןהפןלחןהמיתןס

International Conference of the Congress on 
Research in Dance at Miami, Florida 

Office of the Dean, Dance Division 
New World School of the Arts 
300 NE 2nd A venue 
Miami, Florida 33132-2297 
Phone: (305) 237 3341 
Fax: (305) 237 3794 
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עתיקת-אומנותהואסיןשלהבימתיהמחולהעממיתמסיןרקדןמראיינתרוטנברגהניה

לייאופרהקשורההיאמסורת.ועתירתיומין

 .בייג'ינגכיוםהנקראת ,הבירהעיר ,"פקיןשל
האופרהשללהקותלראשונהמשהופיעו

ה-שנותבראשיתבמערבהמסורתיתהסינית

במינההמיוחדתהזימרההמסכות, , 50

שלהןהאקרובאטיהתנועהסגנוןובעיקר

ואירופה.באמריקההתפעלותעוררו

הואטוןשגהבוםתוהםחוג

ועתוךתעתוקת-ווםוןאומנות

קשוךההואםטוךת,

עוךפקון!!,שגג!!אופךה

הנקךאותהבוךה,

ב"ג'ונגכוום

בתי-גםבסיןקיימים-50השנותמראשית

לקירבההודותזאתקלאסי.לבאלטספר

לברית-העממיתסיןביןהאידיאולוגית

ממוסקווה

ולנינגראד

לסין,אזנשלחו

הבאלטשיטותאתללמד

 .הסובייטי

הקשריםנותקוכאשר

,נמשכולסיןרוסיהביןההדוקים

יימהפכתעד ,בסיןהבאלטלימודי

טסה-דונג,מאושלהתרבות"

השפעהלכלקץששמומהומות

שניםכעבוראבל .מערבית

שעמדואלה,וסילוקאחדות

 "מהפכהייאותהבראש

שבווהרסנית,אכזרית

הספר-בתי

 .לפעוללבאלט

סיןעםהקשרים

הולכים

לא .ומתהדקים

"להקתביקרהמכבר

הקיבוצית"המחול

הבאכט- "הקטגהה'סבתיי

סיוש.לאומי.לה

MERMAID" • THE CENTRAL " 

התקיימוהשנהבקיץ

משחקיייבבייג'ינג

הלאומיים",הספורט

שאמורההתכנסות

לתמוךהיתה

 ,סיןשלבהצעתה

המשחקיםאתלארח

שנתשלהאולימפיים

שלאהצעה . 2000

הועדידיעלנתקבלה

במסגרת .האולימפי

ענקילאירועההכנות

המחולאנשיהיוזה, 36 

האקדמיהומנהל .בחזרותעסוקיםבסין

שבמופעמסר, ,יי-שנגלולמחול,הממלכתית

 .רקדנים-1,000כחלקנוטליםהפתיחה

הכמספרשלנוהסטודנטיםביןאין ,כמובןיי

בכלמבחניםערכנולכן .רקדניםשלגדול

 ".הללוהמופעיםלקראתסיןרחבי

 ,דיםיתלמ 700כיוםלומדיםלמחולבאקדמיה

י"מדעייקנה-מידהלפישנהמדישנבחרים

-6,000כאלינופוניםשנהבכלייקפדני.
דיםיהתלמגילהאחרונותלשניםעדם.ימועמד

מתקבליםכיוםשנה, 21היההמתחילים

יםלמתקבכמאהרק "בלבד. 9-10בניילדים

 .שנהמדי

הקשךוםנותקוכאשךגם

 ,גטוןךוטוהבוןההךוקום

ךעבטון,הבאגטגוםוךונםשכו

םאושגהתךבות!!!!םהפכת

ק~ששםות"םהוםוטטה-ךונג,

וךבכעאבגםעךבותהשפעהגכג

אגה,וטוגוקאחךותשנום

 !!!!םהפכהאותהבךאששעםךו

בתו-שבווהךטנות,אכזךות

גפעוגגבאגטהטפך
ייעלהילדים.מתקבליםלפיהם ,כלליםנקבעו

פחותמאורכים,להיותהמועמדיםשלהפנים

להיותאמורהגוףשלהתחתוןחלקו .יותראו

שלהכוללהאורךהעליון.מחלקויותרארוך

מתימסובפרופורציהלהיותחייבהזרועות

יישלושהתלמיד.אוהתלמידהלגובה

להיותחייבותהרגלשלהראשונותהאצבעות

עלייוזאת-יי-שינגלומוסיף-אחיד"באורך

שהרקדניותשעהעיקרם,אודימוםלמנועמנת

הסיבה,וזו "נעלי-בהונות.נועלות

זהדומיםכהכלאחידיםנראיםשהסטודנטים

 .שלהםהגוףבמבנהלזו



סווש.לה.לאומוהבא.לט- "סו.לבוהיי

SYLVIA" - THE CENTRAL BALLET OF CHINA " 

מסיורקדו ,) CHEN YONG-FU (יונג-פושואל

בהונגלמחולבאקדמיההתוודעתי ,העממית

אליהגיעהשם.לימודיסיוםלאחרקונג

 ,מסיוסטודנטבאקדמיהשנמצאשמועה
יוצאדבר-קונגבהונגמודרנימחולהלומד

דופן·

לבאלטומורהרקדוהואיונג-פוששו ,הסתבר

מודרניבמחולהשתלמותבמילגתשזכהמסיו,

הואקונג.בהונגהבמהלאמנויותבאקדמיה

התבצעעמווהראיוןמבייגיינגקונגלהונגהגיע

 .-1992בקונגבהונג

למדתהיכורוטנברג:הניה •

ריקוד?

התחלתי 14בגיל :יונג-פושו •

למדנובביהייס .ריקודללמוד

אבלסיני,ריקוד ,קלאסיבאלט

זמניםבאותםמודרני.מחוללא

ודרני.ממחולקייםהיהלא

כירבזמושםנשארתילא .בסין

שנבחרוהמאושריםביוהייתי

שמדיארציתמשלחתידיעל

כשרונותמחפשתשנה

יות.בינצבפרו

לבואנבחרתי 1974בשנת

למחולהספרבביתללמוד

שניםששלמדתיושםבבייגיינג,

לימודי,סיוםעםבאלט.

ללהקתאותישלחההממשלה

רקדתיבהבייגיינג,שלהאופרה

לעבורמעונייוכךכלהייתילאשנים.ארבע

משולברקשהבאלטמכיווןזאתללהקה

מערביותאופרותאלההאופרות.בתוך

הסיניותבאופרות .הסיניתבשפההמושרות

ליהיתהלאכאמור,אולםבאלט.איו

הספרבביתלבאלטמורהאניכיום .ברירה

קונגמהונגשאחזורולאחרבבייגיינגלמחול

 .באלטשםללמדאמשיך

קונג?להונגאותךשלחומדוע •

להונגסיוביוסטודנטיםחלופיבמסגרת •

קונגבהונגלמחולהאקדמיהאפשרה ,קןנג
כאווללמודלבואמסיוגבריםרקדניםלשני

להגיעההזדמנותאתלקבל .מודרנימחול

בסיןבנך.מהשלדברלאזה ,קונגלהונג

האחןונותהשניסחפשנפשך

ככהתןנותןפהפכתשכ

פנתעכנעשוהכוןיאוגןפיות

פאון IIהיושכשפואתכהאיין

תעפוכהוכפטןות
מנתעללחוייללנסועיכולאחדכללא

ללמוד.

שלמדתמהבכלבסיןלהשתמשתוכל.האם •

באקדמיה?פה

ומחצהשנהרקקונגבהונגנמצאאני •

היסודותאתרכשתי .מאודהרבהולמדתי

שונגם.סגנונותמכירואנימודרני,מחולשל

כוריאוגרפיתניומן,רוזאצלשעוריםלקחתי

אישישלהתסגנוויורק.מניוומורה

 .עכשווייםסגנונותשלערובמהווהולמעשה

רקדניתשהיתהטאקאקואצלגםלמדתי

יותר,מאוחרשבשלביתכוגראהם.בלהקת

בהקמתלעזוריוכלאיתישאביאזהידע

 .בבייגיינגבביהייסמודרנילמחולמגמה

 ?מודרניתלהקהלהקיםתנסההאם •

מחוללהקתלהקיםקשהעדייועכשיו,לא •

הוהמחוללהקותכלפרטית.ביוזמה

תחליטהממשלהאםרקממשלתיות.

הספר,בביתמודרנילמחולמגמהלהקים

מאוחרלהקהלהקיםיהיהאפשראולי

 .מחויילמוריםאלינומגיעיםגםכיוםיותר.

להקת .הממשלהידיעלמוזמניםהם

שפועלתהיחידההמודרניתהמחול

מחקיםהם .קנטוןבמחוזנמצאתכיום

סגנוןלהםואיוהזרות.הלהקותסגנוןאת

 .משלהם

מהפכתבזמןבסיןלמחולקרהמה •

 ?-1966בהתרבות

מהפכתשלהאחרונותהשניםחמשבמשך •

מנתעלנעשוהכוריאוגרפיותכלהתרבות,

ולמטרותמאוהיויירשלשמואתלהאדיר

מאואשתידיעלהוכתבהסגנוןתעמולה.

באלטלימדושלארקלא .טונגטסה

לימדו.לאסינימחולאפילוקלאסי,

מחולהיהללימודשהותרהיחידי

מחוללימדושלאכמובו,פולקלורי.

אותםאתלמדוכולםזרות.מארצות

היהאפשרהזמובאותו .הבודדיםהמחולות

יימחולריקו,דשלאחדסוגרקבסיןלראות

סינייםבאלטיםמספרהיועלילתיי.'
עם ...אבלאצבעות,בנעליכשהרקדניות

בידיהן.רובים

הנשיםייפלוגתהיואופינייםנושאים

השיערבעלתייהנערהאוהאדומהיי

היהולאמוכתבאחדסגנוןהיההלבןי.'

 .אינדיבידואליולפירושליצירתיותמקום

סיוש.להלאומוהבאלט- "הברבורוםייאגם

SWAN LAKE' · THE CENTRAL BALLET OF CHINA ' 

אלהריקודיםהממשלה.צווילפירקרקדו

הפקידים,אישוראתלקבלצריכיםהיו

 .אותםלבצעהיהאפשראיאחרת

הפולקלורריקודיעםקרהמה •

הקומוניסטי?השלטוןבזמןבסין

פולקלור,ריקודישלרבמספרקיים •

סיו.ברחביהרביםבמיעוטיםשמקורם

ושולחתלמחולמוריםמעודדתהממשלה

אתלומדיםהםשםלפרובינציותאותם

ומביאיםלאיזןרהמיוחדיםהריקודים

ריקודכולפניאםלאקדמיות.חזרהאותם

 37ולאהכפר,אנשיכלידיעלנרקדהפולקלור
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הריקודמשהובאהריבמה,כאמנות

שיוכלמנתעלשונה,הואלאקדמיה,

 .הבמהלצרכילהתאים

כוריאוגרפיה?גםמלמדיםהאם •

ריקודים.ליצוראיךבסיןמלמדיםכיוםכן, •

לימודיהםאתסיימושכבראנשים,יש

סינים,בחלקםהםהמורים .זהבנושא

ואמריקאים.רוסים

המחול?למופעיגדולקהלישהאם •

ופנאי.כסףהרבהאיןבסיןהאנשיםלרוב •

עטוקהממוצעהאדםמנטאלית,מבחינהגם

שבאיםאלה .משפחתופרנסתות.בדאג

הכלכלישמצבםאלה,הםבהופעות,לצפות

 .סביר

הבאכט- "החדשההשכהjוורבויי

סיו 7שאומי 7ה

"THE NEW YEAR SACRIFICE ". THE 

CENTRAL BALLET OF CHINA 

בסיןריקודמלמדיםהאם •

הרגילה?החינוךבמערכת

ללמודניתןהסיניהספרבביתלא. •

 .ספורטרק

מקורי?סיניבאלטסגנוןקייםהאם •

לאמןכיצדהכלליםאתיצרוהרוסים •

האידיאליהאורךמהקבעוהםרקדנים.

בעללרקדןזרוע,אורגלשל

לאאידיאליותי.'ייפרופורציות

 .זאתקבעההסיניתהאסתטיקה
הושאלוההן,בשניםשנוצרובבאלטים

נלקחוהסיני,מהפולקלוררעיונות

קונג-הטיניתהלחימהמאמנותתנועות

סגנוןנוצרוכךהסינית,ומהאופרה-פו

קלאסיי.'סיניייבאלט

בסין?הבאלטבתחוםהיוםקורהמה •

האחרונותבשניםמתפתחבסיןהבאלט •

שלאדברים,נעשיםכיוםרבה.במהירות

מהפכתבזמןלהיעשותיכוליםהיו

הבאלטיםאתמחדשמעליםהתרבות.

יידוןהברבוריםיי,ייאגם :כמוהקלאסיים

התרבותמהפכתלפנישהועלוקישוטיי,

 .המהפכהבזמןוהוחרמו

מדיניותבסיןנוצרההתרבותמהפכתלאחר

וביניהןזרות,מחולולהקותהפתוחהיי,ייהדלת

רבידעאליה.הגיעומודרני,מחוללהקות

והמוריםהמחוללהקותעםלסיןעכשיומגיע

אנגליהכמומארצותשמגיעיםהרבים

בוידאו,מצפיההרבהלומדיםאנוואמריקה.

צפיה.מתוךעבודותמשחזריםוגם

חשובותבאלטלהקותשלושקיימותבסין

להקותשלושלכלוסאן-יואה.שנחאיבבייגיינג,

 .משלהןכוריאוגרפיםהבאלט

ומשתמשיםסיניתמוסיקהכותביםהמלחינים

המורים,כיוםהחדשים.לבאלטיםבה

שהםלמהמודעיםוהכוריאוגרפיםהרקדנים

רקלעשותנאלציםהםואיןלומר,רוצים

 .להםהמוכתביםדברים

חושבים,שהםמהלבטאשלהםהיכולת

אתמאמניםהםרב.סיפוקלהםגורמת

עםלנכון,חושביםשהםכפיהרקדנים

השונההסיני,הרקדןלגוףשלהתיחסות

אנגלי.אורוסימרקדן

~ 
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הירזןעמקאווריתמועצה

למחולאולפן
 15132הירזןעמקנעזואר

 06-751838טל.

THE REGIONAL 
SCHOOL OF DANCE 
JORDA N VA LLEY 15132 
TEL: 06-75 1838 
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אורדהדהאומנותי:ניהול

הנלמדים:המקצועות •
פלדנקרייזחונ •מודרנימחול •קלאטיבלט
פנטומימהחונ •נ'אז •בנרותלבחינותהכנה

אורןהדהשלבהנהלתההירדןמחול-עמקקבוצת •

שרותלאחררקדניםמתקבליםהמחוללקבוצת •
בלטשנים 6לפחותשלמדוונברים .נשיםצבאי,

אלרואיבצלאל-אדמינטטרטיבימנהל •
" I ~ 
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טי"- --
מנורגיוראמאת

גםובז'אוסיניםישואלים,

 1994מונפלייהפסטיבל

במופענפתחמודונילמחול

-שבע"ייבתלהקתשלמלהיב

לאצרפת,בדרוםקסומהעירהיאוכפלייהמ
ניסבקרבתהתיכון,היםמחופירחוק

אלף 200בתגדולה,לאעיר .ומארסיי

הואראשוןממבטבהשמקסיםמה .תושבים

וחדיש.עתיקביןמאודהמוצלחהשילוב

ככתיםמנלןיפהכעינישמה

מאותושלושמאתייםכניה·ישנים , 
בית-הספרשבההעיר,עלהמנינותחומות

בוטאניונןבצרפתביותרהותיקלרפואה

מסורתיאופרהביתבאירופה,מהראשונים

שמועלנאהשדרהבקצההקודמתמהמאה

תרבותהיכלשלההשניובקצהנול,דהשל

בית-אולמות,שארביןובוענק,מודרני,

המלחיןשלשמואתהנושאהחדש,האופרה

ברליוז.

הקטןהאומוןאתהמקיפיםשנהן

המחולכלפסטימנהלתנת'שונכו

גויםהמונפלייהןשלהמוזוני

ישפינהכנלוגיליםןאנשים

ושולחנותכהןכיוחקטנהמסעזה

כוחוכותהצויםלסועזיםפים·מצ

השנונהשליוים,הזעוכננוות

ואבןזכוכיתשלהמודרנית,הארכיטקטורה

שרידישלהאבניםעםמשתלבתטבעית,

בבתיםמכל,יפהשבעיניומה .העתיקות

שנה,מאותושלושמאתייםבניהישנים,

מנהלתשוכנתבוהקטןהארמוןאתהמקיפים

נריםהמונפלייה,שלהמודרניהמחולפסטיבל

קטנהמסעדהישפינהבכלרנילים,אנשים

ברחובותלסועדיםמצפיםושולחנותוחביבה,

ממשהשכונה.שלהזעירותובככרותהצרים

למודרני.עתיקביןסימביוזה

 ,דרכםבראשיתמכובדיםליוצריםומענקים

מרכזיםנולדוכךהשדה.בערישיעבדובתנאי

רבים,כוריאונראפיים

במידההמפרנסים

אומניםשונה

המחולשלמרכזיים

 .המודרניהצרפתי

עשריםלפניעד

הואימים.עולאינוכברעצמוהפסטיבלנם

ידיעלשנה 14לפנינוסד

באנואהדומיניקהכוריאונראף

) DOMINUQUE BAGUE (, שהניע

שלבנלמפריז,הרחוקהלעיר

ברחביהמחולאומנותביזור

התרבותשרעל-ידיהמדינה,

ביתשהעניקלאננ,נ'קדאז,

מונייהמתילךשללהקתה

MATHILDE MONNIER'S COMPANY 

היהלאשנהעשויםלפניעז

לשמואויומוזונימחוללמעשה

שלטהקלאסיהכאלטכצופת,

כמספוהתונזהואוגםכנלן

גזולות,עויםשלמועט

שלשלימהמהפנהפוצהלפתע

מחולותיאטווןחזישמחול

האוץכוחכי
הקלאסיהבאלט .בצרפתלשמוראוימודרני

שלמועטבמספרהתרכזהואונםבכל,שלט

שלשלימהמהפכהפרצהלפתע .נדולותערים

הארץ.ברחבימחולותיאטרוןחדישמחול

שלהמרכזייםהיוצריםאחדשהיהבנואה,

במונפלייה.התיישבבארץ,נםועבדדורו,

שלהפסטיבלתכניותאתהנשיםאשרהאיש

צפון-ילידמונטאנארי,ז'אן-פולהיהבנואה

היהשכברהפסטיבל,אתהמנהלאפריקה,

 .היוםעדלמסורת,

מונפלייהפסטיבלביןהדוקיםקשריםיש

בן-ונירדרורליאתשםהופיעובעברוישראל.

 .אחריםויוצריםבוררתמר ,בת-שבענל,

 "אנאפאזהייעםבת-שבע,הפכהוהשנה

 .הפסטיבללמסמרנהרין,אוהדשלהמדהימה

שלהשניוהמופעהפסטיבלשלהפתיחהערב

הקהל .ממששלנצחוןלחנינתהפכובת-שבע

כפייםומחאארוכותדקותרנליועלעמדהרב

הצעירהאנסמבלנםבהתלהבות.בראוווצעק

משתתפיםשרקדניובת-שבע,של

עצמאיבמופעלהופיעעמדב"אנאפאזה",

שירדזלעפותנשםאבלריקודים"),(יימסיבת

קילקלהמופעיוםבערב

 .התכניותאתקצת

הבכורהלהתקייםעמדהלילהבאותו

קנטוןמהעירמסקרנתלהקהשלהמונפליינית

היאלנו,נאמרכדזו,להקהשבסין.

אחריבשעותבסין.היחידההמודרנית

בפסטיבלהיה-הזדמנוהצהריים

שלנכבדייצונהשנהמונפלייה

שלהיומילשיעור-מישראלאורחים

טסאוויליהשעוראתניהלהסינים.
) WILL Y TSAO (. הואהפרטישמושלמרות

נסעהואהוננ-קוננ.ילידומלידה,מבטןסיני

עיסקי,ומינהלבכלכלהלהשתלםלניו-יורק
המודרניהמחולחיידקשהתבטא,כפיאבל,



עןסקהןאןבזהאןתן,הדביק

התגלןהרקדנים 15מאז,

כמבצעיםשיעןרבאןתן

כמהבייחןדמעןלים,

רקדניתגםאבלמהבחןרים,

משכמםאןמניםהםאחת,

ןמעלה,

., 

באמפיהקהלכשהתאסףאבל

מנזרשלשבחצרןהפתןח

השמייםארןבןתנפתחןעתיק,

הכל,אתהרטיבחזקןגשם

במשימתם,דבקיםהרקדנים,

ןהחלןלבימהעלןזאתבכל

בתנןעתןןמבריקנמרץבמחןל

הרצפהשמן, " PANGU "חנית,הכן

אללעןףלהםגרמההרטןבה

ממשןלהתרסקהבימה

צעקןת,החלןבקהלנינן,לעי

II ,זה!אתתפסיקמןנטאנריII , הרקדניםאבל

שעלהעדלהמשיךניסןבמשימתםהדבקים

תפסןממשהבימהאלבעצמןהכןריאןגראף

המחןלהמשךאתלמנןעכדיבי,דרקדניןאת

לאבריהם,המסןכן

העירראששהןדיעכפי-הןעברהמןפע

לילהבאןתןמאןחרשהתקיימהבמסיבה,

כשסערתלעיר,מחןץנהדרתרנסנסיתבןילה

נכחןבהחגיגית,לסעןדהרקעמשמשתברקים

ןכלבצרפתסיןשלהדיפלןמטיהסגלאנשי

II העירנכבדיII -עהאןפרהלאןלםII ברליןז,ש

 ,למחרת

קטעיםשלשןרהשכללבמןפע,צפיהתןך

התברר,נןספים,ןיןצריםטסאןמאתןמחןלןת

עבןדןתעל IIהתבזבזן IIהמצןייניםשהרקדנים

ןמןזר,חבלןשאן-ביזנס,בידןרשלבסגנןן

אינהאןמסןגלתאינהכךכלמעןלהשלהקה

ישל, IIמחןכןריאןגראפיםלהזמיןינתנימען

בסיןלעבןדמןכניםהיןשרביםלהניח

אןסימלישכרתמןרתאפילןהרחןקה

בהתנדבןת,

היההשנההפסטיבלשלהמרכזיהאירןע

שלהשןןיצרי IIלןזאןבאלט IIשלהןפעתן

שייךאינןשבהחלטיןצרבז'אר,מןריס

שכברמהאתהעלןןרקדניןהןא ,לצעירים

המןפלא"המנדרין IIבתל-אביב,בןצפינן

שלדמןתןשבמרכזהןהעבןדהשלןהמןזר

עןדןישבכלןם,מצטיינת,שאינהצ'פליןצ'רלי

בגירןימסתפקשאינןבז'אר,שלבאמתחתן

לירהזקןלמלךמצרףןהןאאח,דשקספירי

האחרןןמהמחזהפרןספרןהפיןטיהקןסםאת

 , IIהסערה IIשייקספיר,שחיבר

אןמן,ירקןדהראשייםהתפקידיםשניאת

בלןנדןן,כשרקד-70,המשנןתליהזכןר

בפאריז,כךןאחרקןהן,בןבשלבלהקתן

כיןםקארלסןן,קארןליןשלבקבןצתה

 IIקןלברגבאלט IIשלהאןמנןתיתהמנהלת

קןמה,גבהגברהןאאקסןןלאריןהשןןדי,

רגילה,בלתיבימתיתנןכחןתבעל

מןנפלייהפסטיבלעןסקבןהמרכזי,המפעל

צעירים,יןצריםקבןצתהיאהשנה,ימןתבכל

ס'ן-(גואנדונג)נטון jמ?המודרנ'המחוככהקת

THE MODERN DANCE COMPANY OF CANTON (GUANGDANG), CHINA 

אחדיםאלה,כןריאןגראפיםילדי-הפסטיבל,

שייכיםהםאבלכלל,צעיריםאינםמהם

מןנפלייה,שללחממה

פסטיבלעוסקבוהמונזי,המפעל

היאהשנה,ימותבנלמונפלייה

-ילךיצעיוים,צויםיוצתבוק

אלהנוויאוגואפיםהפסטיבל.

נלל,צעיויםאינםמהםאחךים

שללחממהשייניםהםאבל

מונפלייה
דלןזסילביהיתהזןמקבןצההראשןנה

) SYLVIE DELUZ (, זעירןתיאטרןןסטןדיןשלה

תיאטר IIבשם,בעיר,ןמקסים 'ישןבביתמשלה

שתירקדניהששתהעלןשלה,איסיאןן"

תאןרהעםהיטב,מעןצבןתפיןטיןת,יצירןת

לריקןד,רציניתןגישהמעניינת

תירןןדידיהשלרקדניןהןפיעןאחרבערב

) DIDIER THERON ( הראשןנהשלן,עבןדןתבשתי

שנפטרבגןאה,דןמיניקשללזכרןמןקדשת

של IIהדיירים IIהאיידס,ממחלתכשנתייםלפני

ןאשהגבריםשלןשהשלרביעיההןאתירןן

מןארשןלחןסביבתחילההישןביםאחת,

ןמעלסביבמתרחשתהתנןעהכלבמרכזן,

בןןישהיטב,בנןירציני,מחןלזהן ,לשןלחן

אןןירה,

ההמש,ךעללןמראפשראישלצערימה

ןהמלחמהיבןאיסארעלאינסןפיריקןד

הרקדניםןשןבשןבהשסןעה,ביןגןסלאביה

נפגשיםשןבלתחיה,קמיםאבלןמתים,נןפלים

ןהנערהמןסלמיתהנערה ,האןהביםזןג

כןחןתאיששלמגןחכתןדמןתהאןיב,ממחנה

המחנןתביןמקפץהארןפיתהקהיליה

פרוספרו"הקוסם-כ'רייהמכךבז'ארמור'סשככוזאןבאכט

" BEJART BALLET LOUSANNE "KING LEAR ' PROSPERO 

האןהביםשניתלןיים-יןשביםלבסןףהניצים,

שלהתפאןרהבקירהקבןעיםקןלביםגביעל

מןשג,ליאיןלמה?העיר,בתי

היןצריםשלמןפעיםעןדהפסטיבלבתכנית

המןזיאןן,ביתלפנימןפע-גןכגןןהמקןמיים,

כלל,מענייןהיהשלא

אתקןבעתאחראןזהמןפעהצלחתאיןאבל

העיר,שלהאןירהכןלן,הפסטיבלרמת

במחןלבשנהשבןעןתשלןשהבמשךהמןצפת

חדישמחןלרב,קסםבהישהעןלם,מכל

 ,עתיקהבעיר

ם
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עלדיעןתיההןןהפרטיןת,האןמנןתיןתמהרפתקאןתיהמרתקןתפחןתלא

שלה.האןמנןתמרכיבייתרןכלןמןסיקה,כןריאןגראפיהעלןרקדנים,מחןל

עבןדתהשםשהןא ," PU8H COME8ז O 8HOVE "ספרה,אתלכנןתבחרההיא

הזמנה . JOFFREY BALLEזעבןראלאשלה,להקתהעבןרשלאהראשןנה

מהשןרהבאלטרקדניביןפעןלהשיתןף-כשלעצמהמהפכניתשהיתה

ןתפאןרה, ,-BEACH BOY8השלפןפןלאריתמןסיקהאישית.חדשנית,ןלהקההראשןנה

גראפיטיבהתזתשהתמחןנערים,חמישהידיעלהצןפיםלעינימחדשמןפעבכלשצןיירה

ללהיט.אןתהעשןנין-יןרק,שלהתחתיתהרכבתקרןנןתעל

המןדרניהמחןלעןלםןעלת'ארפטןןיילהעלהרבהממנןללמןדשאפשרמעןלה,ספר

 .) BANז AM BOOK8בהןצאתלאןריצא(הספרכאחדב l/בארה

c: »c: > 

I 

שנלעםוקדניתת/אופטוויילה
זהכרןכיםבאיםאינם-לעןלםכמעטלמעשה-תמידלאןשכלריקןדכשרןן
קרןבןתלעיתיםאלי,אינטלקטןןניתןrן- l/משלןסיבןתלגןף I/שלגישהבזה.

בפרט,ןכןריאןגראפיםבכללמחןלאנשירןב,פיעלהשןרה.אתמקלקלים

מחןלאןמנישלרביםאןטןביןגראפייםשספריםהסיבה,ןזןאנשי-מילים.אינם

להנצחתבעיקרןמןקדשיםןשדןפןת,נדןשןתבפראזןתכתןבים ,שטחייםהם

נןשאשלהמיטןת)(בחדרןהפרטיים(האןמנןתיים)הפןזב-בייםהנצחןנןת

 .הספר

HARP זWYLA ,מספרימאחדדמןתהמזכירהדןפן,יןצאשמהבשלרקלאז

/I עליסה/l , אמריקניתכןריאןגראפיתהיאלמחןל,המקןריתגישתהבזכןתאלא

עצמיים,רחמיםעןדףללאבפיקחןת,כתןבהאןטןביןגראפיספרהמרתקת.

עצמית.לאירןניהבריאחןשןעם
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הארןכהדרכןאתמאמריםבשןרתמסכם-שנהמשמןניםלמעלהבן-הןקינסאריק

לימןדיםלמדקןלןרדן,במדינתןגדלנןלדהןאהמןדרני.האמריקניהמחןלבעןלם

שהביאהאיש ,קירסטייןלינקןלןהיהשם-היןקרתיתהארןןארדברסיטתניבאןקלאסיים

-המחןלאןמנןתהתפתחןתעלמכרעתהשפעההשפיעןבכדלאמריקהבאלאנשיןאת
היההןקינסבאירןפה.קרןיצברגהראלדאצלהשתלםכדאחרשלן.המחזןרמבניאחד

 .בעלהגםמהןלזמןגראהם,מרתהשלבלהקתהזכרממיןהראשןןהרקדן

ןמאזמשלן,ןלהקהבית-ספריסדאןתה,עזב-50השנןתבראשית

האישי.בסגנןנןמחןלןת,שלארןכהשןרהיצר

למבניםהקבלהעלמבןססתהמחןלאמנןתשללאסתטיקהגישתן

 • l/המשמעןתיתהצןרה I/שכןנהןמהטבעיים,לתהליכיםמןסיקאליים,

עירןםבגןףלשימןשהןקינסאתהביאהןלרןחניןתלטבעהשאיפה

הכןריאןגראפית.בעבןדתןמרכזיכאמצעיעירןםכמעטאן

הוקינסאויק

שבספרהמאמרים I/קריגסמן:אלאןהמבקרלספרבהקדמהאןמר

שלאןסףאןמנןסחןת,תיאןריןתלאןגםזכרןנןת,בגדראינם

אלהמכ,ךיןתרבספר.האלההסןגיםמכלישכיאםאנקדןטןת,

המחשבןתשטףאתהמגליםבבהירןת,מנןסחיםהרהורים-מסות

הבלתי ,התקיפההרחבה,גישתןואת ,למחברןהאןפייני

 • IIהוקינסשלאןרתודןקסית

המודרניהמחןלשלייחןדימגזרןמתעדהמבהירספר,זהן

האמריקני.

" HE BODY 18 A CLEAR PLACE "בהןצאתלאןריצאז, DANCE HORIZON8 

. ON, NEW JER8EY זON BOOK COMPANY, PRINCE זPRINCE 



 Iך Iבני-דבעיניקאנינגהסמךס
יוצריםשלבעבודתםניכרתגישתווהשפעת ,המודרניבמחולביותרמרכזיתדמותהואקאנינגהםמרס

עבודתואתאותו,שתגדירכמת,מסמונוגראפיהאיועדייוהרבה,אודותיועלשנכתבלמרותרבים.

המחול.אמנותבתןלדותמקומהואת

מריםומאמסותאוסףהואלנץ,קאסטריצ'רדהואשעורכוקאנינגהם",מרס I1בפשטות,הנקראהספר

קאנינגהםמרסומאתדנביאדוויו ,ה'קורצארליוסיגל,מרסיהכגוומעולים,מבקריםשלעטםפרי

ועמיתיו.מרקדניורביםפוהשתתבהם ,אודותיועלדיוניםשלפרוטוקוליםבספרכלוליםכועצמו.

 ) 1992(עדכרונולוגיתרשימהוכובכתבי-עתאורשראונבחריםביקורתמאמרירשימתגםכוללהספר

עבודותיו.כלשל

 . A CAPPELLA, CHICAGOבהוצאתאורראה " MERCE CUNNINGHAM "הספר

ךי Iהמטאפף 1גה

יסןימאת

ח'פהבורד,הוצאתברטל.ולאהבאמוב'רה

ידריז

עמ' 264

אלהאחרת,אואמנותיתספרותית,בקורתבהערותירואהאיניהספר.קריאתעםבישעלומחשבותמספרהנה

עצמי.לביובינימחשבותפסיכותרפיסט.שלהגיגיו

הדבריםמתוךהמטאפורי'!הגוף I1בצרוףהמחברותהתכוונולמהלהביוהצלחתילאמשהו.אותיבילבלהשם

הולךשמשהותחושההספר.כלפיהכללית'להרגשתימטאפורהאוליוזומטאפורית'!תנועה I1היותרלכלראיתי
הדברים.בתוךולאליד

ברובםהטיפוליים,הכליםפשוט.לאכללאתגרעםלהתמודדהמחברותשלוהניסיווהיוזמהאתלשבחיש

היאבשפת-הגוף,לרבות ,בלתי-מילוליבאורחגםנעשיתאישיתהביושהתקשורתשעהומילוליים,מופשטים

הוראות I1ולהנחיהלספראלהחומריםלהפוךהנסיווהתהליכים.מהות

רציני.אתגראכוזהוורקדניםלמטפלים I1בישול

שלפורהריכוזבהיותועזר,כליהואומקורי.מיוחדחשוב,הספר

הדבריםמוצגיםבההדרךבאומנויות.למטפליםורעיונותתרגילים

ועדמהתנועההמעבריםשלושוטףהגיונימתפתח,בהיר,קוישמיוחדת.

מאודהעריכההחומרים.שלהפסיכולוגיתרצה,אםהרגשי,העיבוד

קימה,"שכיבה,העבודה:חלוקתשלבשולייםוהרישוםפונקציונאלית,

זוגות,קבוצות,יחי,דבקולהבעתדמות,עיצובדמיוו,הגוף,סקירת

הגראפיהטכני,העיצובגםמרענו.חידושהוא-וכד'",הזדהותשיתוף,

לעיו.נעימיםובציטוט,בציורוהקישוט

להעבירכדיבהו,ואעזרהקריאהאתכשסיימתיבי,עלומטאפורותשתי

תחושתי:את

בקערותמונח,עליומאד.גדולאוכלשולחולפנירואהאניהאחת,

חלב,מוצרידגים,בשרים,ירקות,פירות,מזוו.הרבהצבעוניות,יפיפיות,

הכלאבלבריחות.חשאפילוואניפרחיםמוקףהכלועוד.ועודתבואות

הטבחהיותרלכלמטעמים.מהחומריםשיכיוהטבח,שללידוממתיו

כגוומיוחדים,וירקותפירותכמהישקפא.אבלהמרקחות,אתהתחיל

ליהנראיםפירות,כמהישנםגיסאמאידךהתנ"ך.ספוריסביבהעבודה

שםהיוונית.המיתולוגיהסיפורילמשל,ברורה.לאכהכלאהאובוסר

תפסת.לאמרובהתפסתשלתחושהונוצרתבול,הסירבעיניחוגג

ברמההו ,מהמערבפילוסופיותעםהמזרחמתרבויותהגישותערבובגם

לאאםכותרות,שלברמהנשאריםוהדבריםלטעמי,משהו,שיטחית

אניזו:היאהשניההמטאפורהמקיימות.כךכלולאמבטיחותהצהרות

אולםמתוך ,חינניתדיילתעל-ידימוזמואניאחרת.לארץלטוסמתכווו

מושיבההדיילתהמטוס.לפתחבבהירותמסומומסלולאלונקימרווחמסודר,מאדנתיבותביתשלנוסעים

ממוזג.האווירותואמים.שקטיםהצבעיםנעים.המטוסשלהפניםעיצובנוח,הכסאהמיוע,דבמקוםאותי

שמידומבטיחלשלוםהנוסעיםאתמברךהטייסהבטיחות.חגורתאתלחגורליעוזרתרב,בנועםהדיילת,

נסיוועצום,ידעבעלותהוספקשללאלמחברות,להציעמעיזהייתיממריאים.איננומה,משוםאבלנמריא.

כתרפיסט,ולגבי,המראה.לכדיולהביאוהתהליךאתהבאבספרולהמשיךכיותר,גבוההורגישותלמכביר

דילוגים,לומרשלאבמעברים,קצרצרות,בהערותלהסתפקליהיהקשההקליניים.לרבדיםהיאההמראה

 ,הכותבותשלהפנימיוהעושרמהמיומנויותהתרשמותילאורלי,נראההאישי'!סיפור I1האללתרגילמההוראות

לרוחב.הדבריםבהנחתרקולאהעומקבכיוווללכתתוכלנהשהו

43 



 כ:::ו •-ך <::!!! <::::זו
CQ) ~ D=U םב:c

םןי i1מן CQ) ~ D=U כcכI 

I CQ) ~ D=U כcכI 
CQ) ~ D=U כcךI 

מאת

מפםאךוהיהוךיגוליאלמו.

f I 

רןנמארןיג

BARBARA SPARTI: ON THE PRACTICE OF ART OF DANCING 

BY GUGLIELMO EBREO DA PESARO 

 CLARENDON PRESS, OXFORD , 1993הוצאת

 l o ' )ר)

 ,-15הבמאהשחיפסארן,האיטלקיתמהעירהיהןדיןהכןריאןגראףהמורה-למחןלשלדמותן
מיטיבשווהןאתקןפתן,בניידיעלעליןשנאמרהזה,האישהיהמירבות.שניםאןתיסיקרנה

ןהטכניקההמחןלאןמנותאןדןתעלןמאןייר,מפןארספרכתבהואדןרווו?בנימכללרקןד

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I ,שנעשןהעןתקים,לאחד(שצןרפהאוטןבי~ראפיהחיברשלה

ןלקחתלהתנצרמוכןשהיההןדהבהסיפרן),שלי,דבכתב

בתןארשיזכהןבלבדאמברןסין,ג'ןבאניהנןצריהשםאתלעצמן

ימיןבסןףהרבה.לןהןעילהלאזןדתהמרתלמעשהאבירןת.

נזקקןאפילןימין,כלשירתאןתםמהנסיכיםטןבותלבקשנאלץ

אישר.לאפנהאליןשהנסיךמענק-לקיומוחסדשללמתת

lV 

I 1ז 

לאעתיקה,איטלקיתבקריאתמיןמןשאינומיזו,לשנהעדאבל

אןמנןתעלגןליאלמןשלבמסהכתןבמהלדעת,היהיכןל

בןנהדרספרבידייםלהחזיקמיסתןרי,משהןבזההיההמחןל.

שפירסםמעטים,לקטעיםפרטתןכנן.אתלהביןןלא ,שנה 500

שהןדפסמאמר ,-20השנןתבסןף ) Otto Kinkeldey (קינקלדיאןטו

 , 1966בשנתוו Dance Horizonsווהןצאתשלספרןןבצןרתשנית
הרנסאנס'!מתקןפתיהןדילמחןלוומןרההכןתרתתחת

גןליאלמןבמינה.המיןחדתהתןפעהחןקריחלןץהיהקינקלדי

תןלדןתלאנשיהמןכריםשמןת,לאןתםהצטרףפסארןאיש

דבר.כמעטאןדןתיהםעליןדעיםאיןשלמעשהאבל ,המחןל

המפתיעה,העןבדההיתהיותר,עודאןתישסיקרןמה

המןריםבקבןצתהיחידהיהןדיהיהלאפסארןאיששגןליאלמן

ברנסאנס,איטליהיהודישלתםהשתתפןהתקןפה.שללמחול

האירןפית,בתרבןתהמפליגיםהחידןשיםביצירתתפקידם

העםשלהיסטןריןניםהעסיקהתחיה,ימישלבאיטליהשמקורם

במחןלבמיןחדהתעניינןלאאלהאבלרןת,ססילכגןןהיהודי,

דןוקא.

בנושאבינלאןמי,קןנגרספסארןבעירהתקיים 1987בשנת

15הבמאהבאיטליההחצרןניןהמחןלפסארןדהגןליאלמןוו -'! 
-בתלבישראלוולמחולהספריהמוויצאהזהלמפעלהיןזמה

אתןאירגנהבהתלהבןתההצעהאתקיבלהפסארןעירייתאביב.

רבןת.מארצותחוקריםממאהיותרחלקנטלןבןהאירןע,

למקןמןתשנדדהבנןשא,מרהיבהתצןגהשםהתקיימהבמקביל

בוובית-אריאלהווהכינןסאחריכשנהןהןצגהבעןלם,נןספים

בתל-אביב.

מחןלחןקרתספרטי,ברברהאתהכרתיהכינןסבזכןת

ברןמא.שניםעשרןתשחיהמארהווב,יהןדיהןכןריאוגראפית

מאמץתןךגןליאלמו,שלספרןבתרגןםרבןתשניםעסקהספרטי

ןפיענןחהמןשגיםשלהמדןייקתהמשמעותאתלגלןתעקשני

שהיתהההןצאה,נמצאהעכשיןרק .שבספרןהצעדיםשמות

הטקסטהמקןרי.לצדהתרגןם,אתלהדפיסמןכנה

צעדישלמילןליןתיאןרתןןיםהמחןל,אומנןתעלמסהבספר,

ןכןהאצילים.מבניתלמידיןעבןרגןליאלמןשיצרהמחןלןת,

פיאצ'נצה,דהדומניקוכגןןומורין,עמיתיושיצרןמחןלןת

-בעללכבודשנכתבהלל,ושירפסארושלהמןשללנסיךהקדשה

המחבר.שלןהאןטןביןגראפיההמחןלןתןיןצרהספר

תחןשתכגןןלרקדן,החשןבןתהתכןנןתמהןלנתחמנסההמסה

אןליתרןמיןת.תכןנותןשארהזכרןןהמקצבים),(שלהמידה

גןליאלמן,חש-והחדרניםהטבחיםביןאי-שם-בחצרלמחןלהמןרהשלהנחןתמעמדובשל

שהןאכפייש,כימןסרית,ןבעיקראצילה,אןמנןתהןאשהמחןלןלהןכיח,להתנצלכאילןשעלין

 ...השניהמיןובנןתבניעםלהתעסקהמחןלןתאתהמנצליםכאלה,מודה,
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פרטלכללבתשומתיששצירפהבפירושיםנוקדני.ואפילומדוייקספרטיברברהשלתרגומה

שלהמחולמורישמציגיםלדעתי,ביותר,החשובההנקודהאבלמדעי.לספרכיאה .ופרט,

-אלהשמוריםמהלדעתי,למעשה.מטופלתאינה ,המחולתולדותחוקרבפניהרנסאנס
כביטויהכוריאוגראפיתהצורההיתההמחול,בעולםוחידשוהמציאו-בכללםוגוליאלמו

תוכני.אודראמאטי

שנרשמוהריקודיםבין

הנושאיםכאלה,ישבספר

ייהמסחרית",כגוןשמות

רוקדתאחתאשהבומחול

גבריםעםזהאחרבזה

היאאחרותבמיליםשונים.

 .זונהמשמעיימסחרית",

 ,אחרמחולזאתולעומת

שםייהמפוכחת",המכונה

 ,הנאמנותתכונתאתהמציין

לרקודהמתמידהאשהובו

ממבצעיאחדעםרק

הנקראריקודוישהריקוד.

גבריםשניבוייהקינאה",

אשהעםבמחולמתחלפים

 .מקנאכמובןוהשני,אחת,

בוטאואלהפשוטיםנושאים

שלוצורותצעדיםידיעל

מהלמעשה,וזה,תנועה,

 .כוריאוגראףכלשעושה

שהיוהריקודצורותשתי

הרנסאנסאנשיעלמקובלות

ז.א. ," BASSADANZA "-ההיו

לאהנמוד",ייהמחול
משוםאלאערכו,מבחינת

ואיןלקרקעקרוביםשצעדיו

 ,גבוהותקפיצותבהם

מחולסוגשהם ," BALL "וה-

קפיצותגםובויותרעירני

הפדהשניהסוגוניתורים.

הבאלטצמחממנולזרע,

 .-16הבמאההחצרוני,
לשימושמצויינתדוגמא
ההיאבתקופהחדשני

להבעתחברתיבמחול

 ,פוליטייםאפילומסרים,

עםספורצהקוסטאנצוהנסידחתונתלכבודפסארויהודיקהילתשהכינההקטעיםשניהיו

היהאובעירואזשההגוליאלמואםברור,לאאגב, . 1475בשנת ,אראגונהדהקאמילהבח"ל,

וכוריאוגראף.רקדןכמורה,נסיכיה,וחצרותאיטליהפניעלנדדחייוכל-אחרבמקוםעסוק

בעירו.היהודיתהקהילהשלאלהמחולותביצירתחלקלוהיהאם ,בבירוריודעיםאיננולכן,

גביעלרכובההנשפיםלאולםשהגיעהשבא,מלכתאודותעלבמופעתחילההופיעוהעיריהודי

ובושני,ובקטעהצעיר.הזוגלכבוד )!(בעבריתברכה .נאוםנשאההאקזוטיתהמלכהפיל.

מופעשלהמסרוקציר.זריעהחריש,שליכורים"חג-הבמסכתיימין ,האדמהעבודתשלמחולות

כיהמועילהי.'העבודהאתנבצעכברואנחנוהשדהאתלנותןיקר,נסידייאנאהיה,זהיהודי

וסביבתה.בפסארולהתישבביקשהמספרדהמהגריםשלהקהילה

הכוריאוגראפיהכראשיתדורוובניגוליאלמושלהחברתיהמחולשלזהבנושאהמתענייןכל

 , 1987-88בישראל",למחולב"שנתוןסמיתויליאםא.שלבמאמריולעייןיכול ,המודרנית
 .-1989-1990ו

דיעותהוגהלאקפדן,ומורהמעשיאומןהיהאהוכשמרניות.מתגלותגוליאלמושלדיעותיו

הרנסאנס.בתקופתהמחולעולםאלצוהראנגליתהקוראלפניפתחהספרטיברברהמהפכן.

והגיעושהוזמנוהםתלמידיהם,ותלמידישתלמידיהםבכ,ןהיאלמחולאלומוריםשלחשיבותם

החצרונייםהבאלטיםאתיצרוושם ,מדיציידהארינהקאתהמלכהשללחצרהלצרפת,

ןביניהםאלה,איטלקייםלמחןלמןריםהיןכן,אםהקלאסי.הבאלטהתפתחשמהם ,הראשןנים

בספריאלאמןזכרתאינהזוהיסטןריתעןבדה .הבאלטשלסביםמעיןדןרן,ןבניגוליאלמן

לאןרשיצא ," THE DANCERS IMAGE "בספרין: ,סןרלןאלטראצללמשלמעטים,מחןלתןלדןת

 . 1981בשנתאןרשראה " DanceinitsTimeןב-" , 1971בשנת

45 



46 

מחו
יהודי
בראי
הדורות

~ Jג~ J ~ lliJ 
] J ~~ 

[~~Jג~ 
~~~ 

~~ 
איטליהביהדותהמחול

הרנסאנסבתקופת

ולאחריה

פךירהבךצבימאת

-14-התאו(המבאיטליההרנסאנסקופתת

היהודיםקהילותעלפסחהלאותרבותה, ) 16

 ,בזמנהתיהיהודהרהחבחייעלהשפעתהשם,

משמעותבעלתהיתהלזמנה,מעברוהרבה

התרבות,חיישלבעיצובםביותרגדולה

השפעתזה,בכללהמחולוחייהחברה

יהודייםקיבוציםעלזויהדותשלהגומלין

משמעותיתהיאאףהיתהורחוקים,קרובים

רביםבקרבהמחול,חיישלבעיצובםבמיוחד

הים-התיכוךאגןשבאיזורהיהודיםמקיבוצי

בהמשך,עליהנעמודשעודהמזרחי,

איטליהיהדותעלשעברהתרבותיהרנסאנס

אלאהמסורתית,התרבותחשבוןעלבאלא

הוזנחושלאהקודשלימודיעלאליה,נוסף

אתהיתר,,בין,שכללוחוליןלימודיהוסיפו

שיעוריוהאיטלקית,הלטיניתהשפותלימוד

ליו;נודיגםהאמנותובשטחוקליגרפיה,דקדוק

רחוקותלעתיםרקומחול,מוסיקהמשחק,

המוסיקהלימודיאתהחליהודישנערקרה,

תלמודבמסגרתללמודשנכנסלפניוהמחול

התורה,

בשניהמחולחייהתפתחואיטליהביהדות

ענפיהבשניביטוילידישבאושונים,מישורים

והמחולהחברתיהמחולהמחול:אמנותשל

חדששהיההאמנותי,במחולדווקאהאמנותי,

יהודייםאמניםתפסו ,היהודיםבקרביחסית

אלאאחיהם,ביןרקלאביותר,נכבדמקום

אשר-ואציליההארץשליטיבקרבבעיקר

-ביותררחביםתרבותחייבחצרותיהםטיפחו
הרקדןמזו,יתרהבכללותו,האמנותיובעולם

(בנימין-העבריאבריאוגוליילמווהכוריאוגרף

ידועהיה ,פסארומהעיר ,)-15ההמאה-

רבותהופעותלהכיןוהוזמןבאמנותוביותר

נחשבאףגוליילמו ,שוניםשליטיםבחצרות

הבלטתורתשלאבותיהמאבותכאחד

 ,) 1 (הקלאסי,

המוסרייםלמוקשיםמודעהיהאבריאו

ואףבמקצועו,בהתעסקותהטמונים ,הרבים

 :הלשוןבזובספרו,לכךונדרשהתריע
 ,אמנותאתהאוהביםהנדיבים,ללבבות"

חוננוהשמיםשמןהאצילות,ולנשמותהריקוד

בלב,דחולפתחיבהולאאליה,בזיקהאותן

רבה,אהבהשלענייןהיאזואמנותבשבילם

ההמוןלבנימעיקרוומנוגדלחלוטיןהשונה

כלקרובותשלעיתיםבמלאכותהעוסקהשפל

שכלםופחיתותרוחםבשחיתותהופכים,כך

זהנקיומדעהזאתהחופשיתהאמנותאת

יותר,עודקרובותולעתיםהבל,שללעניין

שלבאיצטלההמתעטפתהנפשעת,בתאוותם

לדברסרסורמעיןהריקודאתעושיםצניעות,

 ,) 2 (עבירה,"

הריקודמוריגדולשלאלה,אזהרהדברי

להסתמך,מהעללהסהיהזמנו,שלהיהודיים

ונשנותההולכותההתראותכךעליעידו

הרבניתבספרותהפזורותהקהילות,בתקנות

מופיעותאלהאזהרותולאחריה,התקופהבת

השבע-השש-עשרה,במאותגוברתבתדירות

באווהןשרה,-עהשמונההמאהואףעשרה,

בחייהןהמחולתופעותהתפשטותבעקבות

מפגשיישראל,מקהילותרבותשלהחברתיים

אתאחתלאהביאוחברתייםמחול

המוסרנוהגיעללעבורמשתתפיהם

שלקצפויצאכךועלביהדות,המקובלים

הרבני,המימסד

בריקודיםההתעסקותהיתהנפוצהכמהעד

שבתהלוכתהעובדה,תעידזויהדותבקרב

מלךפרדיננדשלהמפורסמתהנישואיםחגיגת

שנערכהמקאסטיליה,איזבלהעםאראגון

 , 1469בשנתשבסיציליהפאלרמובעיר
רקדניםמאותמארבעפחותלאהשתתפו

צעירים,יהודים

הריקודילענייןסיציליהבנישללהיטותם

אתהביאהחברתיים,חייהםמהוויכחלק

הםתקדים,חסרלצעד SCIACCAהעירקהילת

לערוךלהםהמתירמיוח,דמלכותיצוהשיגו

החרםלמרותיחדיו,ונשיםגבריםשלריקודים

 ,) 3 ( ,בנדוןקייםשהיההקהילה,מטעם

בחייהןבמחולות,זואינטנסיביתהתעסקות

אתעמההביאההאמנות,בתחוםוהןהחברה

משניהריקודיםשלמסודרבלימודהצורך

דבר,שלבסופוהצרי,ךזהדברכאחד,הסוגים

אתילמדובהם ,מוסדותשלהקמתםאתגם

התפשטותעללדברשלאהריקו,דתורת

בבתיכגוןפרטיות,במסגרותהריקודיםלימוד

לעצמםששכרוהיהודית,והאצולההעשירים

אתגםעוררזהמצבלמחול,פרטייםמורים

כדילריקודים,המורהשלמעמדושאלת

 1415שבאמלכתפסארו,יהודימופע

המורהיישלקיומותופעתעללעמוד

כאןנדוןביותר,נפוצהשהיתהלריקודים",

בקהילותלריקודים"ה"מורהשלבהופעתו

החברהחייבמסגרתרקאיטליה,יהדות

במסגרותבהופעותיוולאהיהודית,

וכמורהככוריאוגרףכרקדן,האמנותיות

למרותהנוצריים,האצולהבחצרותלריקודים

הופעותיוביןגומליןהשפעתספקללאשהיתה

בעבודתוהןוהאמנותיות,החברתיות

התחומיםבשני-באישיותווהןהמקצועית

בולט,באופןמזהזההנבדלים

חייעלשתצבענהמספר,דוגמאותרקנביא

היהודיתבחברההמפותחיםהמחול

ה"מורהשלהנכבדמקומוועלשבאיטליה

זו,במסגרתלריקודים"

 , 1524בשנתפיזהבעירשביקרהראובני,דוד
אישיותנסים,שמואלרישלבביתוהתארח

למרותכנראה,שהיה,ביתדגולה,רבנית



הזמן.לרוחפתוחאשתו,ומוצאבעליומעמד

והמוסיקה,המחולבאומנויותבועסקוכלומר,

הבאות:במליםהרובניבפימתוארותוהן

בכבודבאיםהיוהגדולותהתעניות"וביום

א, IIתמדיאמנטושמהואשתויחיאלריבבית

לפניותבואמוויניזיאמשולםמריבתוהיא

והיואחרות,ובחורותלאורהובתהשרהמרת

ובעבור :ליואמרו .בואניאשרבחדרמרקדות

מפנישמחותהאהיגוןממךילךובעבורכבודך

לךישאותי:שאלווהןבאותנחנוהתעניות

 .) 4 (בפניך?אשרוהרקודהכנורבקולתענוג

 ,) 1648-1571 (ממודינהאריהיהודהרי
עירבדורו,מוונציהשלהחשוביםמרבניה

(משמע IIרומאים IIיהודיםיחדיובהשחיו

השני),הביתחורבןבנישלהגולהצאצאי

בספרולנומספרואשכנזים,ספרדים

למד:בצעירותוכייהודה","חייהאוטוביוגרפי

לאטיןולכתובלרקו,דלשיר,לנגן,"גם
בבנימתפארוהוא .) 5 (מעטי!למדתי(לטינית)

 .לריקודיםמוריםגםביניהםשהיומשפחתו,

לכלמעורבתדעתו IIכותב:הואגיסועל ,... 

 1475 ,היהודיסהר :פסארווהודימופע

ומתן,ומשאוריקו,דזמרנגן,יודעהבריאות,

כותב:הואחתנוועלןספר".ןחכמה

בתןמןהןלךהןאןהנהביתלןייןעשה

לאתןרתן,אכןןלנגןלרקד,ללמדבמלאכתן

ןנאהדןרשנאהבלימןדים,טןבןהןלךהניח

 .) 6 (מעיין".

חייןבתןכםהחברתיים-תרבןתייםהחיים

זמנים.באןתםןנציהשלבגיטןפרחןהמחןל,

שיעוריקיבלןספרדי,ממןצאבמיןחדנערןת,

בבתייהןדיים.מןריםאצלןמןסיקהמחןל

יהןדיים,מןריםעל-ידישנוהלולמחולהספר

היההדברנןצרים.תלמידיםאףביקרו

השלטןנןתןשלהרבניםשלבעיניהםלצנינים

הןראתלפינסגרן,-1643ובכאח,דהמקןמיים

ןשירה,לריקןדהספרבתיכלהשלטןנןת,

יהןדים.בידישנןהלן

המןתרןתחייגדרןתנפרצןכאשר , 1697בשנת

ונציה,יהודיבקרבביותרקיצוניתבצורה

מוריםלהעסיקשםהקהילהפרנסיאסרו

החתןנהלפני ,כלותשלבבתיהןלריקודים

 .ןלאחריה

בבתילריקודמןריםשלבהעסקתםלראותיש

הכנתןאתנשןאןת,וכנשיםחןפתןלפניכלות

שהריקןדהרב-גוניים,החברהלחייןהכנסתן

אלה,ריקןדיםמבוטל.לאמקןםבהםתפס

 ,הנשיםשלהפעילההשתתפןתןאתשדרשן

לריקןד.במןריםלצןרךהביאן

בחייןמעמדןלריקןדיםהמןרהשלמקומןעל

כלפיןהיחסמןללמודנוכלהיהודית,החברה

בקהילתנוספות.קהילותשלבהסכמות

הקהילהפרנסישליחסםהיהלמשל,מנטובה,

נתון ,בכללולריקודיםמעורביםלריקודים

בערבוביהשימשןוהחמרןתהקלןתלשינויים.

עמדהלאלהחמירהנטיה .הקהלבתקנןת

ןרןבמאחרהמציאןת,במבחןכללבדרך

כךזו.בגזיכהלעמןדהיהיכןללאהציבור

 ) 1697-1620 (זכןתמשהרי 1687בשנתנאלץ
באיסןריםולהקלהקהללבקשתלהיעתר

בטקסיולוהמעןרבים,הריקןדיםעלשהןטלן

רב:הפניהלשוןוזןכלבד.החתונה

קטן(לפרטק IIלפרז IIתמבאפרילטי ,יד"ביןם

ר, IIכמוהרבנילחלותוהסכמנןאשרנן ) 1687

לעשןתשיתירזכןת,משהרב)הרב(כמורנן

ובתןלהבחורבנישןאיןנשיםאנשיםמחןל

מלובשיםשיהיןבתנאיבלב,דאחתפעם

זמןבכללהתירכן,כמן(כסיות).בבתי-ידים

עםהנשיםעםהאנשיםללןמדןהמחולללןמדי

בתי-ידים."

היציאהןנגדבעדהתקנןתרבוזובקהילה

לאיסורכוללהיתרביןשנעןבכלל,במחולות

שלומעמדןבמקןמןגםדנוןכמןבןמןחלט,

גםנןספואלהבתקנןתלריקודים.המורה

המשפחהבנישללריקןדיהםבאשרההיתרים

ןכןעצמם,לביןבינםמסויימתקרבהעד

לנגןלהםשהותרלמנגנים,ההתייחסןת

התקנהלנןמשמשתכלליתכדוגמהבאירועים.

שלשןנה: 1783משנת

II אקדי ,נןגניםחבלII בלעמייאII ,בנשואיןז

בלילכןןכמןעמנו.מבנישלאאפילןהןתרה

בכלאסורהמחול ...החתןלביתהכלהלכת

הכלל:מןיצאוןאלהונשים.אנשיםביןזמן

 .) 8 ( "אחת.משפחהןבניהמלמדהאומן

הריקןדיםבנןשאמרבןת,אלההסכמותבשתי

המעמדעללעמןדאפשרמנטןבה,יהןדישל
לןלריקןדים.המןרהזכהלןהמיןח,דהחברתי

לריקןדיםזכןתשמןרההיתהבלבד

ןללאשיעןריו,מתןבשעתשלאגםהמעןרבים,

חלק.נטלבהםהחברתייםבאירןעיםהגבלה

משנתפררהקהילתתקנתאתגםנןסיףאם

אנשיםבמחןלןתלחןל"שלאהקןבעת: 1751

אחבתן,עםאבןאשתן,אישרקיח,דןנשים

חיזןקנקבל ) 9 ( "עמהם.ןהמלמדןאחות

לריקןדיםהמןרהשלהמיוחדמעמדולדברינן.

שללעיצןבםמתרןמתןהנראה,ככלנבע,

היהןדיןתבקהילןתהחברתייםהחיים

אןמנןתן.בזכןתבאיטליה,

התפשטהפןרים,בחגובמיוחד ,ישראלבחגי

נשפים.שלעריכתםמנהגאיטליהביהדןת

עןדהנראה,ככלשראשיתם,אלה,נשפים

קיבלו ,-13ההמאהשלהראשונהבמחצית

בהשפעתזאת .הרנסאנסבתקופתמיוחדצביון

ייפלאלאלכןשכניהם.שלהקרנבלחגיגות

ריקודיםןאף ,ןמסיכןתתחפושןתשלבישת

באןתןמהלכיםלעצמםלכבושהחלןמעורבים

בעקבןתיהןעןררןאלההןפעותנשפיןת.

רבניבקרבןהיתראיסורשלפלוגתות

שלבסופוקיבלן,המקריםברובאךהקהילןת.

אנו .איטליהרבניגדןלישלהיתרםאתדבר,

 ,) 1508-1408 (מינץיהןדההרבמדברילמדים
בהרחבהזהענייןעלשעמד ,פדואהשלרבה

ההיתר,עלמצביעהואבהמתשןבןתיו.באחת

בסוף .המסכןתלבישתאתרבןתיןשהתירן

אףזהנוהגשראהכ,ךעלמצביעהןאדברין

מסכותלבשןןבנןתיהםשבניהםמוריו,אצל

 .ולהיפךאשהלבגדיגברמבגדיבגדיהםושינן

שלןטוען,הואשלוההיתרדבריחזקלמען

מתיריםהיולאןדאיכלשהיעבירהדברהיה

 .) 9 (הדבר.את

היתהאלהבחגיגןתנוספתתופעה

כתיבתמשמעהספרותית",התחפשות IIה

הפרןדיהדיומא.בענייניספרןתיותפרןדיות

מסכת IIהחיבורהיתהזהמסוגהראשונה

 1286- (קלןנימוסבןקלונימןסלריסופרים"
ששרר ,ההןויעללעמןדניתןמתוכו ,) 1324

והריקודיםההתחפשויןתעלנשפיותבאותן

כי ,הכןתבמצייןדבריןבסןףבהם.שנהגן

אדרחןדשמראשהתמשכןהפוריםנשפיות

 .) 10 (בן.עשר-הששהןעד

ימותבמחציתנוקבןתנןספותקהילןתתקנןת

ואשרבמרכזם,הפןריםשחגאדרחודש

המןסתרתמטרתםנשפים.בעריכתמןתרןת

לןתהקהיבניהרחקתהיתהאלהנשפיםשל

שכניהםשלבקרנבליםעצמםמלשתף

הנןצרים.

במסגרתן,נוצרותןכןהנשפיןתאתלמלאכדי

ןקנטטות,קןמדיןתפרודיות,שלהצגות

אתשלהםבטקסטיםאחתלאציינושיןצריהן

זהדברריקודים.בהםלבצעשישהמקןמןת

מןתאמיםריקןדיםשליצירתםאתחייב

היהניתןשלאדברןלמןסיקה,לטקסטים

לריקןדהמןריםשלקיןמם,ללאלבצעו

 wהקהילןת.בנימקרבורקדנים
הערות:

1 . O. Kinkeldey, A Jewish Dancing Master 01 the 

. Renaissance Guglielmo Ebreo, in: Memory 01 A.S 

Freidus, N.Y. pp. 373-923; W. Sorel ,Guglielmo 

Ebreo Co - Founder 01 the Ballet, in: Menora 

; 75-79 . Journal, N.Y 4591,pp 

הרנסאנסבתרבותהיהןדים ,רןתב.

258עמ' , 1962י-םבאיטליה, -2 51 . 
 . 254עמ'רות,ב.מתוךמצןטט . 2
3 . ) 2 ( , S.W. Baron, The Jewish Community 

. 613 Philadelphia 2491 , P 

ת"א ,הראובנידןדסיפןר ,(עורך)אשכוליז"א . 4

 . 53 'עמש,"ת
כהנא),(מהדורתיהודהחיי ,מודינהאריהיהןדה . 5

 . 17עמ' ,ב"תרעקיוב
 . 33עמ' ,שם . 6

7 .. 102 . C. Roth , Venice, Philadelphiia, 1930, p 

שלפנינןבנןשאקהילתתקנותכללעל . 8

יהודיבקהילותהמחולהבר,פרידצ.ראה:

בתוך:ןהיח"ח,הי"זבמאותמאנטובהדוכסות

 . 77-67עמ' , 1988י-ם ,) 37 (פעמים

ט"ן.סי' , 1982קראקאמינץ,מהר"ישו"ת . 9

אןסתרים,מגילתקלונימןס,בן.קלונימוס 1ס

(מהדןרתהייתשלי-ם 'דפרקסןפרים,מסכת

 47 .) 1513פיזרןצילןם
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רןנמארןיגמאת

הבאלט·להקתואמבו!!!!באלט

משנהבבויטניהביותוהותיקה

שלשוביטותחתכיוון

שהחלבווס!כויסהכוויאוגואף

בשווותיהכוקיןיוכואת

הקלאסישהבאלטלכך,מודעיםמעטים
אומנותייםמוסדותמאותםאינובבריטניה

כגוןבשנים,מאותבנימסורת,עתיריעתיקים,

II הבולשויII אוII פאריס",שלהאופרהבאלט

שתישליצירתןאלא------ר-

בושפעלוחזקות,נשים

של-30הבשנותזמנית

 .המאה

החדשהאומנותיהמנה?-כרוסכריס

ראמכר""?הקתש?

CHI<'S BI<UCE - THE NEW AI<T'ST ,C 

D,I<ECTOl< OF I<AMBEI<T DA NCE COMPA NY 

אתיסדהואלואהדהנינט

ולססאלדרס IIלהקתה

 , 1931בשנת IIבאלט

התפתחזהומגרעין

המלכותי,הבריטי ,הבאלט

 IIהמלכותי IIבתוארושזכה

 . 1956בשנתרק

 1926בשנתכבראבל
בלונדוןלהןפיעהחלה

שבראשהרקדנים,קבןצת

ראמבר,מריעמדה

אחרילאנגליהשהגיעה

שללהקתועםשעבדה

"הבאלטדיאגילב,

שקדמןבשניםהרןסי",

העןלםלמלחמת

נןלדההיאהראשונה.

למשפחהבןארשה,

ששונה ,רמבםצביהתחילההיהשמהיהןדית.

ןלבסןףדיאגילב,עםכשעבדהראמברג,למרים

 .לראמבר

ז'אק-שללבית-ספרןהצטרפה 1910בשנת

ביןהיחסאתשפיתחהשיטתן,.דלקרןז

ןמכאןלתנןעה,המקצב)(בייחןדהמןסיקה

מןדרניתלכןריאןגראפיהבסיסשימשהלמחןל,

שעהןיגמאן.מריןבראשםרבים,יןצריםשל

 ,שלן IIהאביב'פןלחן IIעלעבדשניז'ינסקי
המבנהןבעלתמאןדהמורכבתלמוסיקה

נזקקהואסטראבינסקי,שלהמסובךהריתמי

התווים.אתעבורושיפענחלמקצבים,למומחה 48 

• • 

הצעירהראמברמרינבחרהזהלתפקיד

בית-בוגרתהיותהבזכות ,)-1888ב(שנולדה

עצמההיאבהלראן.ז'אק-דלקרוזשלהספר

השןרה,מןכרקדניתדיאגילבאצלרקדהגם

פתחהשם ,בלונדוןשהתהכבר 1920בשנתאבל
משלה.בית-ספר

באלטלהקתבאנגליהאזהיתהלא

עםלרקודעברובתלמידיההטוביםמקצוענית.

חצי-מסגרתיסדהראמבראבלדייאגילב.

שלשמהעלקאמרגו",חברת IIמקצוענית,

לארגןוהחלה ,-18המהמאהגדולהרקדנית

הזעירבתיאטרוןמנוייםעבורמופעים

פתחודיוקס,אשליהמשוררובעלה,שראמבר

בלונדןן.לשעברבכנסיה

באלט IIלימיםשנקראמההתפתחמכאן

קאמריתלהקההיתהזאת .ראמבר"
רקדנים.עשריםעדחמישה-עשרבתבמימדיה,

אנטוניהיועימהשעבדוהראשוניםהיוצריםבין

ליוצריםכךאחרשהיואשטון,ופרדריקטידרור

הלהקההשנים.במשךביותרחשובים

יצירותשלהלרפרטןארונוספוהתבססה,

מוכרות.קלאסיןת

שלהאומנותיבכיווןמהפכהחלה 1966בשנת

למנהלמוריסנורמאןשלמינויןעם .הלהקה

הסגנון,שונהראשיוכוריאוגראףאומנותי

שהחלוהצעירים,ביןמודרני.למחולמבאלט

ברוסכריסגםהיה"ראמבר",עבורליצור

בארץ,עבודתובזכותאצלנו,היטבהמוכר

"בת-שבע".עםבעיקר

מהפכהחלה 1996בשנת

הלהקה!שלהאומנותיבכיוון

מוויסנוומאןשלמינויועם

אומנותילמנהל
במשברנמצאהכשהלהקהשעברה,בשנה

המימוןמדיניותמשינויהןשנבעחמור,כספי

שלמהתרחקותווהןבבריטניההציבורית

מהמחולהצעירהקהלבייחודהקהל

 IIראמבר IIמנהליהחלוהמסורתי,המודרני-

 ,אומנןתימנהלשישמשיוצר,אחרילתור
 .חדשלכיוןןהלהקהאתויצעדי

דרכואת,שהחלברוסכריסעלנפלההבחירה

 . 1963בשנתצעיר,כרקדןזובלהקה
מרכזיליוצרהיההואיותר,מאוחרותבשנים

אחרי"ראמבר",במסגרתרקלאומקורי,

בשניםככוריאוגראף-בית.בהששימש

שללהקתועםלעבודמרבההואהאחרונות

ל"ךאמנך"חווך
עם IIהנדרלאנדיהמחולתיאטרון IIקיליאן,יירי

II קולברגבאלטII ,אחריםובמקומותהשוודי

 . 1994באפריללתפקידונכנסהואבעולם.
מחוללהקת IIלשונההלהקהשלשמה

ללהקההעניקוהמממניםוהמוסדותראמבר",

בצןרתאומנןתי,אשראיבראשהעכשיוולעומד

רקלאלשפץלברוסשיאפשרמאסיבי,מענק

גםאלאלונדוו,במערבהלהקהשלביתהאת

בין .במסגרתהלעבודחדשיםיוצריםלהזמין



 .נהריןואוהדקיליאןיירימזכיר,שהואהשמות

המסגרתאתלהרחיבברוסמתעתדכמו-כן,

 .מעשריםליותררקדניםמכחמישה-עשר

עמוק,ריענוןנעשההלהקהרקדניבצוות

ותחתם ,מהרשימהונעלמוכמעטהותיקים

להזריםהאמורים ,מוכשריםצעיריםנבחרו

הבריטיתהלהקהבעורקיחדשודםמרץ

 .הותיקה

עקבב"ראמבר"זהמהפךנתאפשרלמעשה

המרכזית,המודרניתהלהקהשלחורבנה

שיסדבן-זמננו",הלונדוניהמחולייתיאטרון

 ,הסהרורי""פ«רוהגודעים,מתפקידיו=!אחדברוסכריס

שנברג ,מוסוקהטטלו,גלוואוגרף,כור

F HIS MOST FAMOUS PARTS. AS "PIERROT סNE סCHRIS BRUCE IN 

LUNAIRE" CHOREOGRAPHY. GLEN TETLEY, MUSIC .. SCHOEN8ERG 

אתכהןעזבמאזכהן.רוברטשנהכ-ס~לפני

הלהקההדרדרההאומנותי,המנהלמשרת

כמוממשהיא,גםקברניט.ללאכספינהושטה

ששניםהצעירהקהלאתאיבדהייראמבר",

הוחלטשעברהבשנה .למופעיהנהרארוכות

לייתיאטרוזציבוריתתמיכהעודלהעניקשלא

הועברושהתפנווהכספיםבן-זמננו",המחול

ריציארדהאירוניה,למרבה ."לייראמברלמעשה

ייראמבר"שלאומנותימנהלששימשאלסטון,

עללקבלהיה,אמור,כשפוטרהאחרוןלזמןעד

 ) (O.C.D.Tהמחול",ייתיאטרוןניהולאתעצמו

מוכןהיהלאהבריטיהאומנויותמשרדאבל

םלכך·

 .ה"ראמבר"רקדנובבוצוענורדהווס,ארנהמאתלמוסוקה ,ברוסכרוסשלוצורתוייאדמה",

REOG." CHRIS BRUCE, "RAMBERT DANCE GROUP", MLISIC .. ARNE NORDHEIM סLANO ", CH " 



 ןן-~~~-ןן-~~~

ןנתמ ןד ןךא

הסמרקודיס,יותרהסבישראלהעס:וודי
הבטוייסאחדהסוככזו,חברתית;תופעה

 IIישראליסגנון IIאחרהחיפוששלהחשוביס

המורכבותכלעסישראלית",זהות IIו
אלה.מושגיסשלהבעיתיותו

ידיעלשנערךהפנאי"שעותבלוי IIעלבסקר

כינמצאלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

 ,והרקדותבחוגיסרקודי-עסרקדו ,-1990ב

-200כ-ומעלה 14מגילמהאוכלוסיה 8%
 .ואשהאישאלף

ב-הפנאישעותבלוידפוסי IIעלמחקר

למחקרהמכוןידיעלשנערך " 1990

והמרכזגוטמןש IIעשמושיחברתי

המועצהשלומחקרלמידע

כימגלה,ואמנות,לתרבות

ארץושיריהעסרקודי

 )!( 40%מהוויסישראל

ארועישלמההצע

והס:בישראל,תרבות

II הפעילותסוג

הנפוץהתרבותית

ביותרוהשכיח

בישראל".

ד

שלהתופעהלכאורה,

 "......."..רביסאלפיס
-90הבשנותהרוקדיס

 .צפויהבלתיהיא

הישראליסהעסרקודי

שתחילתהיצירה,הס

בכנסשנה,-50כלפני

בקבוץהראשוןהמחולות

שלהבטוייסכאחדדליה,

העבריתהתרבותתחיית

הלאומית.

~ ,~ 
סגנונותלרובשקרהכמוצפוי,היה

מתקופתמאידיאולוגיותשהושפעוהיצירה

עסיאבדוהעסרקודישגסטרוס-המדינה,

עלוהנה,להמוניס.משיכתסכוחאתהשניס

לאהעסרקודישלסגנונסשבעקרון,אף

חיכגוףופריחהעדנהלרקודיסישהשתנה,

הרוקדיסאתשואליסאסמוזיאוני.כמוצגולא

II לרקודיס?אתכסמושךמהII התשובה

אנחנו IIנהנית",אני IIנהנה","אניהיאהשכיחה

ובכלתשאל:אסהיפה".ישראלזו IIאונהניס"

גסיתכן"ככה".תהיה:התשובה"למה"?זאת

לשאולצריךושלאהאמיתית,התשובהוזו

II למהII . ,אינןשאוליבעיותליצורמדועובאמת

ואוליקורה?,מהזאת:ובכלכלל?קיימות

לתנועתבעתידיקרהמהלשאול,חשוביותר

הואחמישיסהולדתיוסבישראל?העסרקודי

אחריסמימיסשונהואינוהולדת,יוסכלכמו

50 

r 
וכרבערוקדיס-3000כ ;,."._
צופיס.מיליון ~ ".,

פיעלעס,בכלעס,רקודין מהפולקלור.חלקהסהגדרתס, ~ 17 "
קבוצתשלמשותףבטוידהיינו,

וייחוד.מסגרתלהסשישאנשיס, /
מסורתלהיותצריכיסהסכפולקלור "י
לדור.מדורהמועברת ן..ם

הסרבות,פולקלוריצירותכמוהעס,רקודי

ופריבסביבתסהחייסעלאדסבנישלתגובה

גסהסהעסרקודייוצריס.שלויצירתסרוחס

תנועהשלשפה-מחולשל-אמנותיתיצירה

סגנונותשלעושרוחדש,ישןשלשילובבהשיש

אורחמאורעות,נופיס,שלהשפעותוצורות,

משותפיס.וחלומותחייס

ם Iאופשופ~ה 1התוה, 1ונא
 90ה·ת 1נשנם I~ן 1הום Iונ

 Iן 1ו~ה, I1צפ Iנותא Iה

וה, Iצ Iהםם Iשואו Iהה~ם
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 ע\\
שנה,ב Oנ· Iופנותה Iשתח

 11הואשת 1ו 1המחנננ~

ם I11הנטנאחןה, Iןו r1נ~נ
ת 1התונת IIתחשו

ת Iמ 1הואת Iה~נו

הולדת'!"יוסלוקוראיסשאנובעובדה,אלא

הולדתימיובעיקרהולדת,ימיאוהביסאנו

מקניסהשלמיסהמספריסעגוליס.במספריס

תכליתשלבתהליכיס,שליטהשלהרגשה

ההרגשהכ,ךזהאיןאסואףבזמן.וסדר

לחשבוןהזדמנותגסהסהולדתימי .נעימה

ולהצבתלקחיסלהפקתולהערכה,נפש

העסרקודילתנועתשנהחמישיסאתגריס.

להביןלנסותמתאימה,הזדמנותזובישראל

ולהעריכה.התופעהאת

הכנסהתקייסהשבועות,בחג , 1944בשנת

ישראל,בארץהעסרקודילהקותשלהראשון

התקיימוההופעותאפריס.בהרידליהבקבוץ
 .הקיבוץבמרכז IIפרגולה IIב

כרוזרות",מגילת IIמסכתההופעות:בתכנית

 200רקודיס,להקות 14לבנה,בגלימה
כשמונהשמהסעס,רקודי 22רוקדיס:

אמנסישראליס,מקורייסהיובלבד

בכלאבלעמיסמרקודימושפעיס

הצופיסמספרישראלייס.-ת \Jז
 . 3,500היה

מאלףלמעלהקיימיסהיוס

מאותישראליס.עסרקודי

-120כרוקדיס.אלפיס
עשרותועודלהקות

אתנימחולשללהקות

שנתיתפעילותודבקות.

מחולופסטיבלענפה

ס
שנתימרכזיישראלי

משתתפיסובובכרמיאל,

בעיקרמקורסאחריס,בעמיסהעסרקודי

קבוצתית.חברתיתובפעילותדתייסבפולחניס

אירביס.דורותבמשךוהתגבשונוצרוהס

החברתי,ההסטורי,מהרקעלנתקסאפשר

אותס.ורוקדשרקדהעסשלוהאתניהתרבותי

תנועותשלהעקריהמאמץאחריס,בעמיס

הרקודיס,אתלשמרהואופולקלורעסרקודי

אותס.להחיותהצורךובמידת



שלמזושונההעםרקודיהתפתחותבישראל

הםשלנוהעםורקודיהואיל .אחריםעמים

אידיאולוגירקעוישוהואיל iחדשהיצירה

 .לצמיחתם

בישראלהעםרקודיהתפתחותשלהמאפיינים

מאמץגרת tlבמנוצרוהישראליםהעםרקודי

ייעבריתתרבותליצורוממוסדמכווומודע,

השפהלתחייתבדומה .ישראלבארץ "לאומית

יצירה !וכוהעבריתוהספרותהשירההעברית,

שלופשטניתתמימהאמונהעלשהתבססה

המחולואבות"אמהותיי

ליצורשאפשר ,הראשונים

לושאיןו"שעםעםרקודי

ביןי!עםאינו ,משלוםירקוד

לאהקדמן,גורית :המייסדים

שלוםחבצלת,זאבברנשטיין,

רבקהכהן,ירדנה ,חרמון

ועוד ,לוי-תנאי,שרהשטורמן

הישראליםהעםרקודי .ועוד

השפעתשלתוצאההם

שלהלאומיתהרומנטיקה

באירופה,-19ההמאה

התנועהאתגםשהזינה

פוליטיתכתנועההציונית

נסיוןברקודיםהיה .לאומית

אללחזורשאיפהלבטא

עבודתאלוהפשטות,הטבע

עלתגובה ,והמרעההאדמה

עלוהתרפקותועיורתיעוש

תנ"כייםסמליםעםמסורת

חילונית-בגישה ,העברמן

 .לאומית

הרקודים-המחלוקותאףעל ,שוויםכולם

כאח.דהרוקדים

התנ"דהשפעת

והדמוייםך"התנפסוקישלההשפעה

בטויכנראהבהישהעם,רקודיעלהתנ"כיים

לקפוץישראלית.לזהותבסיסליצורלנסיון

אחיזהולמצואלאחורשנהאלפייםאחדבדור

היהודיהדתיבפולחןרקולאבתנ",ןזו'לזהות

זהותבסיסשימשהתנ"ךבגולה.שהתפתח

לתיזותובסיסולדתיים,לחילוניםמשותף

שםי!היינוש"כולנוהתחושהאת

מאפשרותהחגים,שלוהטכסיותהחזרות

אתולחוותבראשית,נסיוןעלשנהמדילחזור

מאפשרותכןכמוהקולקטיבי.הלאומיהזכרון
וההמשכיות,ההתחדשותאתלחושהחגים

ללכידותתורמיםחגיםאחת.ובעונהבעת

כפעילותהחגיםמכל,יותראבלהקבוצתית,

לרעיונות,משמעותמקניםסמלית-טכסית

טכסיםליצורבנסיוןלכן,ולתכנים.לרגשות

רקודי-עםנוצרולחגים,ישראליםוסמלים

החגיםהדגשתותוךהתנ"ךבהשפעתושירים,

התכניםאתשביטאוואדמה,טבעכחגי

החגים.שלהישראלייםוהסמלים

הישראליםהעםרקודי ~------ד-~~~--ד-----------~--------------~--------------ר-
ע"יהושפעו

האורינטליזם

תחילתשלהאירופאי

תפישהאותההמאה,

אידיאליסטית
המזרחשלומיופיפת

האירופאיםידיעל

ומושלם.רחוקכמשהו

אלההשפעות
אתלמשל,מסבירות, 'I'I .... ~~'י!י-'~

שתפשוהחשובהמקום II ;~ התימניםרקודי
ובמיוחדוהערבים ~

מהמדברהבדווים

העםברקודי

וזאת,הישראלים.

לעושרנוסף ,'כמובן

שהיהוהסגנוןהתנועתי

אלה.לרקודים

 .תמים,נסיוןהםהעםרקודי
עםלהתמודדמודע,תתיאול

הציוניתשהתנועההדילמות

 .בפניהןעמדהוגםיצרה

ייעםהמושגאתלהפגיש

הדילמותעם "אחד

ביןולאום:דתביןוהמתחים

מסורתביןושנוי,המשכיות

 .חדשהישראליתויצירהחדש"יהודי"ותיתד

המסורותושמירתאחדמצדהגלותתלשליבין

בין .שנימצדשלהוהעשירותהמגוונות

העדותשלוהשונותישראל"עםאחדותיי

יהודיםבין ,והמערבהמזרחבין ,ומסורותיהן

להשאראבל ,במזרחלהשתלבו.שרצממערב,

היהודיםמדינתעלהחלומותבין .במערב

 .וקשיי-החייםטרורמלחמות,שלוהמציאות

מחלוקותעםלהתמודדסוינהרקודים

דתייםבין :הישראליתבחברהיסודיות

המזרחעדותבין ,ויהודיםערביםביןחילונים,ו

דורותוביןועשירים,ענייםבין ,המערבועדות

בו ,רוקדיםשלאחדמעגליצירתידיעלוזאת

באופן .הארץעלזכותנועלהציוניות

התימניםוגםהערביםרקודי ,פארדוכסלי

 .התנ"ךמימילאבותינודמויות-חיקוישמשו

ישראלחגי

עםרקודישלליצירתםהגורמיםאחדאתהיוו
פעולותשלמערכותהםחגיםישראלים.

דברים,מבטאיםאנושבהן ,סמליות ,טכסיות

 ,כללבדרך ,חגים .חולבימימבטאיםשאיננו

זמןבנקודתהסטורייםמאורעותמספרריכזו

עלהשפעהשללמקוראותםהפכווכךאחת,

צרוילכנד"והגדתיייידעל :הבאיםהדורות

~.~jjוj Ii053 הישראליםהעםרקודי
הרצוןידיעלהונחו > ..וד .... .,..,.

"" M.l.': במרחבלהשתלב
ישראליסגנוןולפתח

יחייבשלאמקומי, ~~~~~~ ..... irכ
למסגרותהזדקקות

הדתילפולחןהדתיות,

 .ולגולה

שוויוניותותפישותסוציאליסטיותהשפעות

על.מהחלוםהושפעההעםרקודייצירת

שלדמויות-חקוישוויונית",מופתחברתיי

האכר,החלוץ,כמויצרני, ,"חדשיייהודי

רקודישלשוויוןוכו!הפועלהשומר,הרועה,

והשפעותערביםשלדמויותכוללהעדות,כל
לנואיובמקרה,לאשלהם.הדבקהרקודישל

רקודיבמקרהולאונצחוו,מלחמהרקודי

שחפשההעובדת,בהתיישבותצמחוהעם

שלישראליתמסורתחידושלבעייתגםפתרוו

אתשהובילההיאהכלליתההסתדרות .חגים

ה"סוציאליזם"מתחילתה.העםרקודיתנועת

שיכלולאומיותנטיותרבה,במידהאיזו,
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העס,רקודיעלהשפיעו,מאשריותרלהשפיע,

אחריס.בעמיסשקרהכפי

המקורותמכלשאיבהשאפשרהאידיאולוגיה,

רקודיסכמוכרצוייס,שנתפשוההשפעה

היהודיתהעיירהרקודיובלקניס,סלבייס

קורה,כךועוד.הערביותהדבקותוהחסידיס,

מחלומותשהושפעבדורשמקורסשרקודיס

מזדהיסהעוב,דוהאדסהאדסוכבודשוויוןעל

 IIססדוד IIשה IIכאסח IIהדורבניהיוסאתס

ההצלחהושאיפתשלהס,החקוידמותהוא

היוסרוקדיסוכךחייהס.ססהיאוהתחרות

עלחסידייסורקודיסערביותדבקותנוערבני

המחלוקות.אף

הגךמניהאקספךסיוניזםהשפעות

אללחזרהוהשאיפההגופניהחינוךתורות

-20ההמאהבראשיתבגרמניהשרווחוהטבע,
היוצריסרובהישראליס.העסברקודינכרות

הסמליות,התנועותיוצאיהיוהראשוניס

והמופעיסהחגיסמסכתותאתגסשיצרווהס

מאבותאחדפון-לאבן,בהשפעתההמונייס

המודרני.המחול

עלהאידיאולוגיותמההשפעותכתוצאה

שלההתגבשותבתהליךומקומןהרקודיס,

אתברקודיסלראותאפשרהלאומית,ההוויה

שייכויותביןדיאלוגבהסישוהפוכו:הדבר

בטויהסזאתובכלוהזר,הילידיביןשונות.

נראיסהסשייכות.של

כיצירהלרביס

רקודיהו", (ה"-רועיסרקודי-מלאכותית

ובכלזעיר-בורגנית,עירוניתבחברהקוצריס,

שרוקדיסעובדה-אמתבהסישזאת

אינס.כברפעסשלוהמבקריסבהתלהבות

וגסהקולקטיביהציונילחלוסבטויבהסיש

אבללאומייס,מסמליסמושפעיסהסלשברו;

בהסישמהנה;חברתיבלוישלמצרכיסגס

החילוניותשלובטוידתייססמליס

אקלקטי,שילובבהסישכאחד.הישראלית,

רקודישלשוניסמקורותשלמלאכותי,ואפילו

עלהונחוואליםהישהעםוקווי

במוחבלהשתלבהוצוןיוי

שלאמקומי,ישואליסננוןולפתח

הותיות,למסנוותהזוקקותיחייב

ולנולה.הותילפולחן

ישזאתובכלהעוליס,באושמהסהעמיס,

בגללדווקאאפילואוליסגנון.להס

ישהישראלי,הקיוסשלהפארדוכסליות

משלהס.וייחודסגנוןהישראליסהעסלרקודי

הישךאליהסגנוו

ברעיונותרקלאמתבטאהעסברקודי

בתנועהגסמסוייסבטוילוישובכוונות.

ישאבללהגדירו,עדייןקשההרקודית.

 :כגוןיניסמאפי

ולרוחב,מעלהכלפיבעקרתנועה,קלות •

יחפיסרוקדיסהחלל;שלמרחביתותפישה

קשרושלשחרורשלבטויבזהוישבהופעות

השפעתשלשרידגס[ושמא .כאחדלאדמה

שלהיחפהשרגלההאקספרסיוניסטי,המחול

הערתמרכזי.סמללהשמשהדאנקןאיזדורה

 ·]העורך

המבטאותמהירות,ותנועותחייסשמחת •

 .ותקווהחיוניות

שלוהשפעותראוותני-עכשווי,בימתימרכיב •

 .המודרני)והמחול(הבלטהאמנותיהרקוד

ותנועות.צעדיסשלרחבמגוון •

חושפניות.ואפילוקלותצבעוניות,תלבושות •

מאותסהיונקיסמוסיקלי,ולווישיריס •
סגנוןלהסוישהרקודיס,כמוהמקורות

משלהס.

התימני,הצעדכמו:בארץשנוצרוצעדות •

השאובצעדלוי-תנאי.שרהאתששימש

ישראלי.הואאבלהתימני,מהרקוד

סינקופייס.פסיעה-ניעהצעדי •

ואריאציות.עסשיכול-חילוףצעדי •

חזקות.כתפייסתנועות •

אבלמהדבקה,הלקוחותרקיעהתנועות •

סלביסרקודיסשלהשפעותעסמשולבות

ובלקניס.

הסהישראליסהעסשרקודיהעובדה,

השניסבחמישיסשנוצר"פולקלור-עכשוי",

תורמתמהותס,עלמשפיעההאחרונות,

 .מבעיותיהסחלקגסוהיאשלהסלפופולריות

במקרהלאלראוותנות.לנטייתסהסיבהגסזו

בפסטיבליסומבוקשיסהבמהעלמועליסהס

מסויימת,תלישותגסבהסיש .העולסברחבי

אותסההופךדברסגנונות,גווןהמאפשרת

שללצורךתגובהבהסוישעצמו:בפנילסגנון

 .ורביסמהיריסלגרוייסהמודרניהאדס

וחוסר-וולגריותבתלבושותיהסישלעיתיס

ישלעיתיססגנוו.מהעדרהנובעותתרבות,

ישראלי,לבושסגנוןאחרמעמיקחיפושבהס

הכהניס.לבושאתהמזכיריסהאפודיס,כמו

וישכיות IIתנתלבושותשלהשפעותגסניכרות

לעיתיסאמנותיות,ליומרותבטוילעתיסבהס

הבסיסלהסשאיןהמדריכיס,שלמביכות,

לעיתיס,בהס,וישהדרושהמקצועיהאמנותי

המתאימותמקוריות,אותנטיותיצירות

כמובן,צרי,ךלארקדניהס.לסגנונסולרמת

עובריסהעסרקודילהקותשמרקדנילשכוח,

היווהסהמקצועיות.ללהקותמעטיס,לא

חשובמעוליס.רקדניסשלעשירמקורויהיו

ביןההדדיתההשפעהאתכאן,להזכירגס

המחולבפסטיבלהשוניסהמחולסוגי

שהיאהשפעהכרמון.יונתןשעיצבבכרמיאל,

ומפרה.מעשירגורס

העס?רקודיעסיקרהמהיהיה?מה

לדעת.יכולאינואיש



מהתפתחויותלקחיםלהפיקניתןאםאבל,

העם,רקודיתנועתשלעתידהלגביהעבר

רקודיםרקולאתנועהאכןשזולציין,ראוי

 ,ולהתפתחלהמשיךסכוילתנועהוישבודדים,

רבויכגון:והקשייםהבעיותכלאףעל

זרותהשפעותמדריכים,ביןתחרותרקודים,

וכו!עצמיתוהתבטלותחקוישל

להיותימשיכוהעםשרקודילכ,ךהסיבות

פופולרייםלהיותוימשיכוחברתיתתופעה

הם:

אתן,מתמודדיםהעםשרקודיהבעיות •

ואפילונשארו,למלא,באיםשהםוהצרכים

 .העמיקו

לימיםגעגועיםבטוילידיבאיםברקודים •
האמינוהכלכשעדייןהעבר,שלהטובים

כ"ישראלשנתפשיםימיםיותר.טובבעתיד

בימינו,דווקאמשיכהכוחלהםוישהיפה"

עםמתמודדתוהחברהנשבריםכשהחלומות

ודרכה.זהותה

גםשלהםהתנועהובשמחתברקודיםיש ~

וממציאותהיוםשלמהבעיותבריחהמשום

 .קשה

לטעמיםבטויברקודיםיש •
חברהשלולצרכיםעכשויים

גרוייםעתירתמודרנית

ותקשורת.

הצורךאתמבטאיםהרקודים •

בסולידאריות,בשותפות,

בחברהה"ביחד"שלבבטחון

מאפשריםהרקודיםשסועה.

ייקרבהשמכונהמהשלחוויה

דורשתשאינהריחוק",תוך

ולשעהלמקוםמעברמחוייבות

ובכךעצמם,הרקודיםשל

אוליאחדות.להרגשתתורמת

מדומה,אחדות

נורמותבהשישבחברהשנוצרת

ונטיותשותפותשלחברתיות

ואפילואישייםצרכיםלמלוי

 ,אגבוזה,זמנית.בואגואיסטים

שלהפופולריותאתמסביר

לוובשקוהנמוצפוי,היה

שהושפעוהיציוהסננונות

טוום-מתקופתמאיויאולוניות

עםיאבווהעםוקווישנםהמוינה,

ל.המונים,משינתםנוחאתהשנים

שלסננונםשבעקוון,אףעלוהנה,

ישהשתנה,לאהעםוקווי

חיננוףופויחהעונהלוקווים

מוזיאונינמוצנולא
יהודינוערבקרבהשראליםהעםרקודי

בגולה.

עלחברתי-שמושילמחקרהמכוןמחקרי •

ה-בשנותכימגליםהפנאי,שעותבלוידפוסי

בקבוצותלבלותרצוןמבטאהישראלי , 90

מהביתולצאתומשפחה,חבריםשלאינטמיות

שמסבירמה .הטלויזיהמסךשל "דות"הבדיו

היציאההמנגלים, ,הפאביםפריחתאת

המשכיותשמבטיחתהלי,ך-וכוילטיולים

עם.ברקודיהפעילות

שעותבלוידפוסיייעל ,הנ"להמכוןמחקרי •

מחפשהחילונישהישראליגםמגלים ,"הפנאי

האחזותידיעלהיהודיתלזהותותשובה

שאינםוטכסים,בסמליםבעקרבמסורת,

מספקיםהעםרקודי .מצוותשמירתמחייבים

כאלה.סמלים

שהואכפיוהשפעתםהעםרקודישנתוחיתכן,

כלבהםושאיןמוגזם,הואזו,ברשימהמופיעי

ישודאיאבלבהם.שנתנווהתשובותהסימנים

נסשלאהעובדהמעצםרקולויימשהו",בהם

כברמהניסוכהפופולריםכהשהםליחם,

מההעסרקודיעללומרניתןשנה.חמישים

רוצים,יימה"ידעופעם :בלוםליאוןשאמר

 ,היום .כךכלמשוכללהיהלא "וה"איך

והשאלהומתוחכם,משוכללמקצועי,ה"איך"

ומהטובמהו"למה",יימה"יודעיםהאםהיא

ישראלי,סגנוןליצירתתורםמהדהיינו,רע,

ומההעם,רקודילהתפתחותחיונישהוא

זה.סגנוןמקלקל

והםמתמידים,דרךחיפושיהםהעםרקודי

סגנון,לפתחוימשיכוישמרואםמעמדיחזיקו

צרכים,תכנים,יבטאוואםמהנים,יהיואם

הסימנים,כללפיומשמעויות.סמליםמאוויים,

כך.עושיםאכןהס

בבחינתשהםהעםרקודיעללשמוראיך

כוחיאבדשלאחיים,שמחתשלפנינה

לרוקדיםוסגנונם?ייחודםדרכם,משיכתם,

הפתרונים.

אבלהכל,פותריםאינםאולירקודים

אמרווכברהכל".עללחלוםיימאפשרים

-הואוהעקרהמשלהםהרקודיםייחכמים,
הנמשליי

ם
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חשובדרדציוןהיההראשוןדליהנסנ
ימיבעצםהישראלי.העממיהמחולבתולדות

ומרהקשהתקופןךהשניה,העולםמלחמת

המשתתפים,רבוסנהכיהתקייםהיהודי,לעם

ארבעהבאוריוחשאמסונו,לראשוןוהפד

 .-1968וב 1958 , 1951 , 1947בשניםנוספים,

בימתיים-מופעיםנםכללהראשוןהכנס

העממיבמחולשימושנעשהבהםאומנותיים,

החדש.הישראלי

הרניזעצומה,הצלחהשהיההראשון,הכינוס

מהכרוזשעולהכפיהחרדיים,החוניםאת

דליהכנסלקראתידםעלשפורסםהתוקפני,
 .השני

התיחסההאומנותיתוהביקורתהעיתונות

קטעיםשיעייוכפיהכינוס,למופעיבהרחבה

נולדברנ,לאההמשוררתשלמאמריהמשני

על IIשלומחולתיאטרוןמבקרתנםששימשה

כאן.מובאיםמהםשקטעיםהמשמר",

DALIA DANCE זHE FIRS ז
 FESז IVAL OFו 944

Fifty years ago the first fo1k dance festiva1 
took p1ace at kibbutz Da1ia. In the midst of 
the Second Wor1d War at a terrib1e time for the 
Jewish nation, thousands of dancers gathered 
together and danced a11 night in a gesture of 
defiance to destiny. 

The gathering was so popu1ar, that a simi1ar 
one took p1ace four more times, in 1947, 
1951, 1958 and 1968. 

A1ready the first Da1ia - the geographica1 
name becoming a term for Israe1i fo1k dance 
festiva1s - comprized not on1y of fo1k dancing 
but a1so artistic staged performances, such as 
"The Story of Ruth", which opened the 
gathering with a pageant by Sara Levi-Tanai, 
"The Song of Songs". 

The press paid c10se attention to the festiva1, 
as is shown by c1ippings from two reviews 
written by the poet theatre and dance critic, 
Lea Go1dberg. 
The u1tra re1igious orthodox Jews objected 
vio1ent1y to the - in their eyes - b1asphemous 
procedings at Da1ia, as is demonstarted by a 
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vituperous flyer pub1ished at the time of the 
second Da1ia in 1947. 
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האקדמיהשלידבקונסרבטוריוןהמחול
שילוחבינההגב'מרכזת:לוי-אנרוןחסיהפרופיאמנותי:ניהול

ריקודי-אמנותיחינורלתתהיאון·בקונטרבטוריהמחוללימודימטרת
מראש,מוגדרתלימודיםתכניתעפ"יואיל,ןחמשמגיללתלמידים
האקדמיה,שלידהתיכוןביה"טשלהמחולבמגמתללימודיםולהכשיר

עברואשרתלמידים,באקדמיהלמחוללפקולטהמתקבליםשנהמדי
 .התיכוןוביה"טהקונטרבטוריוןמטלולאת

ווכיןע"שכיוושליםולמחוללמוסיקההאקזמיה
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בית
-למחולהספרביתמייסדת
לוי-אגרוןחסיהפרופ'

למחולהספרביתראש

ודיקאן

-למחולהפקולטה הספן

למחול
למחולהפקולטה

התיכוןביה"סשלהמחולמגמת

בקונסרבטוריוןהמחולכתות

באקדמיהלמחולהפקולטה
הוראהותעודת B. DANCEבמחולבוגרתוארמעניקהלמחולהפקולטה

משניבאחדלימודשנזתארבעשטייםלטטודנטהחינו,ןמשרדשל
תנועהוכתבלתנועהוהחוגלמחולהחוגהחוגים:

כהןבתיהגב'החוג:ראשמ"מ-למחולהחונ

לקשתייחשפואשרוכוריאוגרפיםמוריםרקדנים,להכשירהחוגמטרת
ההוראההביצוע,בתחומיהמחולבעולםהקשוריםנושאםשלרחבה

והיצירה,

והמיומנותהביצועבמקצועותיטודיתהכשרהיקבלוהחוגתלמידי
וטגנונות:שיטותשלמגווןמעמיקהבצורהוילמדו

רפרטואר,ג'אז,טפרדי,אופי,מודרני,קלאטי,הביצוע:בתחום

כוריאוגרפיה,תנועה,אימפרוביזציה,היצירה:בתחום

השונות,הגילשכבותעםבהוראהוהתנטותהכוונהההוראה:בתחום

חץעמוספרופיהחוג:ראש-תנועהוכתבלתנועהחונ

וידערחבהתנועתיתהתנטותתורלתנועהומורים;קדניםמכשירהחוג
מהכתב,וביצועקריאהכוללים:הלימודיםאשכול-וכמן,תנועהבכתב
הדימיוןהרחבתוביצועם,ריקודיםחיבורתנועה,תהליכיושימוררישום

כתבישלההיטטוריהשלו,התנועהואפשרויותהרוקדשלהתנועתי
שלשונותבשיטותהתנועהעקרונותהכרתבנש,כתבלבן,כתבתנועה,

ואחרים)כהןבמברידג',ב,אידוקינזיט,(פלדנקרייז,היכולת""שיכלול
 , 20ה-המאהשלריקודבטגנונותויישומם

המחול,תולדותכאנטומיה,אקדמייםמקצועותנלמדים:החוגיםבשני
ושימושיצירותהערכתהעשרים,במאהמחולוהאזנה,המוטיקהיטודות

עיצובישראל,במטורתהמחולמורשתעתיקים,מחולותנקישה,בכלי
וטפרות,פטיכולוגיהאנגלית,ותאורה,תפאורה

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

הופיעההקבוצהירושלמית,ייחודיתמקצועיתלהקהבמסנרתלהופיע
ובחו"ל,בארץ

לוי-אנרון,חסיהפרופיהלהקה:שלהאמנותיתהמנהלת

האקדמיהשלידהתיכוןבביה"סלמחולהמגמה
פרלשטייןטליההמגמה:הגבימרכזת

להגישאישורשקיבלבארץ,הראשוןהיההאקדמיהשלידהתיכוןביה"ט
במקצוע,בגרותלבחינותלמחולבמגמההתלמידיםאת

מחולקלאטי,בלטהבאים:הטגנונותאתכוללתהלימודיםתכנית
ועדותעםריקודימוסיקה,ג'אז,המחול,תולדותאימפרוביזציה,מודרני,

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

ובחו"ל.בארץמחולללהקותמתקבלים

 ,-1992בהוקמההתיכוןביה"סשלהקלאסיהבלטסדנת
שלבלרינההפרימהלשעברטימופייבה,נינההנב'ע"ימנוהלתהסדנא

לה,ומחוצהבאקדמיהומופיעהבלטהבולשוי

במחולקיץקורסי
פרלשטייןטליההגב'מרכזת:גלוק,רינההגב'אמנותית:מנהלת

הציבוריתהמועצהבשיתוףהמתקיימיםבאקדמיה,הקיץקורטי

לרקדניםומיועדיםבינלאומימוניטיןרכשוולאמנות,לתרבות
מתקדמים,ולתלמידים

וישראל,אירופהמארה"ב,ידועי-שםאמניםבהדרכתניתניםהקורטים
הדגולההאמניתשללהדרכתה,זכה-1959בהראשון,הקיץקורט
גרהם,מרתה

כניסהבחינות

מיוחדמועדמרץ,מחודשהחלמתקיימותמעשיותכניטהבחינות
האקדמית,שנה"לבתחילתיתקייםלמחוללפקולטהלמועמדים

שליךהמחולקבוצת 1993קפיצה""קרש
רובין,ע"שבירושליסולמחוללמוסיקההאקךמיה
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Carmel Cream Liqueurs -pleasure on a diffi plane 
E n j 0 y t h e s a m·e c r e a m 1 i q u e u r s t h a t E u r 0 p e a n s d 0 . 

Carmel is proud to offer you a new 
experience ... Amadeus Cream. This delicous, 
smooth liqueur is produced in cooperation 
with Alko of Holland - the famous 
manufacturers of prestigious cream liqueurs . 

• AMADEUS 
For your choice: Brandy Cream Liqueur, Chocolate-Orange Cream Liqueur . 
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יותרהרבהלןנותו ·יותראותןשרוצההבנק
ביותרנמונהבריביתש"ח 100,000עזאשראימסגרתלןנותולאומיבנקרק

--~~--- .אותךלשרתמעוניןלאומיבנק

זאתאומריםאנחנובמיליםלהשתמשבמקום

ביותרהיוקרתיהחשבוןזהב.חשבוןבחשבון:
---'-.~~--

 _ ______ערך:בעלותהטבותשלשורהלךמציעהבנקאיתבמערנת

זהבחשבוו

אישיושרותאינותימקצועייעוץ.מועזפתבריביתש"ח 100,000עזאשראימסגרת-זהב"ייקו.

מועזפתבריביתהמשפחהלבן/בתולמשננתאלהלוואהזנות.זהב""ויזהנרטיס •

 .לךמגיעזהב.חשבוו .נוספותרבותוהטבות

לאומי,בנקסניפיבכלהסניףלמנהלהיוסעוךפנהומעלה,ש"ח 75,000השקעותיהסשסכוסללקוחותמיועךזהבחשבוו

 @לאומיבנקאחרגנקתנליותראותןרוצהלאותי



iוIכ

ת 1עו 1סיציוהת 1ש[ 30במשךהלהקהשליוכהאתל[תחן 1 'ס[

רןנמארןיגאתמ

60 

 ·ל~,..~·iול ilוrכrר

האומנותיהמחולבימתעלבת-שבעלהקתשלהראשונההופעתה

מרגשתהפתעהבזמןבוהיתה , 1964שנתשלהחורףבראשיתהישראלי,

ידיעלכןלפנישנהשנוסדההלהקה,רבות.שניםשנמשכההתפתחות,ופרי

מרתהידידתה,עםהדוקפעולהשיתוףתודרוטשיל,דדהבת-שבע

המחולעלשעברהאמריקניזציה,תהלידשלשיאואתהיוותהגראהם,

אחרירבלאזמןכאשר, , 5ה-סשנותראשיתמאזבישראלהמודרני

חניכותארה"ב,ילידותרקדניותארצההגיעוהעצמאות,מלחמת

שחם.ורינהגלוקרנהכגוןהגראהמית,האסכולה

האמריקניהמחולשלהגדולותהיוצרותאחתסוקולוב,אנהזאתוהיתה

תיאטרוןידיעלארצההזמנתהבזכותבישראללעבודשהחלההמודרני,

בארץצעיריםרקדניםלפניממשיותאפשרויותשפתחהוהיאענבל,מחול

לקלאסיקהשייכותאזכבר,שהיובעבודותממשבפועללהתנסות

התיאטרוןבמסגרת ) 1961ייחלומות"(או ) 1955 (ייחדרים"כגוןהמודרנית,

 .בן->רץהשנתייםביקוריהבעתוניהלהשיסדההלירי

שלהראשונותמרקדניותיהשהיתהסוקולוב,אנהשלהמחולשפת

שייכתהיתהעצמה,בזכותוחזקהמקוריתוכוריאוגראפיתגראהם,

הגרעיןאתכדאחרשהיווהצעירים,הרקדניםהגראהמי.לזרםבמובהק

עםשלהםהממשיתההכרותאתעשו,רובםבת-שבע,להקתשלהראשון

אושרהשיינפל,דרינהכגוןאלה,מלבד .סוקולובדרדהגראהמיתהשפה
באולפן-ללמודלניו-יורקשנשלחואפרתי,ומשהעינבריאהובהאלקיים,

שיטתהמעוזהואגםאזשהיהג'וליאר,דובבית-הספרגראהםשלהבית

 .באמריקההמודרניהאומנותיהמחולשלהראשונההגברתשלגנונהוסי

לתרבותהקרןידיעללהםשהוענקומילגות,בעזרתבעיקרוזאת

רוטשיל.דדהבת-שבעוקרןאמריקה-ישראל

להקתהמסיוריגראהםשלדרכהאתהכירבישראלהמחולשוחריקהל

הלםבגדרהיוגראהםלהקתשלהראשוניםהמופעים . 5ה-סבשנותבארץ,

-1965ו 1964בשניםבת-שבעשלהראשןנותהתכניות .וריגשיאומנותי-
המבוד",תודייאלכגוןעצמה,מרתהשלעבודותמספרכללו

המהוותהיצירותואתהראשונה,בעונהדואטים,שניהםייהרודיאדה",

בעונההמלחמה",אחוזו"הגןמלאכים"יישעשועיביצירתה,שיאים

הנשיה.

החזקותהחוויותהיוובסיגנוןהמחולבשפתהחידושלאהפעם,

אישיותבעליורקדניותרקדניםקבוצתעםהפגישהאלאוהמרגשות,

ונחרצות,תנופהברק,גראהםשללעבודותיהשהעניקווקורנת,חזקה

 .שלההכוריאוגראפיהשלהפיסולי-הסטאטיהאופיאתבעצם,שהסתירו,

למעשהמודרנימחולשנותשלושיםבמשדבה ,שבארץנס,בגדרזההיה

רוטשילדדהבת-שבעבזכותהתלכדההבימה,עלגבריםהופיעולא

והברקהטכניתהמיומנותלרובםחסרושאומנםרקדנים,שלקבוצה

אמביציהבימתי,קסםשפעההבימהעלשהופעתםאבלהוירטואוזי,

איתםהעבודהאתשהפכהצברית,חוצפהאותה,ובעיקרמאודחזקה

לעבודשהוזמנוהזריםולמוריסאפיםאוגרלכוריאפשריתבלתילכמעט

 .לצופהלתענוגהבימהעלהופעותיהםאתאבלאיתם,

בגללמאשריותרהאישיות,בזכותהמבריקיםהבחוריםלעומת

בשנותיהבת-שבעלהקתשלהנשיהמרכיבהצטייןהמקצוענות,

 .הגראהמיהסגנוןשלמעמיקהובידיעהגבוההטכניתברמההראשונות

ונוכחותברורהבימתיתאישיותאלהלרקדניותחסרהלאכיאם

חזקה.בימתית

נשים.ידיעלנשלטוהניאו-קלאסיהקלאסיהבלאטרקלא , ZOה-במאה

ייהבאלטשלו:ביותרהמצוטטבפסוקבלאנשין,תגדול,יוצרושקבעיפכ

מובהק·מאטריארכאטבעיקרהיההמודרניהמחולגםהאשה!"זו-

דגוןגדיצילום,יונגמן,יוסירקדן'נהרין,אוהדכוריאוגרפיה,-אנאפאזה"יי

- "APHASEא AHARI.א DAא CER: YOSSI YUא GMAא. PHOTO: GADI DAGOא CHOREOGRAPHY, OHAD אA " 



(פרטהבאלרינותהיוהנשיםברורה;היתההחלוקההבאלטבתחום

מייאסין,אוניז'ינסקיכגוןרבים,לאהכללמןיוצאיםמעטים,לגברים

אףמהםואחדיםכוכביםבגדרשהיוהאנגלים,מהרקדניםאחדים

המודרני,במחולוהכוריאוגראפים.המנהליםהיוהגבריםואילויוצרים),

שהתקיימה,אחדותומבצע,יוצרביןפרסונאליתאחדותבזכותגם

אתשמילאוהנשים,אלההיוהעשרים,המאהשל-40השנותעדבעצם,

האראלדכגוןהכלל,מןיוצאיםלמספרפרטשוב,כאחד.התפקידיםנשי

קרויצברג.

כברעצמאיתכיוצרתלהופיעשהחלהעצמה,גראהםמרתהשלבלהקתה

 ,-40השנותלאמצעעדרקדנים-גבריםהשתתפולא , 1926בשנת
ואחריהםקאנינגהאםמרסהוקנס,אריקבלהקתה,הבחוריםכשראשוני

מרכזי.תפקידבעבודתהלמלאהחלוטטליוגלןבאטלרג'וןקוהן,רוברט

קראוס,גרטרודשלבלהקתהובעיקרבארץ,המודרניהמחולבתחום

דרשהדראמאטורגיהנושאאםכלל.זכרממיןרקדניםהיולאלמעשה

נעמיכגוןבלהקתה,הקומהגבוהותהנשיםאלההיוגבריות,דמויות

בתיאטרוןרקאלה.תפקידיםשמילאוגולדמן,ורהאואלסקובסקי

העובדה,בזכותאוליגברים,עבודתומראשיתהשתתפוענבלהמחול

גברים.מחולבעיקרוהואהמסורתיהתימנישהמחול

אז,עדהמקצוענות.היתהבת-שבע,להקתייסודשהביאנוספת,מהפכה

לימודיהםאתשסיימוהמינים)(משנירקדניםפנישעמדההברירה

,היתהכאחדקלאסיבאלטשלאומודרנימחולשלהשונות,בסטודיות

כספיתתמורהוללאלעתמעתוהשתתפותפרנסהלשם,להוראהפניה

אואירופיותללהקותוהצטרפותהארץעזיבתאובמופעים,

אפשרותלפתענפתחהבת-שבע,ייסודעםשונות.אמריקניות

ולהיותמשכורתלקבלקבועה,להקהבמסגרתלעבודלישראלים
צנועההיתההמשכורתאםגםדבר,לכלמקצועניםמחולאומני

למדי.

שעההחלו,גראהםומרתהדה-רוטשילדבת-שבעשליחסיהן

הולדתה,מעירלברוחכשנאלצהלניו-יורק,הגיעהשבת-שבע

העולםמלחמתבראשיתבצרפת,הנאציהכיבושבימיפאריס,

על(בצרפתית)ספרכתבהאבלכרקדנית,הצטיינהלאהיאהשניה.

שעהאלא,בלב,דזולאבאמריקה.המודרניהמחולתולדותאדוות

עמדהבניו-יורקגראהםשלהשבועייםבתהשנתיתשהעונה

אולמלשכירתנחוציםשהיומשאביםהעדרבשלביטולבסכנת

אתואיפשרהשלה,השקיםפנקסאתשלפהפשוטהוצאות,ושאר

נצר-דה-רוטשילדבת-שבעגילתה-50הבשנותההופעות.

בזכותגםאוליישראל.ארץאת-הידוע"ייהנדיבלמשפחת
שלהראשוןהופעותבמסע-כ"מלתחנית"-השתתפותה

האומנותיתכלהקהארה"ב,ממשלתבמימוןבעולם,גראהם

כזהדיפלומאטיתפקידלמלאשזכתההראשונה

מסעמחלקת-המדינה,בשם

בישראל.שהסתיים

-רחוקה"מארזו?ותייק
מקדונ?ד,בריאןכוריאוגרפיה,

שיינפ?ד,רינהרקדניס,

 ,בן-דודאהוד
הרמתימו?הצי?וס,

-" VOICES FROM A FAR PLACE ' 

 CHOREOGRAPH:ץ

, BR'AN MACDONALD 

, DANCERS: RINA SCHENFELD 

, EHUD BEN-DAVID 

: PHOTO 

MULA HARAMATI 

.ב.בכ" UJ.ב.נר-לiרקנר

UJ רiב.נרסד. UJ 1963ננר 

iרד.ב.בכ UJ.ב.נריי--ךבכ

--ךנררף UJנררד--ךלד" UJררמ

בכסiרדרקפבכרלiר

גראiרס"זנרנרiר--ךד--ךדנרiר"

ל UJ--ךאר UJאנרiר--ךררנרiר

iראזנר--ךקנ--ךזצ--ךiר"נרiרל--ךד

UJ רזנבכלבכ.ב.רiTT רל

זנאזראל UJ ך--.ב.iרזנרדרנ--ך

-i50רנרנר UJ--ךנר UJרא

אתלהתחילהיתהשעתידההלהקהשלהאומנותיהמנהלתפקיד

עלעמדהרוטשילדכדבריו,אבל, .קוהןלרוברטהוצעבתל-אביבעבודתה

צנוע.ישראלימידהבקנהמשכורותיקבלושלההלהקהעובדישכלכ,ך

קיבללאלכןבניו-יורק.השתכרשהואממהפחותהרבהכמיבן,היה,וזה

התפקיד.אתעצמועל



מספרוהשתלמולמדושםמקוםבניו-יורק,החלהבת-שבעלהקתפעולת

להעבירהסכימהגראהם .הברוניתבמימוןבעיקר ,לעתידהלהקהמרקדני

 ,גראהםשללהקתהירקדנ .משלהאחדותיצירותהישראליםלרקדנים

לא ,תפקידיהםאתהישראליםעמיתיהםאתללמדםיאמורשהיו

לכן .העולםשלאחרבחלקתחרותלפתעלהםשתהיהמהרעיון,התלהבו

 ,החזרותסרטיהנהיי .מחאהתוךלמעשהובוצע ,פשוטלאהיההתהליך

לעמיתיהםיםיהאמריקנםיהרקדנאמרו- ."הצעדיםאתתלמדומהם

 .בסטודיולנפשםאותםועזבו ,הישראלים

ובחזיהכנוו-וויקמתכ-אבוב

 ,אחריםאליהםהצטרפולתל-אביבמניו-יורקבת-שבערקדנימששבו

הגיעולארץארבאטובה.מיהשלויבסטודשנערכוםיבמבחנשנבחרו

וינטראתל ,קוהןרוברט .איתםלעבוד ,גראהםשלהלהקהמאנשיאחדים

 ,לארץהגיעו ,מק-קיילדונלד,עצמאייוצראזכברשהיהוהכוריאוגראף
עצמה.גראהםובעקבותיהם

 ,גרמניהילידתהאריס,רותהאריס.רותהתמנתההחזרותכמנהלת

ז,'גלריקודמומחיתהיתהיוס,קורטשלבלהקתוהיתרביןשרקדה

החדשה,הלהקהשלהרפרטוארקביעתבתחוםהיהלאתפקידהולמעשה

המנהל .החזרותועצםהיומיהשיעורבניהולבעיקראלא

 ,גראהםמרתה ,כוריאוגרפיה- "המהמלחאחוזהגןיי

יהרמתמולה ,צילום ,הודסלינדהי,אפרתהשמ ,םירקדנ

• LED GARDEN" · CHOREOGRAPHY: MARTHA GRAHAM חEMBA " 

/ L/NDA HOUDSE, PHOTO: MULA HARAMAT ,ח/DANCERS: MOSHE EFRA 

נכiר ......iרג כנ.כ..נu-וr.כ..לiרקrו
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גרא.iרו:ב

דה-רוטשילדבת-שבע .שפיראפרנסואההיההראשוןהאדמינסטראטיבי

מנהלתלמעשהשימשהגראהםמרתהמפיקה"./כ'בתכניותמופיעה

 .אומנותית

משימהעבורהזאתהיהלא .בשנהפעמיםמספרלארץמגיעההיתההיא

אמביוואלנטימשהוהיהשלה.תפקידיהבביצוערקדניםלאמןקלה,

הקושיגםאבלפרט,כלעלוהקפדהגדולהמסירותאחדמצד-ביחסה

שלה.תפקידיהאתמבצעותצעירותרקדניותלראות

היתההיצירותבהוראתמרכזיחלקשנטלוגראהםשלהרקדניותאחת

בארץ.להשתקעהתכוונהלאכשרה,יהודיההיותהלמרות .הודסלינדה

השארותהאתלמעשהקבעזהוקשרבן-דו,דאהודאתפגשההיאאבל

 .-70השנותעדבישראל

/הגןואתמלאכים''שעשועיאתוללמדלישראל,לנסועליהציעהיימרתה

לאכךכלהיוהרקדניםכי ,פשוטענייןהיהלאזה '.המלחמהאחוז

העבודהבהרגליגםאלאהתנועה,איכותבמובןרקולאאמריקנים.

כל .הודסלינדהאומרת-המשמעת".העדר ,יותרנכוןאו .והמשמעת

מוריס,נורמןכוריאוגרפיה,-הקשה"לכלירטו'קונציי

אגוריעקבצילום,והלהקה,דבירדוד ,שטרןנוריתרקדנים,

, PERCUSS/ON CONCERTO" • CHOREOGRAPHY: NORMAN MOR8/CE " 

DANCERS: NUR/T STERN, DAV/D DV/R AND COMPANY, PHOTO: JACOB AGOR 



שפהכמובן,בעברית,-נלהבקולנילויכוחהפכההחזרהבשעתהערה

ראשי-מדייותרשםייהיומעטות.מיליםאלאבההבינהלאשלינדה

זאת.ביטאהשהיאכפי-מהשורה".אינדיאניםמדיומעטשבט

שנתנוהעידו,דהיהזוראשוניתתקופהלשהחשוביםהמאפייניםאחד

בעצמם.ליצורהצעיריםלרקדניםדה~רוטשילדובת-שבעגראהםמרתה
בניו-גראהםשלובבית-הספרבלהקהנהוגשהיהלמהבהתאםהיהזה

האומנתיתהמנהלתלימיםדאדלי,ג'ייןפעםלישאמרהכפייורק.

עודדהומעולם,יימאז : 1967-1968בשניםבת-שבעשלהעצמאיתהראשונה

ליצור".רקדניהאתמרתה

 "-יפתחייבתשיינפלדרינהמאתבמחולהלהקההופיעה 1965בשנתככר

אושרהמאתהומוריסטימחולוחוה",וב"אדםסתר),מרדכי :(מוסיקה

באוהל"יינשיםגלוקרנהשלביצירתה ,-1966באחר-כ,ךושנהאלקיים.

וגוליית"יידודבראון,שמעוןמאתומסכה"םייפניסתר),מרדכי(מוסיקה:

בתחוםבן-דודאהודשלהראשוןונסיונואלקייםאושרהמאת

שליט.דניאלמאתלמוסיקההמלכות",ייבצוהכוריאוגראפיה,

קבעבת-שבעשלהאומנותיכראשלארץגראהםמרתהשלבואה

המחולשלהחניתבחודשוביעמודבישראלהחדששהמחוללמעשה,

לשיאהגיעהבת-שבעלהקת .-30הבשנותשהיהכפיבעולם,המודרני

שעה ,-1972ו 1970בשניםלניו-יורק,שלהוהשניהראשוןהמסעבשעת

גראהם.שלהביתיבמגרשנלהבותלביקורותשזכתה

משברשנותשלותחילתןתקופהשלסיוםגםזההיהלמעשהאבל

שלהקדמיתבשורהשניתולהיותהכזה,בינלאומילמעמדמתמשך.

תעיותאחרישנה,כעשריםכעבוררקהלהקההגיעההחדשני,המחול

לעבודנהריןאוהדשלבואועםרבים,ומשבריםעקלתוןבדרכירבות

 .-90השנותבראשיתהאומנותי,כמנהלההנוכחילמעמדוועדאיתה,

ניכרותייחודיותתופעותשתי

בתקופהבת-שבעלהקתשלבעבודתה

מיטבהגראהמיתשלה:הראשונה,

כולםהמודרניהמחולשלהיוצרים

הישראליםהרקדניםעםלעבודהגיעו

בחרומאלהורביםהצעירים,

ליצורמקוריתישראליתבמוסיקה

ליצירותנוסףחדשות,עבודותעליה

אתלימדושהםשלהם,המוכרות

הלהקה.

שהרבהמיקוהן,רוברטשללדעתו

דרכה,בראשיתבת-שבעעםלעבוד

שלה,האומנותיליועץכךאחרוהיה

מגדולירבים,שכהוארץלהקהלךאין

להןשימשובימינוהכוריאוגראפים

אומנים-אורחים.

רובינסג'רוםאתכוללתהרשימה

לימוןחוסהאת(ייתנועות"),

נורמןאתמלינצ'י"),"לה(ייהגולים",

אתהבריטים,ברוסוכריסטופרמוריס

וטוביםורביםביאטי,טאליטטלי,גלן

האחרוןבאקורדומסתיימתנוספים,

עם , 1973בשנתתקופת-גראהם,של

מאודהחדשניתועבודתועצמה,מרתה

עמי-יער".-םייעמי-יקרנקו,ג'וןשל

זמנםשלהכוריאוגראפיםחשובישלזאתלעבודהמעניינתלואיתוצאת

היכרותםהיא,נוספות)ישראליותלהקותעםהזמן(ובמשךבת-שבעעם

ועדןסתרמרדכישלאלהכגווישראליות,מוסיקאליותיצירותעם

בעבודתםהמקוריתהישראליתבמוסיקהשעשווהשימושפרטוש,

בעולם.אותההפיצווכךאחרות,בארצות

בת-שבע.עבורהראשונותועבודותיוטטליגלןהיאלכךמצויינת:זוגמא

אחרהועברפרטוש,עדןמאתמוסיקהפיעלשנוצרהאגדיים",ייהציידים

במקומותשבוצעשלו,מחולעודיצרוטטליבעולם,שונותללהקותכך

יצירותיוואתאותו,שגםסתרמרדכימאתלמוסיקהייריצ'רקרה"רבים,

 .בארץטטליהכיר

בגלילבארץ,טיוליםאגםהולמתומוסיקהנושאחיפשאיךמספר,הוא

מוריסונורמןעליו.השפיעהנוףשלהקדומיםהודכמהועדיהודה,ובמדבר

את , 1968,בשנתכשיצרמקורית,ישראליתבמוסיקההואאףהשתמש

שיצרוהלהקהמחברירביםוכמובן,אורגד.בן-ציוןשללצליליו ," 1-2-3 "

ישראלים.מלחיניםשליצירותעלהתבססוכוריאוגראפיה

uנלiרדרצרדןכבTנדט

כרלןכiרTנרדרנדרל iTTרTנ

בכןכלבכברדiרגדבכר

iרדuנר~לדןכiררקדנדןכ

Tנאלiרבדןכרר _iרצבכדרדןכ

iרבTנרסדקרר TTב

Tנקררדנרדuנראלדנר

בכברדרנרבכלדiרלדצרר

TT נרנרuד

תקופותאתמצייןשוחחתי,שעימםהללו,מהיוצריםאחדכלכמעט

נשכחת.ובלתיחזקהכחוויההראשונותבשנותיהבת-שבעעםעבודתו

בת-שבערקדניעםהעבודהכימושלם,תענוגהיהלאשזהציינו,כולם

פעם:ליאמררובינסג'רוםכדאי.אבלקל,לאמאבקבגדרהיתהדאז

היחידה,הלהקהמפניו.רועדיםשהכלככוריאוגראףידועאניכללייבדרך

הראשונההעבריתהמלהבת-שבע.היתהאותי,להפחידשהצליחה

 "!!!טקשהיתה:שלמדתי

והאינטנסיביתהחזקההאמוציונאליתהמעורבותמידתאתציינורובם

העדרעםיחדשהפכה,שבחבורה,הגבריםובראשםהרקדנים,של

היוצרשלהערהכלהאופיינית,הישראליתוהדעתנותהמשמעת

הביןלאכמובן,שהאורח,בעברית,רובפיעל-וקולנילוהטלסימפוזיון

היצירתי,החופשהיה-כאחדושליליחיובי-מאפייןועוד .ממנומלה

שלהםהתפקידיםאתלהתאיםלעצמם,הרשוהצעיריםשהמבצעים

ליתרונותיהם ,) ...הטכניתיכולתםהעדר(אוליכולתםלעצמם,

שלהם.האישיולמזגהאינדיבידואליים

בן-אהודאתלמבצעהתפקידאתהמסגליםכאלוףמצייןמוריסנורמן

המוסיקה(לפיהקשה"לכליייקונצ'רטואתזוכרעצמיאניובאמת,דדו.

יייוצאבתפקידבן-דודאהודעםביצועים,בשניסלזדו)ליאונרדושל

התפקיד.אתמילאאחרשרקדןשעהאחר,וביצועבחבורה,הדופן"

בגללו,נראתה,השולטתוהחבורה ,!יישלו'המחולזההיהבן-דודעם

רואהאבלאליה,להתקבלמנסהשהואמשונים,תמהוניםשלכחברה

כביכולמצויההדמותהמסוגרת.החבורהשלכשלונהאתלהטמעבכשלון

מזהירה.בדידות,משמע SPLENDID ISOLATIONהאנגליםשמכניםבמה

בצורההנראהכפיבת-שבע,מרקדניאחררקדןזאתכשרקדואילו

שדחוימישלדמותהתפקידהיההמחבר,לכוונתיותרהרבההקרובה

עצמואתלהתאיםהצלחה,ללאהמנסה,החברה,ידיעלומורחק

לדרישותיה.

האילתורחופשתוךהמקוריים,הצעדיםבמסגרתנעשההזההפירושוכל

 63אהוד.כדרכו,לעצמו,שנטל



(פרטהבאלרינותהיוהנשיםברורה;היתההחלוקההבאלטבתחום

מייאסין,אוניז'ינסקיכגוןרבים,לאהכללמןיוצאיםמעטים,לגברים

אףמהםואחדיםכוכביםבגדרשהיוהאנגלים,מהרקדניםאחדים

המודרני,במחולוהכוריאוגראפים.המנהליםהיוהגבריםואילויוצרים),

שהתקיימה,אחדותומבצע,יוצרביןפרסונאליתאחדותבזכותגם

אתשמילאוהנשים,אלההיוהעשרים,המאהשל-40השנותעדבעצם,

האראלדכגוןהכלל,מןיוצאיםלמספרפרטשוב,כאחד.התפקידיםנשי

קרויצברג.

כברעצמאיתכיוצרתלהופיעשהחלהעצמה,גראהםמרתהשלבלהקתה

 ,-40השנותלאמצעעדרקדנים-גבריםהשתתפולא , 1926בשנת
ואחריהםקאנינגהאםמרסהוקנס,אריקבלהקתה,הבחוריםכשראשוני

מרכזי.תפקידבעבודתהלמלאהחלוטטליוגלןבאטלרג'וןקוהן,רוברט

קראוס,גרטרודשלבלהקתהובעיקרבארץ,המודרניהמחולבתחום

דרשהדראמאטורגיהנושאאםכלל.זכרממיןרקדניםהיולאלמעשה

נעמיכגוןבלהקתה,הקומהגבוהותהנשיםאלההיוגבריות,דמויות

בתיאטרוןרקאלה.תפקידיםשמילאוגולדמן,ורהאואלסקובסקי

העובדה,בזכותאוליגברים,עבודתומראשיתהשתתפוענבלהמחול

גברים.מחולבעיקרוהואהמסורתיהתימנישהמחול

אז,עדהמקצוענות.היתהבת-שבע,להקתייסודשהביאנוספת,מהפכה

לימודיהםאתשסיימוהמינים)(משנירקדניםפנישעמדההברירה

,היתהכאחדקלאסיבאלטשלאומודרנימחולשלהשונות,בסטודיות

כספיתתמורהוללאלעתמעתוהשתתפותפרנסהלשם,להוראהפניה

אואירופיותללהקותוהצטרפותהארץעזיבתאובמופעים,

אפשרותלפתענפתחהבת-שבע,ייסודעםשונות.אמריקניות

ולהיותמשכורתלקבלקבועה,להקהבמסגרתלעבודלישראלים
צנועההיתההמשכורתאםגםדבר,לכלמקצועניםמחולאומני

למדי.

שעההחלו,גראהםומרתהדה-רוטשילדבת-שבעשליחסיהן

הולדתה,מעירלברוחכשנאלצהלניו-יורק,הגיעהשבת-שבע

העולםמלחמתבראשיתבצרפת,הנאציהכיבושבימיפאריס,

על(בצרפתית)ספרכתבהאבלכרקדנית,הצטיינהלאהיאהשניה.

שעהאלא,בלב,דזולאבאמריקה.המודרניהמחולתולדותאדוות

עמדהבניו-יורקגראהםשלהשבועייםבתהשנתיתשהעונה

אולמלשכירתנחוציםשהיומשאביםהעדרבשלביטולבסכנת

אתואיפשרהשלה,השקיםפנקסאתשלפהפשוטהוצאות,ושאר

נצר-דה-רוטשילדבת-שבעגילתה-50הבשנותההופעות.

בזכותגםאוליישראל.ארץאת-הידוע"ייהנדיבלמשפחת
שלהראשוןהופעותבמסע-כ"מלתחנית"-השתתפותה

האומנותיתכלהקהארה"ב,ממשלתבמימוןבעולם,גראהם

כזהדיפלומאטיתפקידלמלאשזכתההראשונה

מסעמחלקת-המדינה,בשם

בישראל.שהסתיים

-רחוקה"מארזו?ותייק
מקדונ?ד,בריאןכוריאוגרפיה,

שיינפ?ד,רינהרקדניס,

 ,בן-דודאהוד
הרמתימו?הצי?וס,

-" VOICES FROM A FAR PLACE ' 

 CHOREOGRAPH:ץ

, BRIAN MACDONALD 

, DANCERS: RINA SCHENFELD 

, EHUD BEN-DAVID 

: PHOTO 

MULA HARAMATI 

.ב.בכ, UJ.ב.נר-לiרקנר

UJ רiב.נרסד. UJ 1963ננר 

iרד.ב.בכ UJ.ב.נריי--ךבכ

--ךנררף UJנררד ,--ךלד UJררט

בכסiרדרקפבכרלiר

 ,גראiרסזנרנרiר--ךד--ךדנרiר,

ל UJ--ךאר UJאנרiר--ךררנרiר

iראזנר--ךקנ--ךזצ--ךiר,נרiרל--ךד

UJ רזנבכלבכ.ב.רiTT רל

זנאזראל UJ ך--.ב.iרזנרדרנ--ך

-i50רנרנר UJ--ךנר UJרא

אתלהתחילהיתהשעתידההלהקהשלהאומנותיהמנהלתפקיד

עלעמדהרוטשילדכדבריו,אבל, .קוהןלרוברטהוצעבתל-אביבעבודתה

צנוע.ישראלימידהבקנהמשכורותיקבלושלההלהקהעובדישכלכ,ך

קיבללאלכןבניו-יורק.השתכרשהואממהפחותהרבהכמיבן,היה,וזה

התפקיד.אתעצמועל



~ראך..iרך ilרJי'כrר ךיJ!=י'וכ

מספרוהשתלמולמדושםמקוםבניו-יורק,החלהבת-שבעלהקתפעולת

ירבלהעהסכימהגראהם .הברוניתבמימוןבעיקר ,לעתידהלהקהמרקדני

 ,גראהםשללהקתהירקדנ .משלהאחדותיצירותהישראליםלרקדנים

לא ,תפקידיהםאתהישראליםעמיתיהםאתללמדםיאמורשהיו

לכו .העולםשלאחרבחלקתחרותלפתעלהםשתהיה ,מהרעיוןהתלהבו

 ,החזרותסרטיהנה II .מחאהתוךלמעשהובוצע ,פשוטלאהיההתהליך

לעמיתיהםםיהאמריקניהרקדניםאמרו- .הצעדים"אתתלמדומהם

 .בסטודיולנפשםאותםועזבו ,הישראלים

ובחזךהכנוו-ווךקמתכ-אבוב

 ,אחריםאליהםהצטרפולתל-אביבמניו-יורקבת-שבערקדנימששבו

הגיעולארץארבאטובה.הימשלבסטודיושנערכוםיבמבחנשנבחרו

וינטראתל ,קוהןרוברט .איתםלעבוד ,גראהםשלהלהקהמאנשיאחדים

 ,לארץהגיעו ,לימק-קידונלד ,עצמאייוצראזכברשהיהאוגראףיוהכור

עצמה.גראהםתיהםוובעקב

 ,גרמניהילידתהאריס,רותהאריס.רותהתמנתההחזרותכמנהלת

גיז,לריקודמומחיתהיתהיוס,קורטשלבלהקתוהיתרביושרקדה

החדשה,הלהקהשלהרפרטוארקביעתבתחוםהיהלאתפקידהולמעשה

המנהל .החזרותועצםהיומיהשיעורבניהולבעיקראלא

 ,גראהםמרתה ,כוריאוגרפיה- "המלחמהאחוזהגןיי

יתמהרמולה ,צילום ,הודסלינדהי,אפרתמשה ,רקדנים

• LED GARDEN"· CHOREOGRAPHY: MARTHA GRAHAM חEMBA " 

iרג-ךבכiר כב.ב..נu-וr.ב..לiרקrו

iרמסבכ..ב.uנבכrולuנ-ךא.

uנלiררiרuננ-ךiררא.uנרן

 1 970..ב.uננ-ךןבלנ-ךר--ךררק"

:כrוiר uTנuנבכiר ,, 972-1ר

נלiר..ב.רrו..ב.-ךקרררrול

uנל ך-וrך-.ב..רi..ב.מגרuנ

גרא.iרןב

דה-רוטשילדבת-שבעשפירא.פרנסואההיההראשוןהאדמינסטראטיבי

מנהלתלמעשהשימשהגראהםמרתה . IIמפיקה IIכבתכניותמופיעה

 .אומנותית

משימהעבורהזאתהיהלאבשנה.פעמיםמספרלארץמגיעההיתההיא

אמביוואלנטימשהוהיהשלה.תפקידיהבביצוערקדניםלאמו ,קלה

הקושיגםאבלפרט,כלעלוהקפדהגדולהמסירותאחדמצד-ביחסה

שלה.תפקידיהאתמבצעותצעירותרקדניותלראות

היתההיצירותבהוראתמרכזיחלקשנטלוגראהםשלהרקדניותאחת

בארץ.להשתקעהתכוונהלאכשרה,יהודיההיותהלמרות .הודסלינדה

השארותהאתלמעשהקבעזהוקשרדו,ד-בואהודאתפגשההיאאבל

 .-70השנותעדבישראל

II יהגוואתמלאכיםיישעשועיאתוללמדלישראל,לנסועליהציעהמרתה

לאכךכלהיוהרקדניםכיפשוט,ענייוהיהלאזההמלחמה.'אחוז

העבודהבהרגליגםאלאהתנועה,איכותבמובןרקולא .אמריקנים

כל .הודסלינדהאומרת-המשמעת".העדריותר,נכוואווהמשמעת.

מוריס,נורמןכוריאוגרפיה,-הקשה"לכלירטויקונציי

אגוריעקבצילום,והלהקה,דבירדוד ,שטרןנוריתרקדנים,

• PERCUSSJON CONCERTO" • CHOREOGRAPHY: NORMAN MOR8JCE " 

DANCERS: NURJT STERN. DAVJD DVJR AND COMPANY. PHOTO: JACOB AGOR 



שפהכמובו,בעברית,-נלהבקולנילויכוחהפכההחזרהבשעתהערה

ראשי-מדייותרשםייהיומעטות.מיליםאלאבההבינהלאשלינדה

 .זאתביטאהשהיאכפי-מהשורהיי.אינדיאניםמדיומעטשבט

שנתנו,העידודהיהזוראשוניתתקופהלשהחשוביםהמאפייניםאחד

בעצמם.ליצורהצעיריםלרקדניםדה~רוטשילדובת-שבעגראהםמרתה
בניו-גראהםשלובבית-הספרבלהקהנהוגשהיהלמהבהתאםהיהזה

האומנתיתהמנהלתלימים ,דאדליייויגפעםלישאמרהיכפיורק.

עודדהומעולם,יימאז : 1967-1968בשניםבת-שבעשלהעצמאיתהראשונה

ליצוריי.רקדניהאתמרתה

ייבת-יפתחיישיינפלדרינהמאתבמחולהלהקההופיעה 1965בשנתכבר

אושרהמאתהומוריסטימחולוחוהיי,ובייאדםסתר),מרדכי :(מוסיקה

באוהל"יינשיםגלוקרנהשלביצירתה ,-1966באחר-כ,ךושנהאלקיים.

ייוגולייתיידוד ,בראוושמעוומאתומסכהייייפניםסתר),מרדכי :(מוסיקה

בתחוםבו-דודאהודשלהראשווונסיונואלקייםאושרהמאת

שליט.דניאלמאתלמוסיקההמלכותיי,ייבצוהכוריאוגראפיה,

קבעבת-שבעשלהאומנותיכראשלארץגראהםמרתהשלבואה

המחולשלהחניתבחודשוביעמודבישראלהחדששהמחוללמעשה,

לשיאהגיעהבת-שבעלהקת .-30הבשנותשהיהכפיבעולם,המודרני

שעה ,-1972ו 1970בשנים ,לניו-יורקשלהוהשניהראשווהמסעבשעת

 .גראהםשלהביתיבמגרשנלהבותלביקורותשזכתה

משברשנותשלותחילתותקופהשלסיוםגםזההיהלמעשהאבל

שלהקדמיתבשורהשניתולהיותהכזה,בינלאומילמעמד .מתמשך

תעיותאחרישנה,כעשריםכעבוררקהלהקההגיעההחדשני,המחול

לעבודנהריואוהדשלבואועםרבים,ומשבריםעקלתוובדרכירבות

 .-90השנותבראשית ,האומנותיכמנהלההנוכחילמעמדוועד ,איתה

ניכרותייחודיותתופעותשתי

בתקופהבת-שבעלהקתשלבעבודתה

מיטב :הגראהמיתשלההראשונה,

כולםהמודרניהמחולשלהיוצרים

הישראליםהרקדניםעםלעבודהגיעו

בחרומאלהורביםהצעירים,

ליצורמקוריתישראליתבמוסיקה

ליצירותנוסףחדשות,עבודותעליה

אתלימדושהם ,שלהםהמוכרות

 .הלהקה

שהרבהמיקוהו,רוברטשללדעתו

דרכה,בראשיתבת-שבעעםלעבוד

שלה,האומנותיליועץכךאחרוהיה

מגדולירבים,שכהוארץלהקהלךאיו

להושימשובימינוהכוריאוגראפים

 .אומנים-אורחים

רובינסגירוםאתכוללתהרשימה

לימווחוסהאת ,(ייתנועותיי)

נורמואתמלינציייי),"לה ,יי(ייהגולים

אתהבריטים,ברוסוכריסטופרמוריס

וטוביםורבים ,ביאטיטאליטטלי,גלו

האחרוובאקורדומסתיימתנוספים,

עם , 1973בשנתתקופת-גראהם,של

מאודהחדשניתועבודתועצמה,מרתה

יי.עמי-יער-עמי-יםייקרנקו,גיוושל

זמנםשלהכוריאוגראפיםחשובישלזאתלעבודהמעניינתלואיתוצאת

היכרותם ,היאנוספות)ישראליותלהקותעםהזמו(ובמשךבת-שבעעם

ועדוסתרמרדכישלאלהכגווישראליות,מוסיקאליותיצירותעם

בעבודתםהמקוריתהישראליתבמוסיקהשעשווהשימושפרטוש,

 .בעולםאותההפיצווכך ,אחרותבארצות

 .בת-שבעעבורהראשונותועבודותיוטטליגלוהיאלכךמצויינת:דוגמא

אחרהועבר ,פרטושעדומאתמוסיקהפיעלשנוצריי,האגדייםהציידיםיי

במקומותשבוצעשלו,מחולעודיצרוטטליבעולם,שונותללהקותכך

יצירותיוואתאותושגם ,סתרמרדכימאתלמוסיקהרקרהיייריציי ,רבים

 .בארץטטליהכיר

בגלילבארץ,טיוליםאגםהולמתומוסיקהנושאחיפשאיךמספר,הוא

מוריסונורמו .עליוהשפיעהנוףשלהקדומיםהודכמהועד ,יהודהובמדבר

את , 1968בשנתכשיצר, ,מקוריתישראליתבמוסיקההואאףהשתמש

שיצרוהלהקהמחברירבים ,וכמובו .אורגדובו-ציושללצליליו ," 1-2-3 "
 .ישראליםמלחיניםשלותרצייעלהתבססוכוריאוגראפיה

uנלצררךכרהרבטרזנ

ךכלרכהזנרדרנרלTדרהזנ

בכךכדרלבכבהגרבכר

ראלרךכרuנהנרךכדהרק

Tבאלהברךכרר 'lהצבכרררךכ

רסרקהזנבררTדב

קרררנרזנראלרנרuנר

נררבכברדבכלרהררלרצ

רנרuנדTד

תקופותאתמצייושוחחתי,שעימםהללו,וצריםימהאחדכלכמעט

 .נשכחתובלתיחזקהכחוויההראשונותבשנותיהבת-שבעעםעבודתו

בת-שבערקדניעםהעבודהכי ,מושלםתענוגהיהלאשזה ,ציינוכולם

פעם:ליאמרנסירוברוםיגי.כדאאבל ,קלאלמאבקבגדרהיתהדאז

 ,היחידההלהקה .מפניורועדיםשהכלככוריאוגראףידועאניכללבדרךיי

הראשונההעבריתהמלה .בת-שבעהיתהאותי,להפחידשהצליחה

 "!!!שקט :היתהשלמדתי

נטנסיביתיוהאהחזקהונאליתיהאמוצהמעורבותדתימאתציינורובם

העדרעםחדי ,שהפכה ,שבחבורהםיהגברובראשםהרקדנים,של

היוצרשלהערהכלת,יניהאופיתיהישראלוהדעתנותהמשמעת

הביולא ,כמובו ,שהאורחבעברית,רובפיעל-וקולנילוהטלסימפוזיוו

 ,רתייציההחופשהיה-כאחדיושליליוביח-וימאפיועוד .ממנומלה

הםלשםיהתפקידאתלהתאים ,לעצמםהרשוהצעיריםשהמבצעים

ליתרונותיהם ,) ...הטכניתכולתםיהעדר(אוליכולתם ,לעצמם

שלהם.שייהאולמזגםיהאינדיבידואלי

בו-אהודאתלמבצעהתפקידאתהמסגליםכאלוףויימצמוריסנורמו

המוסיקה(לפיייהקשהלכליייקונצירטואתזוכרעצמייאנ {ובאמתדדו.

יוצאייבתפקידבו-דודאהודעם ,ועיםצביבשניסלזדו)ליאונרדושל

התפקיד.אתמילאאחרשרקדושעה ,אחרצועיוב ,בחבורהייהדופו

 ,בגללונראתה,השולטתוהחבורה ,!שלויייהמחולזההיהבו-דודעם

רואהאבל ,אליהלהתקבלמנסהשהוא ,משוניםתמהוניםשלכחברה

כביכולמצויההדמותהמסוגרת.הרהחבושלכשלונהאתלהטמעבכשלוו

מזהירה.דותיבד,משמע SPLENDID ISOLATIONהאנגליםשמכניםבמה

בצורההנראהכפי ,שבע-בתמרקדניאחררקדוזאתכשרקדואילו

שדחוימישלדמותהתפקידהיההמחבר,לכוונתותריהרבההקרובה

עצמואתלהתאים ,הצלחהללא ,המנסההחברה,ידיעלומורחק

 .לדרישותיה

האילתורחופשתוך ,המקורייםהצעדיםבמסגרתנעשההזההפירושוכל

 63 .אהודכדרכו, ,לעצמושנטל
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דuכ [TT Tרקדנר

ש(ה((הקההמייטךתביואמוומשבך

שהרקדניםלכ,ןלדאןגדה-רןטשילדלבת-שבעיעצהגראהםמרתה

בבאלטגםאלאגראהםבטכניקתשיעןררקלאבןקרמדייקבלן

בת-שבעהכירהבירןשליםרןביןע"שבאקדמיהבקןרס-הקיץקלאסי.

השתיים .בקןרסללמדשהןזמנהמדרןם-אפריקה,שעלתהלבאלט,מןרה

שלהנלהבתלהערכתהזכתהאןרדמןןזינטמשןתפת,שפהמידמצאן

קלאסיבאלטללמדתןזמןשאןרדמןטבעי,אדזההיהבת-שבע.

בת-שבע.בלהקת

מהזןזהלאהמןדרני,המחןלאתמקרןבאזעדהכירהלאאןרדמן

בשיעןריםלהשתתףנהגההיא .גראהםשלסיגנןנהאתןלאהאירןפי

הגיעה,המשברהגראהמית.הטכניקהאתללמןדןהשתדלההיןמיים,

עםלעבןדשהגיעמןריס,נןרמןשללאסיסטנטיתלהתמנןתכשביקשה

התנןעהבסגנןןמןעטכהנסיןןלןשיששמישהןסבר,לאהןאהלהקה.

זאתלןמראלאלפנין,ברירההיתהלאכזה.תפקידלמלאיןכלהמןדרני,

 .לברןנית

זינטשיצרהמחןלןתשנישמןתמןפיעים 1967לשנתהלהקהברפרטןאר

בשלבהחליטה,הברןניתקןנדס".ן"מעשהמענה"ללאיישאלהאןרדמן,

ראשיתרקדניתאןמנןתית,למנהלתזינטאתלמנןתמסןיים,

מרתהשלהתנגדןתה.הנמרצתלמרןתןזאתלהקתה,שלןכןריאןגראפית

ןמןכשרתמיןמנתשאןרדמןסברה,לאגראהםכיאלה.למינןייםגראהם

עלעמדהןהמפיקההמייסדתאבלנאןתה.ברמהמןדרנימחןלליצןרדיה

מןכניםהיןשלאלרקדניה,בינהחריףעימןתנןצרמכדןכתןצאהדעתה,

שלהאןמנןתיתהדרדאתשתקבעכמיאןרדמןאתלקבלאןפןבשןם

מנהיגיביןהרקדנים.מצדמרדהכרזתלמעיןהגיעהדבר .הלהקה

שניםכשלןשןאחרים.אפרתימשהגת,גליהבן-דן,דאהןדהיןהמרידה

קיןמהעלאייםהלהקההןפעןתשלכדכלהמבטיחהההתחלהאחרי

 .עמןקמשבר

 .הברןניתשללדילמההפתרןןאתשמצאזהשהןאטןען,קןהןרןברט

שאןתהנןספת,להקהלייסדלבת-שבעיעץבמןנית,בנסיעהלדברין,

להקתנןלדהןכדנתקבלה,זןעצה .עיניהראןתלפיאןרדמןזינטתנהל

 .בת-דןר

ניו-יוךקמכו(ס:המטוכוהמבחו

ללהקתאמתשלרגעמעיןהגיעהראשןנה,הבכןרהאחרישניםכחמש

בנין-יןרק,ןלהןפיעלארה"בלסיןרלצאתשהןחלטשעהבת-שבע,

הפעםאןלםהמפןרסמןת,ביצירןתיהגראהם,שלהביתיבמגרשה

צעירים.ישראליםרקדניםבביצןע

ה-שנןתהעןלמית.המןדרניהמחןלבירתעןררין,ללאאז,היתהנין-יןרק

הפדחן,יןדעיטעםלאנינימאןמנןתהמחןל.מהפכתשלשיאההין 70

לצןרתהמןדרני,העכשןןיהמחןלמכליןתראבלצןרןתין,כלעלהמחןל

היןנין-יןרקשלהמחןלמבקריןהתקןפה.הזמןאתההןלמתביטןי

שללאןמנןתההנןגעבכלהאחרןניםןהפןסקיםהטעםלקןבעי

 ';~".'המחןל.שלהמןזהתרפסיכןרה,

המחןלןתאתכללבארה"בהראשןןבסיןרהבת-שבעשלהרפרטןאר

אתהמלחמה",אחןזייהגןמלאכים",יישעשןעיהמבןד",תןדייאל

ןאתרןבינסגירןםמאתייתנןעןת",טטלי,שלהאגדיים"ייהציידים

שלאלהביניהןעצמאיןת,יצירןתןשלללימןן.חןסהמאתייהגןליםיי

-גלןקןרנהשיינפלדרינהאפרתי,משה
 .מביןהעיקרייםהיןצריםשלןשתשהין
עצמה.הלהקהרקדני

האמריקניהמבחןאתעברהבת-שבע

מרסיהלמשל,כתבה,יתירה.בהצטיינןת

לראןתתענןגזהן"לעןלםסיגל:

ידיעלמבןצעתמעןלהכןריאןגראפיה

מןסיפהזןןלהקהחדש.רקדניםצןןת

הישניםי,הימכריםלכלנןסףמימד

רןבינסשליתנןעןתיאתראיתיהמןכרים.

רקדניםןבהגיןפרי,שללהקתןבביצןע

הקשייםעללהתגבריןתרמיןמנים

בפנימציבהזןשעבןדההטכניים

לבת-שבעשחסרמהאןלםהמבצעים.

ידיעלמשלימההיאטכנית,מבחינה

חכמת-בימה.

זהמחןלהןפדליתנןעןתישלהםייבביצןע

ביצעןןהםלדראמה.אניגמאטימטכס

מאתיהגןליםיןאתמלאכיםיישעשןעיאת

הראלד",(ייבןסטןןמרגש".ברטטלימןן

27.12.1970 (. 

 ,גראהםמרתהכור(אוגרפ(ה: , Iה~בן!'מערת

אגוריעקבצי:וום,ג:ווק,רגהרקדגית,

CAVE OF THE HEART". CHOREOGF1APHY: MARTHA ' 

GRAHAM, OANCER: RENA GLUCK, PHOTO: JACOB AGOR 



קרנקן,גיןןדרןם-אפריקה,יליד 'הכןריאןגראףארצההגיע 1971-2בעןנת
לאבבו .באלטשטןטגארטלהקתן,עםיצירתןבשיאאזשהיה

אבלהיהןדי,מןצאןאתהסתירלאמעןלםקרנקןנןצריה,ןאםיהןדי

ה-שנןתבראשיתלגרמניהמלןנדןןשהגיעמאז .אןתןהעסיקהלאיהדןתן

עןלםפניאתששינןהגדןלים,המןדרנייםהכןריאןגראפיםלאחדהפך , 60

כימאן,דסיקרןבת-שבעעםלעבןדלתל-אביבבןאןבאירןפה.הבאלט

הבאלטעלאמןנהשאינהלהקהעםעבדלאמעןלםאזדעקרנקן

הקלאסי.

הםייאלהציין,טיימס"הנין-יןרקיישלהראשיהמבקרבארנס,קלייב

שלהםבביצןעיםאפילן ...האמריקניהמחןלשלהישראלייםהצאצאים

אפילן ,הזןהרהחריף,-בת-שבעשלהמיןחדהדגשהמןכרןתליצירןת

 .) 9.12.1970 ( ".הדרןבכלניכר-אגרסיביהכמעט

ראשןניםבפרסיםהלהקהזכתהבאירןפה,בסיןרכ,ןאחרירבלאזמן

יןקרתיבינלאןמיבמפגשבן-דן,דןאהןדשיינפלדרינהרקדניה,עבןר

 .יןהעכשןבמחןלבינלאןמיהפךלמןשגהלהקהשלשמה .בפאריס

התןמכים ,בעןלםהמחןלאןמניגדןלימכלמברקיםמלבד

 ,בארץהאןמנןתמאנשיאחדיםנרתמו ,בת-שבעשלקיןמהבהמשך

פז,גדעןן ,בראשיתההלהקהעםלעבןדשהירבה ,קרןןןדניהציירןביניהם

המןעצהראשפןרת,לאהןבעיקראמריקה-ישראלתרבןתקרןאישאז

 .למשברמוצאלחפש ,ןאןמנןתלתרבןת

היתהשמעתה ,הןחלטוהתרבןת,החינוךמשרדשלאמיצהבהחלטה

להשיאפשרקבוע,אבלצנןעתקציבןלןציבןרי,מןסדבת-שבעלהקת

הסטןדיןתאתמה.לזמןלהשאירהסכימהרןטשילדדה .לפעןללהמשיך

להיןתחדלהשהיאלגןף,תמןרה,ללאלמעשההלהקה,שלהציןדכלןאת

 .לןאחראית

שניחלן ,הלהקהשלבמעמדההרישמיהמהןתילשינןימןדשקבשנתיים

 .דופן-יוצאיאןמנותייםאירןעים

הצעירההישראליתהלהקהשלהתבססןתהעםבבדבד

לאמשבריםידעההיא ,המחןלשלהעןלמיתבליגה

עםןביחסיהשלה,האןמנןתילניהןלהנןגעבכלמעטים

דה-בת-שבע-שלההעיקריתוהמממנת-המייסדת

רןטשיל.ד

ציבורילמוטךפרטיתמלהקה

אןמנןתיתיןעצתלשמשגראהםמרתהלמעשהמשחדלה

דאדלי,גיייןכגןןלשעבר,רקדניהעםהלהקה,של

בסןףעןנןתכשתיבמשךאןמנותיתמנהלתששימשה

 .מנהיגןתמשברנןצרהלהקה,בראשלעמןד ,-60השנןת

רקןזו-האןמנןתיהניהןלבתפקידהתחלפןזהאחרבזה

לןתרןיליאםהקנדי,מק-דןנלדבריאן-חלקיתרשימה

כממלאילתפקידהתמנןןלבסןף ,בלןנדןןשחיהאופריקני

ןקאיבת-שבעמראשןני ,הודסלינדההמנהלמקןם

 .בהחזרןתומנהלהלהקהמןרהתחילהששימש ,לןטמאן

פנחס ,המנכ"לשניםאןתןבכלהיהבלהקההחזקהאיש

בסערןתהמתנדנדתהספינהאתלנווטשניסה ,פןסטל

מהרקדניםאחדיםסיפןנה.עלשהתחןללוהרבןת

רינה ,אפרתימשהביניהםבת-שבע,אתעזבוהראשיים
 .לדרכןאישאישופנובן-דו,דואהודשיינפלד

מהדןרברקדניםשורותיהנתמלאוהשמחה,למרבהאבל

 ,שטרןנןריתכגוןמעןלים,מבצעיםצמחןשמהם ,הצעיר

בדרך,כמעטששמרואחרים,ןרביםנדלראסתי,ורדייאיר

 .המייסדיםדןרשלהשןפעהבימתיוהמרץהחיוניותעלנס,

יןתרהברוניתהתרחקהבת-דור,ייסןדמאזהשניםבחלןף

לבה,תשןמתאתןהקדישההבכירהמה"בת"ןיןתר

 .דןר-בתהיאהצעירה, "לייבת ,משאביהאתןבעיקר

שדה-שעה , 1974בשנתמשברלידיהגיעןהדברים

שתיאתלאחדכןןנתהעלסןפיתהןדיעהרןטשילד

קיןמהביטןלהיההמעשישפירןשהה.חלטה-בנןת""ה

בארץ ,רבןתתגובותעןררזהחד-צדדיצעדבת-שבע.של

ובעולם.

הוהקה,וחבריסנסרדופוואוגרפיה,יכור ,"סטרוינסקישוהמחווותקרקסיי

אגוריעקב ,ווםיצ ,ס(יונדאגוס ,ו(יפטר,נירהרישויש ,םידנקר

STRAVINSKY DANCE CIRCUS', CHOREOGRAPHY: PAUL SANASARDO AND MEMBERS OF ' 

THE COMPANY, DANCERS: SHELL Y SHEER, NIRA TRIFON, DOUGLAS NILSEN, PHOTO: JACOB AGOR 

שהיההלהקה,ממיסדירומנן,משהבוטיפללתל-אביב,קרנקןמשהגיע

התגורר,בהבדירהלהתבודדביקשקרנקן .שלהלמנהל-החזרןתבינתים

הישראלית.ובאןמנןתהעבריתבספרןתדןןקאצירתןילחןמרןלחפש

עבריתשירהשלאנתןלןגיהמעיןלמענואסף ,אובלישראלהמתרגם,

ןהתדפיסים.הספריםעםהסתגרןקרנקו ,ןגרמניתלאנגליתמתןרגמת

מןסיקלי,ליןןיללאלמעשהיבןצעשיעצב,שהמחןל ,למסקנההגיעןהןא

בלןןית .בחרבהםהשירים,אתשתשמיעינית,יקרשללקןלהרקאלא

בנקןדןתהתנןעהאתשילןןה ,תיפןףרקאןלי ,תיישראלמןסיקה

 65אזכינןשהכלמיעלחשבשמיד ,מספררומנןמשהמסןיימןת.



רינהשלהסולואתאו .מזעזעהיהזה .נוויותכערימתהבימהעללבסוף

אחת.כנףבעלכמלאךשיינפל,ד

רצוף,קאלימוסיליוויללאהבעתימחולשלהזה,החדשניהסיננוןאבל

מיידיעלהיצירההבנתעלהיקשוקולי,כרקעהעבריתיבצלילוהשימוש

 ,היהודיהנושאעםלהתמודדקרנקושלנסיונו .עבריתשומעשאינו

 .בת-שבעשלברפרטוארדופןיוצאהיהכאח,דוכלליתאישיתהתמודדות

הלהקהאנשיוכמותםקוהןורוברטנראהםכמרתהםישיוצראףעלכי

אופיבעלותהיואלהכיות,"תניצירותעבורהיצרולכוריאונראפיהשפנו

ייחלוםנראהםשלביצירתהכלשהו.יהודידנשללא ,ואוניברסאלימופשט

הפיסולית-נישתהאת·לעמתאפשר ,"יעקב

באותהשממש ,לוי-תנאישרהשלזועםהכוללנית

 ,"בחורןיייעקבשלההנדולהמחולאתיצרהשנה

,דרךהיהודיהעםשלבנורלוקשורשכולו

שנותכלבמשך .אבינויעקבחיישלהפריזמה

אי-הזמנתשלתופעהבלטהבת~שבעשלקיומה

מלבדעימה,לעבודישראליםכוריאונראפים

בה,שרקדומיאוהלהקהחברישלעבודות

שלעבודות .שיינפלדורינהאפרתימשהובראשם

רק .סדנאיתבמסגרתברובןהיואחריםיוצרים

 .ללהקהספורותעבודותיצרהשרוןהימורל

עדישראלים,יוצריםמיעוט.שלזותופעה(בניתוח

רותשלמאמרהעוסקנהרין,אוהדשלבואו

 .אשל)

~~~~ 711JL ~ 7 ~~~ 7' ~'~~7ר ' 

 ,במינהתדוחיומרהצעיאשהי,בצבן-רותהיא ,"פפתוהמתרותייי

פנישהלארנןסהינרומנומשהם.ימרתקבמקצביםנהיטיצהשננינתה

 ,כלשהיהישלפנתיבמונדחישנסעוכ ,מזלהלמרבה .קרנקוןילבבינה

זו .האורחונראףאהכוריתאמויקסהש ,תיפוףשלקולותהשמיעהרדיו

 .בהתמששלהרנקוקתאשכנעלההיהקששלאכךי,רותהותאההית

גםצעהושב-יצירההאתשראהומי ,מרוןחנהקראהםיריהשאת

 ,שבההגדוליםרגעיםהאתוחכלשלוכילא-שונותמקוצרותרסאותיבנ

ולמילות ,לבימהאחדאחדנכנסיםםיהנברהב ,הראשונההתמונהכנון

נערמיםעצמםוהםנגדיהםאתםיוזורקמתפשטיםהם ,השואהעלריש

גראהם,מרתהשלהארוכההקאריירהכלבמשך

להקתהעםשלאלעבודהסכימהאחתפעםרק

ליצורבאלאנשיןגיורגיידיעללהכשהוצע ,שלה

סיטיהניו-יורקעבורמשותףמופעעימוידח

לכןיפה.עלהשלאמבצע ,) 1959(בשנתבאלט

שגראהםמשנודע,לכל,נדולההפתעהזוהיתה

בת-עבורליצורמנתעללישראל,לבואעומדת

מכ,ןנבעההתמיהה .משלהמקוריתיצירהשבע

המוסריחובהשאת ,חשהשהיאידעו,שהכל

אם ,ושניתמכבר,שילמהדה-רוטשילדלברונית

לדה-זההיהלמישהו,נאמנותחייבתהיתה

עםשקשריהבת-שבע,ללהקתולארוטשילד

 .לחלוטיןלמעשהנותקושלההמייסדת

 .למדיקשההיהימיםבאותםגראהםשלמצבה
עברהבו ,מבית-חוליםהשתחררהמכברלא

לההיתהלא .מאלכוהוליזםגמילהשלתהלדי

היההכלכלימצבהוגםיורק,-בניומשלהלהקה

אתלמעשהסיימה 70+שבגיל ,סברוהכלרע.בכי

בניו-יורק,אותהפנשההודסלינדה .תפקידה

גראהםשלבעיותיהעלסיפרהלארץ,ומששבה

המהירההתגובה .בת-שבעמנכ"לפוסטללפנחס

בת-עםלעבודאותהיינזמין :היתהפוסטלשל

האמינהלאשהודסלמרות .בישראל"שבע

 .יורק-לניוטילפנהזאתבכלהתכנית,במעשיות

שניםבאותןשנעשהפרוטאס,רוןשלבעידודו

עלהכללעשותוניסה ,מרתהשלענייניהלמנהל

ממצבההגדולההאומניתאתלהוציאמנת

אתעצמהעללקבלהסכימההיאהדכאוני,

 .המשימה

גראהם,מרתה ,הווגרפאורוכ- "חמה 7המזחואוגהיי

בו-דודואהודד 7גפשווהוגר ,םודגקר

. GRAPHY: MARTHA GRAHAM סRE סEMBA TTLED GARDEN" • CH " 

DANCERS: RINA SCHENFELD. EHUD BEN·DAVID 

המוסיקאיאתכלללעבודבחרהעימוהצוות

שיתפה,שכברקרווןדניוהמעצבסתרמרדכי

והעלילותיעקב-כי"תנהיהשנבחרהנושא .אחתלאפעולהאיתם

כי"התנהנושאכימאליה,מובנתכמעטבחירהשבחייו,הדראמאטיות
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חדלושמכבראלה,אתלבימההחזירהבתל-אביבגראהםשלנוכחותה

שיינפלד.ורינהגלוקרנהבו-דו,דכאהודהלהקה,בשורותלהופיעלמעשה

פיסוליתתפאורהבימתי,ברקאחדמצדאחידה;בלתיהיתההתוצאה

מחושבתולאמעמיקהלאסימלית,תנייכיתעלילהשניומצדמרהיבה,

שניםאכו,בלבד.ראשוניתסקיצהכמעיונראתהשהיצירהכךהסוף,עד

ועיבדהשבההיאמשלה,להקההיתהשובכ,ךכשלגראהםאחרמעטות

בגירסתושכונהכפייעקביי,ייחלוםולא ,חלוםייייעתהשנקראהמחול,את

הראשונה.הישראלית

זר..כ..-ךארנ.כנן TTרר ..כ..נuנז

נזרר-ךן,ארודדנ.כ-ךזנר

 1981זנאזל uTTנזר

 כ.נ..כ..Uנ- רב..כ..Tבנ.כ דר..כ..נ.כל

 .זרנUנזנד-ךכזננ.כט

רזרUנ'ייזנ ,"Tב-ך-ךנ-ך ..כ.. "

רד TT ך-ך-..כ..ררברף"זנuנ

" TT פלTT ננר:צר ,"ץu

רן נ..כ..לזנבר TTזנל..כ..רבר קך-כ.נ..כ..

 בTך-..כ..uנלזר-ךרר ,הארזנללזר

נזרר-ךןuנלדרכר נuר..כ..ך-ג..כ..

אףגרארר-ךרככ

אחרישניםעשרלתל-אביבגראהםמרתהשלבואהההיסטורי,המקרה

אוהדהלהקה,בראשעומדשכיוםמילביובינההפגישהלהקה,ייסוד

בצהייל.משירותוהשתחררמכברשלאטירו(,רקדואזהיהאוהדנהריו.

 !- ,החדשהמחוללליהוקהמבחןבשיעוריאבל

 . ~י: 1בכשרונותיוהבחינהמידוגראהםבלטהוא
(שלאהתמיההלמרבההבימתית.ובנוכחותו

גראהםהלהקה,ותיקישלקינאה),עללדבר

 ••• _........... /, /~באחדאוהדאתהציבה
המרכזייםהתפקידים

עבודהואחריבייחלוםיי.ביותר

לניו-יורקלנסועמשביקשזו,

זכהשבהמילגה,בעזרתזאתביצעלהשתלם,

גראהם.בעזרת

המקךיותבמדבךהויכהשושניס
חדשהתקופהופתח

ברוראומנותיבקולהבחיוהיהקשה ,-80וה-70השנותרובבמשך

לעיתיםהתחלפואומנותייםמנהליםהלהקה.שלבמופעיהכלשהו

אנהביניהםהלהקה,עםלעבודהוסיפוחשוביםיוצריםאומנם,קרובות.

גייןהאמריקני-ישראלי,והיוצרמק-קיילדונלדברוס,כריסטופרסוקולוב,

הפכהאומנותי,למנהלסנסרדופול 1977בשנתמשנתמנההיל-סאגאו.

סנסרדוהתפטרשנתייםמקץבלב..דליצירותיולבימהלמעשההלהקה

 .מתפקידו

בת-מראשונירומנו,משהעלהמליץאומנותי,כיועץששימשקוהו,רוברט

לרומנו.אבלאומנותיכמנהלארוכות,שניםבלונדווקוהועםשעבדשבע,

דרכואתהחלבההלהקה,רקדניעםמשותפתשפהלמצואהיהקשה

שנישיר,ושלידבירדודבאואחריורב.זמובתפקידוהמשיךלאוהוא

האומנותי,המנהלבתפקידושימשובלהקהשרקדומעולים,מחולאומני

ברוראומנותיקוקביעתללאאבלהלהקה,צוותאתמטפחיםכשהם

עםלעבודהחלושרביטםשתחתלצייו,ישלזכותםאומנם,עבורה.

מוריס,מארקביניהםהפוסט-גראהמי,הצעיר,מהדוריוצריםהלהקה

לסגנווהלהקהאתשהצעידו,והםעזרלוודניאלוארוו,דאגנהריואוהד

 ..וחיוניצעירעכשווי,

אמצעועד-60השנותבאמצעהלהקהייסודלמוהשניםעשריםבמשך

וזה-המחולמהפכתבעולם.המודרניהמחולבעולםמהפךחל-80השנות

ניו-יורקאתהציבה-כאחדהניאו-קלאסיוהבאלטהמודרניאתכולל

שלהיוצרכביתהשניה,העולםמלחמתועדהריקודאומנותכבירת

הרולועהכובדמרכזחזר-80השנותלקראתהחדש.הדומיננטיהסיגנוו

לאירופה.הבימתיתהחדשנותשלהגעש

היאהיחידה,לאבהחלטאבלביותר,הנודעתשנציגתותיאטרוו-המחול,

שכולםהכוריאוגראפים,שלהיוצרמביתהמודרניהבאלטבאוש,פינה

-קיליאווייריפורסייתויליאם ,מאיירנויגיוובשטוטגארט,בעיקרגדולו
בעיקרמצוי,שהיההפוסט-מודרניהמחולמגבלותאתפרצוולהקותיהם

ונעלירחובבבגדייירזהיי,מחולשל ,הפוסט-מודרניתהתקופהבאמריקה.

אלארישומוניכרלאובבת-שבעבארץ,המחולעללמעשהפסחהספורט,

עלקוהו,רוברטשהנהיגהשנתית,הסדנאבמסגרתשנערכונסיונות,בכמה

 .עצמאיותעבודותליצורהלהקהרקדניאתלעודדמנת

בת-עםלעבוד 1981מאזשהחלנהריו,אוהדעימוהביארענורוחמשב

שנוצרייחפלחץיי,ובייחודמשותףיייימשהוייבינייםיי,שנה.מדיכמעטשבע

נהריושלדרכובגיבוששלביםהיווהאומללה,לבנוומלחמתבעיקבות

אומוצהרתבצורהאידיאולוגיותאינולעולםעבודותיו .ככוריאוגראף

שהואהישראלית,למציאותבטבורוקשורותהוזאת,ובכלפלקאטית.

ועבדהתגוררבהובשניםאפילוממנה,חלק

בייבינייםיי,למשל, .בניו-יורקבעיקר

פיידמוגיוראשלהקלרינט(לצלילי

ברנשטייו),ליאונרדמאתומוסיקה

תנועה,ליצירתאותוהביאהיהודיהמוטיב

,מימיובלבדאחדבכיווומתנהלתשלכאורה

שרשרת .העתידאלהעברמותרצה,עםאולשמאל,

מעניקאבלהמחול,עלמשתלטשאינוצורני,מוטיבהיאזוניצחית

אתלסייםהעזאףנהריועצמה.לתנועהמעברמשמעותלו /
בחושך.מידשנעלמהממש,הורהשלשניותבכמהייבינייםיי

I 
10+15+5=30 

בחשבוו,למיניהםחריגיםלקיחתותוךכלליים,בקווים

לשלושבת-שבעלהקתשלשנותיהשלושיםמתחלקות

הגראהמית.ההשפעהשנותהוהראשונותהשניםעשרתקופות.

הכאריזמהכנפיעלשנישאההלהקה,שלצמיחתהשנותאלו

אתהודסלינדהעזבהמאזאבל, .המייסדיםשלהאדירה

עודתהיינהלאשלבת-שבעלכ,ךוגרמהלניו-יורק,ושבההלהקה

הזההחשובהבסיסנשמטגראהם,יצירותשלהביצועזכויות

שטרונוריתרקינלת:טט.ל(,גלוכוריאוגרפיה: ,האגד«ס"ייהציידים
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המודרניהמחולבגליבת-שבעספינתהטלטלהבהןשנים,אלוהיו .ממנה

כלשהי.מקדימהמחשבהאוהכוונהללאלכאורההאקלקטי,

יצירותידיהעלבוצעולאתעייהשנותחמש-עשרהשבאותןאומר,זהאין

בארץשבוצעיוס,קורטמאתהירוק"ייהשולחןלמשל,מצויינות.

הותיקותעבודותיהאו .באלטלהקתשאינהלהקהידיעללראשונה

אותוחדרים",יישלההמופתיצירתכגוןסוקולוב,אנהשלאזוהחדשות

הבדידותאתהמבליט ,והאכזריתהגדולההעירשלמזעזעדיוקן

הלהקותכלעםלמעשהשעבדהיל-סאגאו,ג'יותרםספקובליהאנושית.

לבת-שבע,מאודויפותמרגשותמצויינות,עבודותבארץ,המודרניות

אמריקה.למולדתו,סופיתששבעדעונה,מדיעבדעימה

אתארצהשהביאומנהליה,דווקאולאהלהקה,מרקדניכמהאלההיו

דניאלמוריס,מארקבדמותהצעיר,המחולשלהחדשיםהזרמיםנציגי

בת-עםהאומנותיגורלואתקשרלאמהםאישאבלדורם.ובניעזרלו

לשעה.אורחיםבגדרנותרווכולםשבע,

מבוקשלכוריאוגראףוהתפתח ,שמריועלנהריואוהדקפאלאבינתיים

הרחוקה.לאוסטרליהגםהגיעאבלבאירופה,בעיקרעבדהוא .בעולם

 ,הנדרלאנדיהמחולתיאטרוושלהאמנותי,מנהלוקיליאוייריעםקשריו
בינלאומישםלעצמושרכשכ,ןכלישראלישיוצרטבעי,זההיהנתהדקו.

בת-שבע.שלהאומנותיכמנהלהלכהויוזמוכנהריו,

ללהקתעתידוואתעצמואתלקשורהאםמעט,לאהיססנהריואבל

ללאשנתיים,בתנסיוולתקופתהתפקידאתעצמועלקיבלתחילהבית.

ניכריםלשינוייםגרםהואבואועםכבראבל .לכךמעברהתחייבות

ושיטותסיגנונועםהסתדרובהם,המעוליםוגםהרקדנים,כללאבלהקה.

בסיסעללעבודמוכניםשהיוצעירים,באובמקומםאבלשלו.העבודה

 .נהריואוהדשלגישתו

והרוקהפופמתרבותמעטלאבויששבע-לבתהביאשנהריוהסיגנוו

מהמבצע,רבהעצמיתהקרבההדורשת ,מסוכנתתנועהוהבוטה.הצעירה

שלהסמרטוטי,הבגדאתהזרוק,המראהאתהמעדיפהואנטי-אסתטיות

עודלא .כביכולמשומשיםלבגדיםחנותבאיזהשמקורםלבושחלקי

שלהאקספרסיוניסטיהמדורניהמחולאתשסימלההיחפה,הרגל

אלשניתשחדרוהבאלט,נעליולא . ZOה-המאהשלהראשונההמחצית

הפוסט-מודרנים.שלנעלי-הספורטלאואפילוהפוסט-גראהמי.המחול

לרגל,וצמודותרכותמתאגרפים,נעליאועבודהנעליכבדות,נעלייםאלא

ומחולאומנותבימה,עםדברלהםשאיוונעלייםלבושמקוםמכל

בימתי.

הרעמההחליפההקלאסיהבאלטשלבקפידההאסוףהשיעראת

אתהמאה.בתחילתהמודרניהמחולשלהחופשית,המתנפנפת,

הפרועהשיערהחליףגראהםשלרקדניותיהשלהמהודקתהתספורת

המראהאתמעדיףנהריואוהדהפוסט-מודרנים.שלהשופעוהזקו

אתלמעשההמזכירים ,ראשיםהללו,הימיםצעירישלהקצוץ-.מגולח

שליופימעיוהסגורה.במחלקהפציינטיםאואסירים.שלגולגלותיהם

הכיעור.

חצאיותאושמלותשלהאוני-סקסמראהאתלעיתיםמעדיףגםנהריו

לעבודותיוגםהיתר,ו.ביאופייני,זהלבושכאחד.ונשיםגבריםלכל,

לכלשמכנסייםכשםאבלזו.גישהניסהכברבאררמיגם .מוריסמארק

גבריםביוההבדליםביטולשלאנדרוגיניות,שלתחושהמקנותאינו

 .לנשייםהגבריםאתהופכותאינוחצאיתאושמלהגםונשים,

ממיוהרקדניםשלנחלתםבעברשהיהשמהבכ,ןגםניכרהמיניםשיוויוו

באופולגבריםהנשיםביו,מתחלקהפרטנרשלוהנפותהרמותבלב,דזכר

התפקידים.היפוךשלתחושהיעוררשזהמבלילמקרה,בהתאםמעשי,

לבושושר,לבימהעולהעצמוכשהואלמשלהיוצר,מסימניישבזהגם

אדומה.ערבשמלת

מחפשאינושהואבכ,ןנהריושלבעבודתיוניכרתהחדשההאסתטיקה

זוהרת,אישיותאובמיוח,דיפיםגופותבעלירקדניםלעצמו

כשנהריוהלהקהאתעזבובת-שבערקדנימטוביאחדים .נרקיסיסטית

הזוהר,האישיהברקשלשהבסיסחשו,הםכילידיו,ההגהאתנטל

בת-שבערקדני .החדשותבעבודותערךעודלואיןתרצה,אםההוליודוי

שבלטומאלהוירטואוזיםפחותאומיומניםפחותאינםהנוכחיים

יקים.באפזורמתהטכניתשמיומנותםאלא .שעברובשניםבשורותיה

סיבוביםאושחקיםמרקיעתרגלבהרמתדווקאנמדדתואינהאחרים,

 .מסחררים

יוםבחגיגתושנית 1993משתישראלפסטיבלשל "הפתיחהמופע"ב

לבימהשעלהשעה(בקהל),מבוכהשלרגענוצרהלהקהשל-30ההולדת

הרקדנים,אחדעםלנועהחלוהואנכבדה.וכרסגוףבעל ,צעירלאגבר

פגיעהאוזילזולשלשמץולאבזההיהלאלדעתי.טבעיתנועהבכשרוו

שלקאריקאטורההיתהלאזו .עבהבחוראותושלבכבודוכביכול

הגופניותהזהויותבעלתלאנושותמחווהאלאהרגליים,קלהרזה,הרקדו

כשותפיםוהטיפוסיםהמידותמכלאנשיםשלזו,גישה .והשונותהרבות

מאגי .הגרמניתיאטרוו-המחולבעבודותמוכרתמחול,שלבמופעמלאים

היאאףמרבה-בימינוביותרהמעולותהיוצרותאחת-מאריו

האידיאלאתתואמותאינןגופםשפרופורציותבאנשיםלהשתמש

מאו,דשמניםאנשיםשלשלםמחוליצרהאףהיאהרקדו.שלהמסורתי

 .הבאלטעבורשיצרהפלאסטי,מספוגהשמנותבעזרתזהבמקרה

ששיווו"הצמיגים",השומומפליאףעלקלילמחולהולנד.שלהלאומי

מבית-הצמיגיםסמלשהיאהבובה,מראהאתהצעיריםלרקדנים

יימישליו".החרושת

ורב'אuבנורר'ןורס'גנון

אלוב בU'בכבUב-נרבל

ורפופמנררבונרמבכט

ורצבכ'רורווררוק

נרנובכורוורבוטור.

ורדורuבנר ...מסוכננר

בוררבכצמ'נרבורורקר

ואנט'- ...מורמבצבכ

ורמבכד'פוראסנרט'ונר

ורזרוקורמראוראנר

יוסיביוהמוזרהדואטהואומיוחדתשונהלאסתטיקהנוספתדוגמא

היפנטכאילוומתנהגעליו,מטפסהזעירכשבעל-החייםוהאוגר,יונגמו

מגראנדפחותלאעצמיתוהקרבהוירטואוזיותבכךיש .הרקדואותו

הבימה,מהתרגשותכנראהאחת,לאהאוגרכי .מהמםבאלטיז'טה

מיניאטורהזעירה,שהתנועהאלא .הרקדוגביעלצרכיואתעשהפשוט

ממשבהסוערת,תנועהשלגדולים,מימדיםביוכזהניגודדואט.של

אותנועההעדרשלרגעיםמולהבימה,מרחבפניעלהרקדניםעפים

הטיטניק"ב"שקיעתהרגעלמשל, .לנהריואופייניםתנועה,העדרכמעט

לפתעישאוזניים,מחרישתעדרעשניתמוסיקהאחריבווב"קיר",

תיבת-נגינהאועתיקגראמופוומפוחית,שרקשעהשקט,שלמומנטים

מנגנים.נוסטאלגית

בצורותאלמנטיםמיחזוראלאאינהכולההאומנותדבר,שלבסופוהלא

מסורתיים,תהליכיםאוצורותלומבקשונהריוומפתיעות.חדשות

למעיוהפךשכברקטע .טרייםבהקשריםושימוש,שניםמרובמשופשפים

מיייאחדלפסח,מההגדההמסורתיהשירהואנהריושלמסחריסמל

 .מעגלבחציכסאותעליושביםמהלהקההרקדניםכשכלהמבוצעיודע",

מוטיבגםבהשישאבלהמצטברת,התנועהאתמבצעמהםאחדכל

אבלמחזור,כלבסיוםארצהאפייםנופלבשורהשהאחרוועדשלו.אישי

בשיריםהמצטברהכוח .השירשלהבאהמחזורלקראתלתחייהקם

הוסיףואוהד .אדירשונות,בתרבויותאגב,הקיימים,זה,מסוג

שלתהליךגםמהמשתתפיםאחדכלשלהאישיולמוטיבלמחזוריות



מורכבלשימושדוגמאזו .הקטעסוףלקראתבגדיםוזריקתהתפשטות

המציינתמשתנה,בלתיבמסגרתמתמידיםלשינוייםמרכיבים,של
ושוב,שוב l1יודעמיאחד l1מלהנותשאפשןפלא,לאגדולים.יוצרים

אלויןשל " SINNEMAN "הסולואתהמזכירלמשהוהפךהזהושהמחול

הכוריאוגראפיהעיצובשלהמחץבכוחאלאצורנידמיוןבשללאאיילי,

לשו.

שהואהלהקהלסגנוןנהריןאוהדשלהסיגנוןלמעשההפךאלהבשנים

האומנותיהמנהלקיליאן,ייריאתשהאשימוכשםממשבראשה.עומד

ציבוריתלהקההופךשהואבכ,ךתיאטרדנסהנדרלנדסשלהצ'כי

הלהקהאתהעלהשהואלכלשהתבררעדהפרטית,לממלכתוהולנדית

רביםמבקריםגםהבסיסית,לשפתההפךוסגנונוחדשים,לשיאים

שללהקה l1להפכהשבת-שבעהעובדה,עםתחילהשמחולאבישראל

שפתהואנהריןשלשסגנונומשוםזה,במקרהדבר,שללאמיתונהרין".
 ........ _--משוללתההאשמהצברית,אפילוישראלית,מאודבימה

יסו.ד.

היאבת-שבעפעילות,שנותשלושיםמקץ

המחולשלהדגלספינתשוב

מבוקשתהיאהישראלי.האומנותי

הכוריאוגראפים,מיטבבעולם,

ויליאםקיליאן,ייריגכון

אנג'ליןפורסיית,

נאדג'ז'וזףאופרלז'וקאז'
והיאעימהעובדים

 .בביתהפופולארית

שהיתהכשםממש

שלה.בראשיתבימי

ישראליתלהקה

המדברתמאו,ד

חדישהבשפה

מבליועולמית,

לישראליותה.להתכחש

w 

מתאאנאפאזה"יי

גהרין,אוהד

ןיוהרקדגים,

יוגגמן,יוסיסילברהולט,

דגוןגדיצילום,

ANAPHASE" BY OHAD " 

NAHARIN, DANCERS: JOHAN 

, SIL VERHUL T 

, UNGMAN ץYOSSI 

PHOTO:GADIDAGON 
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רושימנתןןרע

 ...ללהקה 30בדנלא:r.ו-1994ב

בת-להקתראשרנייזזדירנפגשר

רינה ...גלרקרנההרקדנירת-שבגנ

ארשרה ...גתגליה ...שיינפלד

ררת ...גננבריאהרבה ...אלקיים

 ...לביאיגנל ...שוכרןנררית ...לרדנן

דנשהרהרקדנים ...נדלראסתר

גדגנרן ...ררןרזזדנים ...אפרתי

רפסנתרן ...ברארןשדנגנרן ...אברהדני

שלקרלרדנישררי.נתן ...דאזהלהקה

בוכלפרןנשדנגנררדננרדנשה

לריןלאהשלררזזהדנלרנדרן.

דנק-דרנאלדלכרריארגרףשנישאה

בןאהרדשלררזזררלהבדיל ...קייל

זזללברריזזפ ...ל ......זדריד

הזיכררנרת.
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I תקופהלש«חודהאתהבה<רושהעולוהוכדוונת
ההיסטוריהבכללבפרט,בת-שבעבלהקתזוראשונית

שלההיסטוריהבכללואפילובישראל,המחולשל

המערבי,בעולםהמודרניהמחול

י

ישאחדשלכלמניח,ואניהגעתם.שכולכםשמחמאודאני :מנורגיורא

בשאלה,הראשוןהסיבובאתנתחיל ,ההיאמהתקופהזכרונותהמון

עםדה-רוטשיל,דבת-שבעעםשלכםהראשונההפגישהנערכהאיפה

איךשם.ללהקהשהיהלפניעודהתחילזההריבת-שבע,הזה:המושג

חדש?משהולקוםשעומדלכםהתברראיךנפגשתם?

אליהרימהדה-רוטשילדבת-שבע 1963בחורףאחדיוםשיינפל:דרינה
להקותבארץהיו ,פרה-היסטוריהלהזכירצריךקודםאבל ...טלפון

שרקדומשלי/להקההיתהעצמיליוגםואחרים,גלוקרנהשלמחול/

המצויותשתיים-כהןונוריתכהןזאבהוגםלרמן,ורותיגתגליהבה

וגםלריקו,דחוזים,עלחתמהאזכבר ,בזהתמכהבת-שבעבארה"ב.

היאהתמיכה/שלמאודהרציניתלרמהדוגמאולתפאורה,למוסיקה

לקנר,יהושועידיעלנכתבהשלה~המוסיקה//דמויות",יצירתי

וחוזיםתלבושותגםלהושנתרמוממוכן"/ב"פסנתראילתורבעקבות

יותרמאוחרשנעשהז"ל/שפיראפרנסואהבזאתטיפלהרקדנים.עם

ייקרןמנהלבהיותובת-שבעשלהראשוןהאדמיניסטרטיביהמנהל

שם"ייאהלבאולםפעמים,מספרהופענוואומנויות".למדעבת-שבע

 ,המופעיםמןמרוצהמאודהיתהדה-רוטשילדובת-שבע

אזעשיתי ,ארצהכשהגיעה ,-1957בבת-שבעאתהכרתיגלוק,הנר

 ,התיידדנומיידלהופעות,באהוהיאב/'אוהל-שם//,רסיטלערבי

התמיכה.גםלצמוחהתחילהובהמשךידידות,רקהיתהזובתחילה

אליהגיעההיאאחד,ויוםמשליסטודיולבנותהתחלתיאלובשנים

הייתיבמשהו?"לךשאעזוררוצהלאייאתושאלה:הקלעיםמאחורי

ייתבדקירצונה,ומהשלההכספיותהאפשרויותמהידעתיולאתמימה,

לאחר ,בת-שבעאמרהבסטודיו//,.עץלריצפתלךדרושכסףכמה

עשתהבאמתוהיאהמחיר,אתרשמהפנקסה,אתהוציאהשביררתי,

האחרותהשתייםבארץ,השלישיתרקהיתהשזולינדמהעץ,רצפתלי

 .ארבטובהומיהברטונובדבורהשלבאולפניםרקהיו

גםלתמוךהתחילהבת-שבע-1962ב ,עבדהשליהלהקהההןהשניםכל

לדניוגםטוםויואלברתיני,לגאריתשלומיםעל-ידיהמוסיקלי,בצך
בת-שבע,להקתשלהעתידרקדנירובהתפאורות,אתשעיצבקרוון/

 ,בלהקתירקדובארצות-הברית/ששהומאלהץוח

פעילויותאתכמובןלהוסיף,חובהזולפרה-היסטוךיהמישורי:ןתנ

ראשית(ילידיקראוסגרטרודשלדורהבניכלשלוההוראההמחול

רצינישבסיסלשכוחאיןכן,כמותלמידיהם,שלואףהמאה)

ידיעלסופקהאמריקאיהמודרניהמחולולטכניקתלדיסציפלינה

 ;-50השנותמראשיתהחלסוקולוב,אנההדגולהוהמורההכוריאוגרפית
שעלתהשחם,רינההרקדנית-כוריאוגרפיתפעילותגםהחלהושאז

 .מארה"ב

הלירי"ייהתיאטרוןאת-1962ביסדהסוקולובשאנההעובדה

חודשי,שכרקיבלוושרקדניהבת-שבע)/להקתהקמתעם(שהתפרק

המהפכהמשורשיהיאאמריקה-ישראל",התרבותייקרןבעזרתחלקי,

להקמתדה-רוטשילדבת-שבעהברוניתאתשהביאהההיסטורית

זכו(אנוכי),שלההפסנתרןואףפקידיהשרקדניה,ממוסדתלהקת

שליצירתופריהיהשלאברפרטוארגםובייחודחודשיות;במשכורות

חברי-ישראליםכוללוטובים,רביםשלאלאכנהוג,אח,דכוריאוגראף

הלהקה.

עלדיברהשבת-שבעהראשונהבפעםההתחלה:היתהכזוגלוק:הנר

אתהעלתההיאואזשלי,הילדותשתיעםיחדביםהיינוהלהקה,

גםאלאליוצריםרקלאתמיכהבצורתלהמשיךשבמקוםהרעיון,



ביח,דזאתלעשותכדאייאול-ההפקהצורכישארלכלולרקדנים,

ביותרהגדוליםהכוריאוגראפיםעםלעבודאפשרותלנושייתןבאופן

 .ההופעהרמתמבחינתוגםהיצירתימהצדגםולהתפתחבעולם

היתהבת-שבע"יישבתחילת ,זוכרתאני .צורהלקבלהתחילהעריון

הצהריים,אחריללמדחופשלנוהיהשבהםורביעי,ראשוןימישלבעיה

רקיוםכללעבודיכולהאישית, ,שאני ,ואמרתי ,קטנותילדותאזהיולי
איתןלהיותרוצהואנימהגןחוזרותשליהבנותכישתיים,השעהעד

 .הצהרייםאחר

מיהשלבסטודיו "ייאודישןועשתה , 1963בקיץארצההגיעהמרתה

ללמדממניוביקשהשישתתפוהרקדניםאתבחרההיא .ארבטובה

שנתחילהחליטהולמדע"לאמנותבת-שבעייקרןשלהמועצהאותם.

שלהסרטאתהביאוגראהם.מרתהשלכוריאוגראפיותללמוד

הערותבהםשנרשמוהמוסיקה,שלהתוויםואת ,ייהרודיאד"

 .שליבסטודיועבדנופסקול.וללאמוסיקליהיההסרט .כוריאוגראפיות

לתנועותהינדמיתשלהמוסיקהאתלהתאיםכדיעבדנוואנינתן

כמובו,אבלרמז,איזשהולנושנתנונקודות,כמההיובתווים .שבסרט
שבכתב-התברר-חזרותאיתנןלעשותוהתחילההגיעהמרתהכאשר

 .הדייקנותבמלאהתנועותפורטולאדיה

היטב,זוכראניכי .מרתהשללזכותההנקודותאחתהיתהבאמת :נתן

אםזוכראיני-עליהםהחלטנוואניגלוקשרנהההתחלהצעדישאותם

 ,שיינפלדרינהידיעלשונהבאופןבוצעו-הפעימהעלאובסינקופות
כפיזאתתעשהאחתשכלאמרהמרתהאבל .בניו-יורקזאתשלמדה

 .ןולנכחושבתשהיא

מבת-שבע.טלפוןאחדיוםקיבלתי 1963בחורףכאמור,שיינפלד:רינה

 .להקהלהקיםהולכתאני .משוגערעיוןלייש ,רינהיי :ליאמרהוהיא

שלומדיםישראליםאמניםמיניכלישלארצות-הברית,תסעיאת

אניאבל-אחרבמשהועוסקמהםאחדכלבניו-יורק,ומסתובבים

שנה,חציבערךייקחזה .הקבוצהבריכוזתעזריואתאותם,כזלררוצה

מרתהשל 'ו'הרודיאדהמבוך''לתוךשלהתפקידאתשםתלמדיואת

גםאולי ,תוכניתשוםהיתהלאלזהשמעברחושבת(אני .גראהם

יתפתח."זהאיךונראה ,)'קליטמנסטרה'

הדסהאפרתי,משהאלקיים,אושרהאתשםפגשתיוו-יורק,ילננסעתי

היתהבת-שבעשלהמטרה .שםולמדושעבדוהאנשיםיתרוכלבדוח,

 .לארץאותםלהחזיר

אושרהייהרודיאד",אתאותנולימדה ) MAY O'DONNELL (אודנלימא

בניו-יורקאמניםעודהצטרפופעםכל .המשרתתתפקידאתעשתה

חושבתשאינניעבודה,לעשותבאהמאסלוסופיגםמכןלאחר .עצמה

אתגםועשיתי ,מ"קליטמנסטרה"קטעיםעשינו .מעולםאותהשהעלו

אותוביצעולאכך-שאחרלמרות ,"קליטמנסטרה"בהכרוזתפקיד

בניו-העונהגמרמופעאחרי .רצינימופעהיההתקופהכוםיבס .בארץ

 .לארץחזרנויורק

הגרעיןוהיההישראליהגרעיןהיהקבוצות.שתיהיוכאמור :אושרה

אצלמחולשלמדורקדנים,מספרהיינוהאמריקאיבגרעין .האמריקאי

מרתהדרךכמובןעלינו,ידעהבת-שבעובג'וליאר.דגראהםמרתה

אותנואספה ,יורק-לניושיינפלדרינהעםהגיעההיאאחדויום .גראהם
ובשלבואני,לוישמעוןבדוחהדסהענברי,אהובה ,אפרתימשהאת-

ובת-שבע ,בניו-יורקחזרותעשינו .וולג'ודיגםהצטרפהיותרמאוחר

המלה .חוזהעלאיתנוולחתוםלהקהלהקיםרוצהשהיאלנוהודיעה

הזאתהמלהאתשמעתילאפעםאף .חזקרושםעלינועשתה "חוזהיי

לעבוד ,בניו-יורקלהתחילכבררוצהשהיאאמרההיאמחול.עםבקשר

ארצהאותןולהביאמרתהשלעבודותכוללשוניםאורגאפיםיכור,עם

כמורות.
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 " ECLIPSE "נ 975 ,"חמהי"ליקו #

 , 1 963בקיץארצההגיעהמרתה

ל wבססרדירןיי Wייארדיתה Wרע

אתבחרההיאארבסרבה.מיה

ממניה Wרביקתתפר Wי Wהרקדנים

ייקרןל wהמרעצה .ארתםללמד

רלמדעיילאמנרתבע W-בת

ללמרדנתחיל Wהחליסה

גראהם.מרתהל Wכרריארגראפירת

 ,"ייהררדיאדל wהסרסאתהביאר

המרסיקה,ל wהתרריםראת

W נרW העררתבהםמר

כרריארגראפירת

 .להקתנולמעןשיצרההעבודהעליוריקועםהחזרותאתאשכחלא
בדוח,הדסהשיינפל,דרינההשתתפובביצועהשנה."ייעונותהיההנושא

מאודקטעיםביצענוהבנות,אנחנו,אפרנךי,משהוכןואני,ענבריאהובה

היה ,בנוסףבשטח.וריצותקפיצות ,נפילותהרבהשכללאקטיביים,

אפרתילמשההמסויימת.העונהייצוגשלסולוקטעמאיתנואחתללכ
אתסובבורקבמקוםעמדהוא-סטאטיתפקידהיה

 "ה"בדיחה ,לן)קראנואנחנו(כךהמעגל"ייחוניכמובמעגלוהידהגוף

הסולוקטעאתרקדהמאיתנואחתכלשכאשרהיא,זהשבסיפור

יוריקו,שלחוזרתבתגובההדברהסתייםוהמייגע,הקשההארו,ןלשה,

נרדםשכמעט ,משהואז,משה!" Beauliful " :ואומרתשבהשהיתה
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דומניאגב, .שמולשמעהתעוררשעשה,האחתהמונוטוניתבתנועה

ראויכיחבל,ממשזה .הבמהעלהועלהלאהואאךזה,ריקודשצילמו

זה.בריקודלצפות

למדהנשים,תפקידישניעלהמבוססייהרודיאדיי,מרתהשלבריקוד

מפרכותבחזרותהתפקידים,שניאתואני)(אהובהמאיתנואחתכל

שלהחזרותמנהלת-האריסרותובנוכחותלסטריוגייןהפסנתרןעם

אתשנראהסוכם,בארהייב.תפקידהאתשהתחילהבת-שבעיי,"להקת

אךהמיוחל,הערבהגיעסוףסוף .גראהםלמרתההעבודהתוצאות

לידה,אותנוהושיבה .שתוייהקצתואוליוכעוסה,עצבניתהגיעהמרתה

 !אחתרקלראותרוצהייאניבנחרצות:והודיעהנרגשותמאודכשאנו
לבדוקהחלההיאאז "!רוצותיישתינוענינו: "?להראותרוצהמכןמי

התרגשתיאושרהיי.אתרקאראהיי :ואמרההערותלהעירגופותינו,את

שאתבטוחהייאת :שאלההיאואז ,להתחילכדידוםעמדתיוכבר

אחת!".אףאראהלא" :ואמרהקמההיאואזייכן!" ,עניתירוצה?"

במתחשישב ,יוגיין .הוקלטלאשהואוחבלכשעה,ארךזהומתןמשא

שבץ.וחטפהכמעטהאריסורותהתפלץ;הפסנתר,לדי 72 

אתלהעבירקשהמאודלמרתהשהיהבגללאירעשהדברחושבת,נאי

 .אחרותלרקדניותהאישייםהריקודייםתפקידיה

בת-להקת"בכורתהיא ,אשכחלאאותהשאףלכ,ןהמנוגדתהחוויה

והמתחיםהקשייםלמרות .-24.12.64בייייהבימהבאולםשנערכהשבעיי

עמדנוהעילאית.התרגשותנוהיתה ,זובוסר-בוסרקבוצתשלהעצומים

הקהל,שלהממושכותהכפייםומחיאותהתרועותלמישמעהאמנוולא

היסטורירגעשזהוכולנו,חשנוואזרבות;דקותרגליועלשעמד

בניצוחסימפוניתתזמורתבליווישנערך .בישראלהמחולבתולדות

 .כסולןועמיברתיניגארי

עםמתקשר ,בייהבימהייהבכורהמערבשבזכרונותיהבולט :נתן

המופע,באמצעהודעתי,עלגראהםמרתהשלהרגועהתגובתה

במהירותוחזרתישנסעתיאףעלאיך.בביתיהתוויםמןחלקששכחתי

עללהכריזהחלטתהעלמרתהויתרהלאהתווים,עםמועדובעוד
I 
להודיעהבמה,עלבעצמהלעלותכדיזוהזדמנותניצלההיא .הפסקה

 .ייהופעתהייעללוהטותבתשואותלזכותוכךכ,ןעל
 ,שלההעבודותאתלהעביראישיתבעיההיתהלמרתה :שיינפלדרינה

אתללמדפיזית,מאודקשההיהכל,קודם .אותהמבינהאניוהיום,

בכררתהיא , TTאשכשלארריה TTה

שכערכהבת-שבעיי"להקת

 .-24.12.64בייהבימהייבארלם

ים TTרהמתהקשייםלמררת

ברסר-ברסרקברצתשלהעצרמים

העילאית.התרגשרתכ.,היתהזר,

למישמעהאמכררלאעמדכר

הכפייםיארת TTרמהתררערת

עלשעמדהקהל,שלהממרשכרת

שכר TTראזרברת;דקרתרגליר

היססררירגעשזהר ,כרלכר

בישראלרל TTהמבתרלדרת

יששם ,יימלאכיםשעשועיייבנניח,כמו,ייייצעדיםהיולאאלההתנועות.

מיניכלהיוהמבוךייתוךבייאלהם.מהיודעאחדשכלצעדים,לך

לההיהגםאבל .בכנותאותןלהעביראיךהתלבטהשהיאתנועות,

אני .איומהעבודההיתהזולנו,התפקידים.אתלמסורמאודקשה

תוךבייאלהתפקידיםעלשלמהשנהבהדרכתה,איתה,שעבדתיזוכרת

לאשהיאמשוםקשה,באמתהיתהוהעבודהוייהרודיאדייהמבוךיי

מבינהאניהיום .בראשלהשהיואימפולסיםמיניכללהסביריכלה

היההפסנתרן .הפסנתרןעםענייןגםוהיה .יכלהלאהיאלמהמאוד

 .םיהצעדאתלהעבירהקושיבגללמתבלבל

אנינפשית.מוכנה,היתההיא .רצתהכןשהיאהרגשתיאני :גלוקהנר

הרקדניםכלשם, .לגמרישונההיהאלינוהיחסשלהשבסטודיובטוחה

אתמרתהנתנהלאשלהםכיווןאותנו,לטרוףמוכניםהיושלה

לגרעיןלנו,היהאז .מנותקתהיתההיאמאיתנוהאישיים.תפקידיה

הגישהכלאז .עבדנושבושלי,הסטודיוהיה!וזהקליותרהישראלי,

אחרות.היווההרגשה

עדשנהעודלקחהריזה-בישראלאיתנועבדהכשהיאגםאבל

והיההתנועהשפתאתדיהיכרנושלאכיוון ,קשהלההיה-הפרמיירה

ייהרודיאדייעלאיתהכשעבדנואבלבסיסיים.דבריםאותנוללמדעליה

אין-פעימותושלושוחמשושבע,ארבע,שלצעדיםאלהבהתחלה-

 ,זוכריםלא-שכולנובטוחהואני-שאניאמרהשמרתהמהמכלדבר

 .פרטיוכלעל
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':' i ואניייהרודיאד"שלהמוסיקההתחלתאתכרגעיישומעת"אפילואני

כלבשבילההיהזהכיההתחלה.שלהצעדיםאתבמיוחדהכל,זוכרת

איךולראותלגן-החיותללכתליאמרהוהדימוי,הצעדובשבילהריקוד.

אלהשדבריםבטוחה,אניהכלוב.לקצהמגיעהואואיךהולך.האריה

מגיעיםאנחנואיךענברי):אהובהשיינפל,ד(רינהלכן:אמרהגםהיא

הצעדיםבחזרה.מסתובבותואנחנואותנועוצרשהכלובהכלוב,לסוף

יימשמעות"הראי,אלהאשהשלמבטכלהכלוב.גודלבגללנקבעו

ליצורכדיממש,פיזיתלצעודצורךוהיהשונה.עצמידימויהיתה

הרגליים.אתהכובלותשרשראותשלפנימיתתחושה

היאאישי.באופןאיתיעבדההיאב"הרודיאד"דימוי.דרךנעשההכל

החייםביןמאודקרועההייתישליבחייםתקופהשבאותהידעה,

הפשרהאתלמצואצריכהתמידהייתיהילדים.לביןשליהאמנותיים

שישהמלחמהעלוהאשה,האמןעלדיברהתמידהיאלכןלזה.זהבין

ובעומק,בשלביםשלההביצועיםעלדיברההיאעצמו.עםהאדםבתוך

עבדנוההתחלהעלבו.להאחזהיהשאפשראחרדימויהיהפעםלכו

סוף.לבי

 !לתמונהגתגליהנכנסהמתי •

שאחריוביום .לסטודיומאודקרובאזגרתילאודישן.הלכתיגליה:

לסטודיובואיייגליה,שלי:הדוארבתיבתפתקהמצאתיה"אודיציה"

 .בפניםמרתה-הדלתאתפותחתאנילסטודיו.מהביתרצתירנה".של

אותנולראותרצתההחיצוניתצורתהאתטיפחהכךשכלמרתה

שלריצהלאחרפרועהומתנשפת,מתנשמתאותיראתהמסודרות,

ככהלעשותאמרהוהמשרתת.ייהרודיאד"עללדברוהתחילהקילומטר,

אתשאלמדליאמרההיאמלה.אףהבנתילא-ואניהראש,עם

 .המשרתתתפקיד

התלבושותעלהפיקוחתפקידאתמרתהלי,העבירהיותרמאוחר

אנשיולכללתופרותלפועלים,נחמדהלהיותכיצדאותיולימדה ,בלהקה

 .הבימתייםהמקצועסודותכלאתאותילימדהגםהיאהלהקה.צוות

טעמה.לפיתלבושותויצירתמדידותלקניות,אתיהולכתהיתה

. ' 1 ,' 
" ~ f. :~ר!':';.~;. 

 " THE BURNING GROUNO ' 1975האדמה",ייבערת

"-' ':~ i f! ; 

\ " I .,".,,, .. ~~, ~ 
'",' if r ; .. 

4' .,. : 1 If 

\ ,~.~ l i ! i 
~ ~, . .,!".. ; ,.: 

~~~ -" :' 2 

11 \ J/. 'v 
' :!U j \ ~,ז ~>\ .::;(.; .. ,.{ g 

, ," ~ i -1 
\ ~ " . ' t ~ 20' W ; 

• \ ~ ... .....-t" ". ~ f 1: 
 • ' ~: i 1 :~ר~!_~' .. \~

~ \,\ '. f, 

~ ' .. s ~ ',ו, ... ~'\'~(: 
, "'.", ... ,ror •. _",. . .'< \. 
.: • t7" ..... ;~ .... """ .. ,.: . ,.....~ ... --.נ..."'.. .' .... 

-------._-' .... , ... ,-.--' .-.". .~~, 
~ r ~. 

 _ .....••• , .... , .• ~ •. I" .;.ל" •.• /..'.; .• ~ ... _ •.

 .. ~ ... ,.... " •. ~~ .•-- ...-י"-_ ........ " .......
~ .. ".. ...... -........... _. -.-~ ... . 

r 
\ 

'[ 
\~ 

t \ 
i ~~ '. 

.\ 
: "t 

.: ...... \~. 
-: ... . .. 

-li ~~ sti " ... :-... ·iנ #f7:. ~ 

.;. "~,,;. j ~ ,. ~ 't.--:? 
 ,,:.,.~ ".ז'י'Ciוi~י--

..... '1 ":!-:~:.; 
• ·~ fo;" -~.HזI""~ךr ~'וy" 

..•.. / ""~"" ...i . ~.::::....::.::::::-~ ...... "........,----. {נ··;' i "ר.;:: •... 
r.t. ....... 

... "'.~ ... . .~ . 
. '" ;'101 ·. 

' ,p.t'r 
 ;' i ז··

 ,, i1- ~'י
 , . ~';"ז ;$.:~:.::-:.

.... ~ .... 

'" f}i:fk ,:!~_ 
'. 

tJ#J 
,ץ'o Oג:

ן ~ .,.~ .. : . '·· L י ~~~: +1:ד~/~ 
.:'~ . ~~ ' r 

· t.'f · ~,, . 
 i,. :r ס.' ;.~. ..

; .. :~ '. 
 $"~ז
~ :;r _ 

:; f . 
~~ .. 

"-'! f.. 
' ;1: ; 

' 4:-1. 
 .'.#. ;} tך'

" 1' 
'~~ 

· 1r. ז.'י
I\f. i.'Ir. . 

"'~ I 

י' '\. • f_ 1iז,?~ -;" .. 
~. 
'~ ... 

.~. \ 
I ,"),""~ "",,_ .. ,~".,.; ;, 

~ 

 " THE BURNING GROUNO " 1975 ,"האדמהייבערת

73 

I~ .'1 

\ 
\ 
'\ I.~ : ' 

 •. ;ן:' .."ד·
:~ ... ~ ~. 

·:· 1 :: j ;,. , 

• il ·, 

' i ~~,?".·_.ר~,::' .. r, •. ':t ~ 1'., ~" ':>ר t ~.,. '. 

תלבושות.,הרבהיותר,מאוחרתכננתיגםבזכותה

 7לייאודיציה"למבחן,הגעתאתהאיךשמעון, •

אותיפגשבזה,חלקלקחתאמורשהיהבן-דו,דאהוד :בראוןשמעון

בקבוצהולאהראשונהבקבוצהלאהייתי,לאאנידיזנגוף.ברחוב

בקליקההייתילאאבלסוקולןב,אנהאצלקצתהייתיאבלהשנייה.

לי:אמרבן-דודאזבמזרע.בקיבוץ,הייתי .בתל-אביבהרקדניםשל

לאייבחייםלן:אמרתיגראהם".מרתהאצלאודיציהיששעהייבעוד

איכפתמהייתשמע, :אמרהואאזגראהם".מרתהאצלשיעורלקחתי

העניין.כלעללראשונהשמעתיכךלהקה".פהעושיםתראה,תבוא,ךל!
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לבואליאמרהואאבלמודרני,רקדתילאפעםשאףלואמרתי

התקבלתיולהפתעתי, .גיאזועשיתיבאתיאזרוצה.שאנימהולעשות

אתלעזובשלי,בחייםשלמהמהפכהלעשותצריךהייתי .ללהקה

מהוזה ,הזהיןיהענמכלחלקלהיות ,לתל-אביבולבואהקיבוץ

 .שעשיתי

ורקד ,מכשיריםעלבהתעמלותהארץאלוףהיהשמעון :אברהמיגדעון

גדויק.אצל

 .באודיציהמאו,דקפיציהיהשהואהיטבזוכראני :נתן

נכוןןקיבוצניק,הייתאתהםגהגעתןאתהאיךרחמים,גיורא: •

מאווייםליהיותמיד .העיתוןדרךהבחינהענייןעללמדתי :רוןרחמים

אחדבוקר .אחדלאףסיפרתילא .לבחינהללכתוהחלטתילרקו,ד

שללסטודיויוהגעתמטבריההאוטובוסאתלקחתימוקדם,קמתי

הלוךוהסתובבתישם,היהלאאיש .הזמןלפנישעתייםארבטובהמיה

 .לאולםונכנסתינפתחהסטודיולבסוףקרן-קיימת.בשדרותוחזור

לאוכמעט ,מקצועירקעליהיהלא .כןלפנירקעזאתבכלישאבל

רקעבדתי .בפרטגראהםובשיטתבכללמחולובשיעורי ,טכניתעבדתי

יהודית ,החבריהכלועם ,שישיבימי .קראוסגרטרודעםבשבועפעם

עלליכשנודע .בתל-אביבהענייניםאתהיוםשמנהלותאלווכלארנון

שאני ,טיפשיכמעטבאופן .לתומילגרטרו,דזהאתסיפרתי ,הבחינה

יי,גראהםיימרתהשמעהשהיאאיך .גראהםמרתהאצללבחינההולך

משניהדלתעלינסגרהייזהו, :אמרתי .הגבאתאליסובבההיא

 .למבחןריקודאיזהלהכיןלילעזוראמורההיתההיא ...הכיווניםיי

תמונותיימ ,ייגנומוסיי ,ארנוןיהודיתעםריקודשהכנתילה,אמרתי

עללעבודרוצהואניבסדר,ונראהסולו,זהמוסורגסקי.שלבתערוכהיי

לי:אמרהאיתי.לדבררצתהלאבכללגרטרודהראשונהבפעםזה.

כמהלאסוףבת-שבע,עםביזנסלעשותרוצהגראהםמרתה"ל,ך

בעיתוןהכתבהלפילי,נראהלא" :להאמרתייי.כסףולעשותרקדנים

לרקודבארץצעיריםלרקדניםולאפשרחדשהלהקהלעשותרוצים

 .זהאתקיבלהלאהיאבהיי.

אתלראותמוכנההיתהכןאחריושבועהתרככה.לאטלאטאבל

שם,הבלטות,עלעמדנו ,שישיביוםהלכו,שכולםאחרישלי.הריקדו
עליהסתכלהוהיא .הריקודאתלהוהראיתיארלוזרוב,ברחובבחיפה,

יותרשהמוסיקהברור ..ממךייחזקהיותרהרבהייהמוסיקה :ואמרה

 .שתקתיאבלחזקה,

ניגשתי .הבחינהלפניהאחרוןהשבועהיהכברוזהשבוע,עודחיכיתי

עירום,גוףחציעםזהאתתעשהכל,קודםיי :ליאמרהוהיא ,אליה

שרט-טיעםבאתיאני ...עירומיםייגבריםאוהבתגראהםמרתה

המידעעםהלכתי ,בסדר .החולצהאתלהורידליאמרהוהיא ,וטייטס

הייתי-העירוםהגוףחציואתהטייטסאתהכנתילתל-אביב,הזה

עםאזהייתי .היהחבראתלראותוהתחלתי-בבננותמהעבודהשזוף

הבנים.וכלאהודעו,דבאולאטולאטנכנסה,שחםרינה ,גתגליה

לפני ,הראשונהבשורההתיישבתיהראשונים,ביןשהגעתיומאחר

לשבתיכולתישלא ,לצייןהמקוםזה ...ייהמושבעיםייספסללפני ,הראי

והברכייםמאחור,ן jאו"לשיםמוכרחהייתי .מאחוריהיושהידייםבלי

ישבו .הריצפהעלבפישוקלהיותבמקום ,לסנטרעדכמעטהגיעושלי

 .נרתיניוגאריארנטונהמיהשפירא,פרנסואהגראהם,מרתהמולי
 .הפסנתרלידהיהןתנ

אחריהיהזהאחרת.בצורהלשבתמסוגלהייתילאאניגם :שמעון

 .שיעוריםעשיתישלאשנתייםאוושנה ,צבא

רציתילאאסוף,שיערעם ,הראשונהבשורהמתיישבאני ,טוברחמים:

נכנסת,גלוקרנהואזזזה.לאשערהאף ,התסרוקתאתלעצמילקלקל

ועדעומדים,וכולםעומדת,והיא .מהודרתמאוד.השיעוראתלנהל

היהוזה ... " AND "אומרתהיא,יךרשצכמוהידייםאתלהעבירשהצלחתי

לתל-אביב,הדרךכלבאתיאותי!שיראורציתיזהןמה ...שליהסוף

יעצמאתדחפתי .וגומריםט--ט-ט-טככהוכולםוזהוןראשונה,שורה

דקהשלסדרהועודהבא. " AND "-לעדשםשהיתיאחורה,אחתשורה

עצמיאתדחפתילאטלאט .אחורהשורהעודעוברואנישתיים.-וחצי

איןרחמים, :לעצמיאמרתי ... !ארוךסטודיוהיהוזה .האחרונהלשורה

 .סיכוילך

כלהשיעור,נגמר .נחכההעירום,הגוףאתלייש ,טוב :חשבתייהיהןמה

ורוקדיםנכנסיםלוויןולאהגליה,אהודאתרואהואני,מתלבשאדח

 ,שליהריקודאתועשיתינכנסתי ,ליקראוואז .הרמותעםריקוד

שיכולתי.מהעשיתי ...העליוןהגוףבחצירקכולווהריקוד .ייגנומוסיי

לתקרהעדוקפצתי ,מכתבקיבלתישבועייםכעבור .הביתהנסעתי

לבואפעםעודאותיהזמינו !וואוייואמרתי: ,בקיבוץהאוכלבחדר

-רומןואתאהודאתשמעון,אתשםומצאתישוב,באתי .לשם!"
איזוהיתה .שבע-לבת ,פנימהאחדאחדלנוקראו .םיגברשלושה

קראהאחתפעםשהיאאחריואז,כאלה,יםימשקפעםצפי, ,מזכירה

יישמע, :ובשקטרחמיםןייפהזהיימי :ליואמרהי.צאההיא ,למישהו

יי.רוצהשאתהמהלדרושיכולאתה

ללמודלעבודצריךשאניאבל ,שהתקבלתיליאמרוטונננסתי,

ובת-שבערוצים.שהםמהואעשהאעבודאניבעיה,שאיןאמרתי

 ,רוצהשאתהאיפה ,בתל-אביבשיעוריםלקחתתתחיליי :ליאמרה

כדי ,גלוקשלרנההיהלמדתיבוהראשוןהסטודיוכמובןיי.ותחתום

 ... " AND "ה-אחריעושיםמהלדעת

רמשיעוהתקדםרחמיםאיךולהעי,דסוגרייםלשיםעליכאן :נתן

גבוהויותריותרעלההואשיעורבכלאיךלראותהיהאפשרלשיעור.

 .הטכניתברמה

היתה .יודעיםכולםהיוםבטח ,מתבצעהיההשיעוראיך :רחמים

הן .שיעורועושהאיתןביושוהייתי . 7-8בגילבנותשלראשונהקבוצה

אחר .שיעורעודועושהיושבוהייתי , 9-10בנותבאותוהיו ,הולכותהיו

כלאתעשיתיככה-שיעורעודעושההייתי , 10-11בגילבנותכך

באהגלוקרנהואז ...הערנעדמהצהריים ,גלוקרנהאצלהשיעורים
ל,ךאומריםאחתפעםלך!להעיראי-אפשריילי:ואמרהאחדיוםאלי

יי.נכוןעושהמיידואתה

 ,נוימןהנריקאצלגםקלאסיבבאלטשיעוריםלקחתליאמרההיא
לקחתלאיכולאתהייבסדר,אמרההיאאז .קשהקצתהיהזהואצלו

מיידהתקשרההשנייההקבוצהכאשר ,עבדנוכזאתובצורהיי.זהאת

 .ללכתלאהחלטתיאני .שםלרקודהלכווהםגודיקשלהמיוזיקלסעם

 .למדתירקשאנילמרותלכולםכמומשכורתלינתנהבת-שבע ,בסוף

ללהקה.שליהכניסההיתהזאת

לנשים.מאשרלגבריםלגמרישונהיחסהיהרגאהםשלמרתה ,לינראה

דללמוכשהתחלנו ,כאןאבל .שלההריקודיםאתלמדושהןבגללגם

וכל ,בדוחהדסהעםייהמבוךתוךאלייאתלמדתיאני-הסרטיםדרך

כלאתלעשותיכולתילאכיהגוף,בכלדםעםגומרהייתיחזרה

אבל .זהעללהשתלטיכולתיולאלינעצרהיההדם .שנדרשוהדברים

למרתה.והראינולמדנודבר,שלבסופו

התפתח ,השניםבמשךכ,ךשאחרמיוח,דמאודיחסהרגשתיצ")י

אצלהדלרקואותיהזמינהומרתה ,בניו-יורקכשהייתיהיהשלווהשיא

שמתחתהחגורהאתילבשושהבחורים ,התעקשהמרתה .בלהקה

מדלדלהיהייזהיי .הרקדניםחגורתאתללבושידענולאלטייטס.

ךאיאותנודללמוהתחילההבניםלחדרוירדה ,התעקשהוהיאלמטה,

 .אמרההיאפהיי,ייעד .למעלההעסקאתולהעלותייייזהאתלשים

 ...הגרוןעדזהפהייעדיי ...פהעדיגיעיישייזהמנסהרחמיםמאז



אמיתיות,נשיםמאיתנולעשותצריכהשהיאהחליטה,מרתה'רותי:

בת-שללביתהאותנוהזמינההיא .שאפשרמהכלפוריות,סקסיות,

כמהועוד-אניגליה,אושרה,שםהיינודובנוב.ברחובאזשגרהשבע,

אותנולהלבישוהתחילהבת-שבעשלהארוןאתפתחההיא-בנות

היהזה .אותנוולאפרבאודםאותנולמרוחוסן-לורן,דיורשלבשמלות

 .עלינונפלזהמאיפהידענושלאמשהו,פשוטפלינישלמסרטקטעכמו
רקשעות,כמהוצחקנולכביש,ירדנובלילה,שעות,שלוש-ארבעאחרי

 .ההיאהשמלהאתליישהיוםעדמהעניין.להתפרקידכ

כמולהיראותצריכותייאתןנות:.הבלכלאמרהשהיאזוכר,אני :נתן

שאםההוא,הזמןשלהפרסומתחשיבתסוגזהכנראהנסיכות":

מכאן .רקדניתשהיאלדעתצריכיםכולםברחוב,הולכתרקדנית

מודרנימחולשביןלתחרותהביטוימאמצעיבאחדשמדוברגםהסקתי

 .מותהיוםעדנסיכההיתהעצמההיאקלאסי.לבאלט

נעמייעל,-יותרלצעיריםבנוגעמשהולומררוצהאני :שטרןנורית

אתעושותבצ,דשיושבותכאלהלהיותשנבחרנושלושואני,אורנשטיין

חיכיתיהאחרונה.בשורהעומדותהתפקידים,אתרואותהשיעורים,

שיעוריםלקחתיבמקביל, .-1966בהצטרפתיללהקה.להיכנסשנתיים

 .שליהראשוןהבימתיהניסיוןהיהזההנאווה".ב"גבירתיוהופעתי

והתחלתישנתיים,חיכיתיבצ'יק,ללהקהשקופציםמהיום,להבדיל
התקדמתי.לאטולאטהאחרוןמהתפקיד

שלעבודתה .פעםהתנסיתיבומשהו,להזכירברצוני :שמעון

קוהןרוברטאתהזמינושלה.חדשהיצירהעלמרתה

אתראתהשמרתהואחרילייבת-שבע",עבודהלעשות

אניתיקונים.כמהלעשותהחליטההיאהעבודה,

כיאותי,הזמינההיאהלהקה.שלהאקרובטהייתי

הכי"לד :ליאמרההיא .זהבכיווןבמשהוהתוכניתאתלפתוחרצתה

בואייעכשיו :ליאמרהוהיאהסטודיולקצההלכתי .יכול"שאתהרחוק

לבואדרדבאיזוליוהראתהככה"."לא :ליאמרהוהיאבאתי, .אלי"

ליוהראתהאותי,הוציאהפעם.בכלהיאבההצורהאתזוכראני .אליה

והרבהחדשמימדלינתנההזאתהמשותפתהעבודהלהיכנס.איד

 .לעתידלמחשבהחומר

כולנוהראשונות,השניםחמשבת-שבע",יילהקתשלזאתבתקופה

לאשם.בעליכוריאוגראפיםעםלעבודהזדמנותלנוהיתההועשרנו.

ביטוילידיבאשקיבלנוהמטעןאבלהעבודות,כלאתאהבנוכולנו

שנקראמהנעשנושכולנו,מענייןהכי.מאזהולידאחדשכלבפירות

הלןלאאחדואףתחום,באיזשהויצראחדכליצירתיים.אמנים

פרטלכלשאיפשרפתיחותשלבמצבהיינומסויימת.שיטהשללחיקוי

רואהאניזהואת .הכלליתהמסגרתבתודלו,המיוחדבכיווןלהתפתח

 .אזללהקהשהיהוחשוב,רציניכדבר

-1964בנכנסההיא .מההתחלהאיתנוהיתההאריסרות :גלוקרנה
מעלבעיותלהוהיובלהקהנשמתהאתהשקיעההיאחזרות.כמנהלת

עםלהתמודדיוםיוםניסתהוהיאקשה,לההיהמלכולנו.ותריומעבר,

היא .הגיעהאורדמןכשז'נטמהלהקהיצאההיא ,בעצםהבעיות.

טכניקתשלהבנהכי :יכולתהככל ,ביותרנאמנהעבודהעשתהבאמת

לה.היולאמרתה,שלהאמנותיוהכיווןגראהם

אובארץהיהזהאםזוכרתלאאני ,למרתהבקשר :שיינפלדרינה

פינהאצלכמו ,עצמםשהרקדניםרכילות,הלכהתמידבחו"ל, .......

~:.,~ i1 ~ if"; ' לאכי ,לזההאמנולא .הריקודיםאתשחיברוהם ,באוש ":' ";. 'J ,ו~"' . '" 'J ~,,;;חלוםייאתאלאיצרהלאהיאעבורנואיתה.עבדנוממש
.1->;, ',:., ' Y'·f ~· זהאתיי,דתפקיכלעלאמרושלההרקדניםאבל ."יעקבן
 ."יצרההואזהייאתיצר",בוב ,.' ~.,. J/ו
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גדולים,דבריםעשו .שבועותלספראפשרהלהקהסיפוריאת :משה

אתשיצרוהםהאינטריגות, ,הקטניםהדבריםדווקאאבל

בתחילתלעשותהלהקהרצתהמה .הלהקהשלהמיוחדההווי

 ,טשטושזהלאחרונהלישנראהמההתוצאהןומהדרכה

 .שהיהמהכלמחיקת
מרתהמה ,אזשהיוהמתחים.עללדבררוצהאני :רותי

לארבעה-חמישהאותונתנהאח,דתפקידלקחהעשתהן

ממששהייתי ,זוכרתאני .לשבעהלפעמים ,אנשים

לינתןזהאבלליןישסיכויאיזהואמרתי: ,קטנה

לאיםיבחשאולי ,תפקידיםעללעבודאנס'צ

לעבודחשובהיהוזה .אליהםמגיעההייתי
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מיידענולאהאחרוןהרגעעדאיתם.להופיעכדילאאפילועליהם,

יצרזהבו.תופיעאםבכלליודעתולאתפקי,דעלעובדתתופיע.

בהחלטהיואלהאבלמתחים,

חיוביים.מתחים

הזעם(נביאתקסנדרה,שלתפקידשבומחולעלכשעבדנוגלוק:תה

קסנדרהשלפני,ייקסנדרהעלהמשפטנוצרטרויה),העירחורבןשל

ובסוףידעו,כולןקסנדרה,עלעברוכולן ...כך"אחרוקסנדרהעכשיו

שתעשהחשבהלאאחתשאףהיא,.דווקאלוויןלאהזהאתעשתה

זה.את

לפניהאחרוןברגעבימתי,למתחאותנולהכניסרצתהמרתהגליה:

קסנדרההלנה,תפקידיאתידענוכולנוענברי:אהובהלבמה.העליה

לאתחרותשל ,בריאיםלאמתחים?דעתי,יצר,זהוקליטמנסטרה.

בריאה.

אחריכשנתייםבעצםשהיתהתמונהלתאררוצהאניאברהמי:גדעון

עכשיועדכי .ללהקהשמחוץלמצבאותהולקשרנוצרה,שהלהקה

 .הלהקהבתוךשקרהמהעלרקדיברו

 " THE BURNING GROUNO " 1975 ,האדמה"ייבערת
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הראשון,מהדוריותרצעירכרקדןהגעתי .-1966בללהקההצטרפתי

אףכלללאשליהקוזםהניסיוןכיבניסיון.ודאיאבלבגיל,לאאולי
-קראוסגרטרודעםוקצתכלבאריהעםמאודמעטמרתה,עםשיעור
 .שליהניסיוןכלהיהוזההתקבלתיהנאווה"ייגבירתיהמחזמרמןוישר

האחרונהבתוכניתקצתאיתהורקדתישחם,רינהעםלעבודהתחלתי

ורקדתיסוקולובאנהעםלהיפגשגםלייצאתקופה.באותהשלה

קודםהמעניין.'הקשרופההלירי".ייהתיאטרוןשלההאחרונהבתוכנית
ייבת-שבע"שלהקתתחושהליהיתהאבלתמים,נוראהייתיאוליכל,

ייהתיאטרוןכגוןהדבריםאתלחנוקכדיבאההיאלהיווצר,מתחילה

תחושהעלמדבראניהקטנות.הלהקותשערואתסוקולוב,שלהלירי"

תחושהזוהיתהאםקובעאינני .לייבת-שבע"מחוץשהיתה

היתההיאאבלסובייקטיבית,שהיאלהיותיכוללא.אואובייקטיבית

קיימת.

לראותלבואליהציעהנוריתמעניין.נוראהיהללהקההכניסהתהליך

באתישבאבן-גבירול.בסטודיומקקייל,דונלדניהלאותהבחינה.

אתשומעשהיהעדשלו,חומרמלמדהיההוא .איתושיעוריםלכמה

שללחומרעוברוהיה ... " Let's switch "אומר:היהואזמרתה,שלהצעדים

היתהכשמרתהשלו,חומרללמד-רצהלאאו-העזלאהואמרתה.

 .בשטח

ועודאניבארץ.כשהיתהסוקולובאנהעםעבדנותקןפהבאותה

רקישכיללכת.לאןלנואיןשבעצםראינן,אתהאזשעבדנורקדנים

שבהם,והטוביםהרקדניםמירבאתאליהשמןשכתאחתלהקה

עושיםךבעצםמהלשם.ןלאלכאןלאכזה.לימבובמיןנשאריםןהיתר

 .בדירתהאנהעםפגישהלנוהיתה-הזההיוםאתאשכחלא-ןאז

תיסעשהיאאחרילעבור,רוציםשאנחנוכ,ןעלודיברנןאליהןבאנו

דמעןת,שלבסצינההגיבהואנהייבת-שבע".בלהקתלנין-יורק,חזרה

ושתישבעואמונים,לישתישבעורוצהואניבי,בןגדיםייאתםאמרה

היתהלאןכמובן .זהאתלקבלליהיהקשהרגשיתאותי".שתזכרו

להתפרנסהיהשאפשרהיחידיהמקוםהיתהייבת-שבע"כיברירה,

ממנו.

השיעוריםשהתקבלנו.זוכראני .ב"בת-שבע"למבחןהלכנוןאז

אףשנייה.בפוזיציהלשבתהיום.עדשכואבתחוןיה,היוהראשןנים

תחןשתקראוס.גרטרודעםאלאמרתה,עםשיעוריםעשיתילאפעם

 .היוםעדליזכןרהההואהכאב

קצרזמןהכלבסךבלהקההייתי(אניהלהקה.בתוךליחסיםבנןגע

למשל,זןכר,ואנילחן"ל).ונסעתילעזובהחלטתיןאזכשנתיים,מאן,ד

ליצןרהתפקידים,אותםאתאנשיםלמספרלתת-בונגעומהאת

ולדחוףהאמביציהאתלפתחאמביציה,מתוךלחץ,מתוךהתקדמות

היום,לך.כאבנוראזההסיטואציה,אתכשחייתקדימה.אותה

אחרת.זהעלמסתכלאתהזמן,שלממרחק

הזכותאתקיבלתיאחדיוםבלהקה,שנתייםאחריסוף,סןףלדוגמה,

אתלעשותצריךהייתיאלקיים.אושרהשלוחוה"ב"אדםלהחליף

חרדתהיתהזוגעוואל,דאותו.ללמודעליוהיאמשה,שלהתפקיד

 !משהוהיהכברזההרימשהךשלתפקידללמודאלךאנימה,קודש!
הקטן,בסטודיואזעבדהואהראשונה,בחזרהלמשהניגשתיואני

ללמדמוכןאתהשלך.הזההתפקידאתללמודצריךייאנילו:ואמרתי
איךהלם!כזהליהיהזה ...ללמוד"לךהסרט,ייישענה:והןאאותיך"

שמאל,זהימיןהפו,ןהכלרואהמסתכל,אתהמסרטךלומדאתה

 ...מזהתלמדלךימין,זהשמאל
שנוצרה,התדמיתלגבידברים,שניעללהתעכברוצההייתירחמים:

 .ללהקהמחוץתמידשנוצרהתדמיתייבת-שבע".רקדנישלכביכול,
ביןבפנים,התרחשבדיוקמהידעןלאלמעשהשבחוץכשאלה

והיו .איתנובעיותלהםהיומבחוץ,שבאוכוריאוגראפיםהרקדנים.

ניקחאםללהקה.כוריאוגראפיהלעשותהזדמנותלהםשניתנהרקדנים,



היתהזואלינו?כשבאיצרהואריקודיםכמהקוהן.בובאתלדוגמה

לההיהמאסלו?סופיריקודיםקודםעשתהוינטראתל !שלוההתחלה

העבודותאתעלינועשוברוס,כריסטופרכמואורחיםביצירה.נסיון

דונלדגראהם,מרתהעםהעבודהלעומתאז .שלהםהראשונות

באו-פהלפצותבכללפחדנושאיתםרובינס,ג'רוםמקקייל,

שאנחנואמרה,שרינהזוכרואני .מתלמדיםבעצםשהיוכוריאוגראפים

עלינולעשותשבאיםהאלההאנשיםעלשלנוהעצמותאתשוברים

 .עבודות

שספגתימה.לספוגמאודארוכהתקופההלהקהבתודלהיותיצאלי

שיינפלד,רינהאפרתימשה-מוליכאןהספסלעלשיושביםמהחבר'ה
שלהמחליףהייתיואני .עושיםהםמהמאודחשובלהםהיה-ואחרים

עלאותםבצעתיולאשנים,כשבע-שמונהבמשדבריקודיםמשה

הקלעיםמאחוריישבתיפשוטבסרט.להסתכלצרידהייתילאהבימה.

בהופעות.הריקו,דאתלמדתי,וככהוהסתכלתי

זול,דברהיהלאזה .שלדתפקידזהמהלהערידלמדתיכזאתבצורה

איכפתיותמתודאלאאגרסיביות,מתודלא .יקרמאודמאודהיהזה

התפקידיםלגבי ,בהעוסקשאתההאמנותלגביהאמנות,שלענקית

לאושרה,לרינה,קרודבריםאיזהיודעמי-ועלבוןויזעבדםשהם

מסרהשהיאגראהם,שלהעבודותאתכשלמדולאהובה,לגליה, ,למשה

וכדשלי!"זהממנה,זהאתקיבלתיאנייי :חשוהםוכדליבהאתלהם

היתהבעצםייבת-שבע"להקתוכדהבמה.עלזהאתרקדוםה

 .איכפתהיהכי .כמטאור

יותרשנים 10-12אקפוץאםמידרדר.הדבראידראיתילאטולאט

הריקודאתלרקודהערברוצהמייי :שאמרוכאלהגםהיו ,מאוחר

רקדמיידעוכולםאז, .חשיבותאיןכזה.דברבכללאיןוהיום ?"הזה

 .הריקוד

כשהגענורקד.רחמיםשל,ךלסביבהלקיבוץ,כשהגענואושרה:

בנושא.התחשבותהיתה.יקדתיאני ,לאפיקים

הגיערובינסכשג'רוםהגעתי, .ספסל"ייכשחקניתכאןאנינדלר:אסתי

באירופה.שלכםהגדולהסיוראחרי , 1969בסוף " MOVES "עללעבוד

קלאסי.באלטזהמהרקידעתימודרני,באלטבכללראיתילאכןלפני

וכרטיסבאוטובוסנסיעהעלהוצאתיכספיכלואתמהקיבוץ,באתי

ייבת-שבע".שללהופעה

 :כדנראוהבמהעלהמתחיםמאוחר.יותרהרבהידעתיהתככיםעל

שראיתי.ממהכלוםהבנתילאהבמה.עלמנהיגיםשלקבוצהעלתה

ההצגה.בסוףולאההפסקהבזמןלאהכיסא,אתלעזוביכולתילא

הראשבאקסטזה,הייתירעדתי,כולי .בהלםהייתיאותי.הוציאהסדרן

היהאש,היתהשראיתיכניסהכלאשכח,לאאבלבכלל.עבדלא

להיכנסהחלוםבינוצרואז .מאזחוויתישלאמשהוהיהזה .חשמל

ייבת-שבע".ללהקת

אותי.מענייןלאגםזה .ליידועהיהלאהקלעים,מאחורישהיהמהכל

להתפרנס,בכדיבאלאשםאחדאףאחר:דברזהלהגידשרציתימה

כזאתלהקההיוםאין.אחדאחדחבר'ההיוהם .להתבטאאלא

בעינייםשראיתימהאז,נראיתםשאתםאידלכם,אומרתאני .בעולם

 .דופןיוצאתתופעהפשוטהיתהזאת-לשי

טריומוויראט.היוהמנהיגים,אפרתי,ומשהשיינפלדרינהגלוק,רנה

שבהלהקה,היוםעדאין .זמניבאופן ,הלהקהאתניהלואלהשלושת

משהובכללהיהלאזהקיבוצית,בצורהולא .המנהליםהםהרקדנים

 .ייסוציאליסטי"

השמותכלעםכמעטנפגשתיהאחרוניםבחודשיים :גיורא 8

 :אחדדבראמרואיתכם,שעבדוהכוריאוגראפיםכל .פהשהזכרתם

שלהענקיוהאגולריקו,דהחזקוהייצרהאנרגיההיתההמדהיםייהדבר

שאתםהיה,אותםשהדהיםומה .בשני"התנגשמיידשכמובןאח,דכל

אתלקחת-לכםהירשולאאםאפילועשיתםוכד-מסוגליםהייתם

המומחה .לעצמואותומסגלהיהאחדוכללכם,שנתנוהתפקידים

שרצה.מהעושההיההוא .אהודהיהלזההידיעהבה"א

כלולרסקלשבורשמסוגלכמישהוידועייאנילי:אמררובינסג'רום

אמר,הוא ...'בת-שבע'"שלהרקדניםהיואותיששברוהיחידים .אחד

 ...יישקט"היתהבעבריתשלמדהראשונהשהמלה

התפקידיםכלאתלמדנוכולנוהשני.הצדגםהיהאבלגלוק:הנר

בפעםלהופיע,הזדמנותאחדלכלנתןוהוא ,מהכלליוצאבאופן

הוא .התפקידיםכלאתיידעושכולםמאודחשובלוהיההראשונה.

 .אחדכלעםעבד

שאינניואמרתיאחדיוםאליוובאתיאצלו,אחדתפקידכשלמדתי

הוא-לקברעולהואנישבועלפנינפטרהחברתיכיחכזרהלהיותיכולה

לקבר,הלכתי .פעורבפהנשארתי .התפקיד"אתפיספסתאזייאמר:

 .תפקידוהפסדתי

עושהבאושפינהגםהיוםהאמריקאית.המקצוענותזו :שיינפלדרינה

זורקתוהיאייל,ךמהיודעיםלאהםחומר,מביאיםהרקדניםכד.

זוגבוהה,לרמהלהגיעכדיתחרות,וזאת .ועבדויצרושהםממהשעות

מהרקדניםלהוציאצרידבתחרות,לעמודצרידאחרת.דרדאיןהדר,ן
 .שאפשרמה

אתעשתההיאהישראליות.היצירותבעיבודמעורבתהיתהגםמרתה

מנחם.מכפרגלויהבעקבותפתח"יבת-יילהתלבושות

חושבתואנימופת.יצירתזובעיני .בניו-יורק " Moves "אתעכשיוראיתי

אבלקלאסית,לא .הכללמןיוצאתבצורהזהאתעשתה "בת-שבע"ש

ועשתההעולםבכלהופיעה.הלהקהלדברצרידזהועללהשוות.מהאין

מענייןמיאת .האלוהשטותיותהאינטריגותחשובותלא .שערוריות

 ?הקלעיםמאחורישהולדמה

איתנו,שעבדוהשניםבמשדהוציאהשלנושהלהקההאיכותאהובה:

אחדלכלשהיהמכיוון.וזהרפרטואררקלאזה .ריקודשלאיכותהיתה

המתחים.כללמרות ,ביחדעבדכןוזה .להציעמשהוואחד

יישעשועילמשל,פעם,שלייבת-שבע".להקתלעומתאקטואלימשהו

רקדהגראהםמרתהשלוהלהקה ,בשעתוביצעהשהלהקה 'מלאכים;
מאו,דיפהמאו,דנקיהיהעשושהםמה .שעברהבשנהבתל-אביב

 .היצירהכלאתשהרסבלב,דטכניאבל

קטן,היהאזלנושהיוההופעותשמספרלשכוח,לנואלגלוק:רנה

לאטלאט .נהדרשזהחשבנובתל-אביב,הופעותשתינויעשאם .יחסית

 .קהלשבאעדזמןלקחאבלהיו,אמנותיותהצלחות .קהלבנינו

לאורדממשיכיםמאיתנומעטיםמאוד.קצרהוארקדןשלחייומשד

הסיבותאחתגדולה.היאעושיםשאנחנובמההאינטנסיביותזמן.

בניהיינושלאהיא,גבוההכדכלאמנותיתברמההיתהאזשהלהקה

 .שנתיים-שלושכלהתחלפנוולאבוגרים,רקדניםכברהיינו . 17או 16 , 15

לאהיתרואילוחשוב.דברהיההבמה,עלשנוצרהאמנותיהמתח

 w .רכילותרקחשוב,

77 







ב ..-

דת נמ א

J L-:י' ____ .. > 
שנהשלןשיםבת-שבעלהקתחגגהבתל-אביבהסינרמהאןלםב

לתפאןרההתאןרהאתהפךהבמהעלשעלההערפללהןןסדה.

מעבר .מעלה ,מעלהמןצאלהןמחפשת ,נמןגההמשתנה, ,מקסימה

אןתהזאתמיןהשאלןת.הזכרןנןתעלןהזןרמתןבתנןעההאןרלמסכי

חיים?רןחבההפיחמיאןתה?הרהמינןלדה?מתינפלאה?להקה

העןלמי?המחןלבשמילמטאןרבינלאןמית?להצלחהאןתההפךמי

הןפעהבהןלנ,דהבינלאןמיהמחןלבפסטיבלהראשןנהבהןפעתהכבר

ביקןרתשלןתןמיםהאןריםשהיהמיכתבמהממת,הצלחהשהייתה

בהינףמחקהייבת-שבע :ברנסקלייבהנין-יןרקיהמבקר ,המחןל

אז, .בפסטיבל"שהןפיעןןהמןכרןתהידןעןתהלהקןתכלאתמחןל

בצמרתביןתרנכבדמקןםשבע-בתלהקתלעצמהכבשהבהןלנ,ד

הגבריתההןפעה ,הסןחפתהתנןפהכח .בעןלםהמחןללהקןת

 .בתדהמהןהביקןרתהקהלאתהיכן ,הנשיתמןל

רי
להקההסינרמהבימתעלמןפיעה ,כןאחרישנהםישלןש

רןצהאינהשאןלימתענינת,שלא ,יןדעתשלאאחרת

בימיםןגםתחילהשלההםבימיםהיהמה ,תעלד
רעים.ןאפילןקשיםשהיןכ,ךשאחרםיהאחר ,ההם

עברהאתשןיבישלפעמים ,אפןריםשחןרים,ימים

 .סטרןםבילשלההנהלהבימיהמפןאר.

וווק

~םש~כווהפםוהמ~צכווון, Vוני

מחשכותמ~והוונה,מואשיתה vהוה

הווותה.ויום

 ,קוהורוברט :היוגרפאכורי ,"אתיי

 ,רו(רחמ(ם ,שטר(ת(ורג ,םג(רקד

אגור(עקבום, 7צ( ,דב(רדוד

• COHAN זCELL", CHOREOGRAPHY : ROBER " 

• ERN. RAHAMIM RON זS זDANCERS : NURI 

O: JACOB AGOR זDAVID DVIR. PHO 
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מרקדניה ,הלהקהי.ממייסד ,אפרתימשה

יןבלאתלחגןגבאלא ,שלהןכןריאןגרףםיהראשי

בערבממקןמהקמהלאשיינפלדרינה .השלןשים

רןתי ,שטרןנןרית ,גתגליה ,גלןקרנה .הפתיחה

לבקשתקמןןהאחריםשארניפמלה ,לרמן

הכפייםמחיאןתלצליל ,הבמהשעלהכרןז

ןאז .התרגשתיאניגם .הנרגשהקהלשל

הבינןשישבן,לאחררקהזעם.בא

שהםהלהקהשלהמייסדיםהרקדנים

ןהןשבןת,הקמןתשלמגימיקחלקרק

אתלקשןרהמנסןתןמןזרןת,משןנןת

התחןללהשעליההבמה,עםהאןלם

מחןלשלןמרשימהסןחפתהןפעה

החןגג ,חגשהןאמחןלעכשןןי.

שאןתההלהקה,שלשנהלןשיםש

בפניהןפעהזאתהיתה .ייסדןםה

קהלבפני ,לפהמפהמלאןלםא

משתלהב,מגיב,נהנה,שנסחף,

נפלא!משתלב

הלהקה,מנהלאתזןכראני

 ,נהריןאןהדןהרקדןהכןריאןגרף

מטבעןןללהקהלראשןנהכשהגיע

זןכראניןזקןף,צעירנער .אמןעם

הראשןניםצעדיןאתצעדאיך

עלכךןאחרהלהקהשלבסטןדין

להתקבלביקשאיךזןכראניהבמה.

בנין-גראהםמרתהשללבית-הספר

 ,מןקדםשעדייןלןאמרןןאיךיןרק

יןכלכךןאחרכאןללמןדשעלין

הכןהנתאצל ,במקדששםלהמשיך

ןמבית-הל,ךזאתבכלןהןא .הגדןלה

אלהגיעבמנהטןגראהםשלהספר

דרךןהפליגשלה,בלהקתההבמה

 .שלןמחןזןתיןאלהמנהטניהנסיןן

לקצב,חזקהןבתחןשה ,שלןכן

 ,לתנןעה ,לבמהלחלל,לזמן,

לכאןחזרהןאןלצבעלקןל

היכןלתהידע,כלןאת

הזה.לערבלכאן,אתןהביאהזהןהכשרןן



היאהרימדןע?רןטשילד.דהבת-שבעהגיעהלאהזהלערבאבלכן,

שלאז,שלהרקדניםכלאתשאספההזאת,הלהקהאתשהקימה

בת-אתאיפהאליהם.הגדןלהגראהםמרתהאתשהביאהההתחלה,

שלהשלןשיםלחגיגןתלבןארצתהשלאבת-שבע,דה-רןטשילד?שבע

זאתשהיאשמה,עלשנקראתהלהקה,עםקשרכלשדןחההלהקה,

ממנהשלהשמהאתלהסירביקשהןאחר-כךאןתהשייסדה

כפיה.יציריצןרמאןתןןלהיפטר

בת-שבעשלהקתלשכןחאסןראחרי,שנהשלןשיםהיןםזאת,ןבכל

זאתהיןם,של

שלןשים,להשמלאן

נןעה,לבתיכמןממש

כשמרתהשנןלדה

הגיעהגראהם

ןלקחהלישראל,

בזרןעןתיה,אןתה

אתאזשלקחהכפי

הזאתהלהקה

לבת-שבעשנןלדה

עםיחדןהסכימה,

אןתה,לגדלבת-שבע,

לטפחאןתה,ללמד

לבת-כמחןןה ,אןתה

דה-רןטשילהשבע

עזרהשתמידזאת

לה.

בת-שבעלהקתלעצמהנבשהבהולנן,אז,

בעולם.המחוללהקותבצמותביותוננבןמקום

הנשית,מולהנבויתההופעההסוחפת,התנופהנח

בתןהמהקוותוהביהקהלאתהינו

הגדןלה,מרתה

שלהגדןלההכןהנת

מרתההמחןל,

הסכימההאגדית,

אתןלהקיםלעזןר

בטכניקההלהקה.

שלטכניקהשלה,

בחללהגןףשימןש

ןבריצפתה,הבמה

ןתפאןרןתבתלבןשןת

בלעדיתרשןתןנתנה

ימים.אןתםעדקרהלאכזהדבר .שלהבכןריאןגרפיהלהשתמש

בפעםנמסרןןללהקתה,עצמהעבןרשיצרהגראהם,שלעבןדןתיה

לאשעדייןידןעה,לאצעירה,חדשה,ללהקהןהןעברןהראשןנה

אתלרכןשיכןלהבעןלםלהקהכלהיןם .קיימתלמעשההיתה

מרתהדןלר. OOO,50כ-תמןרתגראהםמרתהשלהכןריאןגרפיןת

תלךשהאגדהחבלכאגדה.להשאררצתהשכל-כךהאגדית,הגדןלה,

חבל.רןחה.אתהבינןןלאידעןשלאהמחןל,במןתעלןתיעלם

נכחןארבטןבהמיהשלבסטןדיןבת-שבע,ייסןדלפני , 1963בשנת

שפירא,פרנסןאהברטיני,גארידה-רןטשילהבת-שבעגראהם,'מרתה

שכברהתפאןרןת,בזכןתןאני,החזרןת)מנהלת(שהיתההריסרןת

הצעירהגלןקרנה .בנין-יןרקגראהם,מרתהשלללהקתהיצרתי

שןרןת-שזןריםצעיריםןרקדניםהחזרה-האןדישן-המבחןאתמנהלת

בנין-יןרק,מרתהשלבבית-ספרהלשעברתלמידיםחלקםשןרןת,

היאןגראהםיכןלתםאתבפניהמציגיםתלמידיה,תלמידיןחלקם

 .להמחןצהןמיללהקהמיהפןסקת

-לרקדניםסביבפעםמדישהתקבצןמחןל,להקןתבארץאזהיןנכןן,
 ,קראןסגרטרןדשללהקןתהיןכןלפניןעןד .להןפעןתכןריאןגרפים

ןאםאשכןל,נןעהאלסקןבסקי,נעמיברטןנןב,דבןרהלןי-תנאי,שרה

לי.יסלחמישהן,שכחתי

שהיתהמיסןקןלןב,אנהשלהליריהתיאטרןןכבראזשהיהנכןן

המחןלשלזהמצב .גראהםמרתהשלהראשןנהבלהקתהרקדנית

להקיםלהחלטה,דה-רןטשילדבת-שבעאתשהביאהןאבארץ,

סטראכ,אליזבטכוריאוגרפיה: ,"ריבאונדיי

קורמוששוש ,צילום

, REBOUND", CHOREOGRAPHY: ELIZABETH STRAB " 

PHOTO: SHOSH KORMOSH 
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" LE EASE חLI ", ;סטראכ,אליזבטכוריאוגרפיה

קורמוששושצילום,יונגמן,יוסירקדן,

, LE EASE", CHOREOGRAPHY: ELIZABETH STRAB חLI " 

DANCER : YOSSI YUNGMAN. PHOTO: SHOSH KORMOSH 81 
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ולמזגלבת-דורלהצטרףבת-שבערקדניעללכפותמבקשתוכשהיא

עומדהכלאורדמן,ג'נטבהנהלתאחתללהקההלהקותשתיאת

שלהראש-יושבתוהיאלתמונה,נוספתאשהנכנסתכאןלהתפרק.

שאם ,היוםיודעיםרב'םלא .פורתלאה ,ואמנותלתרבותהמועצה
אחתאשהלאותההודותקיימתהיאעדיין,קיימתבת-שבעלהקת

כשחרב ,המשברוברגעהאמנויותשרתמעיןאזשהייתה ,הדויחי

הברונית,שלהעדןמגןהלהקהרקדניאתלגרשאיימהמתהפכת

שעמדווהתקציביםותפקידיהסמכותהשבתוקף ,היאזוהיתה

מנהל ,פזגדעוןשלובעזרתו .המשימהאתעצמהעללקחה ,לרשותה

ממשכןהצילו, ,ידידיםמספרועודישראל-אמריקהלתרבותהקרן

וכליון.מפיזורבת-שבעלהקת ,הלהקהאתהצילו

 ~ Lנ= ~ ו"L Jנ=

 30בת
היוהריכי .משלהלהקה

והיהבארץטוביםרקדנים

להקהלהקיםעז,רצון

 .קבועה

 .מצומצםקהלקהל,אזהיה

הרבהנשארובקופות

הזרימההברונית .כרטיסים

רצון,הזרימהכספים,

וכךוהתמדה,אהבהוהרבה

נפלאמפעלהקימההיא

 .חלוצייםבתנאים

מטובישהיווהרקדנים,

בארץהרקדנים

חלקם ,וכוריאוגרפים

וחלקםגראהםשלמלהקתה

המליצהשגראהםכאלה

עםלעבודבאו ,עליהם

הגיעו .החדשההלהקה

התפאורות,שלתכניות

עיצבהגדולנגוצ'ישאיסמו

בתל-וכאן,מרתהבשביל

הלפרין)(זאבשמןאביב,

שלו,בנגריה ,אותןמבצע

הוא .התערוכהבמגרשי

אחוזהגן IIאתמבצע

שהיאתפאורה , IIהמלחמה

 ,נפלאפסלכשלעצמה

 .כתפאורההמשמש

ומגיעהוחוזרתבאהוהיא ,גראהםמרתהשלכמובןהןהתלבושות

קולנועבאולםהנערכתהגנראלית,לחזרהעדומלטשתומלטשת

ותמהרוהומ :וסציל ,דו-דבודהוא ,'זרדייאי :םקדניר ,סאהרגיתהמאפיה:ריאוגרוכ ,וט"לחהיי

DREAM". CHOREOGRAPHY: MARTHA GRAHAM. DANCERS: YAIR VARDI. EHUD BEN·DAVID. PHOTO: MULA HARAMATI " 

בהרצליה.

שלהזההארוךהלילהאת ,הערבאותואתישכחלאשם,שהיהמי

 .ושותהושותהמסתובבתגראהםהקולנועבמתעל .הלהקהלידת

כלעללדידה-רוטשלבת-שבעלגמוליכלהסוףשסוףמאושרת,היא

שלהשהמחולותעל ,ואומללה .ההוהשניםבכל ,למענהשעשתה

 ,צעיריםורקדניםרקדניותידיעלמבוצעים ,עצמהשלהוהתפקידים

אחרת.בלהקהישראליים,

מותההמחוו,שוהנוווההנוהנתהנוווה,מותה

ניקהנטב .הוהקהאתווהקיםועזווהסנימההאנוית,

הבמהחללבהנוףשימוששוטנניקה·שוה,

ותשוהונתנותפאווותבתובושותוכויצפתה,

שוהבנוויאונופיהוהשתמשבועוית

היוללהקתם.כוריאוגרפיות

להערכהשזכונסיונותאלה

בינלאומית.

הזרימהדה-רוטשילדבת-שבע

חדשסטודיובנתה ,כספים

בעץריצפתואתוכסתה

אותועטפה .ולינוליאום

וחדריתאורהוסידוריבמראות

למשכורותודאגה ,הלבשה

מפעל-חשבונותומנהלת

הסיבוכיםכלעםתרבות

 .בוהכרוכיםוההתחייבויות

ששאינושהציבורומפעל

האולמות .בהחזקתולהשתתף

 ,ציםימערחוגיונוצרוהתמלאו

 ,המודרניבמחולהמאוהבים

המחול .בלהקהגראהםבסגנון

כשםשצרי,ךכפילתודעה,חדר

בחברהאחרתייתכןשלא

תרבות.שוחרת

ולפתעהמהפ,ךבאואז

האחות,אתהקימההברונית

הלהקהאת ,המתחרהאת

 ,והמפונקתהצעירההאחרת,

מתרחקתוהיאבת-דור.את

מלהקתה ,הבכורהמבתה

 .שמהאתהנושאתשלה,

ישיבותספורבאיןישבתיהקמתה,מאזהלהקהאתתיישליוו ,אני

דה-רוטשילדבת-שבעעםבתחילה ,השונותבוועדותוקשות,מרגשות

אתוחוויתיראיתי .פזוגדעוןפורתלאהעםובהמשךגראהםומרתה

לעתעד ,חוטיםפקעתטוויתשל ,הזאתוהנפלאההמסובכתהיהחוו

בארץהבמותמעלשריחפוהאלה,הנפלאיםהפרפריםיצאושממנה

ובעולם.

והנפואההמסובנתהחוויהאתוחוויתיואיתי

הנורא ,המעניין ,הנפלאהסיפוראתיכתובומישהו ,היוםיבוא

עצמהשמרתה ,תוהיווניהטראגדיותאחתכמושהואהזה,והמרתק

 ,מלאכיםהיולאהם ,לא ."מדיאה"-ילדיהאתהרוצחתאמא .רקדה

הזמוכל ,להודותמסוגליםהיוולאיכלולאהם .הרקדנים IIילדים IIה

 ,רגשותיהםאתכבשותמידלאהם .נדיבותהעללברוניתלהודות

הבמהעלאבלהחזרות.באולםקנאתםאתטענותיהם,תביעותיהם,

 .נפלאההיתההלהקה

יצאושממנהועתעוחוטים,פקעתטוויתשוהזאת,

מעושויחפוהאוה,פואיםנהםויפופה

בעווםווץבאמותבה

להקותלעומתהיאמה ,שנהשלושיםשלכךלכהקצרהההסטוריה

מסכתשהיושנה,שלושים ,כוובעולם?בארץםיאחר-תרבותיומפעל

שלו,בדרכואחדכלשתרמו,אדם,בנישלרבותעשרותשלמורכבת

כלפרשו,העתובבוא .שעשומהאתואהבוושהאמינווכשרונםמזמנם

וחידשוגופםעלחדשותעבודותויצרוהגיעוידועיםכוריאוגרפים

הםאףיצרועצמםהישראליםהרקדניםשלהם.ישניםריקודים
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ותורמיםללהקהשהצטרפוחדשים,צעיריםשובוכעת,

שלבהדרכתוהלהקה,אתומביאיםלהםשישמהכל

מאלההנבוהותהריקוד,מפםנותלאחתנהרין,אוהד

ומעולםמאזשידעה

משלהם,ןתרמןשהמשיכןחדשים,אחרים,באןןאחריהםלדרכן,אחד

חדשים,צעיריםשןבןכעת,לדרכם.הםגםהלכןלבסןף

ןמביאיםלהםשישמהכלןתןרמיםללהקהשהצטרפן

מפסגןתלאחתנהריו,אןהדשלבהדרכתןהלהקה,את

ןכךןמעןלם.מאזשידעהמאלההגבןהןתהריקן,ד

אןתםגםישכחן , Pתחתשיבןאןןאחריםהשנים,יחלפן

 ...להםקדםןמהמייזכרןןלאיידען,ןלא

ללאהסטןריה,ללאתרבןתאיוהריכיחבל.כ,ךשזהחבל

ענפיםאיוענפים,ללאעליםאיוצמיחה.איוהמש,ך

עללדברשלא-שןרשיםללאגזעןאיוגזע,ללא

חלקהיןתןללאמחןלןאיותרבןתאיוןפרי.פריחה

בשרשרת,ןחןליההמשךשאינןשהיה,ממה

אדםלהיותמסןגלשהאדםהזמו,כלהמתמשכת

תרבןת.ןבו

לשכןחאסןרלכו

אתהלהקהשלזהבחג

שיסדןאלה,כלןאתפןרתלאה

זן.נפלאהלהקה

ןהיאלאגדה,כברהיתהשלידתהלהקה,

יהרששמשןשלנן,התרבןתמעמןדיאחד

הנפלאים,הפירןתןהניבןהפרחיםפרחן

אןלםבימתמעלעלהןניחןחםשהבשילן

בחגיגןתנפלאיםערביםבאןתםהסינרמה

 Wלהןלדתה.השלןשים

סנסרךופולכוריאוגרפיה,סטרוינסקי",שלהמחולותייקרקס

והלהקהפזכירהרקדנים;הלורקה,וחבר(

RAVINSKY DANCE CIRCUS ". CHOREOGRAPHY: PAUL זS " 

HE COMPANY, DANCERS: NIRA זSANASARDO, AND MEM8ERS OF 

PAZ AND COMPANY / '--" , .--, ........ "'-
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מה, Iקית Iשנ 30ב·בת·שבעוהקתשעשתהתות Iהמפהךךך
I התמI ךI הךבתI שחותI ויביחסהI מחצךיI משקפיסישךאויס,ו

ת Iאמנח Iוטיפכמיההיחך Iחבך Iשבת, IIהתהבתהויךשחבךה
 . Iכמת Iייוהי Iמית Iהבינואבעשייהוהתמזגת Iוהיטבצךמית, Iמק

בזה,זה Iהתעךבבת Iחשש Iהעזהו, Iביובעצמי, / Iביטח .וס" Iכ
I השפיעI תמעוI המחנתI ישווI ישךאוייסצךיס

 .בכוובאךץ Iבפךטהקהבו
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 : m.ר-בארץישהראשןוהמחןלרסיטלמאזחלפןשנהמארבעיםןתרי
 .בת-שבעלהקתשללייסןדהןעד ,-1920באגדתיברןךהעלהאןתן

שלעבןדןתעלמבןססתהמחןלבתחןםהעשייההיתהשניםאןתוכל

שלזההיה ,-50השנןתעדלפחןתהדןמיננטיהסגנןומקןמיןת.יןצרןת

הרקדניןת,איתושהביאן , AUSDRUCKSז ANZה-הגרמניהמןדרניהמחןל

הרקדניןתמואחתכל .-30ןה-20הבשנןתלארץעלייתועם
אןרסיטליםןהעלתהיןצרת,גםהיתהישראלבארץהבןלטןת

ר.יןצביוההפרדהתלמידיה.שלקטנהלהקהבהשתתפןתמןפעים

כןחןתעלההסתמכןתנבעהבתחילהאםדעתו.על.עלתהלאןמבצע

הפכההיאבהמשךאידיאןלןגיןת,מסיבןתמקןמיים

השנייה,העןלםמלחמתבעתכאשרהמציאןת,לכןרח

שרןיההארץהיתההצנע,ןבשנןתהעצמאןתמלחמת

פעלןשבהוהקשים,התנאיםחרףאבלתרבןתי.בבידןד

כללרשןתועמדןשלאפיעלןאףהאמנןתי,המחןלחלןצןת

המחןלכאופרחמימןו,מקןרןת

ןאןמץ ,-40ןה-30הבשנןת

בןשראההקהלידיעלבאהבה

מהתרבןתאינטגרליחלק

בארץ.המתחדשת

הארץתןצרתהחלה-50הבשנןת

תןצרתעםלתחרןתלהיחשף

בקילןחיםלכאושהגיעחןץ,

שנןתשבאןתוהקהלדקים.

מןצרכלבהתלהבןתקיבלבידןד

ןלאיןתרביקןרתינעשהמקןמי,

נתפסשעתהבמהעןדהסתפק

רעבנןצרכפרןבינציאלי.בעינין

מבריקןתחדשניןת,ל, IIמחןלהפקןת

יןתר.ןמרשימןת

-50השנןתהמןגבלים,האמצעיםלמרןת
בכלאינטנסיביתבעשייהמאןפיינןת

 .האמנןתיהמחןללמעט-החייםתחןמי

למןסיקההפלסטית,לאמנןת ,לתיאטרןו

ןאילןתקציבים,הןזרמןןלמחןלןת-העם

ןהממסדחןרג,בונשארהאמנןתיהמחןל

הזאתלאכזבה .לןלהתנכרהמשיך

המחןלעןלםשלהמפגשהלםהתןןסף

המצןינןתהאןרחןתהלהקןתעםבישראל

מרתהשללהקתהעםןביחןדןהמעןלןת,

פעמים.שלןשבארץשביקרהגראהם

כוריאוגרפיה:ייפוגות",

 ,ש"נפלדרוכה

 •נדכראסתר.ורדייאיר ,·רקדנ'ס

אגוריעקבציכוס,כינטון,דרק

: CORNERS". CHOREOGRAPHY " 

. RINA SCHENFELD 

. DANCERS: YAIR VARDI. ESTHER NADLER 

DEREK LINTON. PHOTO: JACOB AGOR 

שהיההגרמני,המןדרנישהמחןלהתברר

אלאבארץ,התפתחלאבזמנן,מהפכני

לעןמתמיןשוןנראהשמריןעלקפא

ייפלאלא .האמריקאיהמןדרניהמחןל

נהרן-50השנןתסןףשלקראתאיפןא,

גראהם,שיטתאתללמןדצעיריםרקדנים

ןאלהמארצןת-הברית,עןליםרקדניםאצל

ללמןדנסעןלעצמם,זאתלהרשןתשיכלן

'"" 
.... 
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 ,סווקואאשרה :הפוכורואוגר ,"וגווותדודיי

גוראבעקו ,וםלצו ,בראוןוןעשמ ,אפרתושהמ ,םורקדג

, DAVID AND GOLIAT" , CHOREOGRAPHY: OSHRA ELKAYAM " 

DANCERS: MOSHE EFRATI, SHIMON BRAUN, PHOTO: JACOB AGOR 

 .שןבמעמאןתמשתקלןטמקצןעיתלהקהבארץשאיןביןדעמל,ייבחן

ןהקנייתהיצירתיןתפיתןחעןדלא .השתנןהרקדןשלחינןכןיעדי

 ,גראהמשלזן ,אחתבשיטההתרכזןתאלאאישית,להבעהכלימ

הטכניקה.פיתןחשעיקרה

בלהקהלבחןררןבינסרןמיגןהכןריאןגרףהרקדןלארץהגיע-1951ב

בתיאטרןן-בחר(הןאבארהייבהתרמהבאירןעישראלאתשתייצג

שלימןדהןןתיקןת,האמנןיןתשללחששןערהיהרןבינס .ענבל)מחןל

יןצרימשלהתפתחןתמאתלבלןמעלןלבלבדגראהמטכניקת

בדןייח .ישראלימקןרימחןלבארץליצןרהסיכןיןאתישראלימ

דברייאיןכך:עלכתברנןאאמריקה-ישראל,תרבןתלקרןשהגיש

שלהטכניקןתןבייחןד-שנלמדמהכללרקדן.זרהשהיאכטכניקה

ןאממאירןפהבאןתהןאמ ,המןדרניהמחןלןשלהקלאסיהבאלט

תןצאתהןא-זןלןמארץ

עשייתשנןת

עליכמ .אקספרימנטימ

אלה,טכניקןתללמןד

ןלהטמיעבהןלשלןט

תראןלאששןבעדאןתן,

רק .ןעןינןתכזרןתאןתן

תןכלןשבןלשלבתגיעןאז

משלכמ,ניסיןנןתלעשןת

יי.ןלהתפתחלצמןח

שלהיןןסדהעמ ,-1964ב

באה ,בת-שבעלהקת

המחןלתקופתלקיצה

ללהקה .בארץהגרמני

ברקהיושקמההחדשה

 .גבוההטכנולוגיתורמה

ה.יאלילהבןוכמעט

הלהקותלאחתהפכה

והמןבילותהמעניינות

עמדהבראשה .בעולמ

בת-הברונית ,המייסדת

דמותרוטשיל,דדהשבע

ונדיבה,איכפתית

באפשרויותשהתברכה

האמנותיתכיועצתולצידה,שלה.המחולחזוןאתלממשכספיות

 ,האמריקניהמודרניהמחולשלהרוחניתהאמהחדשה,ללהקה

שגרפההסופרלטיבימעתירותהתשבחות .עצמהגראהממרתה

המחולמפתעלישראלאתהעלתהבחויילבסיורימהלהקה

המחולינלאמשנוצרהירודהדימוילשינויהביאהןבבית ,הבינלאומית

כחלקעצמוראהשבע-בתעמשנמנהמי .-50הבשנותהמקומיימ

כוכבימ.אבקאפוףןהתהלךהתרבןתיתמהעילית

באהבת-שבע,והקתשוהיווסךהעם ,-1964ב

ווהקה .בארץהגרמניהמחוותקופתוקיצה

גבוההטכנוווגיתורמהברקהיושקמההחךשה

הוהקותואחתהפכההיאויוהבןוכמעט

בעווםוהמוביוותהמענ"נות
סטנדרטימהציבהי,דברוחבאזתיקצבהרוטשילדשדה ,הלהקה

 ,לרמתהבהשוואה .בארץאזעדמוכרימהיושלאוטכניימאמנןתיימ

יןצרןתשלפעילותאותהכל .חובבנינראהלבת-שבעמחוץהמחול

 ,סווקכאהרשואגרפוה:ווארכו ,"הוחוםדאיי

גוראבועקם,וצולאלק«ם,אושרה ,ןאורבשמעוןרקדגים,

, ADAM AND EVE", CHOREOGRAPHY: OSHRA ELKAYAM " 

DANCERS: OSHRA ELKAYAM, SHIMON BRAUN, PHOTO: JACOB AGOR 

ליהאהןפנןלאוש ,הקןדמימהעשורימאתהנייפאישותליאינדווידןא

התמקדנןתימאהןהמחןלהפמהמלהעלמהחלה ,מייכספמשאבימ

בת-שבע,-אחתבלהקהכולן

מקרבמרייןצילדשרןטדהפחהיט ,הלהקהלשןמהיקבתחילת

מלחינימ ,בברכתהבעבןדןתיהמ,שיתפןדמימצןאלה ,הירקדנ

עמעבןדהלשההחשפןתקיוןתהרןטשילדדהמ.יימקןמותפאןרנימ

 ,יימינרצשראלימימייןצרחיתצמורחימאהמיהכןריאןגרפ

ברמהלהקהשלברפרטןארלליכהלראןיןתןיהיהמישעבןדןת

כןריאןגרפימשלעבןדןת 35העלןהראשןנןתהשנימבשש .בינלאומית

עבןדןת-14מפחןתןלאע,שב-תבלמעןןחדיבמרןצנןקצתן ,ליימחן

שהמדןדיהעלעןמת .הלהקהמרקדנימילארישןגרפימיאכןרשל

דהיי :גלןקרנה .ינהגרמהכזחןלחניכישלדרכמהמחסנ ,קיבלן

שקדמןבשנימגמ .האמנןתיןןןיהכתאןעקבהמאןגררןטשילד

רנהןשלשליבתכניןתתמכהרןטשילדדהשבע-בתשללהקמתה

לדירןטשהד .הגרמניתמהאסכןלהמיןצרישללהאבןלאפלדנשי

 85 !הלהקהירקדנימתןךיצמחהישראלימהכןריאןגרפימשדןר ,האמינה



לא IIבמליםסיכמה ,בארץהנרמניתהאסכןלהאמניעלדעתהאת

שדרהי!עמןדלהםהיה

מסננןןמןשפעיםברןבםשהיןהישראליים,היןצריםשלעבןדןתיהם

ידיעלפןנקןהםכלל,ןבדרךבאהדה,התקבלןנראהם,שלהמחןל

האדםמטבע IIשנים.אןתןמאןירתמשהןשיקפהזןביקןרתהביקןרת.

לאןמיחשןב,מפעללאןתןהתרנלנןןכןלפליאם,אףלהתרנלהןא

נראהםמרתהשלבעזרתהרןטשיל,דדהבת-שבע.להקתששמן

הרקדניםאתללקטרקלאבאהשלה,הישראליםהעןזריםןבסיןע

ןעתה ,ישראליםמלחיניםןאףצייריםלעןדדנםאלאהישראלים,

 ,הישראלייםהכןריאןנרפיםנםבהדרנהבלהקהלהתבלטמתחילים

שבניסיןנןת ,כמןבן ,נאמרלא .עצמההלהקהמתןךהבאים

 ,ןהתחלןתאמנןתי IIהישנ IIכברנראההישראלייםהכןריאןנרפיים

כןחןתעידןדשלהעןבדהעצםאך ,במחןל IIישראלי"סננןןשל ,כביכןל

לניהןלנדןלההערצהבנןשמעןררתהיא-היאצעיריםישראליים

ישראליםכןריאןנרפים" : 1967משנתעיתןן(נזירזן.בלהקההאמנןתי

 .) IIשבעבתבלהקת

בנןשאיםלעסןקהישראלייםהלהקהיןצריהרבןשניםבאןתן

לןשהןדבקה ,החלןציםדןרקןדמיהם,שלבדרכםהלכןבכך .כיים IIתנ

העיירהמחיילקןחיםשהיןמנןשאיםהתרחקןהם .חןבבניםשלתןןית

ממששלבעןיינןתהמדינהלחייהראשןנןתבשניםשהתקבלןהיהןדית,

מכללהינתקשביקשן ,הרקדניםידיעלןנםהישראליתהחברהידיעל

הריכי,ך"התנניבןריאתבחןםאימצןהםזאתלעןמתלנלןתיןת.רמז

המיתןלןניהמן(ןכמןבןהספריםמספרהשראהשאבהנראהםאפילן

היןןנית).

"\ 

את .)' II (65יפתחבת IIהריקןדאתיצרהלמשל,שיינפל,דרינה

עצמה,נראהםעיצבה ,ברבןרשלאפליקציהןעליההתלבןשת,

של IIעיןןרתפרה IIבנחןם;בכפרהעתיקהכנסתבביתביקןרבעקבןת

 ,העינייםאתמכסיםשבןילדיםממשחקשמןאתששאל ,)' 67 (שינפלד

סןלמןת,(בלןנים,באביזריםמןשיששלהראשןניםהניצניםנראיםכבר

נןסףריקןדבן.להתמקדעתידההיתהששינפלדחבלים),

הבמהאמןשלבקןנפליקטעןסק ,)' II (69קלעים IIשלה,

) II הבמה

הפיתןילעןמת

העןלםשל

השקטר,האח

- IIןרכןתחןםעם

נלןקרנה .ה)יהתכנמתןך

 )' II (66באןהלנשים IIאתיצרה

האשה ,שרהשלפןרהיסעלהמבןסס

למען ,שפחהלבעלהןהעניקהרנשןתיהעלשנברה

לעת IIן )' II (67בבןאןת IIהריקןדיםןאתבן,לןתלד

בניללמחןלשהניע ,בראןןשמעןן .)' 70 (ציפייה"

יצר ,מצטייןספןרטאיהיהשכבראחרימבןנר,

בצן IIאתדןידבןןאהןד )' II (66ספןרט IIאת

שלסיפןרהעלהנשען ,)' II (66המלכןת

אביהפקןדתאתשהפרה ,אנטינןנה

שנפלאחיהאתןקברהקריאןןהמלך

עלןלשהדברבידיעה ,בקרב

הבחירה .בחייהלהלעלןת

העניקהבנןשאים

86 

במקןריןתבלטן .אישיתפהיןלחשעצמיילביטןמסנרתליןצרים

דןר"ן"עין )' 69 (רןבץ"חטאת"לפתחאפרתי,משהשלעבןדןתין

לןתןבמח .מנראהםהחןצהללכתםידרכחיפשתיאני" :אפרתי .)' 70 (

 ,בירןשליםבבתי-הכנסתתי·שראי ,אלמנטיםהכנסתיכבראלה

 . Dמגךאההחוצהללכת Dךךכו"חופשתו

שךאותו , Dאלמנטוהכנסתוכבךאלהבמחולות

עושךהוהוךות.במוסטוקה , Dבוךושלובבתו-הכנסת

עצמותהלקאהתוךמחולהבקשתשלהתנועה

ותו"' IIע'חטאתו,בנוסח

הלקאהתןךמחילהבקשתשלהתנןעהעןשר .היהןדיתבמיסטיקה

הלהקהבסיןרינכללןאלהעבןדןת !עןןית" ,יחטאתיבנןסחעצמית

אישיחןתםבעלמקןריתכיןצרת .מנדרםיצאןןהמבקרים !ל IIבחן

 )' II (65ןחןןהאדם IIב.שלההנישה .אלקייםאןשרהנםהתנלתה

חיןניצבעןהןסיפההןמןררבתהיתה )' II (66ןנןליתדןיד IIןב

ןאלקייםאפרתישליצירןתיהםעל .הלהקהשלהכבדלרפרטןאר

 .מקןריישראלימחןלשלראשןןנןןןבהןשישהביקןרת'אמרה

בדרךחשןבקפיצהקרשהיןבת-שבעשלרקדניהעבןדןת

התמעטן-70השנןתבתחילתכבראךכיןצרים,להתפתחןתם

לאחרשניםשלןש ,' 67בשנת .במסנרתהרליצןשלהםהאפשרןיןת

רןטשילדזההחליטההלהקה,ייסןד

ןלטפח ,בת-דןרנןספת,להקהלהקים

ןדנימנןרניןראשלמאמריהם(ראהאןתה.

בהלתמןךהמשיכהאמנםהיא .קרןןן)

אבל ,-70השנןתראשיתעדכספית

הלכןבת-שבעלרשןתשהעמידההתקציבים

נהימנההלהקהאיבדהלכלןמעלןהצטמצמן,

נםהחלזאתבעקבןתןאיכפתיןת.חזןןעם

המקןמיתןהיצירהלהיפרם.נראהםעםהקשר

 .העדיפןיןתסדרבראשעןדהיתהלא

בלהקהרקדןרןמנן,משה

 :שניםבאןתןחזרןתןמנהל

II ןבת-שבעבת-דןרבין

 ,נכספת'"אל'ואשריי

 ,ורדייאיי :גרפיהכיריאו

 ,ר'צפרתמר ',ורד'א'ר ;רקדנ'ס

אגור'עקב ;צ'לוס

." AS IWISH " 

, CHOREOGRAPHY: YAIR VARDI 

• DANCERS: YAIR VARDI 

: T AMAR TSAFRIR, PHOTO 

JACOB AGOR 



עידןדעןדהיהלאידןעים.יןתרכןריאןגרפיםיביאמיתחרןת,החלה

נראתהבת-שבעשןרשים.להכןתרציניניסיןןןלאישראליתיצירהשל

אמריקאיתיי.להקהכמן

כןריאןגרפיםהצלחה,בלאלמלא,ניסןשנןצרהעצןםהריקהחללאת

כמנהליהןמןנןהלהקהעםלעבןדזהאחרבזהשהןזמנןזרים

קןןהיהמנהל"לכלהתחלפן.הםשנתייםאןשנהמידיהאמנןתיים.

העבןדןתאתליצןרןרצןכןריאןגרפיםהיןייהםגלןק,אןמרתמשלן,"

בסו.ףאנשיםעםאלא ,חדשניםיןצר'םעםמיפגשהיהלאזהשלהם.

 ,ליצןררצינןאנחנןגם .שלהםהקריירה

 .קןדםייכמןלנןנתנןלאאבל

חדלהרןטשילדשדהייאחרישיינפלד:

מןנחתשמאכלתהרגשנןבנן,להתעניין

לתמןךשתפסיקחששנןצןןארנן.על

שמירתעלהיתההמלחמהבלהקה.

הסיןריםלנןשהןציאןהטןבהשם

ישראליםיןצריםפיתןחהראשןנים.

ההישרדןתיי.במלחמתהצידהנדחק

אןשרהאןמרתאחןרניתבמבט

אתעןדדהרןטשילדיידהאלקיים:

לי,נדמהאבלהישראלים,היןצרים

 ,אןתםהעריכהמספיקלאזמןשבאןתן

דבריםגםהין .בצדקשלאאןבצדק

אילןליבה.תשןמתאתשמיקדןאחרים

ןמאפשרתסדנהמקימההיתה

שהיןיתכןהרבה,לעבןדלרקדנים

יכןליםהיןןהםכשרןנןתמתגלים

לאאתאםיצירה?זןמהכילהתפתח.

הכשרןןלךלהיןתיכןלןעןשה,עןשה

לשןםתגיעיןלאבעןלםגדןלהכי

 .מקןםיי

שלחדשןתמקןריןתעבןדןתשתיהלהקההעלתה 1973-1970בשנים

ללאמחןל ,)' 73 (ייפינןתייאתיצרהשיינפלדרנהישראליים.יןצרים

אבסטרקטי,ריקןדהיה(ייזהשהשמיעןןמליםקןלןתמלןןהמןסיקה,

שלהחןפשיהזרםיצרהמבנהאת .ןדרמהסיפןרים ,דמןיןתללא

אחר .)' 71 (ןלחןדייביחדייפסיעהאתאפרתיןמשה ,)ייהאסןציאציןת

הכשרןןאלקיים,אןשרהמשלן.קבןצהןהקיםהלהקהאתעזבכך

ביקשההיאמשפחה.להקיםכדיהיא,גםעזבההנןסף,לטןהב

 :שריריעקב .ריקםהןשבןפניהאבל ,הלהקהעםליצןרךילהמש

הפנמנןיי.ליצןרהרצןןאת .רקדניםלהיןתרצינןיי

היההיהןדיהנןשאכאשר ,-1972ב

גיןןיצרבמחןל,מיאןסמחמתמןקצה

ללהקתיערייעמי-ייעמי-יםאתקרנקן

מנהלאזרןמנן,משהמספר .בת-שבע

קרנקןראההלהקהייאתחזרןת:

רןצהשהןאןהחליטבגרמניהבמןפע

כבןד.איזהכןריאןגרפיה.להלעשןת

מתאים.משהןלנןליצןרןצהרןשהןאמיןחדיםאנשיםשאנןאמרהןא

שיריםלןשאביאןביקשבדירהשבןעייםהסתגרלארץ,כשהגיע

הסבלעלדיברתמיד .ישראלשלןתקןמתהנפילתהלנןשאהקשןרים

 .המליםמשמעןתעלתאפילשלאכדימןסיקה,רצהלאהיהןדים.של

בנו,להתענ"וחךלהרוטש'לךשךה"אחר'

צווארנו.עלמונחתשמאכלתהרגשנו

בלהקה"לתמוךשתפסוקחששנו
אחריםבקטעיםישראל.ארץעםהתןףאתקישרכי ,תןףרקרצה

זהכיהריקן,דאתאהבןלאהרקדניםבמים.מלאןתכןסןתעלניגנן

עםהעבןדה .ןהדיקלןמיםבתי-הספרשלמסכתןתאתלהםהזכיר

זהזה.אתיישנאנןרקדנית:בר,גבימעידה .סיןטהיתההרקדנים

סןלן ,רןןרחמים .צחקנןייממשבקיבןצים.המסכתןתאתלנןהזכיר

לןקחשהיהישראלילכןריאןגרףאןי .מהנןשאייפחדנן :מספרבלהקה

הרבהשנעשהביקשהןאשןנה.היתההעבןדהצןרתגם .כזהנןשא

הכתיבהקבןצתייםבקטעיםרקהשירים.בהשראתאימפרןביזציןת

 .חןמריי

ג;זןל,רנה :היכוריאוגרפ 1ציפיה"לעת!/

הרמתימולה ,צילום ,רו(םירחמוק,לגרגה ,םגידקר

. IME FOR WAITING". CHOREOGRAPHY: RENA GLUCK ד

· DANCERS: RENA GLUCK. RAHAMIM RON, PHOTO: MULA HARAMATI 

שלא ,ישראליםיוצריםבפנינעןליםהלהקהשעריהיןשניםאןתןכל

שיצרה ,שרןןהימירלהיתהדןפןיןצאתבפןעל.הלהקהחבריהיי

שרןןנסעה-1958ב .לבת-דןרגםןאחר-כךלבת-שבעעבןדןת

ספרהבביתאןןליארדיבגשלמדן ,אחריםלישראליםןבניגןד ,ביילארה

ןמאריניקןלאיסאלןןיןשלבתי-הספראתהעדיפהגראהם,של

באןתםבארץכמעטידןעיםהיןשלאשמןת-קנינגהםןמרס ,לןאיס

הקימה-1968ןבלןאיס,ישלניקןלאיסשלבמןפעיםרקדההיאימים.

בבת-שבע,לעבןדהחלהלארץ,כשחזרהמשלה.להקהבנין-יןרק

החדשההרןחאתששיקפןבעבןדןתשלההרפרטןאראתןהעשירה

בארץ.לחדשניתןשנחשבהבארהייבאזשנשבה

ביןבעימןתעסקהללהקה,שיצרההראשןןהמחןל ,)' 71 (תמןרהייייב

חצןימעגלבצןרתקמרןןהןצבהבמהבמרכז .לאשהגבר

הזמןכלשנעחלקלק,קמרןןאןתןןילבהרקדניםביןןההתמןדדןת

המפגשעל .הזןגבניביןהפנימיהמאבקאתביטאהבסיסן,אתנהיןש

 87תנןעתיים,משפטיםלרקדניםיינתתישרןן:מספרתהלהקהעםשלה



חרגזה iזאתלעשותמוכניםהיוולאמוזרשזהאומריםהיווהם

תנועתישבמשפטלהם,יאמרתלאלו,רגיליםשהיוהתנועותממילון

הלהקהעםלעבודרגילההייתיעצובים,אושמחיםלהיותעליהםזה

להשהיתהרפרטוארית,להקהעםעבדתיולראשונה ,בניו-יורקשלי

העבודהאתאסייםלאשכך ,ראיתי ,משלישונהאמנותיתתפיסה

עללעבודשיכולה ,תנועתיתשפהלבחורמוכרחהוהייתי,בזמן

היהלאולכן ,האמנותיהמנהלהתחלףשנהכל .. ,האלההרקדנים

הכלליהמנהלפוסטל,שפנחסלאל,תודה ,עבודהעודיזמינואםברור

לעבודתירצאםבארץ,המציאותהיתהזושנה,כלהתחלףלא ,דאז
רפרטוארית,להקהעם

~-, 
i ' 

 ,רזושמכרכ'הכורואוגרפוה:

רלנדאסתר ,רקדנות

, MIRALI SHARON :ץCHOREOGRAPH 

DANCER: ESTER NADLER 
" 

בתנאיםלעבודולמדתיגדולהיהשניםבאותןבעשייהשליהצורך

ליוהיתהומקצועיתטובהלהקההיתהזוהקשיים,למרותכאלה,

בעקבותהפועל".אליוצאיםשהדבריםעלשמחהעשייה,שמחת

שני .)' 72 ( "ליריותייאפיזודותאתגםיצרה "תמורהייהצלחת

מצוינות,ביקורותוקיבלובחו"להלהקהבסיורישובצוהריקודים

והתפאורניםהמוסיקאיםכמולריקודיםוהדימוייםהנושאיםיי :שרון

כשתפיסתישראל,שלולתרבותלנוףשייכיםהיועבדתי,שאיתם

זמננוי.'בתיוצרתשל,היאשליהאמנותיתהעולם

המוםיקאיםכמולר/קוי/םם IIוהי/מו"הנושא/ם

לנוףכ/ם IIשה/ועבית/,שא/תםוהתפאורנ/ם

האמנות/תהעולםכשתפ'םת'ישראל,שלולתרבות

זמננו"בת/וצרתשלה/אשל/

ובעקבותיהםוהחרדהההמתנהשבועותהימים,ששתמלחמת . 1967

בכוחותאמוןיותרועימהאופוריהתחושתשהביאהניצחון

היתהלאבת-דור ,תנופהקיבלההכלכלה ,העצמיים

נוסדואז .-60השנותבסוףשהוקמההיחידההלהקה

וקולהקיבוציתהמחוללהקתהישראלי,הבאלטגם

בתחוםחדשה,תנופהידעבארץוהריקודודממה,

שיפורחלכמובן)(הגראהמיתהטכניקההוראת

היוהלהקותפתחיעלשצבאוורקדנים ,משמעותי

לקומפוזיציה,החינוךהיטב,מאומנים

זאת,לעומתבכלל,וליצירתיותלאימפרוביזציה

 ,שלאכמעטהממוסדותללהקותמחוץהוזנח,

ומספרמקצועית,ברמהפעילותהתקיימה

בשנותשחלםמי .וקטןהלךהישראליםהיוצרים

ממשבחו"ל,ללמודנסעכוריאוגרף,להיות-70ה

בתי- ,-50הבשנותהרקדניםלפניושעשוכפי

מלאוניקולאיסואלוויןקנינגהםמרסשלהספר

לארץלחזורהכושרלשעתשהמתינוישראלים,

שספגו,הרעיונותאתוליישם

קאישלמינויועם ,-1974בהתחוללשינוי '-

לשעבר,השוודיהבאלטכוכבלוטמן,

בת-שבעשלהאמנותילמנהל

לינדהעםבשיתוף(בתחילה

הופעהראהלוטמןהודס),

בשטוקהולם,הלהקהש'

שהגיעוהחליטהתלהב,

הואארצה,לעלותהזמן

המחולברכיעלגדללא

היהלאהמודרני,

ניחןאבלכוריאוגרף,

שלאובהעזהבפתיחות

לוטמן .קודמיואתאיפיינו

מיוצריםעבודותהזמין

בהכרחהיושלאישראלים,

בתקופתלבת-שבע,קשורים

במאיתירושלמי,רינהיצרהכהונתו

להבתיאטרוןשעבדהישראלית

ליידיבוק"גרסתהאתבניו-יורק,מאמא

תנועהעלשהתבססמחול-

הבוטותיאטרוןברוחמינימליסטית

היפני,



מחדשנפתחןהלהקהשערי

ןהיאאלקיים,אןשרהבפני

מקןםיי,לשן!ביימסעאתיצרה

אחרישנהמןןת,שסןפןמסע

במלחמתנהרגהטייסשבעלה

שלה,נןספתעבןדהיןם-כיפןר.

בשןאה,עסקהייאפןקליפסהיי,

במחןלטאבןאזעדשהיהנןשא

בניבהןמתןאריםהישראלי,

השמדהבמחנהמתרןצציםאדם

אלקיים: .חשמלייםגדרןתמןקף

גטןלמרדשנה 30יימלאן

ןביקשאליפנהןקאיןארשה

 .השןאהנןשאעלריקןדשאצןר

שניםמחכהשאנילןאמרתי

למהאבלללהקה,שןבליצןר

ביקשתיממשכזה?נןשא

זןכרתאניבשלן.והןארחמים,

יכןלה!אתרקיאןשרה,שאמר,

לגשתאיךלחפשהתחלתי

ישמדןעלהביוניסיתילנןשא.

בפיסןל,השןאהעליצירןתשפע

כלזהןלמהבשירה,בספרןת,

כיאןלי,בריקןד.קשהכך

פיסיזההכלים;הםהאנשים

יכןלתילאןפתאןםרגשית,לזהלהיכנסהתחלתימידי.ןישיר

העבןדהיי.אתלעשןתחייבתשאניהרגשתימזה.להשתחרר

ביתאתבשןןיץשניהלהישראלית,ןכןריאןגרפיתרקדניתסגל,רןני

האביבי!ייפןלחואתבת-שבעלמעויצרהקרןיצברג,הראלדשלספרן

כיןצריםאזהתגלןןרדי,ןכיאירשרירכיעקבהלהקהצעיריגם

 .רןורחמיםבהיצרכמן-כו .)' 77ניכספתייי,אלין(ייאשרמןכשרים,

עםפעםלאעבדןשכברכןריאןגרפים,שלחדשןתעבןדןתהןעלן

שעסקה )' 74 (ייטלטלהייאתשיצרהשרןו,מירליהכמןהלהקה,

כיפןריןםמלחמתבעקבןתהמדינהעלשעברההגדןלהבטלטלה

שלדימןייםיצרןןגםהחללאתעיצבןנעיםקירןתשל(ייהתפאןרה

שפןייםיי)לחייםצןהרמחפשתכשהחברהגדןלה,ןפירמידהמבצרים

עלהשפיע.ןששיינפלדרינהכיכבהשבן )' 75 (יימןנןדרמהייןאת

שאנןייהמשחקיםאתיצרהגלןקרינהכיןצרת.התפתחןתה

אפרתי,ןאפילןאנשים.ביויחסיםבמערכןתהעןסק ,)' 75 (משחקיםיי

דבןרההיאשגיבןרתןשקמתייי,ייעדריקןדלבת-שבעיצרעזיבתן,מאז

הנביאה.

ידןעהשהיתהבלהקה,רבזמומעמדהחזיקלאלןטמושגםאלא

סנסרדןפןלהאמריקאיהכןריאןגרףהןזמו-1978במנהליה.בשחיקת

עבןדןתמששפחןתלאהלהקהעלהעמיסשנתייםבמשךלהחליפן.

כמןהישראלים,שלהעבןדןתלחןייל.בסיןריםשיבץשאןתומשלן,

שנראהלמהבהשןןאהשמרני,אןפיבעלןתהיןסנסרדן,שלאלה

היהרענורןחמשבןבאירןפה.בארהייבהבמןתעלשניםבאןתו

ןכןריאןגרפית,רקדניתכהוזאבהשל )' 79 (ןיערייביצןתייערבה,

הכןריאןגרפיתשל )' 80 (ייקשריםייןכובנין-יןרק,שחייתהישראלית

ערבילהעלןתכדיהלהקהאתעזבהשינפלדרנהקןל.סיקיהצעירה

רציתישןנה.היהשליייהקןאןמרת,היאאמנןתית,"יימבחינהסןלן.

לעןמקי!לעבןדלהתפתח,

 . 2בת-שבעלהקתאתבת-שבעלהקת-1976בהקימהבמקביל,
הורשתהשלאהאם,ללהקהרקדניםעתודתלהכיוהיומטרותיה

אתלשרתאמורהיהבת-דורשל(ביהייסמשלהבית-ספרלהקים

ישראלים.ליוצריםניסיוניתמסגרתולשמשהלהקןת),שתי

קוימיששושצ(כוס:בורשטיין,אריהכוריאוגרפיה:שכושה",יי

HREE·· CHOREOGRAPHY: ARIE BORSTEIN. PHOTO: SHOSH KORMOSH ·ד

יימעיו :)' 77בישראל",יימחולהשנתוו(ראה:לנדרוניתהכןריאוגרפית

ולרקדניםצעירים,ומעצביםמוסיקאיםלכוריאוגרפים,היתוךכור

להםחשובהסדנאיתעבודהשלדרךאךטובה,המקצועיתשיכולתם

שהחלוהישראליםהיוצריםבפניסגוריםהיובת-שבעשעריבמיוחדיי.

ייחלושלההמסגרתנוסדהסוףשסוףקיוו,ואלהמניו-יורק,לחזור

להצמיחשיכולההפירותאתבעיתו.דברהיהזהכך.כלרבותשנים

באלטכמוומסורבלשמרנילמוסדצמודההיא(ואפילוכזוסדנה

קארלסוו,קארוליושלהמחקרקבוצתהמחישהפריז),שלהאופרה

 .שנהבאותהבארץשביקרה

ואתהשעהגוךלאתהב/נהלאבת-שבעהנהלת

בז/לזולוהת/חםהאמ/ת/,ובר/ענוןבמהפךהצורך

כמוטכנ/תמ/ומנ/םה/ושלאהצע/ר/ם,לרקךנ/ם

ו/צ/רת//םפתוח/םה/ואבלבת-שבע,רקךנ/

הסדנאית.הצעירה,הלהקהדלתותעלאפואהתדפקוהיוצרים

אחדותעבודותבצד , 2בת-שבעשללקיומההראשונותבשנתיים

הדהראשונות.פוסט-מודרניותעבודותשםנוצרושמרני,אופיבעלות

מחןליצרהניקולאיס,אלוויושלספרובביתמלימודיהשחזרהאורו,

באנגליהכוריאוגרפיהקורסשסיימהלנ,דורוניתקווים,-שעניינו

כפותתנועותעלשהתבססמחוליצרהקוהו,רןברטשלבהנחייתו

מביתכפרי,רחלההודיות.המודרותשלהסמליםבשפתהידיים

שדותיי,ייעודאתביוצרהזמנהאתהקדימהקנינגהם,מרסשלהיוצר

באנייי,ייהאניביותר,הנועזתהעבודההסביבה.איכותשנושאוריקוד

שלוקטווטקסטיםתנועהשילבההיאמגנוס.מיריהבמאיתשלהיתה

בנושאיםואילתוריםקבוצתייםתרגיליםאישיים,תיעודקטעימתוך

ברוחנוצרוהאחרונותהעבודותשתיוכאב.כעסשמחה,רו,ך

 89הטןטאלי.התיאטרוו



וזו,בבת-שבע,לתמוךחדלהרוטשילדשדהלאחרהוקמה 2בת-שבע

ממשרדמגיעהזעוםשתקציבהללהקההפכהרבים,משבריםאחרי

להםשיועדושכספיםחששו,האםלהקתרקדניוהתרבות.החינוך

אבל .בעתידבהםתתחרהשזוגםואוליהחדשה,לקבוצהיועברו

השעהגודלאתהבינהלאבת-שבעשהנהלתהיתההעיקריתהבעיה

לרקדניםבזילזולוהתיחסה ,אמיתיובריענוובמהפךהצורךואת

היואבל-שבע,.בתרקדניכמוטכניתמיומניםהיושלאהצעירים,

ריקוד'!לאייזההמוכרת,הטענהגםנשמעה .ויצירתייםפתוחים

התבךתה , 2בת-שבעשנולךהלאחרשנתוום

החניתחוךולהעשותלהתפתחלהשינתןה IIהתק

החךשניםהישראליםהיוצריםשל

בשנתיים 2בבת-שבעשהועלוהמעניינותהעבודותמכלולמתוך

הועברובאופיים,חדישיםהפחותהריקודיםשנילקיומה,הראשונות

כבר .להיגנזנגזרסטודיו,הופעותשתיאחריהשאר,ועלהאם,ללהקה

בבת-שבעכיחשש,יימסתמו :בישראל)מחול(בשנתוןלנדכתבהב-וו'

משלביבאחדונשכחגובשואולי ,ןוברואחידפעולהקוגובשלא 2
מטרות,אותומביןהראשונותוהעדיפויותהמטרות,וכיההרצה,

ההנהלההכללית,ההנהלה :הפרויקטממרכיביאחדכלאצלשונות

בת- ...הלהקהוסביבעםהעובדיםהיוצריםוכלהרקדנים,האמנותית,

 1. ' 1בת-שבעידיעלחנוקה 2שבע

 2לבת-שבעשיצרוהריקודיםכישנוכחו,הישראליםהכוריאוגרפים
נואשוהטובות,הביקורותלמרותהרחב,לקהללהגיעעומדיםלא

שנולדהלאחרשנתיים .הטוביםהצעיריםהרקדניםוכמותםממנה,

חודולהעשותלהתפתחלהשינתןהתקווההתבדתה , 2בת-שבע

הקוהוסט 19ו-9בכברהחדשנים.הישראליםהיוצריםשלהחנית

בתכניותלהסתפקנאלצהוהיאשלההרפרטוארשלהאמנותי

לבתי-ספר.המיועדותדידקטיות,

תקוםלאבת-שבעמטרייתתחתכיהמקומיים,ליוצריםמשהוברר

כזהמחול ,הקשהבדרךלהתפתח,החלעכשווי,למחוליצירהסדנת

וו';אשל,(רותאחרמחולשלרסיטליםצצותחילהלממסד.מחוץ

 ;' 81בו-ברו,ןמרים ;' 80תמים,יוסי ;'ו 8שינפל,דרנה ;וו' ,כפרירחל
זרםמשגבר .)' 83פרידלנ,דסאלי-או ;' 81בריאנט,ועמנואליוספה

שנועדבמחול",ייגווניםמפעל-1984בהוקםממסדית,החוץהעשייה

הזאת.לפעילותגגקורתלהעניק

אתבלהקהולראותארצהלחזורהחליטנהר~ו

יוצרבראשהעומךהקמתהמאזובראשונהביתו,

בינלאומווםמוניטיןבעלישראלי

המנהליםתחלופת .שמריהעלנחהלאמעולםבת-שבעלהקתאבל

-1980ב .לשינויהתקווהאתסיפקהגםאבללרועץ,לההיתההגדולה
משה .הישראליתליצירהבת-שבעשלבגישתהאמיתימהפךהתחולל

מונההלונדוני, PLACEה-בתיאטרוןהחזרותמנהלהיהו'-2שמרומנו,

 .קוהן)רוברטאומנותי:(יועץבת-שבעשלהאמנותילמנהלה

90 
עלחלםבלהקה,החזרותמנהלכשהיהו, Oה-שנותבתחילתכבר

הוותיקיםהרקדניםשאריתכהונתו,בתקופת .ישראליםיוצריםעידוד

אווירהצעירים,רקדניםמחדש.לוהקהובת-שבעפוטרו,אועזבו

הירארכיה.ללא ,צעירהלהקההיתהייזודור-כהו:אליס .חדשה

רומנוביוזמת !ליצור'אותםועודדוהשניאתאחדאהבוהרקדנים

הם .מוכריםלאקצתםשונים,יוצריםאליהםוהוזמנוסדנאותהוקמו

ברפרטוארשולבוהנבחרותוהיצירות ,בת-שבערקדניעםשםעבדו

 .הלהקה

יוצריםשלהיו '-80 ' 83בשניםבת-שבעלמעןשחוברוהיצירותרוב

ללהקהשיצרוהכוריאוגרפיםעםלה.ומחוץהלהקהמתוךישראלים,

בו-עמי,תמיתמים,יוסינהרין,אוהדבלום,פולנמנוהראשונהבפעם

 .קלייןוג'ייופרנקפורט,עלמהאווחייםאברהם,לאה ,דור-כהואליס
וסיקיורדייאיראלסקובסקי,נעמיפרי,יגאלשריר,יעקבגםוהיו

רב.זמוזההתבקשהשינויבלהקה.הועלוכברשלהםשעבודותקול,

אתלבת-שבעסיפקוולאחדשהדרךפרצולאאמנםההוהעבודות

היוצריםשלמאלהנפלולאהואבלזקוקה,היתהשלוהחדשהמנוף

היהכברזה .אוהדהיההקהל .שניםאותו aמחו"לשהגיעוהאורחים

לפיעבודהלשפוטמסוגלושהיהבעולםמופעיםלראותשהירבהקהל

החדהמעבר .-50הבשנותשרווחוהזריםהשיקוליםללא , Iאיכותה

מקומייםכוריאוגרפיםשליצירותשלהרפרטואררובביסוסלעבר

מהאתאהבהלאמההנהלהייחלקרומנו:חששות.עוררגםצעירים

אחורנית'!הלהקהאתלוקחשאניטענו .שעשיתי

בשנותרובינסשכתבהךבריםבזכרוןעוליםלפתע,

מממשות,רחוקיםכךכלאזשניראוךברים .-50ה

מציאותהםוהנה

קוהןבוב .למנהלהבלהקה,ותיקרקדודביר,דודמונה 1983בשנת

עללשמורלצורךמודעהיהדבירהאמנותי.היועץבתפקידנשאר

לאיזוןלהגיעביקשולכובינלאומי,רפרטוארעםלהקהשלהדימוי

נסענויי :דביר .מחו"ליוצריםהזמנתוביוהישראליתהיצירהטיפוחביו

שלנוברפרטוארשישלהראותצריכיםוהיינובחו"לרביםלסיורים

אתלטפחחדללאהואזאתעםידועים'!כוריאוגרפיםשלעבודות

דרורליאת-ימיםאותםשלהתגליתואתדור-כהואליסקול,סיקי

-גל.בווניר

 '-83בחדשים.קולותנשמעוובלהקהלבנוומלחמתפרצה-1982ב
כמו(ייסיפורמתללקזבה"ייאסאאתדודאיועפרהקולבואמיריצרו

עזבאחר-כךחליפה.מרסלהלבנוניהמשוררשיריבהשראתבדיה"),

נוצרהייחפלחץ",נהריןאוהדשלעבודתוגם .בת-שבעאתקולבו

אמירהעםלעבודותבלהקהמקוםהיה"לא .לבנוומלחמתבאוירת

 ,"בהלהישארמהרצווחזקיותרהיהשליוהרצוןוחברתיתפוליטית

בת"שבע,להקתיוצאיהםגםרקדנים,קבוצתעםאמיר.מסביר

 ,ירושלים")ייתמר(לימיםרמלהתמרתיאטרון-מחולאתהקימו

פוליטיים.נושאיםעלדגשהושםאכושלושברפרטואר

בעולםעתההמובילותהמודרניותשהלהקותהתברר,-90הבשנות

כוריאוגרףעומדשבראשוכאלהאלאהרפרטואריות,הלהקותאינו

דנסבנדרלנדסקיליאויירידוגמתהאישי,חותמואתהמטביעמבריק,

שכברנהריו,אוהדבשוודיה.קולברגבבאלטאקמאץאותיאטר

אתלנהלנקראבניו-יורק,עבדאבלבלהקה,עבודותמספרהעלה

החליטהוארח,ואאמנותיכמנהלשנהשלניסיוואחריבת-שבע.

עומדהקמתהמאזובראשונהביתו,אתבלהקהולראותארצהלחזור

עדייוהיאבת-שבעבינלאומיים.מוניטיןבעלישראלייוצרבראשה

שלהומעלהשהיאמהעבודותניכרחלקאבלרפרטוארית,להקה

נהריו·



אותומהיהק(בפועלבת-שבעאנסמבלהקמתאתשיזםהואנהרין

-בתשלהיעדיםאותםאתדגלועלחרתשלמעשהגיל-להד),איריס
קיבלהשהפעם .אלא .-1988בחלושהענותבקולשגוועה Zשבע

מלואאתהבתהלהקה

 .האםהלהקהמאתהגיבוי

גלילי,איציקדניאלי,ענת

בורשטייןואריהפינטוענת

מהיוצריםאחדיםרקהם

עימה.שעבדוהצעירים

למופעיםהגדולההדרישה

ואיכותהלהקות,שתישל

עלהצובאיםהרקדנים

מקומןעלמעידותפיתחיהן

בישראל.המחולבעולם

הדבריםבזכרוןעוליםלפתע,

 .-50הבשנותרובינסשכתב
כדכלאזשניראודברים

הםוהנהמממשות,רחוקים

מציאות.

תחתבת-שבע,להקת

שונהכהנהרין,שלשרביטו

שנותשלבת-שבעמלהקת

להאמיןשקשהעד ,-60ה

ישלהקה.באותהשמדובר

 .כדעםלהשליםהמתקשים

התפתחאידלעקובמרתק

שטמנהזרעאותוצמחולאן

דהבת-שבעהברונית

שמאחדמהאבלרוטשילד.

בת-עםאזשלבת-שבעאת

גאוותזוהיוםשלשבע

וגאוותחבריהשלהיחידה

לנושישכד,עלהקהל

 .כזוונועזתדינמיתלהקה

ם

שרוו,מורכ'הכורואוגרפוה: , "טלט.להיי

אנוריעjוב , Dצילורו(, Dיורחמשיינפלדרינה , Dרjודני

. TALTELA". CHOREQGRAPHY: MIRALI SHARON " 

DANCERS: RINA SCHENFELD, RAHAMIM RON, PHOTO: JACOB AGOR 
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ןדלאנגםעחחשמ

; 

יןשביםאנחנןמסכמת.לאגמןרה,לאאןה,דעםראשןנהשיחהזן
בת-שבעלהקתשלהןפעהאחריאןה,דשלמביתןרחןקלאבמסעדה

המןארים,העציםביןיפההבמה .הירקןןבפארקןאהלבאמפיתיאטרןן

החשןכים,הדשאיםעלהבמה,סביב .הרקדניםעלמקשההרטיבןתאבל

 .לבןערפל

r. ." 

.. ....... 

אןהב,הכיאתהבמהשהתחילןשאלןת,מיניכלאןהדאתכששאלתי

אני .מזהירןתןלאיהכיי,שלבמןנחיםחןשבלאייאניענה:ןכןי,שןנא,

לחהקצתהדשאעלבפארקייהייתי :ןהןסיףיהכיייי.מהיןדעלאפשןט

לאלמהןחשבתי,בעילןי,ןהייתיןקראתי,שכבתינמלים,עליןטיילן

 .וייקרןבןתיןתרלעיתים

' .. .. : 

.. 
0/' 
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הםהפרטיםכלעןבד.שןמר,מביט, .הלהקהעםתמידאןהדבפארק,

מאחןריטןבההאןירהעניינן.

החייםןעניינית.שקטההקלעים,

האמנים,משאריןתרהרקדנים,של

דמןיןתןתןבעניים.מפרכיםצנןעים,םה

אלהאןררדתעםנעלמןתמיןזעןת,קטנןת,

מחדריחןמקןתהןיןתרעןדןרזןתההלבשה,דחרי

רצינןתאיזןישלבתים.להסעה,בחשיכה,ההלבשה,

בתנןעןתיהם.ןצניעןת

נהריו,אוהדמאת "ייאנאפאזה

יונגמו,ויוסיבונפרקובפיסרקדניס,

דגווגדיצי;וס,

• ANAPHASE" BY OHAD NAHARIN " 

• DANCERS: PIM BOONPRAKOB 

• YOSSI YUNGMAN 

PHOTO:GADIDAGON 

ציןרכמןנראיםאןהדשלנפין

קןןיםהרבה-גיאקןמטישלדיןקן

חזק,רישןםהשניןעלאחדשעןלים

לאהכביכןלהמרןבים,קןןיןשהצטברןת

העינייםכשרקחזקןת,פניםיןצריםמןחלטיםן

העינייםןסביבהןאהכאב,ןההבעה,ןהמיןעיגןלים.

בתןכן.לא

כיטעןת,זןאבליהירןת,שלתחןשהשמעבירלגמריזקןףגבישלאןהד

איזהגםהזןבזקיפןתישזאתבכלבגב.חבלהשלתןצאההיאהזקיפןת

זמןלילקחןלרע.לטןביחידיןת,שלגדןלה,בדידןתשלאןליאחר,טעם

משתמשיםשאנןשלן,לתדרהשיחהאתלכןןןאןה,דעםלדברללמןד

מןשחןקןת,מאמירןתלחלןטיןנקימקןםשלמדי,נדירןתלעיתיםבן

העמןסבמחסןהממןחזרןהשמןשהמחשבהמעצלןתמאלין,המןבן

ייתרבןתיי.של

עצמי,עלכברזהמדבר,ייכשאניאמר:ןאןהדדברנן,

עלקצתדיברנןאזעצמייי.עלמדברלאכשאניגם

ןאןהבמכבדשהןאזהעלבלהקה.הרקדניםןעלהמןפע,

מהםאחדכלרןאהאןהדשלהם.המיןחדןתהאיכןיןתןעלאןתם,

מקיןמןחלקהןהמגרעןת,גםשלן,שהאיכןיןתשלם,כאדםכיחדי,

האיכןיןתייאחתאןמר:הןאנפלא,רקדןיןנגרמן,יןסיעלכרקדן.

הןאתמהון,שלגבהמרימהשאניאחרימןסיקלי".לאשהואשלו

אפילולעצמי,מפרשתאניכלומר,כד".כלישרייהוא :מוסיף
מצאהוא.טכנית,עליןמשפיעהלא ,אןתומפתהלאהמוסיקה

 .הקןשיעללהתגברדרכים



וןולכוהד,אעםלדברודללםזםןלילקח

בוםשתםשיםשאנושלו,לתדרהשיחהאת

לחלוטיןנקיםקוםשלםדי,נדירותלעיתים

םעצלותםאליו,המובןםןשחוקות,םאםירות

העםוסבםחסןהםםוחזרוהשםושהםחשבה

ות"ייתרבשל

הכי,אצלןשאיןאמרשןבהןאאןהב,הכיהןאמהאןה,דאתכששאלתי

 ,,צייראחדאישעלמצחיקספןרסיפרןהןאטןב,זכרןןלןשאיומשןם
ארבעיםכברזהאתעןשהןהןאפרןת,לצייראןהבשהכי ,מכירשהןא

פרןתספרדיןת,פרןתאנגליןת,פרןתןמציירלארץמארץנןסעהןאנשה.

 ,רןעמתעבאניאמר,מידשןנא,שהןאמהעלכשדיברנןאבל ...שבדיןת

זהןת-שטנירןעהןאשבעיניןמהשלרשימהמנהןמידבי,שישזהגם

מפחידהרןעןציןת.דןקטרינהמיליטנטים,המןנים,שלזהןתאידיאןלןגית,

יןצרת.לחשיבההפןכיםהםהללןהדבריםןכלמנצח,הןאיכ

אתלעשןתבפינלנד,לעבןדלנסןעעןמדאןהד

מדי.מעטבארץשהןצגריקןדייפרפטאןם",

אחתןשעהמתמשך,יןםאןרעכשיןשןררבפינלנד

מלןןהלהקהעבןרןמחפשיםבלב,דדמדןמיםשל

 .החדריםאתלהחשיךתריסים,בןשישמיןדח,

הםהצפןנייםןהחןשךהאןרעם·שהפיניםכנראה

באלטשלהכשרהבעליהם .לאןהדמיןחדאתגר

פיזיתענןגזהקלאסי"לרקןדנהרין:אןמרקלאסי.

שלנצחןן,שלתענןגגםבתןכןהכןלללרקדן,

קלאסייםלרקדניםלתתמכשןלים.עלהתגברןת

משהן.בהםפןתחלזןז;להםלתתנכןן,לאלרקדו

קלאסידן·רקשלהקןשיעלמתגבריםייןאיך

ןאןהדשןאלת,אני-"אחרת?ללמןדלנןעהצרדי

נמצאיםלאשהםלזמןאןתםמחברייאני-אןמר

אתןלןבשיםהשעןראתגןמריםכשהםבסטןדין,

מישהןעםלעבןדןמאפשרדר,ןקיצןרןזההג'ינס,

 " ...טנגןעלמתיםגםהםשנתיים.במקןםשבןע,

להחליט,חןפשילהיןתמזלברשהןאאןמראןהד

היאהחכמה.הפןךלחשןבדעתן,אתלשנןתחןפשי

שןבמדברהןאכךןאחראןה,דאןמרלדעה,מעבר

אלמחןבראחר,בהקשרזהאזאבלהחכמה,על

פארטארןןבמןסיקהשלשעןברהדק,החןט

) Arvo Parl (. בדבריםמדןברעדייןעכשיןאבל

 .יןתרפשןטים

עלמתעקשלאאני ,חדשמשהןלןמדשאניברגעיי

ןאנן .להשתכלל"שלעניןזההקןדמת.הזןןית

עכשין,קןראשאןהדברןדצקי,ליןסףמגיעים

מכהכמןקצתהיאהחלטהייכלאןמר:ןברןדצקי

לחןפש".

כמןקצת,שהיאאןמרהןא ,בשירהישןזהןלסלןח,לןןתרלוחשוב

 .כחשלהאמיתיתהעמדהוזוהסליחה,שלמהמשפחהזהותפילה ,תפילה

יצירה ,פארטארוושללמוסיקהייארבוס",עלשאלתיהזהבמקום

 ,גמורותלאקתדרלותכמושהיאהמוסיקהבליווידתית,לישנראית

כמויותרהיאוהמוסיקה ,אנושיהרגשתידווקאב'ארבוס'יי :אומרואוהד

גדוליותרשהואלמקוםמובילהזהוהחוטקתדרלה.לאמחבר,דק,חוט

הואהאלהיםבוהמקוםבעצםשהוא ,לתתיכולשאנימהתשובה

םימדבראנחנו .לרגליו"כעפר ,וכאפסכאיןאנישלעומתוהדבר ,החכמה

מתחילהייהתנועהשלו.הסיגופיותעלהאוגר,עםיוסישלהריקודעל

 ,וירטואוזיותירכשושהרקדניםרוצההייתי .חיהשלראשוניממקום

שתטייל ,חיהעםלעבודניסיתי .החיבורמזה ,שלהםלהתנהגותשתהפוך

 ".לאוגרהגעתיובסוףהגוף,עללי

 OHAD NAHARJN. PHOז O: GAOJ DAGON ,ו(גדיגד ,םילוצ ,כהר'(אוהד

בשירה,יש,וזהוחולסלותרולולובחשהכי

תפילהכםוקצתשהיאאוםר,הוא
פעםכל ,שינוישלפוסקבלתיבתהליךנמצאיםאוהדשלהריקודים

איזהיש ,"גולובמלכותייאתאו "קירייאת ,"שחורייחלבאתשמעלים

הרעיון.שיכלולאחר,דגש

אלובעצם ,השירהואלברודצקי,ואלהחופשאלחזרהמתגלגלתהשיחה

הכישבעצםאוהד,אומר.ואזושינוילימודשלפוסקתהבלתיהתנועה

האפשרותייהדינמיות,נהרין,אומרהזה",ום( rבמעבודהשלהיתרוןייזה

 93מפסיק.הואהזכרוןבליקיוםאין,ולמחולזכרוןזה.תנועהשינוישל



 l... u ' lיכJג
אליוךגב'עםמשוחח

אףבעצםאני ,לשנותמפסיקלאואניאותו.לרקודשגומריםברגעלהיות,

מזדקןייקירומחיי,ךפתאוםמוסיףהוא ,ייקיר"מרוצה.לגמרילאפעם

לאהיא ,סדקים'עםקיר'העבודהעלפעםכתבהמישהייפה.זהאבללי.

היאולפעמים ,מזדקנתעבודהכליפה.נהיהזהעכשיואבל ,לזההתכוונה

יין."כמומשתבחת

ראהואההדשא,עלשפעם,לי,מספרוהדא

כוסותשתילהוריולהביאשהלךקטן,ילד

קצתישמהןשבאחתוראהבהן,והביט'ין,

הדשאעלהלךוהואבשניה,מאשרפחות

לשניה,אחתמכוסמזגהזמןוכלהגדו,ל

שהואבטוח,שהיהעדמזג,ושובוהשווה,

שוותכוסותשתימביא

קורמוששוש ,ום 7וצאנשרד, 7בופ 7וופוו 7ארז ,םורקדנ ,ןוהרנאוהדמאת "ארבוסיי

ARBOS" BY OHAD NAHARfN. DANCERS: EREZ LEVf. PHfLLfPE BLANCHARD. PHOTO: SHOSH KORMOSH " 

 ,ו"סבורטייאת :רקדניות ,)"זהייאנאפא(בהשראתכהריואוהדמאת "ךוולודיםסיבתיימ

דגוןוגד ,ום 7וצבת-שבע), 7(אנסמבפרנסדנה,נווסאורוס

DANCE PARTY" BY OHAO NAHARfN (fNSPfRED BY " 

, ANAPHASE"). DANCERS: LfAT WA YSBORT, fRfS NAfS " 

.) DANA PARNESS (ENSAMBEL BATSHEVA 

PHOTO: GADfDAGON 

~ 

קיימים,זזים,אנשיםבןהאןפןשירה,יי .השראהמקןרןתעלדיברנן

שיןצריםאנשיםיששירה.כמןיןתרהםשליהריקןדיםמירן.שלהציןרים

אתלתמצתהמשןרריםעלכי ,שירהאןהבאניפרןזה,שהםריקןדים

עלבחןץ,הפניםמקבלןתבאחת ,שפעם,לימספראןהדאזהתמצית."

...... 



והביטיין,כוסותשתילהוריולהביאשהלךקטן,ילדראההואהדשא,

עלהלךוהואבשניה,מאשרפחותקצתישמהן ,שבאחתוראהבהן,

עד ,מזגושובוהשווה, ,לשניהאחתמכוסמזגהזמןוכלהגדול,הדשא

 ,שוותכוסותשתימביאשהואבטוח,שהיה

כאילוהנראים ,הרביםהקווים

פניודיוקןאתהיוצריםמפוזרים,

אתהזמןכלמשניםאוהד,של

 :פעםכתבג'אקומטי .צורתם

הגדולה,ההרפתקהייההרפתקה,

ועולהמתגלהכיצדלראותזה

אותןעליום,כלמוכר,לאמשהו

המסעותמכליותרגדולזה .פנים

היהכשכברהערב,סוףלקראת

השתתקוכברוהמלצריםמאוחר

אמר ,בפינהשלהםלשולחןסביב

אוהב,שהואאוהדפתאום

 .אנושילא,לקורלקורלהתחבר
שגילה,אחריאמרהואזהאת

טובהכייוצרהואשבעצם

לא ,פושריםמיםשלבאמבטיה

אליובאיםוהרעיונותצף,זז,

במדיום.כמו ,דרכוועוברים

עצוב,אוהאםאותושאלתי

עצובאני ,ייכן :ואמרצחקואוהד

מוחלט".

דגווגדי ,לוםיצ ,פיקליוברקדו'ו,יהרנאוהדמאת "שחורחלביי·

UVA L PJCK , PHOTO: GADJ DAGON ץ, OHAD NAHARJN, DANCER ץBLACK MJLK" B " 

הואאוה,דשלסולויהיה ,"גולובמלךיינקראשקודם ,"גולובמלכות"ו

 .בשםסודישכיסו,דבעצםוזהמישהו,שלחיבהשם

 "ויתורייהמלהנראיתאיךלראותבנסיוןשליבפנקסלימקשקשאוהד

אקדווזה .לקרואשאוכלכךהפוךגם ,בעברית ,בלועזיתכתובה,כשהיא

 ,החדשההעבודהשלשמהיהיהזהאולי .הצורה ,הצליל ,בעיניוחןמוצא

ו.שלנהנזעםבקיוםבשימושלאכברשמזמןיפה,עבריתמלהויתור".יי

 .ויתור"יי .לנשוםאפשרפתאוםכאילו

לבקרוהלכנודלל,סוזןמרכזשסביבבסימטאותסבובעשינולמחרת

פעםשהיה ,ההרוסלורנסבבית

ועכשיו ,ריקודיםעםמהודר,קפה

להיותאמורהיהשם .לגואלמצפה

איןאבלהלהקה,שלהבאהסטודיו

אומר ,"מקוםצריךייאני .מממן

 ,חומרזהימא·חשוב"לאאוה,ד

מולעומדיםאנחנו ".לרקודמקום

מין ,צה"למוזיאוןשלהשער

בולראותשאפשרענקמיתחם

השיחרורממלחמתישניםטנקים

ישוסגורים.םיגדולמבניםוהרבה

משרדשלדונםארבעיםשם

ייאלפיים .מישהולפואומר ,הבטחון

אומר ,אלפיים"רקצרי,ךאנימטר

 .אוהד

נעצריםהםשכאשראנשים,יש

 ,משהואומריםאו ,מקוםבאיזה

לאמשפטשובל,מיןשםנותר

אבל ,קדימההולךהגוף .גמור

בכווןמביטעדייןכאילוהראש

למקוםממקוםעובראוהד.הישן

כולו, ,שייריםבלילדיבורומדיבור

אצלהפניםשלם. ,גזורכאילו

כאשרפעם,ובכליחידיים,הםאבל ,קוויםמעשרותמתהוויםג'אקומטי

כשחזרנןשחשבתימהזההראשןנה.בפעםכאילןזהבהם,מתבןננים

סימן,להותירבלימשם,הלךכןלןוהןא ,"שלןםיי .הקפהביתלידןנפדרנן

 ~ .דינפנןף

קורמוששושלום~יצ ,אלמורדילויונגמו,יוסי,וילארז ,רקדנים,נהריואוהדמאת "ארבוסיי

LAN ELMORE, PHOTO: SHOSH KORMOSH ץUNGMAN,. D ץOSSJ ץ, OHAD NAHARJN, DANCERS: EREZ LEVJ ץARBOS' B " 

שחןר"ייחלב .מעברמיןלגהינום,העדןגןשביןהמקןםזהייארבוס"

ראהאןהדהעןלמןת",יישניבפסטיבלבספןלטן,שפעםבגללכךנקרא

 "שחןרחלביישזהחשבןהןאנרן",לטה"כמןלןשנראהשלטפתאןם

 .השלטעלכתןבשהיהמהלאבכללזהאבלמןצלח,שםושזה
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בת-שבעלהקתעבורשנוצרומקוריותיצירות • ,תאורה :תא' ,תלבושות :'תל ,תפאורה :'תפ ,מוסיקה :'מ ,כוריאוגרף :'כור

הגן.בכות

קייל-מקדןנלדכןר',

ןדלבארנסט ,'מ
דראארנןו ,'תל

הוכעבר

קןהורןברט, , Iכןר

לסטרו'יןגי ,'מ
מארטיוןןלטר ,'תפ
אדרארנןו , Iתל

הרודיאד

גראהםמרתהכןר',

נדמיתיהפאןל , Iמ
 ,י'נגןצמןאסאי ,'פת

הםאגרמרתה , Iתל

 ,רןזנטלוג'י ,'את
וכחוללים •

קןהורןברטכןר',

סןרינאדקארלןס ,'מ
דארארנןו ,'תפ

פארק.לוכה
קןהורןברט , Iכןר

לסטרוי Iגןי , Iמ

מארטיוןןלטר , Iתפ
אדרארנןותל',

הליוכודדרד
גראהםמרתהכןר',

דאב-אליםלח ,'מ
רןזנטלוי Iג ,'תפ
אדרארנןו ,'תל

הוכבודלתוד
גראהםמרתהכןר',

מנןטיקארלןגי'ו , Iמ
גראהםמרתה ,תפ'

נןגןצי'סאמןיא , Iתל

דוכיוןוטעוטועי

נטריןאתל , Iכןר

בלוספןל , Iמ

דאררנןוא , Iתפ

ך ~,Eכ 5:!

אפל)(אחוסרבכד
גראהםמרתה ,'כןר

שביזןסלקר ,'מ
תכלתםייחתא',

כוקטירן

מק-קיילדןנלדכןר',
הרדיו ,טלןאיס ,'מ

יפתח.בת

שיינפלדרינה ,'כןר
סתרמרדכי ,'מ

שרירדרו , Iתפ

תכלתםייח , Iתא

הוכראות.אוהל
קןהורןברט ,'כןר

שריףנןעם , Iמ

קרןןודני , Iתפ

תכלתחיים , Iתא
וכלאכיםוטעוטועי

 , Iכןר

 :'מ

תפ',

תא',

הגן

גראהםמרתה

ז'ןיןדלןנןרמו
גראהםמרתה

רןזנטל,יו Iג

 •תכלתחיים
הוכלחוכהאחוז

גראהסמרתה , Iכןר

סןרינאדקארלןס , Iמ
נגןצי'איסאמן ,'תפ

גראהםמרתה ,'תל
רןזנטלגי'ו ,תא'

וחוהדאם •

אלקייםאשרה ,כןר'
לןבןסןילההיטןר , Iמ

תכלתםייח , Iתא

סארגאסו

טטליגלו ,'כןר
קרנקארנסט ,'מ

טר-ארןטןניאוראןבותפ',

תכלתחיים , Iתא

האגדייםהציידים •

טליטלוג ,'כןר
פרטןשעדו ,'מ

בינסטדאנטןני ,'תפ

תכלתחיים ,'תא

EכEך ~כ

באוהלכוטים •
לןקגרנה , Iכןר

סתרמרדכי ,'מ

ןו·קרןידנ ,'תפ

לבהררטהג , Iתל

תכלתםייח ,'את

האירוסין •
מןריסנןרמו ,'כןר

םייחבוןלאפ ,'מ
קרןןוניד ,תפ'

גתגליה ,'תל
תכלתחיים , Iתא

ספורט •
בראןושמעןו ,'כןר

לסארגג'ןר ,'מ
גתהיגל , Iתפ

ץשטיינייאליגבר , Iתא

וגליתדדו •
אלקייםאשרה ,'כןר
סטרןינסקיאיגןר , Iמ

םייאלקשרהא ,'תפ
תלתכחיים , Iתא

תהילים •
יטטלגלו ,'כןר
פרטןשעדו , Iמ

גתגליה , Iתל

תלתכחיים , Iתא

הלבכבכי
גראהםמרתה , Iכןר

רבראבסמןאל , Iמ

י'ןצגנןמןאיסא ,'תפ

תלתכחיים ,'תא

הרוטותצו •
בו-דןדאהןדכןר',

שליטאלידנ ,'מ
הןדסלינדהתל',

ווכסכהפכים •
סיןרמנןרמו ,'כןר

תימידהנפןל ,'מ
קרןןודני , Iתפ
גת.גליה , Iתל

ך ~Eכ '7"""

עיוורתפרה •
דלפיינשרינה ,'כןר
קארטראליןט ,'מ
גתגליה ,'תל

החופיםככפיעל
לאנגפרל ,'כןר
דיןליןןיאנטןנ ,'מ

תכלתםייח ,'תא

אוטלוטוכות •
לאנגפרל ,'כןר
נטראסרגי'ן , Iמ

קרןןודניתפ',

וכעכהללאוטאלה
אןרדמואנט Iז , Iכןר

בסייאארלס'צ ,מ'
קוכדסותוכעוטה •

אןרדמואנט Iז ,'כןר

ןיבראנן'ילןצ ,'מ
הוכופע •

הןדסנדהיל ,'כןר
 'זפיייביל :'מ
ןהנסןוג'יבאד , Iתפ

בבואות
 , Iכןר

י:מ

תפ':

גלןקרנה

שריףנןעם

קרןןוידנ

~Eך ~כ

צלליםלדעתלא •
(איקארוס)

קאטשארד'ריצ ,'כןר

שאבןןסלקר ,מ'
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מןריסכןרמו ,'כןר

דאןרגןוציבו- ,'מ

חזרה •
מןריסנןרמו ,'כןר

מןנקאיןפאבלן ,'מ

סארןןאלט ,'תפ

תגהיגל ,'תל
תכלתםייח ,'את

הזוהראתתפוס

הלוהט
יביטיטאל ,'כןר
דיזי ,מינגןסארלס'צ ,'מ

אןןנס ,ב ,סיןיד,מ ,לספייג

ברהאלגרטה ,'תפ
תכלתםייח ,'תא

ווכפגוטיםתחכות

ביטיאליט ,'כןר
נגטןוילאדיןק ,'מ
נסטדיביאנטןנ ,'תפ

תכלתחייםתא',
צאצאים

קאטשדיק ,'כןר

יאנריריפ :מ'

ןבאראבפרנסןאהתפ',

תכלתםחיי ,'את

~Eך ~כ

באיןוככוח,באין

וכחסה

אסלןמיסןפ ,'כןר
סטארררןברט ,'מ

סןונג'ןברנרד ,'תפ

תכלתםייח ,תא'
וכהעיירהתוכוכות

סלןמאיסןפ ,'ןרכ

מסןרתיתהןדיתיןסיקהמ ,'מ

קלעים •
פלדשיינהינר ,'ןרכ
ףישרםעןנ ,'מ

קרןןוידנ ,'תפ

הןדסלינדה ,'תל

תכלתחיים ,'תא
רובץחטאתלפתח •

יאפרתשהמ ,'כןר

ףישרנןעם ,'מ

קרןןוידנ ,'תפ

הןדסנדהיל , Iתל

תכלתחיים ,'תא
תכועות

רןבינסג'רןם , Iכןר

הגולים
לימןוחןזה ,'כןר
שינברגארנןלד ,'מ
ןשלרניטהא ,'תל

תכלתחיים ,'תא
וכאליכצ'ילה

לימןוחןזה ,'כןר
דילןנןרמו ,מ'

לןרנסויפאןל ,'תפ

בארוקקוכצ'רטו •

 5וכס'
ןןקרןרמונ ,'כןר

ןיןלדיאנטןנין ,'מ

תכלתחיים ,'תא
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עין-דור

יאפרתמשה ,כןר'

יאבנצבין:מ

קרןןודני , Iתפ

פזאביבה ,תל'

תכלתםייח ,'את

צפיה.לעת
גלןקרנה ,כןר'

ברתיניגארי ,'מ

קרןןוידנ ,'תפ

גתגליה ,תל'
תכלתםייח ,תא'

לכלי.קוכצ'רטו
הקוטה

סימןרנןרמו ,'כןר

סאלזדןליאןנרדן ,'מ

גתגליה ,'לת
תכלתםחיי ,'את

ך ~ '7"""ך

.תוכורה

שרןורלהימ ,כןר'
יןצןמימאטןשירן ,'מ

שרןוןזיע ,'תפ

שרןוה'מירל ,'לת
תכלתםייח ,'את

וכוכרחקים.קולות
דלמקדןנואברי ,'כןר
מאקמיטהטןרן ,'מ

שריריעקב ,תפ'

ביחד.פסיעות

ולחוד
יאפרתמשה ,'כןר

סןרינאדקארלןס ,'מ

.חיוכום

רביולינדה ,כןר'
קאפריצ'וס

רןסהרברט ,'כןר

ברטןקבלה ,מ'
וכרתהוטל.הכרם

מקדןנלדבריאו ,'כןר
ןין'גדלןנןרמו ,'מ

שריריעקב ,'תפ

שריריעקב ,ןרדייאיר ,'תל
תכלתחיים ,'תא

עוכי-.עוכי-ים,

יער

קרנקןןוג'כןה

 ,זלצרדבי,צב-בורןת , Iמ

שטרנברגן,,א

יןרדןיאיררישריעקב ,'תל

תכלתחיים ,את
לעץקוכצ'רטו
ההובכה

קרנקןג'ןו , Iכןר

יסטרןינסקאיגןר ,'מ

סטרמרסלןיה ,'תל
תכלתםייח , Iתא
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בעצוכד.הבט

הןדסלינדה ,'כןר
היפהיאור :'מ

וכתוד.וטלווטה
אחד

רביולינדה , Iכןר

הנדלג,פ, ,ליגטיי'ג'יןרג ,'מ
הירח.לכוכח
הוכלא

באטלרןהו'ג ,'כןר
אבניבצי ,'מ

.אפיזודות

ליריות
שרןומירלה ,'כןר

אבניבצי ,מ'

שרןועןזי ,'תפ

תכלתחייםתא',
.סטרופה

אכטיסטרופה

טטליגלו ,כןר'
יבןסןטסילבאנן ,'מ
בוןו Iג , Iתל

צרנןביץניקןלאסתא',

הגרווטלאחר
באטלר'ןהוג ,'כןר
יהויניל :'מ

בתוד.וטעוטועים

הוכזלותגלגל
לןתראםיליןן ,'כןר

קןןינסקי 'ןרגג' ,מ'

קרןןוידנתפ',

לןתראםילין ,תל'

יץצרנןבקןלאסינ , Iתא
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.פיכות

שיינפלדנהיר ,'כןר

ניקללאה ,'מ
.וכדבריות

סןקןלןבאנה ,כןר'

ןןארזהאדגר ,מ'

תכלתחייס ,תא'
 52436וכס'.לזכר

סןקןלןבאנה ,'כןר

רדיבתדיאןש ,מ'

תכלתםייח , Iתא

הרקיע.כיפת

ביטיטאליכןר',
סנטאנה , Iמ

גןרביץאנאטןל ,'תפ
ץגןרביאנאטןל ,'תל

תכלתחיים ,'תא
וטיר

סןקןלןבאנה , Iכןר

אייבסצ'ארלס , Iמ
תכלתחיים ,תא'
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אrו

קןהורןברט ,'כןר

ללןידרןנלד , Iמ

קייזהנןרברטן ,'תפ

רדיב,ןהו Iג , Iתא

וטוםאל.וכסע
וכקום

אלקייםאשרה , Iכןר

אנריפייר ,בריןאנן'ילןצ , Iמ

אלקייםאשרה , Iתפ
בו-שאןלמשה , Iתל

תכלתחייםתא',
האביב.פולחן

סגלרןני , Iכןר

סטרןינסקיאיגןר ,מ'

(מסכןת) ,'תל

גןטליברןזיטה
תכלJןחיים , Iתא

.אלגיות
שיינפלדרינה ,'כןר
בךא ,ס,י , Iמ

.טלטלה
שרןומירלה ,כןר'
צימרמו ,ב Iיפנדרצק ,ק ,'מ

שרירדןיד ,'ןתל 'תפ
תכלתחיים ,תא'

.החלום
גראהםמרתה , Iכןר

סתרמרדכי ,מ'

קרןןודני , Iתפ

תכלתחיים ,תא'
האפלה.כסיד

באטלרןהו Iג ,כןר

שיינברגארנןלד ,'מ
קרןןודני ,'תפ

פינקןס-גנילידיהתל',
ברידג'ןותא',

חוכהליקוי
קןהורןברט ,'כןר

לסטריו'יןג , Iמ
פרמרפיטר , Iתל

ברידג'ןותא',



... ~~~ 
וטאכו.וכוטחקי1::כ

וכוטחקי1כ

גלןקרנהכןר',

הינדמיתפאןל ,'מ

קרןןודניתפ',

הןדסלינדהתל',

תכלתחייםתא',
.יכסע

מןריסןרמונכןר',

פןלנקפרנסיס ,'מ
רידב.'ןוגתפ',

האדיכה.בערת

ו-סאגאהילג'יוכןר',
מאהלרגןסטאב ,מ'

קןןרץברטהתל',

מןניץבו-ציןואת,

יכאורות.לקוי
אלקייםאשרהכןר',

מןסיקליקןלאז' ,'מ
אלקייםאשרה ,'תל
מןניץציןובואת,

יכוכודריכה •

שרןומירלהכןר,
קןפיטמומרק ,'מ

שרירדןידתפ',

קןןרטץברטה ,'תל

תכלתחייםתא',
הירוקהוטולחן

יןסקןרטכןר,

כהו .א.פ ,'מ

הקרןטהייותפ',

מרקרדהרמותל',

... ~~E3 

.רכב-אוט

סאגאו-הילג'יוכןר',
הןברלאןס jכ ,'מ

היל-סאגאוג'יו ,'תל
מןניץציןובותא',

וטקיכתי.עד

אפרתימשה ,'כןר

שריףנןעם ,'מ

בו-שאןלמשה ,'תפ
תכלתחייםתא',

אלבו1::כ.דפי
מק-קיילדןנלדכןר',

מןרטןורןל"ייג'לי ,'מ
מןניץציןובו ,'תא

וטלפואיכה
התעלות

סןקןלןבאנה ,'כןר

אביוסקריאלכסנדר ,'מ
מןניץציןובותפ',

יכוטיכי1::כהדי1כ

כוכבי1::כזרועי

ברןסכריסטןפר ,כןר'

קראםג'ןרג' ,'מ

בייליסנאדיו ,'תל

... ~~~ 
קולות

ברןסכריסטןפרכןר',

קןדאיזןלטאו ,'מ

יסביילנאדיותל',
מןניץציןובותא',

גדולה.וריאציה
שריריעקבכןר',

שטןקהאןזוקרליהיינץ ,'מ
 .תכלתחייםתא',

.פכטסיה

רןורחמים ,'כןר

פרנקס-ןיליאמסג'ןאו ,'מ
מןניץציןובו ,'תא

אליו.אוטר
ככספתי

ןרדייאירכןר',

חינאסטראאלברטן ,'מ
ןקןןרטץןרדי .יתל',
מןניץציןובו ,'תא

.גן-קאלי
היל-סאגאוג'יוכןר',

 ,ראןןלמןריס ,'מ
סיבליןסיאו

היל-סאגאוג'יותל',
שןןרץןברטה

.הדיבוק

ירןשלמירינהכןר',
זןרמומשה ,'מ

שטרנפלדמשה ,'תפ
ןקןןארץירןשלמיתל',

מןניץציןובו ,'תא

וטכיכיסביבקוטת

מקקיילדןנלדכןר',

כןשיתמסןרתית ,'מ

מקקייל .ד ,'תל

מוניזציוובו ,תא'

אחר-וככוחת

וטלהצהריי1כ
הפאון

רןבינסםרןג' ,'כןר

דביסיקלןד ,'מ

שראף ,'תפ

רןזנטלג'יו ,'תא
הבוטוכי1כהר •

מקקיילדןנלדכןר',

הרדיוט.לןאיס ,'מ

מקקיילדןנלד ,תל'
מןניץציןובותא',

חדרי1כ

סןקןלןבאנה ,'כןר

הןפקינסקניןו ,'מ

תכלתחייםתא',

... ~~~ 
צעדאחר.~עד

היידן כ::1ע

סנסרדןפןלכןר',

היידויןסף ,'מ

קןןרטץברטה ,'תל

תכלתחיים ,'תא
אבודה.תפילה

סנסרדןפןלכןר',

אלבינןניתןמאסן ,'מ
סנסרדןפןלתל',

תכלתחייםתא',
עלהרהורי1כ •

פתוחהביכה

סנסרדןפןלכןר',

אבניבצי ,'מ

קןןרטץברטהתל',
תכלתחייםתא',

קוטר

ןאסקנןרברט ,'כןר

סירינקס ,'מ

תכלתחיים ,'תא
וכייכיקה

ספרדית

פאנןבןאלריכןר',
אלבניזאיזק ,'מ

חלויכות
סןקןלןבאנהכןר',

מסרןןיאןתבאדי.ס. ,'מ

תכלתחיים ,'תא
סצכות

וטליכהיכוסיקה
איבסצ'ארלס

סןקןלןבאנה ,'כןר

איבסצ'רלס ,'מ
תכלתחייםתא',

והחוליגןהכערה
פאנןבןלרי ,'כןר

שןסטקןביץדימטרי ,'מ

גאניפינקןסלידיהתפ',
מןניץציןובו ,'תא

 .....ליסט
סנסרדןפןלכןר',

ליסטפרנץ ,'מ

... ~~~ 
בוקרלפכות 3. •

ונילסדאגלס ,'כןר
דריםטאנג'ריו ,'מ

קןןרטץברטהתל',

פרדימשה ,'תא

בצהריי1כוטעה •

דיאמןנדמתיןכןר',

יןרקדןו ,'מ

זיפרפיליפ ,'תפ
תכלתחיים ,'תא

 כ::1עזכרוכות

ברטןנןבדבןרהכןר',

לטןטףי ,'מ

תכלתחייםתא',
וטילו.בכות

רןורחמים ,'כןר

דביטיקלןד ,מ'
בו-שאןלמשהתל',
פרידמשהתא',

וכטאפורה •

שחםרינה ,'כןר

קןןרטץןברטהפנדרצקיתל',
פרידמשהתא',

ביצות,ערבה,

יער

כהוזאבהכןר',

קרמביגיורנימי:

כהוזאבה ,תפ'

קןןרטץרטה.ב ,'תל

פרידמשה ,'תא

לוטכיי1::כ.דיוקן
כהוזאבהכןר',

קןריאהצייקמי:

הוכחולות.קרקס
סטרויכסקיוטל

יןרקדנסנסרדןפןל ,כןר'

הלהקה

טטרןינטקיאיגןר ,'מ

... ~~C> 

קוטרי1::כ •

קןלסיקי ,'כןר
באןמרפיטר ,'מ

לדמולאהתל',
.דוכויות

גלןקרנה ,כןר'

פרטןשעדו ,'מ

קןןרטץברטהתל',

תכלתחיים ,תא'
קכ\כיגס

קןנרפןליוכןר',

קראם 'ג'ןרג ,מ'

אנינייי(כךיסטיניהי:תל

מקרןוןהו'גתא',

רפסודיה

האץ'-ןןג.קרדןידכןר',

גרשןיוג'ןרג' ,'מ

אטאקאןהטאקקןתל',

הדרדןידתא',

וטירי1::כ •

טנטרדןפןל ,'כןר

שןטטקןביץדמטרי ,'מ

טנטרדןפןל ,ןתל'תפ'
פרידמשהתא',

בוטכיי1::כ •

רןורחמים ,'כןר

לןטטיגמשה ,'מ
קןןארץברטה ,'תל

היכלאכי1כצייד
קןהורןברט ,'כןר

מאדרנהברןנן ,'מ

מרטיוןןלט ,'תל

תכלתחייםתא',
כייכפאות

קןהורןברטכןר',

דביסיקלןד ,'מ
קייזהנןרברטןתפ',

קןהורןברטתל',
אחרון.סמד

יפריגאלכןר',
בריןלןצ'יאנן ,מ'

פרידיגאלתפ',
תכלתחייםתא',

האספן

שארהג'אניוכןר',

מאלץאיבן ,'מ
שארהןג'אניושןקיזקטתפ',

פרדימשה ,'תא

... ~~ ... 
היכתגלגלת.כאבן

אלטקןבטקינעמי ,כןר'
טמפרןו ,'מ

ןקריטטןדןלידיס

מליץג'רי
מינץןוציבו

תל',
תא',

יער

וקןהרןברט ,'כןר

סןו'הדגבריאו ,'מ

קייזהנןרברטןתפ',

קןהורןברט ,'תל

.עדות

בלןםפןלכןר',

שןטטקןביץדמטרי ,'מ

-כהודןראלי ,'תפ
פרידמשהתא',

דה-פפסיפה

נהריואןהדכןר',

גרןנידשלמה ,'מ
גדאימרגלית ,'תל

הדרדרותא',

.רדיוס

קפןרטפרנעלמה ,'כןר
פנדרצקי ,'מ

פרנקפןרטדןריו ,'תפ

יןרדשניתל',
ברקןביץאריהתא',

ביכיי1::כ

נהריואןהדכןר',

ברנשטייו,לאןנרד ,'מ
פיידמוגיןרא

גאדימרגליתתל"
פרידמשהתא',

חיי1::כ.יכוטחקי

פלר-ןטלבאיבוכןר',
היידןאנדרימי:

א.פלר-ןטלביתפ',

יןרדחני ,תא'

הרו-כו-אויכי

נהריואןהד ,'כןר

מייאגימיצ'יו ,'מ

גאדימרגליתתל',
בלוזוטל.צלליות

קלייוג'ןו ,ןר'כ
איזקמרק ,'מ

גאדימרגליתתפ',
מאליודןרית ,'תל

עתיק.ספור

אברהםלאהכןר',

חןתםצפיןו ,'מ

אןפקאברהםתפ',

גאידמרגליתתל"
תכלתחייםתא',

עכק.צעדי

שרירקביעכןר',

קןלטראוג'ןו ,'מ
פרנקפןרטדןריותפ',

שרירןיעקב

תכלתחייםתא',
הסוויכגבגלגולי

גריידארלכןר',
מילרגלו ,'מ

קסלרהימימתל',
תכלתחייםתא',

וטבתוטיר

גריידארלכןר',
מטןרתית ,'מ

גרפינקלנטליתפ',
קטלרימימהתל"
תכלתחייםתא',

פראיבכוףחלו1::כ
גריידארלכןר',

טטרןינטקיאיגןר ,'מ

גאדימרגליתתפ',
קטלרהימימ ,'תל

תכלתחייםתא',
יכוטותףוכוטהו

נהריואןהדכןר',

נהריואןהד ,'מ

קטלרימימהתל',
פרידמשהתא',

.חיכסה

קןלטיקיכןר',

ראמפלז'או-פייר ,'מ
בר-יןטףמריםתפ',

קטלרימימה ,'תל
פרידמשה ,'תא

וטדי1::כ.אכוטי1כ

יןרדיאירכןר',

פיאצןלהאטטןר ,'מ

ריידטאןמואיריס ,'תל
תכלתחייםתא',

... ~~~ 
לתו1::כהקץ •

דןר-כהואליס ,'כןר
רייזמושןש ,'מ

דןר-כהואליטתל',
גלברדניטותא',

בדיהכיכו.ספור

דןדאיעפרה ,'כןר

קןלבואמיר ,'מ
מטריאחמד ,'תפ

מאליודןרית ,'תל
וטירה

לאנגפרלכןר',
הןבהנטאלו ,'מ

לנגפרלתל',
רוטיכי1::כ •

פלר-ןןטלבאיבוכןר',

פרברריצ'רד ,'מ

פלר-ןןטלבאיבותל',
זסקןשןקי

.פולצ'יכלה
לןאיטמארי ,'כןר

טטרןינטקיאיגןר ,'מ

גדאימרגליתתפ',
.החתוכה

טןקןלןבאנה ,'כןר

טטרןינטקיאיגןר ,'מ

טאןמו-ריידאיריטתל"
תכלתחייםתא',

.יויכן

קןהורןברטכןר',

נטראסרג'ין .,'מ

שטרנפלדמשהתפ',
זקטישןקיתל',
תכלתחייםתא',

.סחף

קןלטיקיכןר',

דריםטנג'ריו ,'מ

דבירדןידתפ',

קטלרימימהתל"
פרידמשהתא',

"'~~;:3 

יכוטחקי1כ

טרויאכי1::כ

נןרתרוברטכור',

(בטוקדו)מסורתיתברזילאית ,'מ

.סתיו

פרייגאלכור',
מאהלרגוטטאב ,'מ

פרייגאל ,תל'
פרידמשהתא',

וטליוטית.אוטיכורת
אלטקובטקינעמיכור',

אורגדבו-ציוו ,מ'

.חפלחץ
נהריואוהדכור',

אינובראיו ,'מ

טאומואיריט ,'תל
פרידמשהתא',

.אכחה

היל-טאגאוג'יוכור',
ויליאמט-ווו ,'מ
אוהיל-טאגג'יו ,'תל

פרידמשהתא',

.עויות

פלר-וטלבאיבוכור',
קרמבג'ורג' ,'מ

טגלוקורליהא.פלר-וטלבתל',
הפכטויכייכהקרקס

גוטלרלוטה ,'כור
פהכלתפילת

קוהורוברט ,'כור

פאנופניקאנדז'י ,'מ

.בולרו
פרייגאלכור',

ראוולמוריט ,'מ

::זר ב.,... <cי

 ~ .ב:: ~ רז::.ב::

 ר~~~

 כ::1עבקפהליקר •
וטלכת

תמיםיוטיכור',

הולידיייליב ,'מ
הלילה.צער

קולטיקי .כור',
לוישם-טוב ,'מ

דבירדוידתפ',

קולטיקיתל"
.ריקוד

פרנקלאיריטכור',
בסקיטטריקואורה ,'מ

פינרחוהתל"
חלו1::כ.ספק

דור-כהואליט ,'כור
שוטטקוביץליגטי, ,'מ
דבירדויד ,'תל

גלברדניטותא',
האלה,הוטיכי1::כ •

הזאתהאדיכה

דור-כהואליטכור',
בוטקוביץאוריה ,'מ

דור-כהואליתל',
גלברדניטו ,'תא
וראוט ...לירגל.כף
בו-עמיתמרכור',

שלחיועופר ,'מ
גאנייעלותא',תל'

האבודי1::כ •

בלוםפול ,'כור
ליגטיג'ורג' ,'מ

בר-לבג'ניפרתל',
גאנייעלתא',

יכגעי1::כ •

אווחייםכור',

אורגוווחברידויד ,'מ

נויברגרטמדרתל',
טציגורות ,'תא

... ~~~ 
יכילכוד •

קולטיקי ,'כור
ורדרונה ,'מ

דבירדוידתל',
ספנטצ'נולד ,'תא

הרפתקאות

אייליאלויוכור',
רואץ'מאקט ,'מ

גרנרקרולתל"
טפנטצ'נולט ,'תא

האחי1::כ

עזרלו .דניאלכור',
טטרבינטקיאיגור ,'מ

דבירדוידעזרלו,דניאלתל"
מקליטטרקוויותא',

.דג-כלב

עזרלודניאלכור',
וולנווידראנדריאט ,'מ

מקליטטרקוויותא',
.סויזפלקט

עזרלודניאלכור',
וייטטטוט ,'מ
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עזרלודניאל ,'תל
מקליסטרקוויןתא',

בקכוןתרגילים
 3/4וטל

מוריסמרקכור',

מוסיקלילקט ,'מ
מוריסמרקתל',
מקליסטרקויןתא',

.... ~~~ 
בכחולסויסדר •

סאגאן-הילג'ין ,'כור
ךאב .י.ס ,'מ

וטיוט.אולמות
מוריסמרקכור',

בןאי.ס. .,'מ

וטאקון •
קוהןרוברט ,'כור

י.ס.בןא ,'מ

ברכדכבורגי.מחול
 4מס'

קולסיקיכור',
בןא .י.ס :'מ

דרראוטוןדריום •
חייבוטארית

דור-כהןאליסכור',
סינגרמאלקולם ,'מ

ודרמוותדרכערדר

'נורתרוברטכור',

שוברט ,מ'

נורתרוברטתל',
סגלקורליהתא',

את.לבקוט
ירווטלים

מק-קוולדונלדכור',
גרונידשלמה ,'מ

גראעודדתל',
מקאליסטרקוויןתא',

.... ~~E> 

ייעדבלוז
 " ..כלות

נורתרוברטכור',

לבוזקטעי ,מ'
נורתרוברטתל',

זולטהוחמדה
שוורץאוולתא',

פכימימקצב

פרסונסדיודכור',

פרסונסדיודתל',
סגלקורליהתא',

דרמעספדר

פרסונסדוידכור',

רוסיני ,'מ

ווירקולהג'ודיתל',
סגלקורליהתא',

בחמיוטדר.ספור

פרקים

קולסיקיכור',
האויר"מזגייתחזית ,מ'

סקוטוטוני

דבירדדותל',
שוורץאוולתא',

iIר -YC> :::נ~ 
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מעלדרוטל.פמלידר
טריפוןנירהכור',

קוריאהצ'יק ,'מ

 ,אלנביקה~רתל',
חכם-דלאלמיכל

שפרישראלהתא',
ברבוע.כפתור

 .בן-עמיתמרכור',
הנדלסמןדן ,'מ

צרפתי,אורליתל',
בלוקג'יליאן

שפרישראלהתא',
צורדר.חסר

בן-גלנירבור',
ניקולסמגי ,'מ

פרלמוטר,צפראתל',
שטוונשלוופר-אמירדורית

מליןדוריתתא',

... ~~"'7 
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באררמי ,כור'

מונקמרדית ,'מ

באר,רמידבירדדותל',
סגלקורליהתא',

·לאליו
היל-סאגןג'יןכור',

ברברסמואלארוופארט, ,'מ
היל-סאגןג'יןתל',
מקאליסטרקוויןתא',

גרינשפןיהודית ,אביזריס

ראסח1;יבולדר
נהריןאוהד ,'כור

פארטארוו ,מ'

ג'יאניניא.כריסטינהתל',
סגלקורליהתא',

.... ~~~ 
ככדר!למדרז

פרסונסדוידכור',

צ'ווקובסקי ,'מ

ווירקולהג'ודיתל',
מליןדוריתתא':

ליכסו-ן •
פרסונסדוידכור',

לינטוןדדו ,'מ
פרלמוטרצפראתל',
רוספליסתא',

מוסעיתתפיסדר •

בן-גלנירכור',
מרטינסויס ,'מ

פרלמוטרצפראתל',
רןספיליסתא':

ראוטיםוטמוכדר •

עזרלןדניאלכןר',
גלטאפיליס ,'מ
עזרלןאלידנ ,'תל

מקאליסטרשוןתא',
קילרסייקו

עזרלודניאלכור',
מדבריס"ייראשים : Iמ

עזרלודניאל ,'תל
מקאליסטרשוןתא',

סקסים •
נורתרוברטכור',

דרוםמוסיקהקווג,'ג'ון ,'מ

אפריקנית.

נורת,רוברטדבירדדותל',
מקאליסטרשוןתא',

קרוע

וארןןדגאכור',

הוואמס-הארטכריסטופר ,'מ

בלוקג'יליאןתל',
מקאליסטרקןין ,'תא

.... ~~~ 
·מאריאצ'י

פוצ'יפיטרכור',

מקסיקניתעממית ,'מ

זלוטהחמדהתל',
פרןומשהתא',

בגן

פוצ'יפיטרכור',

אוובסצ'רלס ,'מ
דווליקיטיןירקולה,ג'ודיתל',
פרןומשהתא',

/בכל 7S.קכססדר
יקיצדרוטעת

וארוןדגאכור',

בןא .י.ס ,'מ

זולטהחמדהתל',
מקאליסטרקויןתא',

דררומכסיקדר •
דרורוליאתבן-גלניר ,כור'
ת"וודמעיזעיידם, ,'מ

פרלמוטרצפראתל',
פרןומשהתא',

ימיםוטכיבין

נורתרוברטכור',

לוציהדהפקו ,'מ
רוג'רסןסוומו~

~טורראנדריותל',
סגלקןרליהתא',

לכועחייבאתדר
פוצ'יפיטרכור',

והךמוניקאטסמורוויסגי'י ,'מ

וירקולהודי'גתל',
פרידמשה .תא',

.... ~~C:> 

חלוםזמן
מנטהאליסהכור',

טיגהםואןדדו ,'מ

טרוזילומימיתפ',
מילרקרגתא',

וטתיקות •

קרדוזומריו ,כור'

בןא ,מ'

בלוקג'יליאןתפ',
פרןומשהתא',

איזססרייססופר

דאוןקמיכג

עזרלודניאלכור',
וילמסטום ,'מ

ג'קסוןג'פריתל',
בינקליהוואלתא',

·דו-עת
גליליאיציקכור',

לשרויליאם ,'מ

י.גלילאיציקתל',
פרידמשהתא',

Kin.g oC VV ara 
נהריןאוהדכור',

פארטארוו ,'מ

במביתא',

וטלוטקיעתדר
דרסיסאכיק

נהריןאוהדכור',

בריארסגאניו ,מ'

אניניג'יכריסטינה .אתל',
במביתא',

קיר •
נהריןאוהד ,'כור

הטרקטור"יינקמת

נהריןואוהד

ליוורטפרנקיסאונד"עיצןב
בזבביתא',

מי:

.... ~~ .... 
ודגיםחזירים

מונטהאליסהכור',

 .בראנקהגלו :'מ
מונטהאליסהתל':
מילרקריגתא':

Li101ole E ·ase 
סטראבאליזבתכור',
הווזרידסאונ:דעיצוב

קארסווהת'רתא',

פאסומצו

נהויואןהדכור',

ידועבלתי ,'מ
80arin.g 

סטראבאליזבתכור',
הווזריד ,'מ

קארסוןהת'רתא',

ריבאוכד

סטראבאליזבתכור',
הווזרידסאונ:דעיצוב

קארסווהת'רתא',

גולובמלכות
נהריואוהדכור':

פארטארוו :'מ

לןירקפתתל':
במביתא':

ארבוס

נהריואוהדכור':

פארטארון :'מ

לוירקפתתל',
במביתא':

:ב.ל כC> :r נ::: ~
נC-י .ב: ~- וT: .ב: .. ~~ .. 

דרפרפר.אפקס

גליליאיציקכור':
גליליאיציקתל',
במבי ,'תא

וטבע.אדרבת

דרבובות
אסוליוענת ,'כור
מוסיקליקולאז' ,'מ

גרינשפויהודיתתל',
במבי ,תא'

דרמלךאובו •
ברודרינהכור',

זאפהפרנק ,'מ

האוגליתתל',
במביתא',

.... ~~~ 
·מבול

נהריןאוהדכור',

זורו,ון'גויואלדי, ,'מ
 ,אורףקרלפארט,ארוו

רווואוונסליוינגסטון
לוירקפתתל',
במביתא',

קוריטודניסאונ:דעיצוב

אבכים.מרק

אלקינסדגאכור':
הודית,אלבנית, :'מ

ווהאבעבדלמוחמד
לוירקפתתל':
במביתא',

ג'ורדןאת.לעצור
דניאליענת ,'כור
 The Chieftains ,'מ

דניאליענתתל',
במבי ,תא'

(עם.ריקוד-עם

וטירים)

למוןרלף ,'כור
פרהדהז'וסקין ,'מ

לוירקפת .תל',
פרסנרסטותא',

אכוטיםתוטעדר

כדוריםמעבירים

במדויק

מןלטווצ'רלסכור':

ריקודיםוטוטדר

קליאו'ירי ,'כור
קליאויריתל':
קבןרטיןפתא',

מארמוןוטאריות

וטלידרחול
מללהעמיאלכור',

גרוואידדו ,'מ

ותא':תל'
מללהעמיאל

פתיחדר.סקס

נהריואוהדכור',

קאואלקד •פארט,ארוןסינרגי, ,מ'
בארסקלארהכור',קסנקיס,יניסוואליו,ראלו
 /פרסהנריפטיש,ומיקיצחי ,'ממקוב,דניגואם,

 Iפיאצולהאסטורנהריןאוהד
לידרודליהבארסקלארהתל',לוירקפתתל',
רןספליס :'תאבמביתא',

ורסוס •ליוורטפרנקילוי,אריקבמה,עיצןב
פינטוענבלכור':קוריטו,דניסאונ:דעיצוב

ויואלד,אנטוניוהופמורונו :'מליוורטפרנקי
ואחריםלידרעברידגישרותיסרט:
לידרודליהפינטוענבללת',זלונטניקארנווקולי,עיבוד

רוספליסתא',פרפסום
נהריואוהדכןר':

שטראוסיןהו ,'מ

לוירקפתתל"
במביתא',

לויאריקבמה,ע.
מסעוטל.חומרים

רןבהרווהכור',

שפריריובלפורטיס,רמי ,'מ
רובהרווהתפ',

פברג'דומיניקתל',
נדוהאיב ,תא'

·אכאפאזדר

לירויא. ,'מ
בפלוקסיוג'ניתל',
מולטוןצ'רלס ,תא'

וטחורחלב
נהריןאוהדכור',

סדמבקפול ,'מ
אניניג'יכריסטינהא. ,תל'
במביתא',

כלולות
פרלז'וקאז'אנז'ליןכור',

סטרוינסקיאיגור ,'מ

גונקלבס,אניקתל',
אנטסקיקרולין

שאטללטז'אק :תא'
מחליקדרספור

הושליונל ,'כור
הושליונלבעריכתקולאז ,'מ

סקינאזיסילביתל',
קאבורטיופ :תא'

:ב.ל כC> :r נ::: ~
נC-י .ב: ~- וT: .ב:

=~~ .. 
וטלווטדר •

בורנשטווןאריה'כןר':

לידןראלדד ,'מ
ענברדליתתל',
גלברדניסןתא',

עיכידר.ותיוטא

שרעביתןמר :כור'

גאלטאדיאמנדה ,'מ
בדגנאילהלת',
מנהווםאלדדתא':

.אדלזי
ויצמןוגיאחבררוניכןר':

ברגוביץ'גוראןבוני,מרי ,'מ

זולטהחמדהתל',
מנהווםאלדדגליק,גדיתא',

.... ~~=:3 

נהריןאוהךכור',
ואלין,רולףגואם, ,'מ

נהרין,אוהדפארט,ארוו

קופל,דאהרון
קסנקיס,יניס

מקובדניבללי,אבי
לוירקפתתל',
במביתא',

:ב.ל כC> :r נ::: ~
נC-י .ב: ~- וT: .ב:

~~~ .. 
אפרקדן •

לויעפרה :'כור
שוברטרמירז,אריאל :'מ

האןגליתתל':
יהודאישיתא',

·אלמכד
דניאליענתכור',

מאתעתיקהמוסיקהקטעי ,'מ

אנונימווםמלחינים
האןגליתתל',
יהודאישי :'את

יחסית'תזוזדר

מאליפנטראסלכור':

אינגלישטיטץ' ,'מ
מדליןמרג'יתא',

ריקודיםמסיבת •

נהריןאוהדכור',

קסנקיס,יניססינרגי, ,'מ

נהריואוהד ,מקובדניגואם,

לוירקפתתל':
נהריןואוהדבמביתא',

 וl7 :Tל1iר
:rו כrI ב:ל.:Tו -

 י-cנ.ב:~

 ב:II"נ::: II ג-.ב:

ל rIו כr:.ב:
~~~ .. -

• N'e ..... o 8al1oa1o 
80briu.s 

אנדרסוןאריןכור',

אנדרסוןאריןלת',
במביתא',

יןנגמןיןסי.כור',

הרקוויאםמתןדקטעים :'מ

ואחריםליגטיג'ורג'יושל
זיןאסףתל',
במביתא',

• 2 /~ 

זלטיןרוניתכור',
הסרטשלהקןלפסמתון ,'מ

 "ברליןבשמייימלאכים
וולפגאנגתל',
 ·במביתא':

וטםללאעבודדר •
טיטצ'נלדדוכור',

 The Art ,'מ
Ensemble Chicago 

טיטצ'נלדודמוסיקלית,ער'
במביתא',

כואבזדרמותק, •
זלוטניקארנוןכור',

קינןלשמה ,'מ
במביתא',

(1-7) .... ~~....:::a-

פארודיוייל
פורסוותווילאםכןר',
פורסוותווילאםתא':

:ב.ל כC> ':r נ::: ~
נC-י .ב: ~- וT: .ב:

-~~ .. 

:ב.ל כC> :r נ::: ~
נC-י .ב: ~- וT: .ב:

Video Dance 

E1oc ... E1oc ...• 
נוידיוידבמאי,

ויסבורטליאתכור':
עברייורםצילום:
נוידיןידעריכה,

.תלוי
מנוראילןבאמי,
ולדנברעמיתכור':

זוודאילצליום,
בןיארסיגלעריכה,

·אדליביסום
ביבליוביץ'גבריאלבאמי,
פרנסדנהכור':

נאמןאיתיצילום:
ביבליוביץ'גבריאלעריכה,

דרעכייכיםמדר •

בובדרז
לטנעה ,במאית

לזרוביחזקאלכןר':
מנןראילןצילום:
ניצןאילתעריכה,

סןבולאיתן ,'מ
• In. Ex1ore ..... is 

נוידיןידבאמי,

בסרקלרהכור',
עברייורםצליום:
נוידיוידאלכסיס,ג'ואלעריכה"

רחוקבמקום •
מדראדמדר

בן-נוןאיתןבאמי:

כור',

צילום:
עריכה:

נווסאיריס

ביחגיורא

קרגמןזיוית



m.: Various ancient pieces 
by unknown composers 

c.: Galit. Hahn 
1.: Shai Yehudai 
R.elat:ive ShiCt: 
chor.: Russell Mal iphant 
m.: Titch E_nglish 
1.: Ma!]i Medlin 

• I>ancIng Part:y 
chor.: Ohad Naharin 
m.: Synergy_Guen, 

IannlS Xenakis, 
Danny Makov, 
Ohad Naharin 

c.: Rakefet Levy 
1.: Bambi, Ohad Naharin 

e>ree>gr_p .רוIC 
i.es Ce>r -.רוI

I:8ב e"V_IIi. ~ , 
e>1 .רוIc: _I:8ב B e 

' 1993 

NeID.o Salt:at: • 
... Sobri ... s 

chor:: Orjan Andersson 
zenden חEinstu m.: 

Neobauten 
an Andersson jוO c.: 

Bambi 1.: 

Yossi Yungman 
G. Ligetti 
AsafZiv 
Bambi 

• chor.: 
:. m 
:. c 

:. 1 
1/2 • 
chor.: Ronit Zlatin . 

Wolfgang c.: 
Bambl 1.: 

Unt:it:led • 
chor.: David Titchnell 

Ensemble of חAThe m.: 
Chicago 
Bambl 1.: 

Honey,. It: • 
. H ... rt:s 

chor.: Arnon Zlotnik 
Shlomo Keynan m.: 
Banibi 1.: 

-ן ~~~ ) 1 • 7 (

'The Vile 
01" Parody 

.A.ddress 
chor.: William Forsythe 
1.: Wi ll iam Forsythe 

~ I ~כודוIs; ורE 
aו."~Iו ts; aו. B 

""1994 

• Vers ... s 
chor.: Inbal Pinto 
m. : Ray Charles, 

Frederic Chopln and 
others 

c.: Inbal Pinto and 
DaliaLider 

1.: Felice Ross 
• Cavalcade 

chor.: Lara Barsacq 
m.: Zahi & Mikl Patish, 

Henry Purcell, 
Astor Piazzolla 

c.: Lara Barsacq and 
Dalia Lider 

1.: Felice Ross 

~ I ~כודוIs; ורE 
aו."~Iו Ba.ts; 

""1994 
cכ~ Vic:l 
~ C: .וaורD 

.A.dli bi t: ... ID. • 
director Gabriel Bibliowicz 

Dana Pamess chor.: 
... Et:c ... Et:c • 

director: David Noy 
 :.Liat Waysbo chorח

In E:xt:reID.is • 
director: David Noy 

Lara Barsacq chor.: 
In a Place Far • 
FroID. 'The 
Eart:h 
director: Eitan Bin-Noon 

Iris N ais chor.: 
I>ependent: • 
director: Ilan Manor 

Amit Goldenberg chor.: 
VVhat: ' s Up • 

? babe 
director: Noah tal 

Yehezkel Lazzarov chor.: 

Eugenie Bafaloukes c.: 
Charles Moulton 1.: 

Black. :JVIilk. 
chor.: Ohad Nahal'in 

Paul Smabeck m.: 
A. Christina Giannini c.: 
Bambi 1.: 

Noces 
chor. : Angelin Preljocaj 

or Stravlnsky ו<I m.: 
, X'nnick Goncalves c.: 

Caroline Anteski 
Jacques Chatelet 1.: 

Blancs I>'y 
-Voir 

chor.: Lionel Hoche 
Collage m.: 
Sy lvie Skianazi c.: 

 :.Joop Cabo 1ח

·~ I כI~ודוs; ורE 
aו."~Iו ts; aו. B 

""1992 

'Three • 
chor.: Arie Bursztyn 

Eldad Lidor m.: 
Dalit Inbar c.: 
Nissan Gelbard 1.: 

.A.nd She Cast: • 
Her Eyes 
chor.: Tomer Sharabi 

Diamanda Galas m.: 
gad וiAyala Be c.: 

EIdad Mannheim 1. : 
Edelezi • 

& chor. : Roni Haver 
GuyWaizman 

, Mari Bonie m.: 
Goran Bregovic 

ta ןHemda Zo c.: 
, Eldad Mannheim 1.: 

GadiGlick 

 ן-~~ 3:

Si:x I>ances 
chor.: Jiri Kylian 

Jiri Kylian c.: 
 :,Joop Caboo 1ח

01" R.eID.nant:s 
:JVIy Sand 
Cast:le 
chor.: Amiel Malale 

David Gervai m. : 
c. & 1.: Amiel Malale 
Opening • 
CereID.ony 
chor.: Ohad Naharln 

, m. : Rolf Wallin 
, Ohad Naharin 

 Synergy, Arvo Pa,ח
; Iannis -Xenakis 

Guem, Dan MaKOV 
Rakefet Levy c.: 

, Stage Design: ArikLevy 
 Frailkie Lievaaח

: Sound Design 
, Danny Koryto 
 FranKie Lievaaח

Bambi 1.: 
Perpet: ...... ID. 
chor. : Ohad Naharin 

Johann Strauss m.: 
Rakefet Levy c.: 

Stage Design: Arik Levy 
~ Bamb 1. : 

:JVIat:erIa ... :x • 
d'u.n Voyage 
chor.: Herve Robbe 

, is חm.: Rami FO 
, Yuval Shafrlr 

Dominique Fabl'egue C.: 
Yves Godin 1.: 

.A.naphase • 
chor.: Ohad Naharih 

, Aaron Copland m.: 
,aח rvo P ~ Gueml, 

, Rolf wallin 
, Ohad Naharin 
, Iannis Xenakis 

, Avi Bellell 
DanMakov 

, Rakefet Levy c.: 
 aFrankie Lievaח

, Bambi 1.: 
 Frankie Lievaaח

~ I ~כודוIs; ורE 
aו."~Iו ts; aו. B 
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inden Ba ... ID. ~ I • 
chor.: Ofra Levy 

, Ariel Ramirez m.: 
 Schubeח

Galit Hahn c.: 
Shai Yehudai 1.: 

.A.lleID.ande • 
chor.: Anat Daniely 

Arvo Part m.: 
Bambi 1.: 

Sink.ing 01" t:he 
'Tit:anic 
chor.: Ohad Naharin 

Gavin Bryers m.: 
A. Christlna Giannini c.: 
Bambi 1.: 

KYR. • 
chor. : Ohad Naharin 
m. : "The Tractor's 

RevenKe" and 
Ohad Naharin 

 :.Frankie Lievaa sח
Bambi 1.: 

-ן ~ ~ן-

Pigs and 
Fishes 
chor.: Elisa Monte 
m.: Glenn Branca 
c.: . Elisa Monte 
1.: Graig Miller 
Lit:t:le Ease 
chor.: Elisabeth Streb 
m. & Sound Design: 

Reed Hayes 
c.: Heather Carson 
PaSSOID.ezzo 
chor.: Ohad Naharin 
m.: Anton 
Soaring 
chor. : Elizabeth Streb 
m. & Sound Design: 

Reed Hayes 
1.: Heather Carson 
R.ebo ... nd 
chor.: Elizabeth Streb 
m., & Sound Design: 

ReedHayes 
1.: Heather Carson 
O ... eens 01" 
Gol ... b 
chor. : Ohad Naharin 
m. : Arvo Part 
c.: Rakefet Levi 
1.: Bambi 
.A.rbos 
chor.: Ohad Naharin 
m.: Arvo Part 
c.: Rakefet Levi 
1.: Bambi 

~ I ~כודוIs; ורE 
aו ~".וIt s; aו. B 
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y דB ... t:t:erf • 
ECCect: 
chor. : Itzik Gal lili 

Itzik Gall il i c.: 
Bambi 1.: 

Love oC''The • 
Seven I>olls 
chor. : Anat Asoulin 

Alex Claude m.: 
Yudith Grinspan c.: 
Bambl 1.: 

... King Ub • 
chor. : Rina Baruch 

, m.: Frank Zappa 
Alex Claude 
Galit Han c.: 
Bambi 1.: 

-ן ~~~

1 ... :JVIab • 
chor.: Ohad Naharin 

, Vivaldi, John ZOI'n m.: 
, Carl Orff ח,Arvo Pa 

Livingston 
EvansRay & 

Sound Design: Danny Koryto 
Rakefet Levy c.: 
Bambl 1.: 

St:one Sou.p • 
. Doug Elkins c.: 

, Albanlan, Indlan m.: 
Egyptian 
Riikefet Levy c.: 
Bambi 1.: 

St:opping • 
Jordan 
chor. : Anat Daniely 

The Chieftalns m.: 
Anat Dan iely c.: 
Bambl 1.: 

Folk.dance • 
) it:h songs ""( 

chor. : Ralph Lemon 
Josquin Desprez m.: 
Rakefet Levy c.: 
Stan Pressner 1.: 

Nine Persons 
PrecisioIl. Ball 
Passi'rig 
chor. : Charles Moulton 

A. Leroy m. : 

ESES ~ ן-

VV ork. 'This 
VVay 
chor.: David Parsons 

Tchaikovsky m. : 
Judy Wirkula c.: 
Dorit Malin 1.: 

Lint:on • 
chor.: David Parsons 

David Linton m.: 
Tsafra Perelmutter c.: 
Felice Ross 1.: 

:JVIoID.ent:o • 
chor.: Nir Ben-Gal 

Vim Martins m.: 
Tsafra Perelmutter C.: 
Felice Ross 1.: 

Eight: Heads • 
chor.: Daniel Ezralow 

Phil ip Glass m.: 
Daniel Ezralow C.: 
Sean McAlister 1.: 

Psycho Killer 
chor. : ISO-Daniel Ezralow 

" "Talking Heads m.: 
Daniel Ezralow C.: 

ister נSean McA 1.: 
R.it: ... als • 
chor.: Robert North 

John Kayes, South m.: 
African & Japanese 

, David Dvir C.: 
Robert North 
Sean McAlister 1.: 

'Tak.en 'To 
Pieces 
chor.: Doug Varone 

Christop'her m.: 
Hyams-Hart 
Jillian Block C.: 
Kevin McAlister 1.: 

~ ES ~ ן-

:JVIariachi • 
chor.: Peter Pucci 

Traditional Mexican m.: 
Heinda Zolta C.: 
Moshe Fried 1.: 

In 'The 
Garden 
chor.: Peter Pucci 

Charles 1 ves m.: 
, Judy Wirkula c.: 

Kitty Daly 
Mosne Frled 1. : 

/ S ךCant:at:a • 
Every VVak.ing 
Ho ... r 
chor.: Doug Varone 

J.S. Bach m.: 
Hemda Zolta c.: 
Kevin McAlister 1.: 

R.oID.ant:ica • 
chor.: Liat Dror and 

NirBen-Gal 
"Blood, Sweat and m.: 

" Tears 
Tsafra Perelmutter C.: 
Moshe Frid 1.: 

Ent:re I>os 
.A.g ... as 
chor.: Robert North 

, m.: Paco De Lucia 
Simon Rogers 
Andrew 5torer c.: 

e נCoralia Sega 1.: 
Yo ... Got:t:a 
:JVIove 
chor.: Peter Pucci 

& Gerry Murdas m.: 
Harmonicats 
Judy Wirkula c.: 
Moshe Fried 1.: 

c::> ~ ~ ן-

I>reaID.t:iID.e 
chor.: Elisa Monte 
m.: David Van Ti,gham 
C.: Mimi Trussilo 
1.: Graig Miller 

• Silences 
chor.: Mario Cardozo 
m. : J.SBach 
C.: Gill ian Block 
1.: Moshe Fried 
Su.per 
St:raiBht: is 
COID.III.g I>o""n 
chor. : Daniel Ezralow 
m.: Tom Wi llems 
C.: Jeffery Jackson 
1.: Howel BinkJy 

• I>o ... ble 'TIID.e 
chor.: Itzik Gali li 
m.: Wi ll iam Sheller 
C.: Itzik Galili 
1.: Moshe Fried 
KiIl.g 01" VV ara 
chor.: Ohad Naharin 

~ ES ~ ן-

... Su.it:e en ble • 
chor.: Gene Hill Sagan 

J.S. Bach m.: 
:JVIarble Halls • 
chor.: Mark Morris 

J.S. Bach m. : 
Chaconne • 

Cohan חchor.: Robe 
J.S. Bach m.: 

Brandenb ... rg • 
4 I>ance no 

chor.: Siki Kol 
m.: J.S. Bach 
'The First: I>ay • 

01" 01" 'The R.est: 
:JVIy LiCe 
chor.: Alice Dor-Cohen 
m.: Malcolm Singer 
I>eat:h and 
t:he :JVIaiden 
chor.: Robert North 

 :.Schube mח
Robert North c.: 
Coralia Segall 1.: 

Look.ing Cor • 
J er ... sal-eID. 
chor.: Donald McKayle 

Shlomo Gronich m.: 
Oded Gera c.: 
Kevin McAlister 1.: 

-ן ~ EESכ

VVhip 'To .A. 
Jelly 
chor.: Robert North 

Blues m.: 
, Robert North c.: 

Hemda Zoltan 
z חEyal Schwa 1.: 

Inner 
R.hyt:hID. 
chor.: David Parsons 

David Parsons C.: 
Coral ia Segall 1.: 

'The Envelope 
chor.: David Parsons 

Rossini m.: 
Judy Wirkula c.: 
Coralia Segali 1.: 

ive ץSt:ory In • 
Chapt:ers 
chor. : Siki Kol 

 :.Weather Repo m""ח &
Tony Scott 
Davld Dvir c.: 
Eyal Schwartz 1.: 

 cVVכ ;Irl<:sוCכזכ
""1986 

• Heavenly 
Choirs 
chor.: Nira Tifon 
m.: Chick Corea 
c.: H. Alenbic, 

M. Chaham-Del lal 
1.: Israela Shefer 

• Squ.are 
B ... t:t:on 
chor.: Tamar Ben-Ami 
m.: Dan Handelsman 
c.: O. Tzarfati, 

Jillian Block 
1.: 1. Shefer 

• ForID.less 
chor. : Nir Ben-Gal 
m.: M. Nichals 
c.: T. Perlmutter, 

D. Steinschleifer
Amir 

1.: Dorit Malin 

ES --;;r ~ ן-

"" Vie • 
chor.: Rami Be'er 

Meredith Monk m.: 
, David Dvir c.: 

Rami Be'er 
Coralia Segal l 1. : 

Lelio • 
chor.: Gene Hill Sagan 

 :.Arvo Pa m,ח
Samuel Barber 
Gene Hill Sagan C.: 

ster וrKevin McA 1.: 
'Tabu.la R.asa 
chor.: Ohad Naharin 

 :.Arvo Pa mח
A. Christina Giannini C' 
COI'alia Segall 1:: 

99 



100 

Iris Tauman c.: 
Moshe Fried :.ו 

Sigh • 
Sagan ווchor.: Gene Hi 

liams וVaughn Wi m.: 
Sagan ווG. Hi C.: 

Moshe Frled :.ו 
Gri ..... aces • 

av וer-Vas ווchor.: Iven Fe 
George Crumb m.: 

av וer-Vas חI. Fe C.: 
Coralia Segall :.ו 

Clovvn.s J!ik 
Ot:her Fools 

ar וchor.: Lotte Gos 
Co .......... on. 
Prayer 
chor.: Robert Cohan 

Andrzeij Panufnik m.: 
Bolero • 
chor.: Igal Perry 

 :.lVIaurlce Rave mו

VV<:>rk:~h<:>p 
"1983 

• In. t:he C.aCe -
The Cold oC 
Fall 
chor.: Yossi Tmim 
m.: Billy Holiday, 

Toro Zakamutcho 
• Night: GrieC 

chor.: Siki KoI 
m.: Shem-Tov Levy 
S.: David Dvir 
C.: Siki KoI 

• I>an.ce 
chor.: Iris Frenkel 
m.: Ora Strikovsky 
S.: Hava Finer 

• .A. I>rea ..... in. 
I>ou.bt: 
chor.: Alice Dor-Cohen 
m.: Ligeti, Shostakovitch 
S.: David Dvir 
C.: Nissan Gelbard 

• . This Sk:y, This 
Lan.d 
chor.: Alice Dor-Cohen 
m.: Uriah Boskovitch 
S.: EIi Dor-Cohen 
1.: Nissan Gelbrad 

• JVIy Sole ... 
An.d Head 
chor.: Tamar Ben-Ami 
m.: Ofer ShaIchin 
C.: Yael Gani 
1.: Yael Gani 

• The Lost: 
chor.: Paul Bloom 
m.: Gyorgy Ligeti 
C.: Jennifer Bar-Lev 
1.: Yael Gani 

• Tou.ches 
chor.: Haim Ohn 
m.: David & Friends, 

Oregon 
C.: Smadar Neuberger 
1.: Ruth Tsigan 

..... ~~4-

.A. Cat:ch • 
chor.: Siki Kol 

Rona Vered m.: 
David Dvir C.: 
Chenault Spence 1.: 

Escapades 
chor.: AIVin Ailey 

Max Roach In.: 
Carol V. Gamer C.: 
Chenault Spence 1.: 

Brot:hers 
chor.: Daniel Ezralow 

Igor Stravinsky m.: 
, Daniel Ezralow C.: 

David Dvir 
Kevin McAlister 1.: 

I>ogfish • 
chor.: Daniel Ezralow 

Andreas m.: 
, Vollenweider 

" StepsAhead " 
Kevln McAlister :.ו 

Svsplk:t: • 
chor.: Daniel Ezralow 

& Tom Waits m.: 
Indonesian Music 

ow וDaniel Ezra c.: 
Kevin McAlister :.ו 

Can.on.ic 
st:u.dies 
chor.: Mark Morris 

Various Composers m.: 
Arranged by Rarriet 
Cavalfi 
Mark Morris C.: 
Kevin McAlister :.ו 

et וHaym Tche :.ו 
Gia.n.t: St:eps • 
chor.: Yaacov Sharir 

10hn Coltrane m.: 
& Doreen Frankfurt C.: 

Yaakov Sharir 
Haym Tchelet 1.: 

rhreads ~ 
ro ..... a St:rin.g ·~ 

oC Svvin.g 
Gray וchor.: Dary 

er ווen Mi וG m.: 
Yemima Kessler S.: 
Haym Tchelet :.ו 

Sabbat:h 
~ Son. 

Gray וchor.: Dary 
Traditional m.: 
Natalie Garfinkle S.: 
Yemima Kessler C.: 
Haym Tchelet :.ו 

I>rea ..... in. a 
VVild 
Lan.dscape 
chor.: Dary 1 Gray 

Igor Stravlnsky m.: 
lVIargalit Gadi s.: 
Y. Kessler C.: 
Haym Tchelet 1.: 

In. Co .......... on. 
chor.: Ohad Naharin 

Ohad Naharil1 m.: 
Yemima Kessler C.: 
Moshe Fried 1.: 

HaII1sa • 
chor.: Siki Kol 

1ean-Pierre Rampal m.: 
Miriam Bar-Y osef s: 
Yemima Kessler C.: 
Moshe Fried 1.: 

I>evil People • 
chor.: Yair Vardi 

Astor Piazzola m.: 
Iris Tauman Reich S.: 
Haym Tchelet 1.: 

..... ~~:2 

The En.d oC • 
In.n.ocen.ce 
chor.: Alice Dor-Cohen 

Shosh Reisman m.: 
Eli Dor-Cohen S.: 
Nissan Gelbard C.: 

Issa • 
JVIyt:lilk:iz by 

.A. St:ory Lik:e ( 
) a Tale 

, chor.: Ofra Doudai 
AmirKolben 
Ahmad Masrie m.: 
Dorit Malin S.: 

Shira 
chor.: Pearl Lang 

Alan Hovaness m.: 
Harid Hadar S.: 
Pearl Lang C.: 

on.s :ו. I ..... press • 
chor.: Ivan Feller-Vaslev 

Richard Farber m.: 
& 1. Feller-Vaslev s.: 

Shuki Sacks 
Pu.lcin.ella • 
chor.: Murray Louis 

Igor Stravinsky m.: 
lVIargalit Gadi S.: 

Les Noces • 
chor.: Anna Sokolow 

Igor Stravinsky m.: 
ms Tauman s.: 
Haym Tchelet 1.: 

I>iary • 
chor.: Robert Cohan 

Sergiu Natra m.: 
Moshe Sternfeld s.: 
Shuki Sacks C.: 
Haym Tchelet 1.: 

oil II:ו. Tu.r • 
chor.: Siki Kol 

Tangerine Dream m.: 
Davld Dvir s.: 
Yemima Kessler C.: 
Moshe Fried 1.: 

..... ~~:3 

Troy Garn.e 
chor.: Robert North 

Traditional Brazilian m.: 
Batucada 

.A. u. t: u. ..... n. • 
Perry וchor.: Iga 

Gustav lVIahler m.: 
. 1. Perry s.: 

Moshe Frled :.ו 
Vigil in. • 

..... Jeru.sale 
chor.: Noami Aleskovsky 

Ben-Zion Orgad m.: 
In.ost:ress • 
chor.: Ohad Naharin 

Brian Eno m.: 

..... ~~~ 
ies .וו• 

 chor.: Siki Koו
, Peter Baumer m.: 

Lea Hadman 
es ~ Irn.a. • 

chor.: Rena Gluck 
Oedoen Partos m.: 
Bertha K wartz C.: 

m Tchelet 'ןHa :.ו 
gas :ו. Can.t: 
lne Koner וchor.: Pau 

George Crumb m.: 
Christina Giannini c: 
10hn Mckernon 1.: 

R.hapsody 
ker וchor.: o-avid Hatch Wa 
& m.: George Gershwin 

TakaKo Asakawa 
David Hadar S.: 

s ~ Son. • 
chor.: Paul Sanasardo 

Dmitri m.: 
Shostakovitch 
Paul Sanasardo S.: 
Moshe Fried :.ו 

Bet:vveen. Tvvo • 
chor.: Rahamim Ron 

Moshe Lustig m.: 
Bertha K wartz C.: 
Haym Tchelet 1.: 

Hu.n.t:er oC 
.A.n.gels 
chor: Robert Cohan 

Bruno Madema m.: 
Walter Martin C.: 

et וHaym Tche 1.: 
Ny ..... pheas 
chor.: Robert Cohan 

Claude Debussy m.: 
Norberto Chiesa s.: 
Robert Cohan C.: 

The Last: • 
Cu.rt:ain. 

. chor.: Igal. Perry 
Luclano Berlo m.: 
1 "al Perry S.: 
ifaym Tchelet 1.: 

The 
Collect:or 
chor.: 1 anine Charrat 

Ivo Malec m.: 
& Shuki Sacks S.: 

1. Char.rat 
Moshe Fried 1.: 

..... ~~ ..... 
Lik:e a • 
R.ollin.g R.ock: 
chor.: Naoml Aleskovski 

, Semprun m.: 
Chrlstodoulides 
1erry Melitz S.: 
Ben-Zion Munitz 1: 

Forest: 
chor.: Robert Cohan 

Brian Hodgson m.: 
Norberto Chiesa S.: 
Robert Cohan C.: 

Test:i ..... on.y • 
chor.: Paul Bloom 

Dmitri m.: 
Shostakovitch 
Eli Dor-Cohen S.: 
Moshe Fried 1.: 

Pas de Pepsi 
chor.: Ohad Naharln 

Shlomo Grunich m.: 
R.adiu.s • 
chor.: Alma Frankfurt 

Penderecki m.: 
D. Frankfurt S.: 
Aric Berkovitch C.: 
Chani Vardi 1.: 

..... In.t:eri 
chor.: Ohad Naharin 

, Leonard Bemstein m.: 
Giora Feidman 
Margalit Gadi C.: 
Mosbe Fried 1.: 

Livin.g • 
Garn.es 
chor.: Ivan Feller-Vaslev 

Andre Haidu m.: 
1. Feller Vaslav S.:. 
Chani Vardi C.: 

Haru. No 
U ..... i 
chor.: Ohad Naharin 

Michio Mjyagi m.: 
Margalit Gacfi C.: 

·• 0 Shadovvs • 
Blu.es 

ein וchor.: 10an K 
Mark Isaacs m.: 
Margalit Gadi C.: 

in וDorlt Ma 1.: 
.A. n. .A. n. cien. t: • 
Tale 
chor.: Lea A vraham 

Avraham Ofek S.: 
Margalit Gadi C.: 

~ ""7' ~ ..... 

St:ep by St:ep • 
vvit:h Fl:aydn. 

Sanasardo וchor.: Pau 
1()seph Haydn m.: 
Bertha K wartz S.: 

et וHaym Tche :.ו 
.A. ban.don.ed • 
Player 

Sanasardo וchor.: Pau 
Tommaso Albinoni m.: 
P. Sanasardo s.: 

et וm Tche ~ H 1.: 
JVIed.t:at:ion.s • 
on. an. Open. 
St:age 
chor.: Paul Sanasardo 

Zvi Avni m.: 
Berta K wartz S.: 

et וHaym Tche 1.: 
Belon.g 
chor.: Norbert Vesak 

Syrinx m.: 
et וHaym Tche :.ו 

an.ish ~ S 
JVIirn.e 

ery Panov וchor.: Va 
beniz וm.: Isaac A 

Throu.gh t:he 
Cit:y St:reet:s 
t:he Lady J!ik ( 

t:he 
) Fl:ooligan. 

ery Pal10v וchor.: Va 
Dmitri Shostakovich m.: 
Ben-Zion Munitz 1.: 

Liszt:deliriu. • 
rn. 
chor.: Paul Sanasardo 

Franz Liszt m.: 
I>rea ..... s 
chor.: Anna Sokolow 

, 1.S. Bach m.: 
Anton Webern 
Teo Macero 

et וHaym Tche 1.: 
Scen.es Frorn. 
t:he JVIu.sic oC 
Charles Ives 
chor.: Anna Sokolow 

es Ives וChar m.: 
1udith Grinspan C.: 
Haym Tchelet :.ו 

..... ~""7'~ 

, VVildern.ess 
S vv arn. ps J!ik 
Forest: 
chor.: Ze'eva Cohen 

, George Crumb m.: 
Classlcal Music of 

 Iran, Environmentaו
Sound 

, Z. Cohen C.: 
Bertha Kwartz 
Moshe Fried 1.: 

JVIet:aphors • 
chor.: Rina Shaham 

, Penderecki, Baird m.: 
1.S. Bach 
Bertha K wartz C.: 
Moshe Fried 1.: 

I>au.ght:ers oC • 
Shilo 
chor.: Rahamim Ron 

Claude Debussy m.: 
Moshe Ben-Shaul s.: 
Moshe Fried 1.: 

Port:rait:s Cor • 
Tvvo 
chor.: Ze'eva Cohen 
m.: Chick Corea 
St:ravin.sk:y • 
I>an.ce Circu.s 

& chor.: Paul Sanasardo 
Members of the 
ComQany 
Igor Stravinsky m.: 
1VI0she Fried :.ו 

. 3.A..JVI • 
chor.: Douglas Nielson 

Tangerine Dream m.: 
Bertna K wartz s.: 
Moshe Fried 1.: 

Lu.n.ch • 
chor.: Matthew Diamond 

Don York m.: 
Philip Ziffer S.: 
Haym Tchelet 1.: 

R.ecollect:ion.s 
oCa People 
chor.: Deborah Bertonoff 

Josef Tal m.: 
Paul Sanasardo C.: 
Haym Tchelet 1.: 

kayam וOshra E s.: 
Ben-Zion Monitz :.ו

JVIon.odrarn.a • 
i Sharon וchor.: Mira 

Mark Kopytman m.: 
David Sharir S.: 
Bertha K wartz C.: 
Haym Tchelet :.ו 

The Green. 
Table 
chor.: Kurt 100ss 

F. Cohen m.: 
Hein Heckroth S.: 
Herman Markard C.: 

 ..... ~ '7""»כ

Fiery Chariot: • 
Sagan וchor: Gene Hil 

Klaus Huber m.: 
& Sagan ווGene Hi S.: 

Bertha K wartz 
Ben-Zion Munitz :.ו 

Un.t:il That: I • 
.A.rose 
chor.: Moshe Efrati 

Noam Sherif'f In.: 
Dani Karavan S.: 

 :.Moshe Ben-Shall Cו
Ben-Zion Munitz 1.: 

.A.lbu.rn. • 
Lea.ves 
chor.: Donald Mckayle 

ly וm.: Ferdinand "1e 
Morton וייI סR 
Ben-Zion Munitz :.ו

Poe ..... s oC 
Ecst:asy 

ow וchor.: Anna Soko 
Alexander Scriabin n1.: 
Ben-Zion Munitz :.ו 

Echoes oCa 
Night: Sky 
chor.: Christopher Bruce 

George Crumb 111.: 
Nadlne Baylls S.: 

..... ~""7'""7' 

Voices 
chor.: Christop_her Bruce 

y .וZoltan Koda m.: 
Nadlne Baylls S.: 
Ben-Zion Munitz 1.: 

The Great: • 
Variat:ion. 
chor.: Yaacov Sharir 

heinz וKar m.: 
Stockhausen 
Haym Tchelet 1.: 

Fan.t:asia • 
chor.: Rahamim Ron 

iams ווJohn Frank Wi m.: 
Ben-Zion Munitz 1.: 

.A.s I VVish • 
chor.: Yair Vardi 

Alberto Ginastera m.: 
& Y. Vardi s.: 

B. Kwartz 
Ben-Zion Munitz 1.: 

The Garden. • 
oC Kali 
chor.: Gene Hill Sagan 

Maurice Ravel m.: 
1ean Sibelius S.: 

& G. Hill Sagan c.: 
B. Kwartz 
Ben-Zion Munitz 1.: 

The I>ybbu.k • 
chor.: Rina Yerushalmi 

Moshe Zorman m.: 
d וMoshe Stemfe S.: 

& mi וYerusha c.: 
Kwartz 

R.ain.bovv 
R.ou.n.d JVIy 
Shou.lder 

e וchor.: Donald Mckay 
Traditional m.: 
Mc-Kayle c.: 
Ben-Zion Munitz 1.: 

The 
.A.Ct:ern.oon. oC 
a Fau.n. 
chor.: 1erome Robbins 

aude Debussy וC m.: 
1. Sharaff S.: 
1. Rosenthal C.: 

JVIou.n.t:ain. oC • 
Spices 
chor.: Don.ald McKayle 

Louls T. Hardln m.: 
) Moondog ( 

e ~וMcK s.: 
Ben-Zion Munitz 1.: 

R.o 0 ..... s 
chor.: Anna Sokolow 

Kenyon Hopkins m.: 
Haym Tchelet 1.: 
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Title ojwork; chOl'eographer; music; set; costumes; light; • original works createdjor Batsheva Dance Company 

• Deser~s 
chor.: Anna Sokolow 
m.: Edgar Varese 
1.: Haym Tchelet 

• --In ~eIDory 0:1:' 
No.52436" 
chor.: Anna Sokolow 
m. : Tadeus Baird 
1.: Haym Tchelet 

• DOIDe 0:1:' 
Heaven 
chor.: Talley Beatty 
m.: Santana 
s. & c.: Anatol Gurevitz 
1.: Haym Tchelet 
PoeID 
chor.: Anna Sokolow 
m.: Charles Ives 
1.: Haym Tchelet 

"7'4-~ ... 

Cell 
chor.: Robert Cohan 

Ronald LI<>yd m.: 
iesa ךןo L וךNorbe S.: 

c. & 1.: John B. Read 
o ~ J ou.rney • 

NO'\IVhere 
chor.: Oshra Elkayam 

& Luciano Berio m.: 
Pierre Henri 
Oshra Elkayam S.: 
Moshe Ben-Shaul c:. 
Haym Tchelet 1.: 

e 0:1:' Spring ~ R.i • 
chor.: Ronni SegaT 

Igor Stravinsky m.: 
Rozyta Gotlib c.: 
Haym Tchelet 1.: 

Elegies • 
chor.: Rina Schenfeld 

J.S. Bach m.: 
ela ~ Tal • 

chor.: MiraIi Sharon 
, m.: K. Penderecki 

B.A. Zimrnerman 
s. & c.: David Sharir 

H:lym Tchelet 1.: 
The DreaID • 

ha Graham ודachor: M 
Mordechai Seter m.: 
Dani Karavan S.: 
Haym Tchelet 1.: 

0:1:' s ~ Pu.ppe • 
Dea"th 
chor.: John Butler 

Arnold Schoenberg m.: 
Dani Karavan S.: 
L)'dia Pinkus-Gani c.: 
John Bird 1.: 

Eclipse 
chor.: Robert Cohan 

Eugene Lester m.: 
Peter Farmer c.: 
John Bird 1. : 

... ~"7'~ 

GaIDes "V'Ve • 
Pla:y 
chor.: Rena Gluck 

Paul Hindemith m.: 
Dani Karavan S.: 
Linda Hodes c.: 
Haym Tchelet 1.: 

Trek: • 
chor.: Norman Morrice 

Francis Poulenc m.: 
John B. Read S.: 

The Bu.rning • 
Grou.nd 
chor.: Gene Hill Sagan 

Gustav Mah[er m.: 
z ודaBertha Kw S.: 

Ben-Zion Munitz 1.: 
.Apocalypse • 
chor.: Oshra Elkayam 

Musical Collage m.: 

..... ~"7'''' 

ions ~ Transi • 
chor.: MiraIi Sharon 

Toshiro Mayuzumi m.: 
Uzi Sharon S.: 
MiraIi Sharon c.: 
Haym Tchelet 1.: 

roID ~ Voices • 
ar Place ~ a 

chor.: Brian MacDonald 
Toru Takemita m: 

ep ~ S &iו; Pace • 
Toget:her 
chor.: -Moshe Efrati 

Carlos Surinach m.: 
"V'VarID Up • 
chor.: Linda Rabm 
Caprichos 
chor.: Herbert Ross 

ok ודaBela B m.: 
ha-s ~ ar ~ • 

Vineyard 
chor.: Bnan MacDonaId 

Norman Dello Jolo m.: 
Yaakoy Sharir S.: 

, Yair Vardi c.: 
Yaakov Sharir 
Haym Tchelet 1.: 

y ~ Song o:l:' • 
People 
chor.: John Cranko 

Ruth Ben-Zvi m.: 
Dov. Zelzer s., 

& Yilakov Sharir c.: 
Yair Vardi 
Haym Tchelet 1.: 

Ebony 
o ~ Concer 

chor.: John Cranko 
Igor Stravinsky m.: 
Sllvia Strammer c.: 
Haym Tchelet 1.: 

..... ~"7'~ 

~ Look: a • 
You.rsel:l:' 
chor.: Linda Hodes 

Uria He<:p m.: 
0:1:' ~ Three <>u. • 

e ~ 
chor.: Linda Rabin 

, GyorE)' Ligeti m.: 
 eC:F. Handו
u.11 ~ oon ~ • 

chor.: Johh Butler musi 
ZviAvni c: 

Lyric • 
Episodes 
chor.: Mirali Sharon 

ZviAvni m.: 
Uzi Sharon S.: 
Haym Tchelet 1.: 

ro'phe ~ S • 
rophe ~ I-S ~ .An 

chor.: Glen Tetley 
Sylvano Bussotti m. : 
John Bell S.: 
Nikolas Chernovitz 1.: 
er Eden ~ .A:I:' 

chor.: John Butler 
Lee Hoiby m.: 

-isseID ~ Diver • 
he ~ s in ~ en 

Play-Grou.nd 
he .zodiac ~ 0:1:' 

chor.: William Louther 
George. Queency m.: 
Dany"Karavan S.: 
William Louther c.: 
Nikolas Chernovitz 1 .. : 

..... ~"7'~ 

• Corners 
chor.: Rina Schenfeld 
c.: Lea Nikel 

~ Ge &iו; COIDe 
0:1:' y ~ he Beau. ~ 

-s ~ "V'Vhile i ~ i 
~ Ho 

chor.: Tally Beatty 
, Charles Mingus ffi. : 

yןכ,Dizzy Gilles 
M. Davis

l 
B. Evans 

Greta BanraI c.: 
Hllym Tchelet 1.: 

0:1:' The R.oad 
he Phoebe ~ 

Sno'\IV 
chor.: Talley Beatty 

Duke Ellington m.: 
Bmstead צ.Anthon S.: 

Hllym Tchelet 1.: 
The Brood 
chor.: Richard Kuch 

Pierre Henry m. : 
Francois Barabeau S.: 

m Tchelet ~ 1.I 1.: 
To :Kno'\IV No • 
Shado'\IV 
chor.: Richard Kuch 

Carlos Chavez m.: 

 '"~כ»~

~ her R.es ~ Nei 
Nor Harbor 
chor.: Sophie Maslow 

Robert Starer m.: 
Bernard Johnson S.: 
H<iYrn Tchelet 1.: 

The Village I 
:Kne'\IV 
chor.: Sophie Maslow 

Jewish TraditionaI m.: 
Bernard Johnson S.: 
Haym Tchelet 1.: 

ains ~ Cu.r • 
chor.: Rina Schenfeld 

Noam Sheriff m.: 
es dסLinda H S.: 

~ h a ~ Sin Lie • 
he Door ~ 

chor.: Moshe Efrati 
Noam Sheriff m.: 
Dani Karavan S.: 

es dסLinda H c.: 
oves ~ 

chor.: Jerome Robbins 
The E:xiles 
chor.: Jose Lirnon 

Arnold Schoenberg m.: 
Anita Wescher c.: 

alinche ~ La 
chor.: Jose Limon 

Norman Lloyd m.: 
Pauline Lawrence c.: 

Baroqu.e • 
o ~ Concer 

5 . No 
chor.: Norman Walker 
m.: Antonip Vivaldi 

 ... ~ 'c"7כ

.Ein Dor 
chor.: Moshe Efrati 
m.: ZviAvni 

• TiIDe :l:'or 
"V'Vai~ing 
chor.: Rena Gluck 
m.: Gary Bertini 
S.: Daru Karavan 
c.: GaIia Gat 
1.: Haym Tchelet 

• Percu.ssion 
Concer~o 
chor.: Norman Morrice 
m. : Leonardo SaIzedo 
S.: GaIia Gat 
1.: Haym Tchelet 

 ... ~»כ»כ
"V'V OIDen in a • 

~ Ten 
chor.: Rena Gluck 

Mordecai Seter m.: 
Dany Karavan S.: 
Greta Bahral c: 
Haym Tchelet 1.: 

The • 
hal ~ ro ~ Be 

chor.: Norman Morrice 
Paul Ben Haim m.: 
Galia Gat S.: 
HaY111 Tchelet 1.: 

Side Sho'\IV • 
chor.: Norman Morrice 

Paul Hindemith m. : 
Dani Karavan S.: 
Galia Gat c.: 

~ Spor • 
chor.: Shimon Braun 

Galia Gat c.: 
George Russe m.: 
Gabrlel Steinitz 1.: · 

&iו; David • 
h ~ Golia 

chor.: Oshra Elkayam 
IEor Stravinsky m.: 
Oshra Elkayam S.: 
Haym Tchelet 1.: 

PsalIDs • 
chor.: Glen Tetley 

os ודaOedeon P m. : 
Galya Gat c.: 
Haym Tchelet 1.: 

he ~ Cave o:l:' 
~ Hear 

ha Graham ודachor.: M 
Samuel Barber m. : 

0:1:' By Order • 
Creon 
chor.: Ehud Ben-David 

Daniel Shalit m.: 
es dסLinda H c.: 

 ... ~»כ '7"
an-s ~ Blind • 

Bu.ff 
chor.: Rina Schenfeld 

Eliot Carter m.: 
GaIia Gat c.: 

Shore 
Bou.rne 
chor.: Pearl LanZ 

Antonio Vivaldi m.: · 
Haym Tchelet 1.: 

The • 
Unans'\IVered 

ion ~ Qu.es 
chor.: Jeanette Ordman 

Charles Ives m.: 
he R.ig ~ R.u.h • 

chor.: Jeanette Ordman 
Luciano Berio m.: 

ire ~ Voices 0:1:' • 
chor. : Pearl Lang 

Sergio Natra m.: 
Daru Karavan S.: 

~ The .Ac • 
es dסchor.: Linda H 

Billy Page m.: 
BUddy Johnson S.: 

ions ~ R.eflec • 
chor.: Rena Gluck 

Noam Sheriff m.: 
Dani Karavan S.: 

 ..... ~כ»~
1-2-3 • 
chor.: Norman Morrice 

Ben-Zion Orgad m : 
R.ehearsal • 
chor.: Norman Morrice 

, P. Moncayo m.: 
S. Revueltas 
Galia Gat c.: 
Haym Tchelet 1.: 

 ... ~כ»-4
0:1:' ers ~ Dau.gh • 

he Garden ~ 
chor.: Donald McKayle 

Ernest Bloch m.: 
Arnon Adar S.: 

The Pass 
chor.: Robert Cohan 
m.: Eugene Lester 
Herodiade 
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Maitha Graham c.: 
Jean Rosenthal 1.: 
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Park: • 
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The 
Learning 
Process 

ha Gra.ham ודachor.: M 
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o ~ Errand In 
a:ze ~ he ~ 
ha Graham ודachor.: M 
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Isamu Noguchi S.: 

u.n and ~ 
ancy ~ 
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Arnon Adar S.: 

 ... ~כ»~
Dark: 

eado'\IV ~ 
ha Graham ודachor.: M 

Carlos Chavez m.: 
Haim Tchelet 1.: 

u.rno ~ Noc 
chor.: Donald McKayle 

Louis T. Hardln m.: 
) Moondog ( 

0:1:' ~ Ten • 
Visions 
chor.: Robert Cohan 

Noam Sheriff m.: 
Dani Karavan S.: 

a-s ~ Jeph • 
er ~ Dau.gh 

chor.: Rlna Scheinfeld 
Mordecai Seter m.: 
David Sharir S.: 
Haym Tc;helet 1.: 

0:1:' Diversion 
.Angels 

ha Graham ודachor.: M 
Norman Dello-Joio m.: 

ha Graham ודaM S.: 
, Jean Rosenthal 1.: 

Haym Tchelet 
led ~~ EIDba 

Garden 
ha Graham ודachor.: M 

Carlos Srinach m.: 
Noguchi S.: 

Eve &iו; .AdaID • 
-chor.: Oshra Elkayam 

Ronen 
m.: Hejtor Villa-Lobos 
Sargasso Sea 
chor.: Glen Tetley 

Emest Krenek m. : 
Rouben Ter S.: 
Arutunian 
Haym Tchelet 1.: 

hical ~ y ~ The • 
ers ~ Hu.n 

chor.: Glen Tetley 
n Partos eסOed m.: 

Antohon)' Binsted S.: 
Haym Tchelet 1.: 101 
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Pouring a little, checking the results and pouring some wine back until 
h~ was satisfied. 

The many lines in Ohad's face changes shape all the time. Giacommetti 
wrote once: "It is an adventure, a great adventure to be able to watch 

very day something unexpected appears in a face. That is better ./iנ how 
". than all the voyages around the world 

Late that evening, when the waiters were sitting quietly around their 
table in a corner, Ohad suddenly said that he likes to be connected with 
coldness, human coolness. That he really is more inventive and 
creative when immersed in a lukewarm bathtub. Just floating in the 
water without moving about, ideas just come to him, pass through him, 
as if he were a medium. 

1 asked him: "Are you sad?" He laughed and said: "Yes, totally sad." 
"Arbos" is the place between heaven and hell, a sort of passage. 
"Black Milk" is the result of Ohad once seeing a street sign at the 
"Festival of Two Worlds" in Spoleto, Italy, which to him looked like 
"Latte nero", black milk, which he thought was a good title. It turned 
out, that the sign meant something quite different. 

"Queens of Golub" began as a solo for Ohad 
himself called "King of Golub". The name 
being an intimate sobrique for someone dear. 
Hence, it is a title that holds a secret. 
Ohad doodles in my notebok, to see how the 
word "vitur" (in Hebrew: giving something up) 
looks on the page, in Hebrew as well as in Latin 
characters. He likes the sound and the look of 
it, so who knows, it may become the title of his 
next work. "Giving up", a term not much in use 
in our angry times. As if suddenly one is able to 
breathe freely. 

The next day we took a walk through the many 
. little streets around the Suzanne Dellal Centre 

We went to see a delapidated building, which 
. once housed an elegant coffee house, with 

music and dancing, awaiting renovation. It was 
. supposed to serve Batsheva as a reharsal space 

ot םBut the funds for rebuilding the place are 
forthcoming. "1 need a space to dance in", Ohad 

says, "Never-mind what materials the space is built of." We stand 
opposite the Army Museum, a vast area, where we see rusty old tanks 
from the War of Independence and severallarge locked buildings. There 
are 40 dunams of land there, someone tells us. "AII 1 need for the 
company is two dunams of floor space." - says Ohad. 

There are people, who when they stop somewhere or have said 
something, a sort of after-image lingers there. The body goes on but it 
seems the head still looks in the old direction. Ohad crosses from one 
location to another, from one sentence to the next without pausing, as 
a whole, all of him at once. In a Giacometti portrait, there are many 
lines crisscrossing each other, but they are unique. Every time one 
looks at them, they seem fresh, seen for the first time. That what came 
to my mind as we took leave of each other and Ohad left abruptly, all of 
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him, without leaving a trace behind. 

something frightening because it is often triumphant and all these 
things are the very opposite of creative thinking". 

Our conversation turns again to freedom, the poet Brodsky and the 
endless movement of learning and change. Suddenly Ohad says that 
what really matters to him is the ability to forgive and to give up. 
"That is what one finds in poetry." - he states. "Poetry is a little like 
a prayer, and prayer belongs to the family of forgiveness and that is the 
true position of prayer, to offer the other cheek". 

Ohad says that what really matters to him is the 
ability to forgive and to give up. "That is what 

one finds in poetry. "- he s tates 
1 asked him about his dance "Arbos", with music by Arvo Part, a work 
which to me seems religious, w.ith music like an unfinished cathedral . 
Ohad answered: "In 'Arbos' 1 felt rather humanistic and 1 see the music 
as a thin thread which connects things rather than as a large building. A 
thread which leads 10 places larger than 1 am able to provide an answer 
for, a place where wisdom is god, something compared to which 1 am 
nothing." 

We talked about the section of "Arbos" in which 
Yossi Jungman dances with a hamster, a scene of 
the mortification of the flesh . "The movement is 
initiated by the animal. 1 would like the dancers 
to aquire virtuosity which becomes an integral 
part of their behaviour and that is the 
connection to the hamster. 1 experimented with 
animals, letting them crawl all over my body 
and so 1 finally arrived at the hamster." - Ohad 
explains. 

Naharin's dances are in constant flux; everytime 
"Black Milk", "Kyr" or "Queens of Golub" are 
performed there is a shift of emphasis , another 
improvement. "That is one of the advantages of 
working in this medium." - says Ohad. "The 
dynamics, the possibilities of change. 
Movement is remembrance, there is no dance 
without memory. Dance ceases to exist the 
instant its execution is completed. So 1 never 
cease to change it, because 1 am never really satisfied." 

O BY MARI KNIWARA זOHAD NAHARIN. PHO 

And he adds, suddenly smiling: "'Kyr' is growing old you know. But 
that's nice. Someone wrote about it once calling it 'Kyr [wall in 
Hebrew] with crevices', perhaps without meaning it, by now it suits the 
situation, and that's good. Work tends to become better with time, like 
wine." 

We spoke about sources of inspiration. "Poetry, the way people move, 
how they exist, paintings by Miro. My dances are like poems, there are 
choreographers whose dances are prose. 1 love poetry, because a poet 
has to distil and concentrate his materials to an essence." 

Ohad tells a story about a child he once saw at a reception being held on 
a lawn. The kid was holding two wine glasses in his hands, probably 
carrying them to his parents. One glass was fuller than the other, and 
the child kept pouring from one to the other, to make them equal. 
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saw, about the dancers, about how he loves and appreciates them and 

about their special qualities. He perceives each of them as an 
individual, a whole human being with his own advantages and 
drawbacks which all add up to his personality as a dancer. 

About Yossi Jungman, a marvellous dancer, Ohad said: "One of his 
qualities is that he isn't musical at all. "After 1 raised my eyebrows in 
astonishment, Ohad adds: "He is so honest." And 1 explain this 
statement to myself as meaning that even music does not entice or 
influence him. He has found ways to overcome his deficiency. 

Ohad is about to cmbark on a joumey to Finland, to stage his 
"Perpetuum", a dance which has been shown only a few times in Israel. 
It is early summer now and in Finland, endless daylight with just an 

hour of twilight. The company managers are. searching for a hotel with 
special blinds, so that they will be able to make the rooms darkenough 
for sleeping. It seems that the Finns have a very special relationship 
between darkness and brightness which posing a challenge to Ohad. 

The Finnish company is trained in classical ballet. Ohad: "To dance 
ballet is a physical pleasure for the dancer, which includes a sense of 
victory over obstacles. To tell classical ballet dancers to dance 'the 
wrong way', to make them move, opens something new for them in 
themselves. " 

"But how does one overcome the problem of a classical dancer having 
to move in a new way?" - 1 asked. 
"1 try to connect them to the present after leaving the rehearsal hall, 
after finishing classes, when they are wearing blue jeans.This approach 
makes things easier and the transition takes a week instead of {wo 
years. And they love to Tango ... " 

Ohad says he is lucky in being free to decide his own ways, to change 
his decisions at will and then take the opposite approach. "Wisdom is 
beyond knowledge" - he says and again talks about insight, but this 
time in another context, that of the music of Arvo Part, which he often 
uses. "When 1 leam something new, 1 don't cling to the previous point 
of view. It's all a matter of improvement." 

Just now he is reading a book of poems by Joseph Brodsky and in one 
of the poems it says: "Any decision is a sort of blow to freedom ." 

When 1 asked Ohad what he likes most, he again says, there is no 
'most' of anything for him, perhaps because he doesn't have a good 
memory. And he told me a funny story about a friend of his, a painter, 

who most of all likes to draw cows. For nearly forty years he has been 
traveling from country to country drawing English, Spanish or Swedish 
cows. 

But when 1 asked him what he hates,Ohad said "1 despise evil, even that 
which is inside myself". He proceded to point out, what in his view is 
devilish evil; one's identification with ideologies, the identity of 
masses of people, militants, doctrines and obeying. "Evil is 

G o s זK L A ז

Dance critic Gabi Eldor met with Ohad 
Naharin, the artistic director and chief 

choreographer of Batsheva Dance 
Company, to discuss his attitudes towards 
dance and the sources of his ;nsp;rat;on 

05 0 dance creator 
My talk with Ohad Naharin was rather a private one, one not meant to 
be definitive or to sum things up. We sat in a restaurant, not far from 
his Tel Aviv f1at, after the company's performance in a public park. 
The amphitheatre at the Hayarkon Park is a beautiful place to dance at. 
The stage is surrounded by large trees, but the dew, wetting the stage 
f1oor, makes things difficult for the dancers. A pale fog hovers over the 
dark lawns surrounding the theatre. 

1 began by asking Ohad what he loves most, hates most, and so on. He 
said: "1 don't think in terms of 'most' anything. Not because 1 am 
cautious, 1 really don't know what is 'most' for me." Adding "1 lay on 
the slightly damp grass in the park reading a book, ants crawled all 
over me, 1 feel 'high' and wonder why 1 don't do this more often?" 

During performances in the park, Ohad is always in attendance; 
observing, watching, working. Every detail is his concern. Behind the 
scenes there is a good, practical and quiet atmosphere. The dancers life -

more than that of other artists - is modest, hard and demanding. Small , 
sweating figures disappearing after the final blackout into the dressing
rooms. Looking even leaner, they finally emerge into the dark night to 
get home. One may perceive in them a certain unassuming earnestness. 

It took some time untill found the right way to 
tune my voice to Ohad's wavelength/ to talk 

without the usual commonplaces and the 
obvious/ to reach a level of communication 

that 'c ulture' junk ווuntrammeled by a 
Ohad holds his back very straight, which gives the impression of 
pride. But this is a wrong interpretation of his erect posture, which is 

really due to a back injury. Perhaps there is another aspect to his 
resolute uprightness: that of loneliness, of separateness, of being 

apart, for better or for worse. 

It took some time until 1 found the right way to tune my voice to Ohad's 
wavelength, to talk without the usual commonplaces and the obvious, 
to reach a level of communication untrammeled by al that 'culture' junk. 
"When 1 talk about anything, not specifically about myself, it still is 
about me." - Ohad said. So we spoke about the performance we just 105 



personal evocation of those troubled times, precise but never 
descending into plain political comment. 

10+ 15+5=30 

In general, the 30 years of Batsheva's activities may be divided into 
three main periods. The first decade under the influence of Martha 
Graham and her school, the time of company growth lead by the 
charismatic artists of the first generation. Then, when the departure 
of Linda Hodes caused Batsheva to lose the performing rights of the 
Graham canon which served as its fo~ndation and drifted without a 
clear destination or direction for nearly 15 years. Finally, the period 
of Ohad Naharin and other young choreographers, culminating in 
Ohad's pop-rock works, such as "Kyr" , "Opening Ceremony" or 
"Anaphasa" - which again brought the company to the forefront of 
new dance on the world scale. As at the beginning, some of the 
leading innovative choreographers, such as William Forsythe, Jiri 
Kylian, Elisabeth Streb or Angelin Preljokaj collaborated with 
Batsheva. 

Naharin's style is rooted in the Israeli ambience, with one not being 
able to pinpoint exactly what makes his work so Israeli, which, 
nevertheless, it undoubtedly is. What nowadays is so typical of the 
Batsheva dancers is that sometimes a dangerous ferocity of 
movements, total dedication to the magic moment on stage, a sense 
of humor and irony is present - an ingredient sorely missing from 
most contemporary dance - and a penchant for ugly costumes and 
seemingly discarded clothing retrieved from dustbins. No radiant 
'beautiful bodies', like Graham's "Acrobats of God", but real people 
of all kinds, often with 'convict style' shaven heads. 

This change in aesthetic direction brought with it radical changes in 
the company's artists. Many of the veteran dancers were unwilling or 
unable to adjust to the new regime, and left. 

In the Naharin era, the role music plays in the choreography has 
become much more central. It is hardly ever just an acoustic 
accompaniment to the movement. Often there are live musicians on 
stage and the dancers are used as singers. Even more remarkable is the 
use of counter-tenor male voice of a dancer, which has become a 
feature of Ohad's work. 

The costumes .often are uni-sex, with everybody dressed in a skirt, 
which connects them to the style Mark Morris is fond of. 

During the first period of Naharin's activity as director, he was 
accused of turning the company into a dedication to his own works 
only. Just as Jiri Kylian was accused of turning the Nederlands Dans 
Theatre into a Kylian company. In both these cases, strictures proved 
short sighted; and in due course both choreograpehers made their 
style the house style without restricting the repertory to their own 

creations. 

After 30 years Batsheva is once again one of the leading companies 
in the world. It is very popular at home, especially with young 

sraeli providence, features it זt has a home grown style of ז. audiences 
lacked for many years. The attitude of government funding agencies 

, has also changed for the better since a progressive, peace oriented 
government came into power. Batsheva's 30th birthday is not only 
an occasion for nostalgic reminiscing and historical accounting, but 
a moment for taking stock and simultaneously looking confidently 
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into the future. 

Sanasardo was appointed artistic director and for two seasons, until 
he resigned, succeeded in tuming the company into a tool for 
performing only his own work. 

When Robert Kohan became artistic adviser he suggested putting 
Moshe Romano, who worked with him for many years in London, in 
charge of Batsheva. But Romano, one of the founders and Israeli 
bom, was unable to find a common language with the dancers, and 
soon left the post. David Dvir and Shelly Sheer, both excellent 
dancers in the company, occupied theposition of artistic director, 
taking good care of the dancers, but without implementing any 

Ohad Naharin's works l howeverl brought with 
them not only exc itement and originalitYI but 

also a certain topicallitYI so palpably missing 
from the mos tly reheated menu Bats heva 

offered its public 
innovative ideas. It has to be pointed out, though, that during their 
tenure, upand coming choreographers of the young generation, such 
as Mark Morris, Doug Varone and Daniel Ezralow were invited to 
work for Batsheva and thus a refreshing breeze of contemporary 
dance began to be felt on the stage. 

In retrospect, the most significant occurrence of that period was the 
annual return of Ohad Naharin, since 1981(then a fledgling 
choreograper of great flair) to work with the company. An 
association which culminated ten years later in his appointment as 
artistic director in 1991-2. 

The foundation of Batsheva in the mid-1960s co-coincided with what 
was later to be termed "the dance revolution". The works of Graham 
and Graham-related choreographers brought the young Israeli 
company to the cutting edge of modem dance as it finally became the 
accepted mode of expression. The later, post-modern, a rather 'Iean' 
style of American dance, left hardly any traces in Batsheva's 
repertory . Indeed, there was very little post-modem influence to be 
seen in modern dance in Israel in general. From 1975 until the end of 
the 1980s, Batsheva was trailing, style-wise, behind the new wave of 
innovative choreographers. Though, sometimes doing good work, 
for example its version of Kurt Jooss' "The Green Table" or Cohan's 
"Cell", but presenting nothing experimental or thought provoking. 
Most of the time keeping in the safe middle ground of accepted public 
taste. This was at least partially the result of the policy of the then 
general manager of Batsheva, Bill Strum, a businessman, not keen 
on avant-garde experimentation. 

While in Europe the new dance-theatre of Pina Bausch and her 
contemporaries was being forged, there was no trace of these new 
directions in the Batsheva repertory. 

Ohad Naharin's works, however, brought with them not only 
excitement and originality, but also a certain topicallity, so 
palpably missing from the mostly reheated menu Batsheva offered its 
public. His "Beynayim" (a.k.a "Passages") to Kleizmer music by 
Giora Feidman dealt obliquely with the Jewish predicament. This was 
expressed by creating a group movement seemingly progressing in 
one direction only, a historical pageant of unrealistic but telling 
detail, ending quite daringly with a few seconds of a Hora. 

In 1983, when the country was in the turmoil over the traumatic 
Lebanon War, Ohad came and choreographed his "Innostress" , a very 



"POEM". CHOREOGRAPHY: ANNA SOKOLOW. DANCER : EHUD BEN-DAVID 

he immediately responded by suggesting that they should invite 
Graham to come and work with Batsheva. In Linda's eyes this was a 
strange notion, but she phoned New Y ork, and encouraged by Ron 
Protas, Graham's protector and factotum, Martha accepted the 
proposal. 

The biblical legends of Israel's patriarchs were an obvious choice of 
topic and Graham decided to collaborate again with two Israeli 

artists, with whom she had worked before, the composer Mordecai 
Seter and the designer Danni Karavan. Several of the veteran dancers 
who had not danced for Batsheva for several seasons, such as 
Schoenfeld, Gluck and Ben-David, agreed to perform again for her 
sake. The result was mixed; on one hand a brilliant sculpted stage set, 
on the other, an uneven symbolic biblical pretext without too much 
depth and with energetic but rather shallow dancing. Altogether 
"Jacob's Dream" had the haphazard look of a sketch. A few years 
later, Graham reworked it with her own company and renamed it 
"Dream". 

By one of those co-accidents that the muse of history is so fond of, 
Graham met the man who is now the artistic head and leading spirit of 
Batsheva, Ohad Naharin, as she was watching company classes while 
casting her new work. As she was not aware that Ohad was a green 
rookie, who had just finished his stint of army service and had hardly 
any dance techniques at all. But his striking figure and stage 
personality made her give him one of the leading roles in "Dream" -
much to the chagrin of his collegues, who thought he was too young 
and inexperienced to tackle a major role. 

Ohad expressed his wish to go to New York to study dance. With the 
help of Graham he obtained a scholarship which made his plans 
possible. 

Years oj wandering in the wilderness 

During the 1970s and 1980s, one could hardly find any direction or 
artistic policy in the activities of Batsheva. Artistic directors came 
and went. Though several important choreographers worked with the 
company, among them Anna Sokolow, Christopher Bruce, Donald 
Mckyle and the American-Israeli Gene Hill-Sagan, there was no clear 
artistic policy in the company's repertory. The nadir came when Paul 

Just before the public status of the company was changed, two 
important artistic events occured. During the 1971-2 season, the 

ived in Israel to חgreat South African choreographer, John Cranko a 
. create a new work for Batsheva. Cranko was at the peak of his career 

He had transformed the Stuttgart Ballet, an undistinguished 
provincial German ensemble into one of Europe's leading ballet 
companies. Cranko, the son of a Jewish father, never denied his 
Jewish ancestry, but wasn't very interested in his Jewish heritage 

. either 

Cranko came to the conclusion he would compose a ballet based on 
well known poems by many of the leading poets in Israel - without 
musical accompanime!it, apart from some percussion instruments. 
The actress Hana Maron was to read aloud the texts on which the 
dances were based. 

The veteran dancer Moshe Romano, who had become Batsheva's 
rehearsal director, took care of Cranko in TeI-Aviv and he thought 
the best drummer available would be a young musician, Ruth Ben
Zvi, popular as "Ruthi the Drummer" and he was looking for a way to 
introduce her to Cranko. By chance, when John and Moshe were 
driving in a taxi, the radio was on and there was a percussion piece 
for oriental drum p)aying. 

Cranko became excited by the rhythms, and as the drummer was Ruth 
Ben-Zvi, there was no further problem in their .collaboration. 

The work, entitled "Song of My People" was rather uneven - but with 
many unforgetable scenes. The opening sequence, for example, 
where the men enter into the text of the poem describing the poet's 
father being ordered by a Nazi concentration camp guard to undress, 
they take off their shirts and trousers and throw them away. Finally 
they lie in their white underwear in a heap of corpses as the lights 
fade. The remarkable dance of an "One Winged Angel", touchingly 
danced by Rina Schoenfeld was another original and moving climax 
of Cranko's work. 

ier made the חBut without the knowledge of Hebrew, the language ba 
appreciation of Cranko's very personal and innovative work 
difficult. The very tackling of Jewish or Israeli topics was a very rare 
occurence in the company's repertory, in spite ofthe many biblical 

, themes used by various choreographers, from Graham herself 
through to Robert Cohan and several of the Batsheva dancers, who 

, created new works for the company. It is a characteristic of Batsheva 
, that very few Israeli choreographers were invited to work with it 

apart from present or past company members, all through its thirty 
years. Until the arrival of Ohad Naharin, it was only Mirale Sharon 

. who repeatedly created for the company 

Martha Graham had never - apart from cooperating once with, of all 
people, Gerge Balanchine - created for a company, not of her own. 
Therefore, the announcement that she would come to Tel Aviv to 
choreograph on the Batsheva dancers was sensational. Everyone 
knew of her obligation to de Rothschild. Butshe had often said that 
that account was already settled, and in any case, it was the yeal's in 

which de RothsChild became less and less involved with Batsheva. 

1972-3 The personal as well as artistic situation of Martha Graham in 
was a dire one. She had just been discharged from a sanatorium after a 
treatment for alcoholism. She had no company of her own and her 

70 ay. Everybody believed that at the age of חfinances were in disa 
. plus, she was, for all practical purposes, at the end of her tether 

When Linda Hodes retumed from a visit to New York and told Pinchas 
, Postel, the general manager of Batsheva the sad news about Martha 107 



let us take the ב... [ . These are the Israeli children of American dance " 
revivals first, for even here the special accent of the Batsheva 
Company - sharp, bright almost aggressive in its dancing - was 

.) 9.1 2.70 ( ". brilliantly evident 
, During a later European tour, two of the company's main dancers 

Rina Schoenfeld and Ehud Ben-David, were awarded prizes at an 
. international dance festival in Paris, France 

During this period of consolidating its international standing and, so 
to speak, playing in the world league of modem dance, Batsheva 
knew little tranquillity at home. Artistic directors came and went 
their way, and the relationship between the company founder and 
funder, de Rothschild grew cooler and became problematic, as her 
interest in the company waned and all her resources were tumed to her 
second company, Bat-Dor. 

From a private company to a publicly junded one 

When Martha Graham ceased to act as Batsheva's artistic director and 
her former dancers, such as Jane Dudley, who served as artistic 
director in the late 1960s, were not any longer at the helm, an acute 
leadership crisis occured. 

The list of artistic directors of the company is long: from the 
Canadian Brian MacDonald to the London based American William 
Louther. After he left under a cloud, Linda Hodes and Kaj Lothman 
(who had been the company's ballet teachers) acted as joint 
temporary directors. The person who during those problematic years 
was the real captain of the company was Pinchas Postel, the general 
manager. He attempted to steer the ship in stormy waters, after most 
of the original dancers had left to pursue their own careers. 

Though Moshe Efrati, Ehud Ben-David and Rina Schoenfeld were no 
longer dancing in productions, they contributed from time to time 
choreographic works. By some miraculous process, a young 
generation of remarkable dancers replaced the originals. Nurit Stern, 
Yair Vardi, Esther Nadler and several other talented artists continued 
the B"tsheva tradition of charismatic, forceful and spirited 
performances. 

Since the foundation of Bat-Dor, de Rothschild became less and less 
involved in the running of Batsheva. The crisis came to a head in 
1974, when she announced that she was going to merge her two 
companies. A decision which in fact meant the end of Batsheva. The 
Baroness was astonished by the public outcry and protests her 
decision caused, both in 1srael and in the whole dance community in 
America and Europe. 

1n 1srael, several of those who had worked with the company, such as 
the designer Danni Karavan and the composer Zvi Avni as well as 
some of the leading personalities of art, made attempts to persuade 
public foundations and the Ministry of Education and Culture to 
undertake the consolidation of the company, in order to provide 
public budgets for its independent functioning after de Rothschild 
curtailed her financial support of it. 
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A committee was appointed for formulating the new public status of 
Batsheva. Lea Porat, the Director of the National Council for the 
Arts, accepted its proposals and Batsheva became a publicly funded 
company. De Rothschild agreed to lease the company's premises, 
equipment and performing rights to the new management for a token 
price. The budget was mi9imal, but nevertheless made the 
continuation of the company's work feasible. 

appointment. This brought about a rift and much mutual 
incriminations between the fouder and her dancers. 

The soloists of Batsheva were unwilling to accept Ordman as director 
and choreographer and when they realized de Rothschild was 
adamant, they more or less declared that they would resign and leave 
the company, if the Baroness would not change her decision. The 

'leaders of the revolt were Moshe Efrati, Ehud Ben-David, Galia Gat 
and they were joined by most of the dancers. Just three years after its 
birth, the company was in danger of disintegration. 

Botshevo possed the New-York exomlnotion 
with flying colours. Morcio Siegel, the eminent 
critic wrote:"lt's olwoys 0 pleosure to see good 

choreogrophy by 0 new set of doncers, ond 
this compony gove odditionol dimension to 011 

the oldies I sow". 
Robert Cohan claims, that it was he who suggested to de Rothschild a 
possible solution to the impasse. He proposed the foundation of 
another company, in which Ordman wQuld be free to create and 
perform according to her wishes and taste. 

Thus the Bat-Dor company came into being. 

The ultimate test: New-York 

About five years after the first premiere, the moment of truth arrived 
for Batsheva: the decision to tour America and to perform in New· 
York. Was it just bringing coal to Newcastle or a fool-hardy attempt 
to play on Graham's home turf, in front of the world's most 
disceming critics? 

The company was to perform well-known works by Graham, danced 
by young, relatively unknown 1sraeli artists. At the beginning of the 
1970s New-York was the undisputed world capital of modern dance 
and its dance critics were the most feared arbitrators of taste. 

The Batsheva repertory on its first tour in the U.S.A in 1970, 
comprized "Errand 1nto the Maze", "Diversion of Angels" by 
Graham, Tetley's "Mythical Hunters", Jerome Robbin's "Moves" and 
"The Exi1es" by Jose Limon. Some of the best works by 
contemporary modern choreographers. The programs also included 
severa1 works by 1srae1is, such as Moshe Efrati, Rena G1uck and Rina 
Schoenfeld, the three chief choreographers amongst the company 
members . 

Batsheva passed the New-York examination with flying co10urs. 
Marcia Siege1, the eminent critic wrote: 

"1t's a1ways a p1easure to see good choreography by a new set of 
dancers, and this company gave additiona1 dimension to a11 the 
oldies 1 saw. Jerome Robbins' 'Moves' is on point by the Joffrey 
Ba11et and that company is far better equiped to tack1e its movement 
difficu1ties. But what Batsheva 1acks in technique it supp1ies in 
theatre inte11igence. They do 'Moves' not as an enigmatic ritual but 
as drama. They perfof!1led Graham's 'Diversion of Angels' and Jose 
Limon's 'The Exi1es' with simi1ar vibrancy." (Boston Hera1d, 
27.10.70). And C1ive Bames, then chief dance critic of "The New 
York Times: wrote: 



from abroad. 
Another aspect - both positive and negative - remarked upon by the 
choreographers I interviewed, was the remarkable freedom the 
Batsheva dancers granted themselves in adapting their roles to suit 
their strong facets and to obliterate their weaknesses, regardless of 
the moves and steps required by the choreographer. This 
identification with and adaptation to the dancer's character of the 
prescribed movements, made the work of the choreographer a 
nightmare, but also caused a marvellous fusion of the dancer with his 
part. The choreographer may have pulled his hair out in despair, but 
the audiences were enthusiastic and the work was a success in spite -
or perhaps because of this process of "Batshevazition". 

NormanMorrice cites Ehud Ben-David as the champion of this sort of 
ber watching Morrice's n.י artistic freedom". I myself reme " 

Percussion Concerto" (music by Leonardo Salzedo) on two separate " 
-occasions, once with Ehud Ben-David in the title role of the "odd 

-man-out" and at another time with another dancer. For Ehud Ben 
David, this was his world and his dance, and the group of people who 
would not accept him as he was, was made to look like a bunch of 
hide-bound conservatives, unable to understand him. He made the 
character's faltering attempts to join the group look not as a result of 
his own inability to adapt, but rather as one of the group's 
shortcomings. This left him in "splendid isolation". When the other 
dancer was doing the part of the outsider - probably much closer to 
the choreographer's intentions - it became the sad predicament of the 

. rejected one, the lonely individual who isn't accepted QY his peers 
Ehud Ben-David accomplished all this without actually changing the 

. steps, just by a different approach and interpretation 

Crisis oj mutual mistrust between the jounder 
and her company 

During the early stages cif Batsheva's activities, Graham urged de 
Rothschild to give the dancers a daily class in classical ballet as well 
as in Graham technique. 

At the Summer Course of the Rubin Academy in Jerusalem, de 
Rothschild met a ballet teacher who had recently arrived from South 
Africa via London, and who taught ballet at the course. The two 
immediately found a common language. Jeannette Ordman was much 
admired by de Rothschild, so it seemed quite obvious that Jeannette 
Ordman would be the one invited to teach the Bathseva dancers 
classical ballet techniques . 

In those days Ordman hardly had any idea about what modem dance 
was all about. She had neither experience of European nor American 
Graham style. Being industrious, she joined the daily Graham 
technique classes and work hard on the floor exercises that she was 
unfamiliar with. At a certain point, Ordman asked if she could become 
Norman Morricce's assistant. He thought she was not experienced 
enough to deal with modem dance, and he told de Rothschild his 
opinion in no uncertain terms. 

On the list of new works in the company's repertory of 1967 there 
appear two works, choreographed by Ordman, ("The Unanswered 
Question", "Run the Rig"). At a certain point, de Rothschild decided 
to make Ordman the artistic director, chief soloist and house 
choreographer of the company, in spite of fierce opposition to such 
a step by Martha Graham. 

Graham did not think Ordman was talented and experienced enough to 
create for and run the company. But de Rothschild stuck to her 

Two special aspects may be observed, in the first, Graham's oriented 
period of Batsheva's activity. The roster of famous choreographers 
who came to work with the company comprise some of the most 
acknowledged American as well as West European leading modem 
dance artists. It also included some modern classical ballet 
choreographers, for whom this was a first experience with a non
ballet based group. 

Robert Cohan, who later became the company's artistic adviser, 
thought this to be an unique occurrence, even as compared to, for 
example, the Nederlands Dans Theatre in Holland, which is a modem 
company founded more or less parallel to Batsheva; and is of similar 
character. 

The guest list of choreographers who worked for Batsheva in that 
period, included Jerome Robbins ("Moves"), Jose Limon ("The 
Exiles", "La Malinche"), Norman Morrice and Christopher Bruce 
(both British), as well as Talley Beatty, Donald McKyle, Glen Tetley 
(Americans) and several others. This period ended with Graham 
herself arriving to create new work on the Batsheva dancers and with 
John Cranko doing the choreography which was also one of his last 
works, "Ami-Yam-Ami-Ya'ar" for the Israeli company. 

The second special phenomemon is that many of these guests chose 
music by Israeli composers for their new creations. Subsequently 
when they transfered this music to companies in other countries, 
they .so-to-speak broadcasted Israeli music abroad, and on several 
occasions used additional Israeli music by composers, with whom 
they had encounters while working with Batsheva, in other 
countries. 

For example, when Tetley was looking for a theme and music for 
what was to become one of his masterpieces and is still danced today 
by several companies, alas, not by Batsheva, "MythicalHunters", he 
was overcome by the hills of Galillee and the wildemess of the 
Judean desert and found musical inspiration in Oeden Partos' 
composition. He again used Partos' music in his "TehilJim" 
("Psalms") and that of Mordecai Seter in his "Ricercare". 
Seter's music served several times as the accompaniment of works by 
Graham, who also repeatedly collaborated with Israeli designer, 
Danni Karavan. 

In 1968, when creating his choreography for "1-2-3", Norman 
Morrice chose another. Israeli composer's music, that of Benzion 
Orgad. Members of the company who choreographed for it, naturally 
often turned to original Israeli music. 

Each of these choreographers with whom I had the opportunity to 
talk, mentioned their work with Batsheva in that period as an 
"unforgetable experience". Most of' them stated that this was not just 
an unmitigated pleasure, since working with the Batsheva originals 
was a tough job, but a worthwhile stuggle nevertheless. 

Once Jerome Robbins told me: "Usually 1 am known as a 
choreographer the dancers are afraid of. The only company which 
intimidated me, was Batsheva ... The first Hebrew word 1 leamed was: 
'SHEKET!!!'" (meaning "Quiet!"). 

Most of them emphasized the tremendous emotional involvement of 
the dancers in their work. That, together with the usual Israeli lack of 
discipline and every two Israeli having at least three strong opinions 
about any topic, tumed many rehearsals into a stormy symposium. 
Theseheated discussions, were conducted naturally most of the time 
in Hebrew, and were of course quite unintelligible to the guest artists 109 



methods and discipline. Or rather the lack of discipline ... " - Linda 
Hodes recalls. 

In this respect she is cQrroborated by all the other guest teachers and 
choreographers who came to work with the new company. Each 

ection would result in a fierce and loud general חremark or cO 
discussion - in Hebrew of course, so that the teachers or 

. choreographers from abroad could not follow the argument 

, One of the striking characteristics of the early seasons of Batsheva 
was the encouragement .given to the dancers to create their own 

ed Rina nחworks. Already during the 1965 season the company perfo 
Schoenfeld's "Japhta's Daughter" (music by: Mordecai Seter) as well 
as Oshra Elkayam's humorous "Adam and ·Eve". A year later the 
repertory included Rena Gluck's "Women in a Tent" (music by 
Mordecai Seter), "David and Goliath" by Oshra Elkayam and works 

. by Shimon Braun and Ehud Ben-David 

In the early years of modem dance in Israel, from the 1920s to the 
1940s, it was at the forefront of the avant-garde of European modem 
dance. In the 1950s it became apparent that the development which 
in the meanwhile had taken place in America, made Israeli modem 
dance obsolete and passe. 

ival of Martha Graham and the foundation of Batsheva חThe a 
Company brought Israeli modem dance once more to the cutting edge 

. of contemporary dance 

Batsheva received the ultimate accolade and approval when in 1970 
and again in 1972 toured in America and brought to New-York, the 
home turf of Graham, her well- known masterpieces. The company 
was' enthusiastically received by audience and critics alike. This was 

. HA GAAHAM זDAEAM". CHOAEOGAAPHY: MAA " 

DANCEAS: EHUD 8EN·DAVID. AENA GLUCK. OHAD NAHAAIN 

the peak of the company's first years. But it also became the starting 
point of a period of decline and confusion which was to bedevil the 
company for many years. 
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Batsheva again became an internationally acclaimed company and 
the bearer of an avant-garde of special style only about twenty years 
later, when Ohad Naharin became its chief choreographer and artistic 
director. 

was the standard in the USA. Cohan did not find such a reduction in 
eration acceptable and did not accept the offer. He often came ו;נremu 

to Israel, creating dances for Batsheva and Bat-Dor. He later served 
. during the 1980s) as artistic adviser for the Bathsheva company ( 

, About a year prior to the commencement of rehearsals in Tel Aviv 
the preparations had started in New Y ork. Graham agreed to lead the 

nחBatsheva dancers in their first season and decided to let them perfo 
several of her best known works - a favour no other company, save 
her own, was ever granted. This was Graham's way of repaying her 

. debt to de Rothschild 

Batsheva received the ultimate accolade and 
1972 approval when in 1970 and again in 

the ןtoured in America and brought to New-York 
her well- known ןhome turf of Graham 

masterpieces 

Graham's dancers were instructed to teach their Israeli colleagues, 
sent to New-York by de Rothschild, their roles. But they didn't relish 
the idea of creating competition for themselves. So they were not too 
cooperative, and rehearsing was a difficult process, as the Graham 
dancers simply gave their Israeli counterparts rehearsal films and told 
them to leam the steps on their own, this was not easy at all, as the 
films were not always unequivocal and in any case showed the 
movements from the view point of the audience. Th~ students had to 
reverse left and right to get the moves right. 

From New York to Tel Aviv and back 

After the Israeli dancers returned from New York, they were joined by 
those chosen during auditions held at Mia Arbatova's studio. Several 

ived to work with them, among חdancers from Graham's company a 
them Robert Cohar., Ethel Winter and the independent choreographer 

. Donald Mckyle 

any was appointed rehearsal nחGe מis, a dancer bom i חRuth Ha 
er dancer in Kurt Jooss' company and an nחdirector. She was a fO 

expert on jazz dance. She had a pleasant personality, but little 
influence on artistic policy and confined herself to the scheduling of 
classes and rehearsals . Francois Shapiro was appointed as the first 
administrative manager. Batsheva de Rothschild herself was always 
listed in the programs as "producer". In all but title, Martha Graham 

. served as artistic director 

Graham would visit Israel several times a year. Emotionally it wasn't 
. an easy task for her to transfer her own roles to young dancers 

One of Graham's dancers who became very important in 
implementing the transfer of Graham's works to the Batsheva 
company was Linda Hodes. Though of Jewish extraction, she had 
never been intrested in Israel or zionism and did not contemplate 
living in Israel. However, when she was asked to come and teach in 

Tel-Aviv, she accepeted. She met one of the Batsheva dancers, Ehud 
Linda Hodes stayed and lived .חy Ben-David, and they decided to ma 

. in Israel until the 1970s 

"Martha asked me to go and teach her 'Embattled Garden' and 
'Diversion of Angels ', which was no easy task, as the Israeli dancers 
were so different from the American dancers. And not only in the 
qualities of their movement, but also in their attitude towards work 
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company toured 1srael in the mid-1950s:. These performances were a 
mindboggling experience and carried an enormous artistic, as well as 
emotional impact. 

Batsheva's repertory in its first season (1964-5) comprised some of 
Graham's best known works, such as the duets "Errand into the Maze" 
and "Herodiade", and two of her major creations, "Diversion of 
Angels" and "Embattled Garden". 

1t was not the encounter with a new style and movement language 
which caused such a tremendous impact, but rather the strong, radiant 

THE FLAGSHIP OF MODERN DANCE IN ISRAEL 
stage personalities of the 1sraeli dancers. They imbued the Graham 
choreography with extraordinary determination and elan, hiding, so 
to speak, the statuesque and symbolic character of many of her dances 
behind the radiant energy of their unpolished, but exuberant dancing. 

For three decades there hardly had been any male dancers 
participating in the work of the modem dance choreographers in 
1srael. 1t was therefore a real surpise to see the very strong 
cOI)tingent of men de Rothschild had succeeded in finding for her 
company in a country, where due to the lack of male dancers, the 
taller women in companies such as that of Gertrud Kraus, had to dance 
"en travestie" when the subject matter demanded male characters. 

What the male dancers of the original Batsheva group lacked in 
technical proficiency and finesse, was compensated for by their 
ambitious, not to say aggressive "hutzpa", so typical of Israeli-bom 
"sabres". Their huge egos made the work of visiting choreographers 
very difficult but their performances on-stage were exuberant and 
electrifying. 

In contrast, the women in the company possessed good techniques 
and most of them were well versed inthe Graham technique and style. 
They too, just as their male colleagues, had strong stage 
personalities andwere as ambitious as the men. 

Another innovation - in Israeli terms - which was brought about by 
de Rothschild, wasprofessionalism. Up to the founding of Batsheva, 
the dancers (of both genders) who had finished their studies at the 
studios, both in ballet and modern dance, had the meager choice of 
either becoming teachers or seeking employment abroad if they 
wished to purs~e a career in dance. At that time all stage dance in 
1srael was on a voluntary, ad hoc and hence unpaid basis. 

The close reationship between de Rothschild and Graham began when 
Batsheva, after fleeing from her ancestral home in Paris when France 
was occupied by the Nazis at the beginning of the Second World War, 
arrived in New-York and enrolledin Graham's studio. She did not 
excel in dance, but apart from writing a book, in French, about the 
history of modern dance, was able and willing to underwrite Graham's 
annual seasons in New-York with her own private fortune. 

In the 1950s, de Rothschild discovered Israel and became interested 
in the young state. Thus, she followed the tradition of her family in 
donating and investing parts of the Rothschild fortune in Zionist 
endeavours. 

She decided to found her dance company in Israel and off'ered the post 
of artistic director to Robert Cohan, one of the leading dancers of 
Graham's company. De Rothschild insisted on paying al l employees 
salaries on an Israeli scale, which could not be compared with what 

HE זOF זIC DEVELOPMEN זIS זHE AR זRACE זO זזEMP זזAN A 

ION זCREA זURBULEN זOUGH 30 YEARS OF זH זCOMPANY 

M A N 0 R G 1 0 R A B Y 

The first appearance of Batsheva Dance Company on the Israeli dance 
stage in December 1964 was a pleasant surprize and at the same time 
the result of a process of development, which lasted for many years. 
The company, which was founded in the previous year by Baroness 
Batsheva de Rothschild, in cooperation with her close friend, the 
great choreographer Martha Graham, was the culmination of the 
process of "Americanization" of Israeli modern dance. This 
development began in the early 1950s, soon after the declaration of 
independence of the State of Israel, when several American-trained 
dancers, such as Rena Gluck and Rina Shaham arrived and settled in 
the country . All were graduates of the Graham school. 

The companYI which was founded in the 
previous year by Baroness Batsheva de 

Rothschildl in cooperation with her close friendl 

the great c horeographer Martha Graham l was 
the culmination of the process of 

"Americanization" of Israeli modern dance 
However, it was Anna Sokolow who was invited to work in Israel at 
the Inbal Dance Theatre in the Inid-1950s, and for the first time 
Israeli dance artists were offered a substantial opportunity to 
experience and participate in the already established, "classical" 
American modern dance works, such as her "Rooms" (1955) or 
"Dreams" (1961). Sokolow returned each year, for a visit lasting 
several months , to organize groups of young dancers in 
performances of her works in the framework of the "Lyric Theatre" 
which she founded in Tel-Aviv. 

Sokolow herself, a former dancer in Graham's first company in New 
York in the 1930s and a brilliant choreographer in her own right, 
used movement based on Graham's methods and movement lilnguage 
in her own vocabulary. In Sokolow's "Lyric Theatre" dancers were to 
become the nucleus of the Batsheva Dance Company. Most of them 
were introduced to the Graham style through their work with Sokolow 
with the exception of Rina Schoenfeld, Moshe Efrati, Oshra Elkayam 
and Ahuva Inbari who went to study in New York, at the Graham 
studio or at Julliard. They were all recipients of grants by de 
Rothschild or the America-Israel Cultural Foundation. 
The Israeli public was already familiar with Graham's work. Her 111 
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as well as .the doning of masks became 
popular amongst the Jews. This caused 
discussions as to what is appropriate and 
what is to be proscribed. 

But in most recorded cases, in the end the 
permission of a rabbinical scholar was 
obtained. For instance, Rabbi Yehuda 
Mintz. (1408-1508) the rabbi of Padua cites 
in his answer to a query, the permission 
some of his illustrious predecessors have 
given to the organizing of masked balls. He 
adds, that he himself.observed the offspring 
of his own teachers wearing apparel of the 
opposite sex at masked balls. [As opposed 
to the biblical stricture that a man should 
not wear women's clothes and vice versa]. 
To emphasise his ruling, he adds, that if 
anything was improper, his learned 
teachers would not have accepted the new 
habits and endorsed them. (9) 

Another phenomenon increasingly in 
evidence at Purim feasts is the "Iiterary 
mask", i.e . a satirical parsiflage or 

imitation of a well know text, recited for 
the amusement of the revellers. These delt 
critically with up-to-date topics in the life 
of the Jewish community. The first parody 
of this kind is by Rabbi Klonimus ben 
Klonimus (1286- 1324), entitled 
"Massechet Sofrim", a play on words, as 
'massechet' means both mask as well as 

treatise. From this text we may learn about 
the role played by dancing 
at the masked balls, which, 
as the author states, takes 
place from the beginning 
of the month of Adar to the 
15th, the date of the Purim 
Festival. (10) 

The grudgingly granted 
permission for Jews to 
participate in masked balls 
was an apparent attempt to 
prevent Jewish youngsters 
from going dancing at 
genti le carnival balls. 

To enhance the artistic 
presentations at the Purim 
balls, the parodies, 
cantatas and comedies 
performed were becoming 
more and more elaborate 
and often included dance 
scenes. For this purpose, 
especially composed music 
and choreography was 
necessary. This could not 
be achieved without 
professionally trained 
dancing masters and 
dancers. (For bibliography 

see end of the article in 
Hebrew on page 46) rr 116 
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general example of these rules, the 
following will suffice: 

"A troupe of players , what is called 
'academia' in other languages, may perform 
at weddings, even if the musicians are 
gentiles. Likewise, even on the night the 

bride goes to the bridegrooms house ... At 
all times, mixed dancing between men and 
women is forbidden. Except for the dancing 
master and amongst the members of a 
family." (8) 

From these two quotations from the rules of 
the Mantua Jewish community one may 
observe the special place qf the dancing 
master in society. He alone had the 
previlege of dancing with women, and not 
only during lessons but also at social 
gatherings involving dance. To this 
evidence may be added the rule proclaimed 
in 1751 at Ferrara, stating that "only 
husband and his wife, father with his 
daughter, sister and brother, and the 
dancing master may dance together." (9) 

Among the Jewish communities of Italy the 
tradition of holding feasts , especially at the 
Purim holiday, developed. These balls 
began already in the 13th century, 
becoming widespread in later times , 
influenced, no doubt by the camival 
celebrated by their gentile neighbours. 
Therefore it is obvious , that mixed dancing 
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Is there a greater joy than the sound of the 
violin and the [sight] of dancing?" (4) 

Rabbi Yehuda Arie of Modena (1571-1648) , 
one of the important rabbis of Venice, 
writes in his autobiography, that in his 
youth he "studied both music and dancing, 
and even a little Latin." (5) And he boasts 
of some of his family's offspring who were 
dancing masters. He writes about his wife's 
brother: "He is regarded by all , knows how 
to play [musical instruments], to sing and 
to dance ... " And about another close 
relative: "He built his house and is diligent 
at his profession, teaching dance and the 
playing of music ." (6) 

In Venice, not only the daughters of Jewish 

families studied dancing with Jewish 
dancing masters, gentile youngsters also 
enrolled in their schools. The rabbinical 
authorities as well as the Christian 
establishment did not see this mingling 
favourably. Accordingly, in 1643, the 
dance schools run by the Jews were closed . 

by municipal decree. 

In 1697, when luxury became rampant 
among the rich Jews of tht;: city , the 
rabbinical authorities of Venice prohibited 
the hiring of dancing masters in the homes 
of brides to be, before and even after the 
wedding ceremony. 

The important place held by the dancing 
master in the Jewish communities is 

reflected in the rules proclaimed from time 
to time by the committees governing them. 
For example, in Mantova, one may observe 
the change in attitude of the "parnassim" 

towards the teaching of dan.ce as well as 
mixed dance (i.e. male and female dancers). 
Usually the members of the community 
failed to observe the stricter rules of 
conduct. In 1687, Rabbi Moshe Zacut 
(1620-1697) had to defer to public opinion 
and relax the strict prohibition of mixed 
dancing at weddings. 

The petition he recieved stated: " ... we 

decided to approach our leamed rabbi 
Moshe Zacut, so that he may allow the 
dance of men and women at the weddings of 
maidens and grooms just once, on 
condition they are going to wear gloves. 
Likewise, to allow the dancing master to 
teach (both sexes) at any time, provided he 
wears gloves." 

Another aspect the by-laws of the 
communities concerning dance often dealt 
with was the question, to which degree of 
kinship (father and daughter, brother and 
sister, etc) were to be allowed to dance 
together - holding hands? The heads of the 
communities also delt with the role of the 

musicians hired to play at dances. As a 



Sicily, no less than 400 Jewish youths 
took part in the dances . Dancing was so 
popular amongst the Jews of the island, 
that in an unprecedented step the Jews of 
the town of Sciacca asked and obtained a 
special royal dispensation which allowed 
them to hold dance festivities at which men 
and women danced together, which was 
strictly forbidden by the rabbinical 
authorities of the kehillot. [Jewish town 
councils]. (3) 

The it1tensive dance activities of the Jewish 
communities both in art form and social 

dancing made the systematic teaching of 
dance techniques mandatory. This created 
the need for establishing dancing schools. 
But dance was also taught in the private 
houses of wealthy Jewish merchants who 
hired dancing masters for their offspring. 

The dancing master as a social phenomenon 
requires special attention. We are here 
solely concerned with the dancing master as 
the teacher of social dance, not as a 
choreographer of stage performances or as a 
tutor to princelings at the aristocratic 
houses of gentiles. There was, of course, 
mutual influence between both these 
categories of dance activities. 

A t'ew examples of the proliferation of 

dance in the lives of the Jewish 
communities in Italy will suffice to prove 
the important position of the dancing 
master as a profession. As already cited, the 
participation of the 400 Jewish dancers at 
the royal wedding at Palermo, necessitated 
the existence of widespread Jewish dance 
tuition in the community. 

As also prove the two dance scenes 
presented by the Jewish community of 

Pesaro at the wedding of the ruler of the 
region, Costanzo Sforza with Camilla 
d'Aragona in 1475. 

David Hareuveni (an adventurer who claimed 
to be the emissary of Joseph, King of the 
Lost Tribes, a 'false messiah') arrived in 
1524 at Pisa, Italy, and was the guest of 
Rabbi Shemuel Nissim, a very important 
rabbinical personality. His house was 
apparently open to contemporary 
influences of the arts, including dance and 
music which were practiced by family 
members, as Hareuveni writes: 
"During the day of the great fast there came 
to visit Rabbi Yechiel and his virtuous wife 

Diamant, the daughter of Rabbi Meshulam 
of Venice; and she came before lady Sara 
[the spouse of Rabbi Yechiel] and her 
daughter Laura and other wenches and they 
danced in the room in which 1 was lodging. 
They told me: We are dancing before your 
honour and so you shall not grieve but 
rejoice at the day of fasting. They asked me: 

but new subjects were added to the 
curriculum of pupils and jeshiva-students. 
These included secular subjects such as the 
Latin and Italian languages and theil' 
grammer as well as calligraphy and the 
instruction of the arts, especially in 
theatre, music and dance. 

Dance among the Jews of renaissance Italy 
developed in two directions: social 
recreational dance and artistic stage dance -
a relatively new phenomenon among Jews. 
Jewish artistic dance played a central role, 
not only inside the Jewish community but 
also in the gentile society. Some became 
dancing masters at the courts of many ducal 
rulers of Italy, and developed rich artistic 
lifes at these palaces. 

For example, in the 15th century, the 
Jewish dancing master Guglielmo Ebreo da 
Pesaro was the best known choreographer 
of his times and was invited to create 
pageants all over Italy. He and his 
colleagues may well be regarded as the fore
fathers of ballet. (1) . 

He wrote a treatise on the art of dancing in 
which he exhorts his students to be aware of 

the moral dangers and pitfalls lurking 
among the practitioners of the art of dance: 

"This [art of dancit1g] most favours and 

befits those whose hearts are loving and 
generous and those whose spirits are 
ennobled by a heavenly bent rather than by 
a fortuitous inclination. But itis 
completely alien to, and a moral enemy of 
vile and rude mechanicals [base] who often, 
with corrupt souls and treacherous minds, 
tum it from a liberal art and virtuous science 
into something adulterous and ignoble." 
("On the Practice or Art of Dancing", 
Barbara Sparti's recent translation of 
Guglielmo's book.) (2) 

This warning by the foremost Jewish 
dancing master of his time was based on 
practical experience. as may be observed in 
the frequently re-occurring moral strictures 
against immorality at social gatherings 
where dancing took place found in the 
rabbinical literature of the period. Such 
exhortations are common in 16th century 
texts and even more frequent in the 17th and 
1'8th centuries. They are the results of 
increasing frequency of social dancing 
among the Jewish communities. The 

mixing of young men and women at social 
dance events brought with them 
promiscuity, against which the rabbinical 
establishment published diatribes. 

To what extent dance was proliferating 
among Jews attests the fact, that at the 
wedding of Ferdinand of Aragon with 
Isabella of Castilla in 1469 at Palermo, 
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Dance in theJewish 

Communities in Italy 
During and After the 

R enai 55 ance 
BY ZVI FRIEDHABER 

The renaissance in the 14th and 15th 
centuries exerted a marked influence on the 
social, cultural and economic life of the 

Jewish communities in Italy. The close 
mutual ties between the Italian Jewish 

communities and those situated in other 
Mediterranean countries spread thi~ 
influence throughout the whole region. 

The new ideas of the renaissance however, 
did not displace the traditional Jewish 
values. Talmudic studies were not neglected, 
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that change imperceptably, "beneath the 
surface", reminding one of "minimalist" 
composers such as Philip Glass or Steve 
Reich's "music of small changes". 

Several of their dances deal with the 
changing relations between a couple, such 
as "Two-Room Apartment" or "Third 
Dance", which are about "home". Simple 

human sweat turns them on, as part of labour 
and the endless journey which is life itself, 
for example in the duet "Chamorim" 
("Donkeys") and in their most recent work 
"Te'enim" ("Figs"). The territorial principle 
and defending one's turf is the main theme in 
this hour-long dance, created and performed 

by their own company. 
Perhaps this may be also seen in the wider 
context of Israeli preoccupation with land 
and boundaries. 

On the basis of "Tanztheater" methods, 
dramatic physicality and emotional 
involvement Dror-Ben-Gal have developed a 
distinct style of their own. 

On the basis of "Tanztheater" 
methods, dramatic phys ic ality 

and emotional involvement 
Dror-Ben-Gal have developed 
o distinct style of their own 

It would perhaps be presumptuous to see in 
the diverse work of these leading Israeli 
choreographers (who, of course, are not the 
only ones to have intemational acclaim) an 
outcome of kibbutz childhood and education. 
Nevertheless, there is a "native", unique 
Israeli atmosphere in these choreographies, 
which, though showing traces of European 
influences, are original in concept and rich 
in personal expression. 

Indeed, to judge by recent works created by 
the choreographers of the next generation, 
still in their twenties, one may come to the 
conclusion, that after many decades of 
American influence, of the Graham school 
and of the tressing of technical prowess. we 

are back at the creative atmosphere .of the 
1920s, a time when creativity and 
expression, emotion and ideas were central 

to artistic dance. Again, towards the. end of 
the 20th century, the dancer and the 
choreographer are one and the same person. 
just as it was in modem dance at the 
beginning of a century about to end in a few 

years. ~ 
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the latter expressed by nearly bare (mainly 
male) bodies in illuminated., aquarium like 
vitrines, physical work as well as romantic 
day-dreaming all find expression in "Real 
Time". 

In his recent work, "Naked City", which he 
created for the Austrian "Graz Municipal 
Ballet" and later transfered to the "Kibbutz 
Company" , Be'er elaborated this device of 

showcases containing symbols, of both 
human figures or inanimate objects. In this 
dance he deals with aspects of the modern 
megapolis, without falling into the too 
common falacy of naturalism. In a way, this 
again connects conterhporary dance to the 
1930s, a decade which saw socially 
conscious choreography, for example in 
Kurt Jooss' "The Green Table", "The Big 
City" , minus the naive optimism of those 
pre-WW2 times. 

In 1992 Be'er made his visually stunning 
"Black Angels" , nominally dealing with 
the 500th anniversary of the expultion of 
the Jews from Catholic Spain, again 
without realistic historical parallels. 
Brightly lit human figures floating in total 
darkness, a passionate duet for two men, 
(perhaps Abraham sacrificing his son) and 

the fanatic figure of the Great Inquisitor all 
contribute to the emotionally charged 
picture. 

But it would be misleading not to mention 
Be'er's colourful and funny works for young 
audiences, such as "Peter and the Wolf", 
Saint-Saens' "Le camival des animaux" or 
Britten's "Young Person's Guide to the 
Orchestra", using fantastic masks and 
costumes, who all provide the bread-and
butter income for the "Kibbutz Company" . 
Liat Dror and Nir Ben-Gal, who mostly 
create in close collaboration and are a wife 
and husband team, were bom in different 
kibbutzim. They met at the Rubin Dance 
Academy in Jerusalem, both came to 
Ga'aton to complete their studies and soon 
began to choreograph. They have worked 
for "Batsheva", the "Kibbutz Company" as 

well as for "The London Contemporary 
Dance Theatre". 

Both have performed as a duo all over 
Europe and in America and won the first 
prize at the prestigious Bagnolet 
Competition in France. In their work there 
are signs of the influence of the 
contemporary German dance theatre 
("Tanztheater"), mainly that of Pina 

Bausch. 
Their style is mainly based on relentless 
repetition of small movement-elements, 

and soon showed remakable choreographic 
talent. 
In the last four years Rami Be'er has created 
several whole evening works of stunning 
visual beauty. He designs most of his own 
sets and costumes which, as well as the 
lighting, play a leading part in his 
choreography. Often the movement itself is 
less fascinating than the overall 
production, though he has choreographed 
some exciting and beautiful solos and duets 
in the framework of his large works, or as 
separate dances. 

n the las t four years Rami ן

Be'er has created several 
whole evening works of 

stunning visual beauty. He 
designs most of his own sets 
and costumes which, as well 
as the lighting play 0 leading 

part in his choreography 

In Rarni's movement one may discem 
influences of Jiri Kylian and Mats Ek (the 

g Swedish choreographer), which וi. leadi 
isn't surprizing, as he has danced in works 
by both these lumirlaries of contemporary 
Europen dance. Indeed the preponderance of 
European influence since the 1980s, which 

,". replaced a typically "Made in the U.S.A 
mainly Graham, trend in Israeli modem 
dance prevalent inthe period stretching 
from the "War of Independence" through the 
1960s (the time of the founding of 
Batsheva" and "Bat-Dor" companies) to " 

the end of the 1970s, may be seen as a 
dialectic full tum of the wheel, as at the 
beginning of modem dance in Israel in the 
1930s, the Middle-European 
expressionistic style was the dominant 

. influence 

Be'er's four major works deal with specific 
subjects of a certain 'public ' nature: 
"Reservist's Diary" is a very personal 

confrontation with what goes on in the 
mind of an Israeli soldier in the "Intifada", 
based on a series of poems written by an 

officer, who happens also to be a 
psychologist, serving his stint in the 
occupying forces, offset by the serene 
sounds of a cello sonata by J.S.Bach. 
In "Real Time" Rami deals with his own 
kibbutz-childhood in symbolic-critical, 
sometimes very funny dances. The intimate 
peer-group, the individual versus society, 
the outer as distinct from the inner images, 



traditional Passover counting-song "Echad 
mi jodea", which is danced to live Rock 
accompaniment, by the dancers sitting on 
folding chairs, sometimes jumping up and 
at the end of each repetition of the stanza 
falling to the ground, while they gradually 
shed their "chalutzig" working clothes and 
heavy boots. But after they lie on the floor, 
they slowly gather themselves together, sit 
again of the chairs and the whole cycle 
culminating in the final fall resumes. If you 
wish, this may be interpreted as an 
optimistic view of the eternity of life or at 
least the life in Israel. 

It normally takes many years 
for a c horeographer to feel 
free to implement the wild 

dreams roaming in his 
imagination, unhampered by 
conventions, Naharin has 

already ac hieved that 
freedom, H is ideas are 
sometimes wild, he isn't 

afraid of extremes 
Ohad has in the past even used a few 
moments of the traditional "Hora" to 
conclude a dance ("Beynayim" - "Interim") 
depicting the flow of Jewish history as a 
constant stream of movement seemingly 
flowing in one direction, without flinching 
from that trite symbol, the "chalutzim 
dancing the Hora" . He certainly is a 
courageous choreographer, usually not 
given to philosofizing. 

In Naharin's work there is a strong sense of 
his "Isrealiness", expressed in very 
contemporary movement and music (the 
latter often having being written by him or 
in collaboration with Rock groups, such as 

." The Tractor's Revenge " 
His works are being danced by leading 
dance companies in Europe (such as 

ands Dans Theatre", "Cullberg 'ןNedel " 
Ballet" in Sweden, and compa.nies in 
Finnland and Switzerland) as well as in 

" Australia. And he has pulled "Batsheva 
' company, who was a rather listless group 

when he became its artistic director into a 
. peak period of exuberant creation 

Rami Be'er was born and raised at kibbutz 
Ga'aton, where the studios of the "Kibbutz 
Contemporary Dance Company" are 
situated. He danced and played the cello as a 
teenager and when he completed his army 
service, joined the resident dance company 

Theatre) in Ohad Naharin's choreography. 
For example in Ohad's evenhanded use of 
the dancer's front or back, as opposed to the 
"classical" disregard of the rear; the 
constant flow of movement, such as ending 
a turn with a jump or a jump with another 
move. 

It normally takes many years for a 
choreographer to feel free to implement the 
wild dreams roaming in his imagination, 
unhampered by conventions. Naharin has 
already achieved that freedom. His ideas are 
sometimes wild, he isn't afraid of extremes. 

very easy to separate one figure from the 
group by differentiated movement material 
or some divisive rhythmical means. 
In Yair's work - which showed all the signs 
of a beginner's endeavour - there was a 
group of, if I remember correctly, four male 
dancers, and a girl, who was the outcast. 
She always 'fell out' with the movement of 
her peers and was about to fall (again) to the 
floor. But whenever the poor girl was about 
to falter, someone from the group extended 
his helping hand, catching her in the nick 
of time and propping her up, the group 
embracing her. 

In one of his works there is a duet for a man 
and a badger, the little animal climbing all 
over his human partner. In perhaps his 
most celebrated sequence he used the 

Perhaps the combination of 
self-disc ipline tempered by 

anarchism and the willingness 
to cooperate, resulting from 

the bas ic feeling implanted in 
the kibbutz-c hild that authority 
is basically benevolent until 

proven otherwise, which 
makes the average kibbutznik 
an excellent officer, is also 
beneficial when he or she 
ioins a dance company 

BY RAMI BE'ER "yךDANCE COMPANY. "NAKED CI zדKIBBU 

When 1 pointed this out to the budding 
choreographer (in my review), explaining 
it was the complete opposite of what he 
said he had in mind, showing the group as 
extending a warm embrace to the one who is 
stumbling and lonely, he was astonished. 
The fashionable notion of alienated society 
had vanished from his dance, because, 
basically even though he was rather critical 
of his kibbutz upbringing, he apparently 
still felt the strong social ties of the peerc 

group so typical of kibbutz life. 

The four leading choreographers 1 named 
previously are all in their thirties and have 
each developed a recognizable hand and 
style. In all of their work one may, as is to 
be expected, recognize the influence of such 
choreographic luminaries as they have 
worked with and were exposed to. After all, 
nobody lives in a vacuum. One may observe 
the infuence of Jiri Kylian (the Czeck-born 
artistic director of the "Nederlands Dans 119 
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the arts in Israel in general and in dance to 
an even hig1).er degree. Perhaps the 
combination of self-discipline tempered by 
anarchism and the willingness to 
cooperate, resulting from the basic feeling 
implanted in the kibbutz-child that 
authority is basically benevolent until 
proven otherwise, which makes the average 
kibbutznik an excellent officer, is also 
beneficial when he or she joins a dance 
company. 
Surely there is a significance in that 
kibbutz education, even in the dark times of 
making the "Bagrut" exams the ultimate 
goal of schooling, is still attaching 
importance to artistic self-expression. But 
all this can not explain why the four most 
innovative and fascinating choreographers 
in Israel - namely Ohad Naharin, the 
Artistic Director of "Batsheva"; Rami Be'er, 
the house-choreographer of the "Kibbutz 
Contemporary Dance Company"; Liat Dror 
and Nir Ben Gal, who runs their own 
company - all were bom and educated in 
kibbutzim. 

It does not matter that today only one of 
them (Rami Be'er) is a "practicing" member 
of a kibbutz, the rest "lapsed" kibbutzniks, 
to use a Catholic term. 
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1 am going now to demonstrate how kibbutz 
ways of thinking or feeling influence -
perhaps unconsciously - choreography. 
Many years ago a then dancer of Batsheva, 
Yair Vardi, another kibbutz kid who left the 
flock to become a dancer, was asked to 
make a new piece for the "Kibbutz 
Company". In my capacity as a joumalist 
he explained to me what his new piece was 
about. For some reason or another he 
picked a rather obvious and banal, often 
used topic of the "odd man out", the lonely 
outsider. Perhaps this theme of not 
belonging and. alienation has become 
ubiquitous in modem dance, beacuse it is 
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of dance is not aו: Jewish. But normally the 
. primeraly associated wiv ·Jewishness 

Nevertheless, without g ing ·nto the 
historical reasons and ya '11 ave to take 
my word for it, Israeli daIlc.e companies 
belong to ' the select number of what one 
may term "the worlds major league of 

". artistic dance 

BY GIORA MANOR 
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Nobody seems to know for ,sure, why this 
rarity of creative dance 
talent is a global - as well 
as historical -
phenomenon. Perhaps 
there are so few (the happy 
few) real choreographers to 
be found, because the 
choreographer is basically 
a poet, whose material is 
the flimsy and ephemeral 
substance of human 
movement, the elusive but 
demanding subject of 
emotion, a sculptor of' 
flesh and muscle. He has to 
create his poem-sculpture
in-motion from scratch, 
relying on his own 
imagination alone, 
suspended as it were in 
mid-air, "such stuff as 
dreams are made of", as old 
W.Sh. put it. 

For many years sociologists have pondered 
the surprizing phenomenon, ques'tioning 
how did it come to be that young 
kibbutznicks; results of a liberal, 
humanistic kibbutz education are so good at 
being soldiers, pilots and officers in the 
Israeli army. A similar, disproportionate 
preponderence of those who were bom or 
educated in kibbutzim is to be observed in 

Everybody knows that to 
become an outstanding 
violinist or pianist, it 
helps if you happen to be 

SHEVA DANCE COMPANY, "KYR" BY זBA 

O BY GADY DAGON זOHAD NAHARIN, PHO 



The joy and lightness of the 
movements help the dancers to forget 
their worries and hardships 

Participation in the dancing gives the 
dancers a sense of stimulation in the 
overheated modem social 
environment 

In a society in which each individual 
is isolated and alienated, folk 
dancing constitutes the link to others 
in a divided community. Folk dancing 
makes close but separate relations 

-with others possible. It creates 
ibly an illusionary - identification ~ pos 

with greater social bodies while at the 
same time satisfy egoistical 

he ~ personal needs. Perhaps this is 
eason Israeli folk dancing is so ד

popular amongst young Jews abroad 

Recent research on the recreation trends 
amongst the Israeli population, revealed 
that most people feel a need to spend time 
at intimate meetings with friends or 
extended family members, in order to 
escape from the loneliness of watching 
television at home. This explains the 
proliferation of pubs, barbeques, 
participation in field trips and excursions 
etc. in Israel in the recent years. Folk 
dancing constitutes an important segment 
of such activities, that ensures the 
continued success and popularity of folk 
dancing. 

t was to be expec ted that ן

s raeli folk danc ing would ן
n ן. gradually lose its popularity 

realitYt in recent years its 
popularity has grown 

perceptibly 

The same research also showed that many 
non-religious Israeli's seek contact with 
symbols of Jewish traditions without 
getting involved in the observation of the 
religious laws and "mitzvot". This is 
exactly what folk dancing provides. 
Perhaps this survey of Israeli folk dancing 
puts too much emphasis on the role fulfilled 
by it. But surely, the fact that through half a 
century the folk dance movement is still 
alive and kicking, proves its vitality. 

How do you keep Israeli folk dance on 
course for continued search of an Israeli 
style and ambience by conserving its 
popularity? Only the dancers themselves 
will provide the answer. Dancing does not 
solve all the problems, but "it makes 
dreaming possible". As the ancient sages 
said: "Dances are the parable - but the 

 meaning is the crux of the matter ".ם

* The fact that Israeli folk dance is a recent 
creation and just a half a century old, a sort 
of "instant folklore", exerts a marked 
influence on it, enhances its popularity but 
which also possess several problems. This 
is also the reason for its stage 
f1amboyance, which makes Israeli folk 
dance companies sought-after by many 
international festivals. They also show a 
certain detachment, which makes the 
mixing of styles possible, a feature which 
constitutes a style of sorts in itself. This 
perhaps caters to a contemporary yeanling 
for constant novelty. 

* 

* 

The costumes used by the staged Israeli 
dance companies are often garish and 
vulgar. But sometimes the designers show a 
searching for original apparel, such as the 
vest, reminiscent of the ancient "ephod" 
worn by the pr'iests in the Temple. 

There are attempts at designing biblical 
costumes, influenced mainly by Arab 
traditional garb. Some of the company 
directors have little historical knowledge 
and their costumes are gaudy and rather 
kitschy. But those of other groups are 
original and in good taste. 

One must not forget that many of the 
dancers who begin as .members of the staged 
folk dance companies later become artists 
of professional dance companies. The 
meeting of folk dance and artistic stage 
dance companies at the Kanniel annual 
dance festival, as part of the policy of 
Kanniel's artistic director, Yonatan 
Karmon, certainly exerts an influence on 
Israeli folk dance. 

Nobody is able to predict, what fonn Israeli 
folk dance is going to take in the future. But 
one has to take into account, that this is a 
real mass movement, not just a 
congregation of individual dancers . 
Such a social movement has good prospects 
of success by continuing to progress in 
spite of the problems and difficulties it 
faces , such as the proliferation of new 
dances, competition between dance 
instructors, which causes the surplus of 
invention, foreign influences and an · 
inferiority complex of some of the 
practit ioners . 

I believe the reasons why Israeli folk dance 
is going to progress in to the future are as 
follows: 

It will answer a need and continue ץ.' 

to struggle with the problems that it 
faces 

* In the dances, Israeli's will find an 
expression of their nostalgic feelings 
towards those optimistic "good old 
times", and that they will exert an 
attraction in our bleak times as a means 
for strengthening the national ego and 
the identification of the individual with 
the society he belongs to 

folk dance had progressive ideas and 
engaged in this by staging mass 
performances for the celebration of 
holidays, utilizing the ideas and practises 
of Rudolf von Laban, one of the founders of 
modern dance in Europe. 

Due to this ideological influence on the 
creation of folk dance, we may observe the 
contrasting aspects. They show a dialogue 

sraeli folk dance tried to deal ן

with the deep schisms of life 
in the countrYt between 

religious and secular sections 
of the populacet between the 
rich and the poor and bridging 

the generation gap by 
inc luding everyone in the 

circle of dancers 

between the different tendencies, both 
being indigenous and international , but 
neverthless, an expression of belonging to 
the country. 

Many regard them as artificial. Dances of 
shepherds and peasants in a bourgeois city
based society, but possessing integrity. In 
fact, they are still being enthusiastically 
danced and the critics practise silence. 

They are the expression of a zionist's 
dreams - as well as failures. They are 
influenced by past symbols of secular 
Israeli trends, ecclesiastically gleaned from. 
folk dancing of many nations, from which 
the new immigrants arrived, but they also 
possess signs of a certain style of their 
own. The paradox of their heterogenity 
lends them a unifying distinct style. 

The style of Israeli folk dance is not just a 
matter of ideas and intentions. It is not easy 
to define the stylistic components of its 
movement, but some of it characteristics 
may be listed: 

Swift moves as an expression of joie 
de vivre. 
A contemporary stage influence of 
modern dance and modern ballet. 
A wide range of moves and steps. 
Musical - vocal and instrumental -
accompaniment which shows 
similar influence as in the dance. 
Original steps, such as the Yemenite 
"Da'asa", which Sara Levi-Tanai 
adapted for Israeli folk dance. 
The cross-Ieg steps in various forms. 
Strong shoulder movements. 

The Debka-derived stamping of the 
heels, tempered by Balkan and Slav 
influences. 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
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iddle East saw the Beduin and other 1\ז in the 
. traditions as something unspoiled and pure 

Hence, the influence of oriental music and 
. movement in Israeli folk dance 

Injluences oj Socialist and 
Collectivist Ideas 

The creation of folk dances was influenced 
by the ideal of a just, egalitarian society to 

be established in the 
country. The ideal figures of 
the new worker, farmer, 
"chalutz" (pioneers) served 
as models for a new, 
progressive and productive 
Jew. The wish for good 
relationships between the 
Arabs, Druzes and the 
Jewish settlers served as an 
additional incentive, by 
utilizing indigel10us motifs 
in the newly created folk 
dances. 

bridging the generation gap by including 
everyone in the circle of dancers. 

Biblical Injluences 

Apparently the use of Bible texts was an 
attempt at creating a common basis for a 
national - Israeli - identity. To bridge the 
gap of two thousand years and connect the 
present to ancient roots, without depending 
on Jewish religious .rites, which developed 

phenomenon. The creations stem from 
ideals and ideas. 

Characteristics oj the 
Development oj Israeli Folk 
Da nce 

Just as the rejuvenation of the Hebrew 
tongue and the development of a Hebrew 
literature was a conscious effort to create -
or rather re-invent - a 
national culture, the 
invention of modem folk 
dancing was a deliberate 

act. 

It surely is by no accident 
that we have hardly any 
battle and victory dances. 
The folk dance movement 
flourished first of all in the 
kibbutzim and moshavim, 
where the new forms of 
celebrating holidays were 
developed. The "Histadrut" 
(trade union federation) and 
its cultural department were 
at the helm right from the 
beginning of Israeli folk 
dance activities. These 
socialistic tendencies acted 
as a counterbalance to 
nationalistic trends. This 

international attitude made the use of folk 
dances from the Balkans and the Slav 
countries acceptable. Likewise, Jewish and 
especially Chassidic dances were also 
incorporated along with the Arab and Druze 
Debka. 

Today, a period in which the young identify 
with anything American, Israeli youngsters 
still dance the dances created by their 
greatparents fifty years ago, with the ideals 
of equality and brotherhood in mind. In the 
age of rock and pop music they still enjoy 
Chassidic as well as oriental dances, which 
bridge the gaps dividing the Israeli 
population. 

The Injl~lence ojGerman 
Expressionism 

In Israeli folk dance one may observe traces 
of influence, theories of free and close-to
nature physical education propagated in 
Germany at the beginning of the 20th 
century. Most of the early creators of Israeli 

in two millenia of diaspora. Biblical lore 
served as a common ground shared by 
religious and non-religious Jews alike. And 
it also emphasized the basic Zionist· claim 
on the ancient Land of Israel. 
Paradoxically, Arab, Druze as well as 
Yemenite dances served as models for 
creating biblical images. 

Jewish festive occasions were one of the 
main reasons for the cl'eation of Israeli folk 
dances, by commemorating important 
historical events, celebrating holidays, 
this was the way of expressing feelings not 
usually voiced. 

Rehearsals and the performances of these 
festivities provided annual occasions and 
the feeling that one belongs to a national 
entity, with which one can identify with. 

Israeli folk dances were stylistically 
influenced by European romantic 
orientalism, prevalent at the beginning of 
the 20th century. The travel lers who arrived 

This act of creation of a 
quasi folk-art was based 
on a rather naive belief by 
its founding fathers and 
mothers that such a thing 
is possible and that "a 
nation which does not 
possess folk dances, isn't 
a nation at all". Among 
the founders and creators 
were Gurit Kadman (Gert 
Kaufmann), Lea 
Bergstein, Ze'ev 
Chavatzelet, Shalom 
Hermon, Yardena Cohen, 
Rivka Sturman, Sara Levi
Tanai and many others. 

Israeli folk dance was 
influenced by the 
romantic nationalistic 
folklore ideas of the 19th 
century Europe, which 
also exerted influence on the Zionist 
movement. In the early Israeli folk dances 
there was a tendency to emphasize the 
retum to nature, simple rural life as opposed 
to the modern hectic city life and the 
frequent use of symbols gleaned from the 
Bible. 

Israeli folk dance is a naive, perhaps even a 
subconscious effort to tackle the dilemmas 
posed by Zionism. To solve the dichotomy 
of religion and nationhood, tradition versus 
innovation, the negation of the diaspora 
and the creation of a "new Jew" . It has to do 
with the will to forge a common national 
identification, while not obliterating the 
marked ethnic differences between the 
traditions and styles of various Jewish 
communities, such as the Yemenites, the 
Ashkenazi and the Sephardic. 

Israeli folk dance tries to deal with the deep 
schisms of life in the country, between 
religious and secular sections of the 
populace, the rich and the poor and 



The program consisted of a dance pageant 
based on the bib1ica1 "Story of Ruth" . Later 
that night, 14 dance groups comprizing 
200 dancers performed 22 fo1k dances, of 
which just 8 were origina1 Israe1i ones, the ~ 
rest were from many other 1ands. There were ~ ...... 

. about 3,500 spectators ~ 

Today, there exists more than a ~ 
, thousand Israe1i fo1k dances ~ 

1'hundredS of thousands of 
120 dancers and about 

dance companies 
specia1izing in staged 

Israe1i fo1k dancing as 

'י we11 as dozens of 
companies devoted 
to ethnic dance 

Wor1d War, at the Festiva1 of Shavouot, the 
first gathering of dancers took p1ace at 
kibbutz Da1ia in the Meggido region. The 
opening session took p1ace inside the 
kibbutz, in the sma11 open-air theatre 
between the reading room/music room and 
1ibrary of the kibbutz. 

traditions, such as 
Yemenite or Arab 
fo1k dance. For the 
past six years in 
summer the fo1k 

FOLK DAN CIN G IN 
MORE THAN גןRAEL גI 

A גןT DAN CIN G; IT גJU 

OCIAL PHEN OMEN ON ג

UCH/ AN גגAN A 

~ 

R 0 N E N D A N B Y 

An officia1 survey taken in 1990 revea1ed 
that 8% of 1sraeli's from the age of 14 and 
older takes part in folk dance meetings 
which are scheduled at regular times in the 
evenings and is ca11ed in Hebrew 
"harkadot". All comers are welcomed and 
may participate in the dancing which is lead 
by a professional dance instructor, after 
paying a small fee at the door. 1n other 
words : around-about 200 thousand men and 
women actively take part. 

~ Another survey in the same year analized 
, the leasure habits of the 1sraeli's 

• functions involving 1sraeli song 
and folk dancing represents 
about 400/0 of all the cultural 
activities offered to the 

........ public. The survey also 
"""1IIIIIIII states that this activity 

 is the most prevalent Iי
__ . one in the land 

Cכ
 \')י.,

1t might strike one 
as astonishing that 
the 1sraeli folk 
dancing which is 
now celebrating its 
50th birthday, is so 
popular in the 1990s. 

-ן ~~~---ן ~~~

dance festiva1 at 
. Karmie1 takes p1ace <::...נ 

3,000 More than 

dancers take part ~ 
active1y and perform 

before about a quarter of a ~ 
. mil1ion spectators ~ 

By any definition, folk dances L \ 
be10ng to what is genera11y ca11ed \' \ 

folk10re. As such, they constitute an '-י 
expression of a cu1tura1 or socia1 ethnic 
group. And they are transfered from one 
generation to the next as part of a common 

. heritage 

I...L..ו 

Fo1k dance is a reaction of a community to 
its environment. But a1so an artistic 
creation of sorts. A movement 1anguage in 
which the old and the contemporary 
ming1e, and the influence of the scenic 
beauty of the 1and, the peop1e's dreams and 
their way of 1ife is reflected. 

In other nations, fo1k dance evo1ve main1y 
from ancient re1igious ceremonies and 
socia1 group interactions. It is impossib1e 
to separate them from centuries of 
traditions, historica1, socia1 and ethnic 
backgrounds. These nation's main efforts 
are that of preserving fo1k dance traditions 
and, if necessary, to revive them. 

In Israe1 the situation is radica11y different, 
as Israeli fo1k dance is quite a recent 

Vו/ 
 ~~~: L:n the ~~~ :: ~ ; ~~ ::c:n ~ ~~~ eiו

/ T A r-renaissance of the Hebrew cu1ture in L I ו.ף ;;ו, m ו," Ere 

Like so many other forms of creativity 
based on ideology in the era before the 
establishment of state independence, it was 
to be expected that the Israe1i fo1k dancing 
wou1d gradua11y 10se its popu1arity, but in 
rea1ity, in recent years its popu1arity has 
grown perceptibly, and it has not become 

. 1ike a fossi1 form, belonging in museums 

 Fס

IMPORTANT 

ION IN THE גגEXPRE 

EARCH FOR AN ג
TYLE I גRAELI גI 

EARCH גIDENTITY. A 

FRAUGHT WITH 

AN D גDIFFICULTIE 

 COMPLEXITIEג

The f'irst Da1ia meeting, 
that took p1ace in the 
summer of 1944, can be 
regarded as the birthday of 

When one asks a dancer what attracts him or 
her to Israe1i fo1k dance, the answer usua11y 
is a shrug. Perhaps the query is rea11y 
irre1evant and the attraction is being fe1t by 
the participants as something natura1, not 
demanding any theoretica1 explanation. 

Perhaps more important questions to be 
asked is, what does the future ho1d in store 
for Israe1i fo1k dance and what forms it wil1 
take? 

Birthdays are not important, but jubi1ees 
provides convenient opportunities to pause 
and take stock. In 1944, during the Second 123 
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ou Do 
teaching requil'es discipline, 

tl'aining, sensitivity and the nowledge to evaluate both the 
p11ysical capability and the potential of every pupil in your class. 

~t~s a huge responsibility. 

t e a c 11~:'~:~~~,:~~y~~ 
Dancing. The London-based R.A.D. can help you to achieve 

the highest possible standards in your own studio. 
And we'l'e hel-e to help and SUppOl·t you by monitoring 

YOU1' pupils ' progress. 

b all e t ~;:'~~:~!~~ 
education in yOU1- field long aftel' you finis11 your own 

Teaching Certificate exams. Throughout your teaching career 
t11e R.A.D. can of[el' you t11e professional guidance and 

one-on-one consultation facilities that are vital to you in 
lneeting your pupils' needs. 

For your peace oj mind, 
it's time you took the step. 

Royal Academy ojDancing 

For lnOl'e information, cal1 
Ricky Ben-Shil1101 at 02-867789 
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