
~SRA[El~ 
DA ..... 



פרסןמימדןר

חג
, 

יי

רצניבהס ,ההס.היפיסהימיסהםאיפה ,איפה

 ,םיומשוחררחופשייםנפלא,הרגשנו ,החוףעליפחים

 ,שיקום-הרגלייםבכפותבעיהלושאיומיהיום,

 ,ושביםישעדייואנשיםמאודהרבהשישמטתב,ר

מבעיותבלים,טומהאוכלוטיה )!( 80%פלא,איו

 ,הבאותהתופעותאתמכירלאמיהרגליים,בכפות

 ,נסעירפטריות,רע,ריחהזעת,יבלות, ,עייפות

יש-אבל ,צרורותצרותממש ,טדוקיםםיעקב

 ,טוביםפתרונותואפילופתרונות,

הרגלייםבכפותלבעיותהמקצועיות'התשובות

החברהיישול",העןלמית."שול"מחברתמניעות

למובילהנחשבתשנה)ממאה(למעלההוותיקה

 ,הרגלכףובטיפוחבטיפולהקשורבכלבעולם

 !"!/דקסווחברתיייעל IIשיל I 'מלוצנת ,בישרלא

-הכללימהמיגווומוצרים 35לארץ,המייבאת

םיהמוצרהישראלי,לאקליםביותרהמתאימים

מוצריופדיקור,טיפוחמשפחות,-4לנחלקים

ומוצריהרגללכףוהגנהתמיכהמוצר;תרופות,'

נטתרת,נווחת

לאהרגלכף ,שטיפוחמבינותםינש ,כאמורהיום,,

לצד ,בגוףאחראזוךכלמטיפוחחשובפחות

והצוואר,הפניםלעורלעיניים,היוקרתייםהקרמים

שלוהרפואייםהקוטמטייםהטיפוחמוצריתופטים

 ,הקוטמטיקהמדפי ,עלכבודשלמקום "שוליי

כפות ,הגוףבכלחם-ברגלייםכשחם ,ברורהסהיבה

ביותר,הכבדים,בעומטיםשעומדותהרגליים,

ועדביותר,הקטנותהאווירכמויותאתמקבלות

והטיפוחהטיפולכמותאתגם,-האחרונותלשנים

המצבאתמטגירהרגלייםמצב ,ביותרהקטנה

רעננות,הרגלייםכפותכאשר ,הגוףשלהאמיתי

הגוףכלשגםברור-תקינההדםוזרימת ,מטופלות

לטובה,מושפעהפנים!)עורגם(כו,

• • • 
בעיהבכלמטפל "שוליישלהרחבהמוצריםמיגווו

 ,הבעיותבמכלולוהובנפר,דהו-ברגלועביה

אנשיםאצלביותרהנפוצותהבעיותאחת ,לדוגמא

;ץבקבמיוחד-הרגלייםעללעמודהרמבים

והבהונות,העקבבאזורויבשגטעורהישראלי,

המכילקשה,עורלהסרת"שול"קרם 'הפתרוו

אפרטקבגרגריומשתמשומרככיםמעדניםחומרים

<' -- - - -

גםהיטבמווגשהוגלנףופינוקטיפוחשל

מבעיותסובליםמהאונלוסיה 80%מזהים:נתוובי

מוצויחזשות:לאנבוזההיום,הוגליים.בנפותשונות

שלהבלעזיתממלנתםיצאו IIשול IIשללוגלהבויאות

אתומטפחיםמניות,וזוגזוגמניםוספווטאיות,ספווטאים

בחום.ממליציםוניוופוקטוויםוופאיםהוגליים.סוגילכ

ולו"להלוגליים,פינוקיםהמנילותמוזלות,שיאויזותחזש:

בוגליים.לךוואיםולחיילת.לחיילמיוחזותמתנהואויזות

הרגליים,בכפותעדינהייפילינג"פעולתליצירת

נוטףייחודיבמוצרלהשתמשרצויהפעולהלהשלמת

חלקהעוראת,המשאירהריכוזקרם '''שוליישל

נרתמות,דחיובמויבשגטהעוררשכאלמגע,ורך

הצבאיותלנעליים

צועדיםייעדייו, ,החייליםאבל ,בפתחאמנםהשלום

המאמציםעמחדי ,הנרועיםההיניינהתנאי ."בסן

לעמודצריכיםובנותינובנינושמיטברגיליםהלבתי

המטעותלמייטרות,הנעלייםאתהופכים ,בהם

ה.הכההצנעהאנק. ,הבוץ ,השמירהותילל ,םיהארוכ

הצבאיות,,הגרבייםוחדיבמהשמשחוםאתשקולט

הרגלייםאתםיהופכאלוכלהמשותפות,המקלחות

 ,פטריות ,יבלותשלהתקפהלמוקד "ה"קרביות

אסורמתנית", IIושאךרעריח ,אגזמותפשפשות,

יישול"ערכתללאשלךהפרטיהחיילאתלהשאיר

מבודדות ,מיוחדותרפידותטטלצבא:המיוחדת

טןיילחטר",יטריקינס"התרסיס ,בותיןמרטמקור

פלטטריםטט ,םירעריחותוטילוקהנעליים

במיוחד(חשובביבלותוטיפוללהגנהמיוחדים

ערכהשול","מהפתעותעוד,והטירונות),בתקופת

נם "ול"שבבנן ,ביהיבמרכשינהאד ,במראהדומה

 ,גטעורלטילוקבקרםדווקאמדוברכאו ,לחיילת

הרגלייםלכפותמיוחד 'רנט Yדיאוד ,"ריכוךקרםיי

את ,שוניםנשייס"ייםילעניינשונותהפתעןת-ושיב

ברשתותהמרקחתבבתילהשיגניתוהערכות

צעד! ,קדימה ,המובחרןתןבחבויןתפארמיםיי, IIה

מינרליתואבומיוח,דבעיצובפצירותגםלפעולה

התוצאותהדם,מחזורולהמרצתעדיולשיוף,

\העור ,מיםנעלםיהמתהתאיםעצמו,בעדמדברות

הרגלייםבעצם,לאוויר,נחשףשמתחתםהרענו

 ,כולוהגוף-ועימו ,לתחיהמתעוררות

ארבעפירגלייםמבעיותטובלותשנשיםלדעתכדאי

הנשיםרובכיהעובדהלאורבמיוחדזאת ,מגברים

םיעקבנוחות,םיינעלעליפותנעלייםפותימעד

 ,נלחצותאצבעותצרים,נעלייםחרטומיגבוהים,

כל ," Qנרשמייישאינסםימחימריתיהעשינעליים

לאכלליתתחושההרגליים,לעייפותםיגורמלאה

שלהפתרווכאבים,-מדיקרובותולעיתיםנעימה,

יהריחנהתרטיטהרלג.כרלריענוותרסיס ,"שוליי

-קצראחדריטוט ,עיםיומרגםנימצנחומריםמכיל

אפקטנותו-םיהגרבונדרךגם ,העבודהבזמוגם

כאילושעות,שנמשךורעננות,ירות,קרשלדמהים

 ..לרווחה,לנשוםאפשרהאמבטיה,מוהרגעיצאת

• • • 
תרסיסגםהיהישלדאוגכדאי!ן(יבבם, 'יל)יש

פעילהנוטחה ,ברגלהיעזלמניעתשול""דיאודורנט

הנהגמעניקה"טפורטאיםעבורבמיוחדשפותחה ,זו

בנוטף, ,(]ימינעבלתיוריחותזיעהבפניממושכת

רעננות'ת lIתחואותהאתבתרטיטהשימושמעניק

מומלץ ,שול"יישל 'הטיפוחלמוצריתינייהאופנפלאה

 ,בנעלייםגםלרטט

ה"סניקיתרסיסאתלהזכירשי ,זהובהקרש

בכללהילחםשנועדמיוח,דתרטיט ,לנעל "טריטר

לחותמזיעות,בנעלייםשקיימותהחולותהרעות

חומרמכילטריטר"טניקר"המאווררות,ובלתי

בלתיחןת\רמטלק ,פטריותמחטל ,ותיבקטרקוטל

וחדיבמחשוב ,הנעלותננרעעלושומרנעימים

 ,הידבעמרבותשעותהמבליםאנשיםלאותם

שניביוהשילובגופנית,ובפעילותבלהיכה

כדימומלץ-לנעלוהולרגלהו-התרטיטים

לחלוטיו,התופעהמולהיפטר

נוטפותבבעיותהמטפליםטיפולייםמוצריםליישול"

ממוצרינכבדחלק ,ויבלותפטריות ,שפשפת 'וגכו

יבלות ,שלפןחיןתימפנלהננהמוקדשים "שוליי

למשל,נטתרת!נוחותפירושמה ,אחריםונזקים

מיועדזהמוצר ,הרגלכףלכריתדהיהרפיחצ

פינוק"מט

גללי "יישול

לשהיוקרתיהטיפוחסטאתלהעניקהזמועכשיו

שקופה,ניליוובאריזתהמודרנית:לאישהיילוש"

מיטבלהםנאטפו ,רחצהכליכתיקגםהמשמשת

הקרמום ,ראשית ."שוליישלמצ'ופריס ryהתכשירים

גרגריקרם ,הרגלכףועידוולטיפוחהמיוחדים

הקקאוחמאתוקרםגט,עורלהטרתהאפרטק

מיודחתפצירהבנוסף, ,הרגלייםעורוהחלקתלריכוך

ביניהם,כבודשלמקוםהתופטת

עייפהרגלמייסיריהאמיתי IIהגואליי ,ולבסוף

במשר,ד .יישול"שלהריזרנ(נוןיעהרתרסיס ;ןכואבת

לאוהתודות-הנכווברגעקצרריטוטבבית,או

-נוטףפניםקרםאובושםבמקוםלזרום,יפטיקו

מתנההחג,לרגלאמיתיתמתנהעלללכתכדאי

ברשתות ,המרקחתבבתי ,להשיג ,הזמוכלשירגישו

 ,צלחהדךר ,המובחרותובחנויות "פארמים"ה

פעולתה ,גבוהעקבעלההולכותנשיםלאותובמיודח

הרגלהחלקתאתמונעת,הכרית,שלהמיוחדת

לחציםהרגלכףתי,מכרנחטכיםוכךקדימה,

 ,םיוכאב-ותריםימ

למעשה, ,הואהרגלייםכפותטיפוחלזכו,ןושחב

לחות,קרםישבובעידוודווקא ,כולוהגוףטיפוח

-בגופנוטנטימטרלכלשינריוקונדמגותלחיב

מלמטה,מתחילה,באמתהטיבהההרגהש

 .זהעללל:ןתיישול", ,יםזמהרנל



פחוללנגזיחנויותושת

. t ו~

. 112.!Z DANSKJNA .מ.נ~ Bl&.CH ~ Q ~~ךז~~ 
SANSHA 

 03-5224945,טל: 79גביררלאבן-אוות +

 07-340260,טל: 1018חנרתחדש,שלרםסרכז-אילת +

 03-5402703טל:(בפסאז'), 52סרקרלרב-השררןרדבת +

 06-322259טל: , 38הנשיא-חדרה +

<= 
a 
<>. 

'" 

נ:םםםLונ ~!I!!!II!!!!IIי! I!י!ייIי!IIי!יי~ !IיIי!II!!II!ייI!!tII!Iי!!1I !!!יII!Iי!!II!י~ ~!IIII!-י""כומחכנגןייותנוחרשת



מחוללעונוונורבעון

J כתשלשפע~להןוצהJfu' מןתקות
ולזרמיולטוגיומחולבנושאימענייניםומאמרים

הןופק?!עלהיןעםולהישארובעולם,בארץ

{ { ./ .. 
 }מחוללעונוונורבעון

מחן
 JNר Wכי

מחן
 ). JNר Wכי

מחוללעונוונורבעון

מחן
 JNר Wכי

J 
בישןאווםחוושנתיםנויעשה

 .נונךש"ח 58 .-פיוחך:נפחין
מחוללעונוונורבעון

מחן
 JNר Wכי



~~ ~ 
SHAPE' 
ACTIVEWEAR 

. NSI(INA 4נD 

שובו Oו)
 03-5224945,מל: 79גבירןלאבן-איית +

 07-340260,מל: 1 0 18חנןתחדש,שלןםסרכז-אילת +

 03-5402703מל:(בפסאז'), 52סןקןלןב-השררןרמת +

 06-322259מל: , 38הנשיא-חדרה +

מחוללנגןיחנויותושת



4 

עלמנןרגיןראשלמאמרןאתרבבעיןןקראתי

לשלןשים.בהגיעהשבעבתמחןללהקת

מנור:גיוראמעיר

אפשראי ,המקןםילןציןאהדבריםמטבע

שתרמןאלהכלעםדאחבמאמרצדקלעשןת

שתןלדןתיה ,הלהקהשללהתפתחןתה

ע"שבבתשנןת 30 "במאמרימתןארים

למחןל).הרבעןןשל 4מס'(בחןברת

הראשןנןתהשניםעלנרחבתסקירהנתןמנןר

ןעדהאחרןנןתשנןתיהעלןתריןעןדהלהקהשל

בכמהסיכםשביניהןהתקןפהאתןאילןהיןם,

עיניןראןתלפילכתןבהכןתבשלזכןתןשןרןת.

חשןבןתלאין"ביישהשניםןאןליןהבנתן,

אןטעןת,לתקןרןצההייתיאבלעבינין,

ניהלתיאנילכןתב:שחסרידעלהשלים

לבדי, ' 89עד ' 83משנתהלהקהאתאמנןתית

ןלאלריקןדיםזןגיבתהיתהשלי .שירשליללא

ןעד ,'-89מהלהקהעלאחריןתןקיבלהלניהןל,

קבןע.נשארשאןהד

בתקןפתבעיקרהתרכזתימעיר,דבירןדשדכיפ

הביניים,דןריצאלכןהנןכחי,ןבמצבהבראשית

באשר .מקןפחןאחרים,דבירדןדןבמרכזן

דביר.דןדעםהצדקכמןבןלתאריכים,

הלהקה,אןדןתעלספרלכתןבהמןעדיגיעאןלי

ןלהתעכבהמצבתאלתקןיהיהאפשרןאז

אבלדביר.דןדשלניהןלןתקןפתעלבפירןט

היטבאןתימכירדןדהריפירגןן?ןלאילזהמה

ןאלין. ,ללהקהליחסיבןןדאיןמןדע
להקההלהקה,שלהניהןלאתקיבלתינאי

רןמנןשמשהרקדנים-לאחרמעטעםמפןרקת

דןרןלהביאהלהקהאתלאןששהצלחתי .עזב

זןבתקןפה .צעיריםכןריאןגרפיםשלחדש

גדןליםלשבחיםןזכתהבעןלםסיירההלהקה

שישליצר .הלהקה)בארכיןןעיתןנןתקטעי(שי

קצתשכןתביםלפניכדאיןאןליפירגןן,חןסר

לשאןל?

בידידןת

דבירדוד

GNELL וO: LUCA V זPHO 

דרך",ורבכעהואדיחיההמוצאיי

ו,ורולשון:רולדןולורן,שון :'כור

ולנדה,-ארה"בוולורן,וטצוליולבוצת

 ,-1994דווסוזן ,הבינואומיתהמחוותחרות

נוויגווולהציוום:

." HAOUGH זS זוTHE ONLY WAY OU " 

CHOA.: SEAN CUAAEN. 

DANCEA: SEAN CUAAEN. CUAAAN AND 

. UP. U.S.A.-CANADA סSKY DANCE GR זLA 

ONAL וERNAT זN וHE SUZANNE DELLAL ז

. 1994 ON זווזDANCE COMPE 

השעי:צילום

 Iבאךרמו ;'ורכ ,חצות"יי

ית,וצוליבההמחוולהולת ,בגיאיריאוריולוד:

-1994דללסוזן ,הבינלאומיתהמחולתחרות

ונבאוריצילום:

אשלןרןתמנןרגיןראעורכים:

הפקןתזןםמן"ל:
ןיינטראןבליאןרמנכ"ל:

 34679חיפה , 39שןהםרח'כתובת:
 04-344051 , 254990טל':

-04 344051פקס':
שקןלניקמיכלומנויים:שיווקמח'

 04-344051טל/:

 04-344051מודעות:מחן

הפקןתזןםגראפית:עריכה

בהט-גישרטןבהגראפי:עיצוב

לתרבןתהציבןריתהמןעצהבתמיכת •

למחןלהמדןר-ןאמנןת

הגליןן:משתתפי
אפרתי,יעל ,אלקייםאשרה ,אלסטרגל

זיידר,יןסי ,-ציןןבןגליתאשל,רןת

מנןר,גיןראלנ,דרןניתירןשלמי,רינה

 ,פרידהברצביפל,דציןנה ,-פינגג'יאןאן

תבןריןסי ,רןןחנןך ,רנישבה'צאלנה

ISSN-0334-2301 
ח"ש 19הגליוו:מחיר

הניירבמחיריהתלןלההעליהבשללצערנן,

מחיראתלשנןתנאלציםאנן ,ןבארץבעןלם

עלןתןאת ,ח"ש 19מעתהשיהיההחןברת

 .ש"ח 58זהבגליןןהחלשיהיה ,המנןי

דןלר 37מעתהיהיהל"בחןהמנןימחיר

אמריקאי.



III I I 
הביצועאמנותעל

אשלרות

 / 94סךמהרמת-סךהמאתמרימים
אלסטרגלמנור,גיורא

דרזדןשלהעולההנונב-סטוטפןס
לנדרונית

 ...טלפוןצלצולישהשלו
זיידריוסי

 1994-דללסוזןהבינלאומיתהמחולתחרות
מנורגיורא

קהילתיתלזהותטוינביחולמ
בן-ציוןגלית

אירופיתהצלחה-גליליאיציק
אלסטרגל

לעולמוהלךסתרמרדני
רוןחנוך

חדשות-חדשות-חדשות

שטרנפלדמשה
ירושלמירינהפלד,ציונהאלקיים,אשרהמנור,גיורא

סיהברומודרניחולמ
(מוסקבה)צ'רנישבהאלנה

בישראלהאקספרסיוניסטיהמחולשלהחלוציםדרך
פרידהברצבי

השטוטגארטיהקסםסוד

מנורגיורא

פולקלורזהמהאבל-וירסקי
תבוריוסי

מרקדיםספרים

 ) 3 (הודרותבראייהודיחולמ
פרידהברצבי

 WUDAO ' 94-בבייג/ינגמחולשלקיץ
אשלרות

בסיןמודרניחולמ
(בייג'ינג)ג'יאן-פינגאו

בטיוואןסיור-"אחרים"סינים
מנורגיורא

6 
14 
18 
21 
22 
26 
30 
34 
38 
46 
48 
50 
54 
58 
60 
62 
66 
70 
74 

הקיבוצות,המחולהולתלאיבגי,אורי,יי,?זד:אךבירמכזר':ייחצות",

לוומוכלצולום, ,-1994לל 7סוזן ,הבונלאומותהמחולתחרות

, DANCE COMPANY zזMIDNIGHT", CHOR.: RAMI BE'ER, DANCER : URIIVGI, THE KIBBU ,!' 

1994 THE SUZANNE DELLAL INTEANATIONAL DANCE COMPETITION 



6 

הןאלתפקידהאמנןתיתהאינטרפרטציהמתן

בעבןדתביןתרןהמרנשהמרתקהחלקעביני

שלשניםאחריהסטןדין.כןתליביןהרקדן

הרנעבאהנןף,אתהמכיניםפיסייםאימןנים

שהןאמשהןבאןתן ,עצמהבאמנןתנןנעיםשבן

 ,האינטןאיטיבימןבןןשישמהחיים,נדןל

 .ןהמןפלאהמסתןרי

משמעןתייםשהיןהיבטיםמספרלהאירבחרתי

מקןןהאניןכיןצרת.כרקדניתלנביבמיןחד

החשןבבנןשאלדיןןסיפתחיהיןאלהשדברים

הרקדן·בעבןדתהעליןןהשלבהןאשבעיניהזה,

עלמחשבןתיהםאתלהעלןתמןזמניםאמנים

בסיסהיןישכדילמערכתאןתןןלשלןחהכתב

נןסף·דליןן

אחריםמיםממדיןאמניםעםןמפנשיםהיןת

להמשיךןכןחחיזןקיםהשראה,לינתנןתמיד

יצירפת ,האמנןתבתחןםהמתמידיםבחיפןשים

מתחןםשאינםאמניםמפיעדןיןתלמאמר

מנקןדתהנןשאעלאןרהזןרקיםדןןקא,המחןל

באןתםננעןהםמראש,שנדברנןמבלי .מבטם

ביןההבדליםשבהםבמקןמןתןרק ,דברים

שןניםהיןההדנשים ,מהןתייםהםמיםמדיןה

 .במקצת

ןצדטכניצדישתפקידעלהרקדןלעבןדת

הנןףשלביכןלתןקשןרהאחדהצדאמנןתי.

שמציביםהטכנייםהאתנריםעםלהתמןדד

ביכןלתהשניןאילןהתנןעתיים,החןמרים

האחדהצדאמנןתית.אינטרפרטציהלהציע

קשןבהאחרבעןד ,מתןדיהניןני,שכלתני,פיסי,

ריחןת ,בןהקיםצבעיםלאלפי ,לרנש ,דלמיןן

שניאלה .ןאסןציאציןתאנרניןת ,משכרים

 ,לחייםכמשל ,שהאמנןתןיאננ,ייןמעיןקטבים,

אתלמצןאצריךןשהרקדןבתןכה,מכילה

שניהםבאיםטןבבביצןעביניהם.הנכןןהאיזןן

ביטןי.לדיי

התלמידמתחילהראשןןהמחןלבשיעןרכבר

האימןניםלכלי.הנןףהפיכתעללשקןד

אינםןבעצם ,שניםאןרכיםהאינטנסיביים

כיןם .הבמהמןהרקדןשלרדתןעדפןסקים

לשלןטעלין-ממנןהדרישןתןרבןתהןלכןת

נםןלנלןתסננןנןת,במספרןירטןאןזיבאןפן

הנטייהזאתמלבד .אחריםאמנןתייםכשרןנןת

ןכך .מהיראנרנטיןלחמלעברהיאהאןפנתית

מןנפלטיםבעבר,מאשריןתרשבן,מצבנןצר

להניעבידםסיפקשהיהלפנירקדניםהבמה

שהקריירהבמקןם .מלאהאמנןתיתלפריחה

היאתתאר,ךהרקדןשלממילאהקצרה

 .יותרעודמתכןןצת

ןהאספקט ,הטכנילערוץמנותביםהכןחןתרןב

אתרכששרקדןאחריהצידה.קחנדהאמנןתי

הסחןרהשאתממנןמצפיםהנדרשת,הטכניקה

הבאלטבלהקןתבעצמן.ימציאהאמנןתית

הבלרינהשימשההרפרטןאריןתהקלאסי

הצעירים,םילסןלנ ) COACH (מדריכההןןתיקה

במקרה.ןלא

קלאסיותהלהקות,רןבעלמןפעלכיום

ןעןדעןדלהעלןתמתמידלחץ ,כמןדרניןת

להצנתשנקבעןהתאריך ,חדשןתדןתןעב

כךרחמים,ללאבהןדןחקהבכורה

הטכנייםהאתנריםעםשההתמודדןת

 .הכלעלמשתלטת

הביצוע

לשאתוךתאמ

תינותאמהטציהופנטואיהזמת

ותקמהקלהחינעיכאהוויקפתל

זינוזקהווותכענותונישוהמונ

שלםשניויחא .ויווםסהליותכ

 ,הנוףתאיםנכיהמפיסייםניםואימ

מה,עצמנותאנעיםנונושנעהוננא

ם,יימהחלנוואהושמשהוותואנ

י,ניטאינטואיהמזנושישו

פלאומוהיתווסהמ

שלהםהטבעיתשההקרנהרקדניםשישמןבן

מזלםשהתמזלכאלהןיש ,אחריםמשלחזקה

נםאבלאמן.נםשהןאמןרהאצללמדןןהם

הבןסר.מןקרןבןתתיםילעישדייןעבאלה

מלןאןלמימושביותרהעמןקהלהבנה

אם ,לןןדאיקרןביניען,הםשלהםהפןטנציאל

לבנודיתחילכברהנןףשבהןבשנים ,ניעןיאכן

 .בהם

 .הלמידהבתהליךכברנזנחהאמנןתיהאספקט

בשיעןריםמצפייהמתןסכלתיצאתיפעםלא

םילרקדנומתקדמיםמידיםללתשנןעדן

התמקדוםיהמןרעןישהשמהערןתה .םייןעצמק

תנןחתשיפןרעלדיברןהם .הפיסייםבפרטים

על ,"הנכןןמקןם"בתהיהאצבעשכליכדדיה

הנןףשקןןיכדייותררבלנובההרנלהנפת

שלההטיהזוןיתשינןיעל ,מןשלמים"ייןאריי

 .שמאלהאוימינהזעירההסטהעלאוהראש

תןרםלאאבל ,בהחלטחשובזהכל

 .הצעירןדהרקשלאמנןתיתההתפתחןתל

כלשהיתנןעהתהפןךלאיצןרנןקידעלהקפדה

 .נהימקרותילאישהרקדןאתאוותרינתיילמענ

מןרהלראןתליהזדמןביןתרנדירןתםיתילע

הדעתייטירןףינונכלאתלתרנםרקדןהמלמד

כלאתבתנןעהלצקתאן ,לתנןעה "האמנןתי

תנועהיןלידשהדברמבלי ,נוןניםאןתם

 ,הפנים"עלאמןציהאמבטייתייאן ,מןנזמת

קראןס.נרטרןדשלמןייםיהדרתיעתבלשןנה

שלמןפעלקראתבחזרןתביקרתיפעםאל

כמהעדלעיןהיהנלןימתקדמים.םידיתלמ

 ,רציניתנמליםבעבןדת ,שניםבמשךטןפח

האמנןתי.הרןבדקןפחכמהןעדהטכניהרןבד

 ,תזןזי ,רןקדתלאייאתבנןסחתןכחהמילןת

 ,"תשתחרריתעזי, ,תקריני ,מעניינתיןתרתהיי

איןאתהמןריםשלהאןניםחןסראתהמחישן

הנבירןןבמקביל ,הנןשאעםלהתמןדדיכןלתם

ןהננזפיםהננזפןתשלהביטחןןחןסראת

מןרהתייראפעםלא .יןתרעןדאןתם "כיןןצן"ן

בצעדיבתנןעהרנשבןברידיהאתפהימנ

 .ריקןדיןתזןמהלהדניםבניסיןן ,לסןא

 ,לנמריאחרשיעןרבזיכרןניעןלהזהבהקשר

קןדםשהיתהדנןלהמןרה ,דאדלייין'ננתנהש

במסנרתנראהם,מרתהשלבלהקתהרקדנית

ןלמחןללמןסיקהבאקדמיהקיץקןרס

צןעימבמרןצההיתהשלא ,דאדליבירןשלים.

אתבמפתיעקטעהטכניקה,תרנילישלסדרה

 ,רנליהםעללקןםלתלמידיםןהורתההשיעןר

ןיעלעצמםןלדמייןעיניהםאתלעצןם

ערתןהבןאש ,הנבןתמעלבמצח,הממןקמת

כמההעינייםאתןתעצמןתפקחןייבנןפם.

עלמשפיעההפנימיתהאשאיךןתחןשןפעמים

החןצהשןלחתהיאןאיךשלכםהפניםהבעת

הם .אןתםהנחתה ,"העינייםדרךזרמים

בהקרנתמשהן· .פנימהלהתבןנןןהחלןהתרכזן

שלאכדיבלחש, .בעלילהשתנהןבאןוירההנןף

לכןלםדאדליהןרתההקסם,בןעתאתלנפץ

 ,בתירנןלןלהמשיךהרצפהעלןלשבתלחזןר

 .םישבפנהנחלתעלשמירהיכדתןךהפעם

אמן.שללהדרכהזקןקיםמתקדמיםדיםיתלמ

כןללתשלןשההתנסןתמישרקמאמינהאני

על ,הביצןעשלהאמנןתיהפןעםןתדהתמןד

 ,הנילןיים ,הבלבןלהפתרןנןת, ,הבעיןת

המיליםאתימצא ,ןהרנרסיהההתקדמןת

לעןלמןביטןילתתצעיררקדןשיעןררןהנכןנןת



 ,אןתןלנןןטהדרךאתימצאכזהמןרה .הפנימי

אל ,ןבעקשנןתבפתיחןת ,ןבביטחןןבעדינןת

 .ןהנפשהגןףביןהחיבןרנקןדת

מחולגדול,אמזשלככיצוע

הצווהאתמזיזהפנימייםהניגודים

היהאנוגהגוף.יכויאשלהחיצונית

מוזומתכגוףקודםשנאגוה

אתשמכצעיםלאיכוים

 ,הזיכרןנןת-האדםשלהפנימיהעןלםאת

-ןהאינטימייםהגלןייםהמאןןייםהאכזבןת,
אדםכלשלמןפלאנכסזהןהדמיןן·משקף

להפיחאפשרןבאמצעןתןאדם,הןאבאשר

ןאםדרמטיתאםיצירה,בכלחיים

 "הןפךיישהאמןלכךהכןןנהאיןאבסטרקטית.

לכךאלא ,המגןלםלעצםאןהנרקדתלדמןת

חיין,ניסיןןכלאתלרשןתןמעמידשהדמיןן

זיכרןנןתלדלןתיכןלהןאהזההמאגרןמתןך

אןתםןלתרגםןתחןשתיים,רגשייםןיזןאליים,

בהןהמפיחהלתנןעההמןזרמתלאנרגיה

מענייניםלאעצמןהצןפהאת .ןענייןמשמעןת

ליצןרלאמןשסייעןןהאסןציאציןתהתהליכים

הבמה.עלמציגשהןאהמןגמרהמןצראת

אוגופיהיהכוו

המןצאלנקןדתאןתךמחזיריםהםדימןי.

נבעשממנןיצירתיגרעיןלאןתן ,שבילדןת

בחןכמתזאתעןשיםאבלרקדן,להיןתהחלןם

 .הבשלןהאמןהאדם

שתיעדןשןנןתטלןןיזיהתןכניןתשתיליזכןרןת

ןשלמקרןבהנטליהבלרינהשלאמן.כיתת

האמניםשנירןבינשטיין.ארתןרהפסנתרן,

גייסןןשניהםהאמנןתיתבאינטרפרטציהעסקן

דימןיים.כךלצןרך

יןרקניןכןכביבעברןיללה,ןאדןארדפארלסןזן

שלהםבאןטןביןגרפיהמספרים ,באלטסיטי

יםיבדימןהשתמשבלנשין 'ןרג'גשהכןריאןגרף

שביקש.האיכןתאתלהמחישכדיקצרים

אתלפתחחןפשיתידלסןלניםשנתןבלנשין,

שלאלבקשןשנהג ,שלהםהאינטרפרטציה

לתנןעהלתתשישהאמיןיעשן,אלאידברן

אתלהכתיבלדמיןןןלאפשרבגןףלהיספג

קנתהשכבר ,צעירהסןלניתעםעבדהמקרןבה

מתןךןאריאציהעלהמחןל,בעןלםשםלה

אןקןתיקנהלאהיאהאגןזים."יימפצחהבלט

 ,לדמיןנהדרןרלתתאןתהעןדדהאלאתנןחה,

 ,אנרגיה ,משמעןתלהפיחדרךאיתהןחיפשה

להתקדםיינסימשפט.בכלןקצבצבע

הציעהקרח",עלמהלכתאתכאילן

הניחהןלאןשןב,שןבלה

הצליחהשזןעדלרקדנית

הדימןיאתלתרגם

'" 
..... , .. 

'" \, 
אישיזיכרןןבאמצעןת

תנןעה.שללאיכןתשלה

 \לפניכשניגנן
פרלןדיםרןבינשטיין

דיברהןאשןפן,של
t לאןר .רןחמשבעל~ t 

חזרןדברין

רהפסנתרנים

ןהשמיעןהאמן 1בכיתתהצעירים

אתפעמיםמספר

הפתיחה,משפט

 !אתלהנשיםבנסןתם
f 

1 
1 ,; 

/ 
/ (, 

 /שדימןייםאנשים ,עדיין ,יש
 /בהםמעןרריםכאלהפשןטים

 / "לינדמה"בהמשחקכאילןגיחן,ך
 ,/המתביישיםישלילדים.בלעדיתשייך

אמנים .עצמםאתןלגלןתלהיפתח

לדברחששןלאפעםאףבאמתגדןלים

חןמןתמאחןרילהסתתרביקשןןלאבפשטןת

 .פלפןלשלןגמ

ןלהקנןתהמןסיקה

הצבע,גןןאתלה

ןהמגעהדינמיקה

 .הנכןנים

גןפם .ןלספןגלהקשיבפתןחיםגדןליםאמנים

נמצאהחיצןנית,ןקליפתןהפנימיחללןעלכןלן,

סמןיןתזרןעןתשןלחןכמןהכן,במצבתמיד

אןתחןשה ,ריחכללקלןטהתאבןתןרגישןת

לפרשנןתהתנגדהןא .אןתהןלנתבהאיכןת

 ,מספרתפארל .שכלתניניתןחעלהמבןססת

מסתגרתהיתההיאלמענהקטעשיצרשאחרי

 ,המקצביםאתלגלןתןמנסהבסטןדיןלבדה

העצירןת ,ןהנפילןתהשיאים ,הדרמה

ייכיןהשקטים,הסןעריםהרגעיםןההתחלןת,

היא .בן"עןסקשהמחןלמהדברשלבסןפןזה

מבהירהאבל ,הדיןקשלחשיבןתןלענייןנדרשת

שמבצעים,הפירןאטיםלמספראינהשהכןןנה

ןלמציאתבתנןעההאנרגיהלמיקןדאלא

 .אבלתקריןתנןעהשאןתהכדי ,ביניהםהאיזןן
מןגזמת.תיראהלא

דיבר ,אמריקניןרקדןכןריאןגרף ,לןאיסמריגם

לןןימכאללמחןלמתייחסאנייי :אנרגיהעל

אתלמצןתהתאןןה .תנןעהשלאבסטרקטי

שבןהאןפןהדרמה.היאשבתנןעההתנןעתיןת

קןהןאהמשפטבתןךהאנרגיהאתמארגןאני

 .אמרהסיפןר",

בבאלטאןברןןתפקידאתשרקדןיללה,

שללכןריאןגרפיה "קיץלילחלןםייהנאראטיבי

שלהתנןעתיהחןמריימתןךמספר:בלנשין,

בתנןעההמאןפיינתדמןתעלתההןןאריאציה

האןןיר."אתהמפלחתחניתכמן ,ןמהירהקלה

שלימדמדנמרקידןעמןרהסטאנלי,ןןיליאם

הנחהבאלט,סיטייןרקניןלהקתחבריאת

כמןןירטןאןזיתחגיגהמחפשאתהאםיי :אןתן

 BRISESקפיצתתבצעאתלט,של

/ OUVERT , כדיאבל .בעצירהןתנחת
עליך ,לאמנןתהקפיצהאתלהפןך / /

המשפטבהמשךאןתהלשלב /'

זאתלקשר ,התנןעתי //) I ,ייחןדןלחפשלמןסיקה
I הפתרןן ".לתנןעהסגנןני

זה:היהןיללהשל / 1
J הקפיצןתאתייביצעתי

I לעצמימדמייןכשאני
מעלמעןפףשאני /
עציםשלצמרןת .

ביערגבןהים , !

רןבץשערפל ]
I אדמתן.עלבכבדןת

אתעשןהרגליים

העבןדהכל

אתבנןשאן

המןחזקהטןרסן

ללאאחתכמקשה

תנןעה"

 "הסןררייהבןבבאלט

דיאנהאתבלנשיןהנחה

אתשרקדהאדמס,

-הסירנהתפקיד
המפתההאסתטיקה

(ןיללה)הבןגןףעלשמתפתלת

לשבת ,כתפיןעלמטפסתןלבסןף "
הןרהלןןיללה .סיגריהשמעשנתימ~
הסירנהשלןההןרדןתההרמןתאתלבצע

ידיןאתןלהצמידמעלית",שלב"איכןת

אתהמלןןהלגברמגןפה.צמחןכאילןלמןתניה

תיתןאליי ,בלנשיןאןמרהיהבדןאטהבלרינה

אןתה"תציעאלא,דיהאת

דלהנגיעהאלאאיןהמחןלבספרןת

 7הצןרךןמכאן ,האמנןתיתבאינטרפרטציה
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כךעלכןתביםמהןלבדןקהיריעהאתלהרחיב

לבלנשין,בדןמהאחרןת.אמנןיןתשלבהקשר

אתמדגישצ'כןבמיכאלןהמןרההבמאיגם

המכירהאינטלקט,עלהדמיןןשלעליןנןתן

הפרשנןתאתתןחםןלכןבלבדעןבדןת

לעןלמןתפריצהמאפשרןלאהמןכרבגבןלןת

 .מןכריםלא

להתןןדעןבמאיםשחקניםבפניממליץצ'כןב

התנןעתייםלחןמריםוהמקבילטקסטכלאל

 ,שטחיתראשןניתבקריאהכןריאןגרפיה)של

האןןירה.ביצירתלהתמקדהראשןןןבשלב

תכתיבישןםללאבחלללהתנןעעמציעצ'כןב

לפרןץלדמיןןלאפשרכדימהאינטלקט,ביצןע

אזןרקהשחקן,אתןלעטןףלהתפשטןלאןןירה

כךהטקסט,אתבקןללגלגללהתחיל

תהיהןהאמירהטבעיבאןפןיבןטאןשמילןתין

שעלןמדגישחןזרהןאמהאןןירה.אןרגניחלק

פיסיתןפתןח","ניטרליבתחילהלהיןתהמבצע

מאןחרבשלבןשרקהדמיןן,להצעןתןנפשית,

לברןרלמיין,לאינטלקטלהניחעליןיןתר

פעןלהביצןעדןרשהטקסטכאשרגםןלארגן.

 IIלראןתה IIקןדםישצ'כןב,לימדמסןימת,

אתלעןררזןלראייהןלאפשרבדמיןןמתבצעת

זאת.לבצעהטבעיהרצןן

הרקדןבפניהעןמדהפיסישהאתגרספקאין

הגדןלהפיסי,האתגרמןשיעןרלאיןגדןל
למראיתןלכןהשחקן,בפנישעןמדכשלעצמן,

לעןסקיםמתאימהאינהצ'כןבשלהצעתןעין,

בנןגעמחשבהמעןררתהיאזאת,ןבכל .במחןל

 .הטכניקהעםההתמןדדןתשלהראשןןלשלב

שהעבןדהכךעללהקפידישכאןגםאןלי

שטיפתמעיןניטרלית,תהיההראשוניתהטכנית

הזההמןקדםבשלבלהימנעכדי , IIלבנה IIרןחב

תנןעןתאסןציאציןת,זיכרןנןת,-מהשפעןת

רצןיןת.לא-אחריםמריקןדיםהלקןחןת

המלאכןתיתההפרדהנהןגהלאבןבמזרח,

מרביםלתיאטרןן.המחןלביןבמערבהמקןבלת

איךלאמן·מבצעההןפכתבאנרגיהלעסןק

אמןאנרגיה?אןתהאתלהפיקמלמדים

לצעןדלןהןרהשאביןסיפרידןענןתיאטרןן

 .אחןרניתאןתןןמשךבמןתניןאחזןאזקדימה

עליןהיהאןתןהמןשךהכןחעללהתגברידכ

בהליכהמאשראנרגיהיןתרהרבהלהשקיע

ביןמאבקידיעלנןצרתהאנרגיהכלןמר,רגילה.

ליצןרשעןזרלדימןידןגמאמנןגדים.כןחןתשני

גדןלהברזלטבעתהיאןרטיקליתאנרגיה
כלפיהקיןגןבתיאטרןןהאמניםאתהמןשכת

אנרגיהכמןתלהשקיעאןתםןמאלצתמעלה,

הקרקע.עליישארןשרגליהםכדיגבוהה

אחרנןהההקלאסיהבאלטשלהאסתטיקה

לשםאבל ,מעלהןהריחןףהקלןתתחןשת

שללנגיעהגבןההמןדעןתלהיןתחייבתהשגתה

נןעדהלאדמההרגלדחיפתברצפה.הרגלכף

בזמןמדמיםכאשר .מעלהכלפיצמיחהלאפשר

מכההרגלכףכריתאת RELEvEה-תנןעת
רבהנגדיתאנרגיהמזמיניםבאדמה,שןרשים

מאריכההשדרה,עמןדעלמטפסתכמןןזןיןתר

דרךעדיןכקיטןרלצאתדרךןמןצאתאןתן

יהיןיןתרעמןקההרשבסיסככלהקןדקןד.

יןתר.גבןהןתהפסגןת

סביבבמזרחנןצרןןסגנןנןתתרגיליםשלשפע

היפניםנגדיים.כןחןתשלבסיסיעיקרןןאןתן

תוםהמופלאיםהדימוייםאחדאת

תיאטווזשלשחקניונדולזיאמי,

ישמיובשענףעליינםשאמו:הנו,

בנלאחוות:ובמיליםפוחיי.

שמחה,אועצובהנטופוטציה,יא

אונדולהאיטית,אומהיוה

קווטובנםלהיותחייבמליסטית,ימינ

באותוהנלוםהפוחנמוהמנונד,מז

יבשענף
למשןךשפירןשן: , HIPPARl-HAlלכךקןראים

זמןשבאןתןמישהןאןמשהןפנימהלתןכך

החןצה.אןתןמןשכיםאחרמישהןאןמשהן

למשל,הגןף,בתןךגםפןעליםהגגדייםהכןחןת

אןביןהתחתןן,הגןףלפלגהעליןןהגןףפלגבין
ביןגםהדמיןןןבעזרתלאחןרי,הקדמיהחלק

התמןדדןתאחרעןקבהאמןלאיבר.איבר ~כ

ןמחלישמחזקמכןון,-גןפןבתןךהכןחןת

מעיןשהיאשלן,הפנימיתבעיןבהשתמשן

לשליטה,בנןסףנןצר,כךכדיןתןךראדאר,

 .אנרגיהשמפיקהתמןדדןתשלמתחאןתן

אנרגיהלביןפנימיתאנרגיהביןלהבחיןיש

האחרןןלאנרגטי.שנחשבאדםשלחיצןנית

אתמפעיל ,במהירןתנעבחלל,מרחקגןמא

חיצןנית,אנרגיהזןעצמן.אתןמעייףשרירין

שללאמנותהמביאהפיסימהתירגןלהנןבעת

האנרגיהזןשלאאלאיכןלת.ןהפגנתדיןק

האנרגיה .האמנןתשלהקסםאתשיןצרת

הכןחןתמהתמןדדןתנןצרתהאדירההאמנןתית

מהחייםגדןלהןהיא ,הגןףבתןךהמנןגדים

ניםןכלתאכלנןכחןת,להקריןלגןףןגןרמת

מלןאאתןמשדריםלקיןמםמןדעיםדם

שלבביצןע .שלהםןהיצירתיהרןחניהפןטנציאל

אתמזיןהפנימייםהניגןדיםמחןל ,גדןלאןמ

האנרגיההגןף.איברישלהחיצןניתהצןרה

לאיבריםמןזרמתבגןףקןדםשנאגרה

 .הכןריאןגרפיהאתשמבצעים

השתחררןת,מנןחה, IIפירןשןאיןתנןעהאי

רקדןעלידןענןשחקןכןתבהתפרקןת",

זמןבאןתן .לקהלהגבעםלעמןדהיהשתפקידן

אחראמןשביצעהריקןדאתבדמיןנןרקדהןא

שןםשליהגביעןררלאכן,לאשאםייבפןעל

ישאגירה'!ייפירןשהתנןעהאי !'בצןפהעניין

ישירה",א:כתנןעהיישבהקרנתהרןחניהיןפיבה

היאלמעשהאבלמינימליתהיאעיושלמראית

עקרןןחלמסתבר,עליה,גם .אנרגיהטעןנת

 .הניגןדיםמשחק

בפנימציבהןעידןןחןכמההגדןשההזןתןרת

אחת .חדשמסןגאתגריםהמערביהרקדן

היןבש,היאבביצןעמחשיבהשהיאהתכןנןת

אמנןתיביצןעשמןבנן , LOFfY DRYNESSה-

שלהתמציתאלא ,ילדןתיןתעןדבןשאין

עללןןתרפירןשןיבשלהיעשןתהניסיןן.תבןנת

רקןלהיןןתרןהבשרהעןרשלהסנסןאליןת

מתןמצתת.ענייניתתנןעה-עצם

-נןספתחשןבהלתכןנהמתקשרתזןאיכןת
להעשירשמטרתןצמצןםשעיקרההפשטןת,

הריקןדעליתר.עןמסשלהיפןכןןהיאןלהעמיק

בניןמבןגרבגילשהןפיעה ,היידןמליסהשל

בחרהשתמידמספריםבאלט,סיטייןרק

תנןעןתשתיביןןהישירהקצרבמעבר

יכןלתשלראןןתניתהדגמהמכלןשהתרחקה

שהתבקש.למהמעבר

מילהאינהזןהטבעיןת.היאנןספתאיכןת

לתנןעןתאןלאינטןאיטיביןת ,לנאיביןתנרדפת

טהןרה,לטבעיןתהכןןנהילדים.שלאןפייניןת

אבליצירתית,בהתכןןנןתעשירהמרןכזת,

כדי ,מכןןנההתרחקןתכדיתןךשנולדהכזאת

 .ןמלאכןתיןתאילןץמתח,שלשמץיןןצרשלא

האמנןתיתלאינטרפרטציהלגשתאמןרהאמן

מקבלהאמןעןדכל !'משיעבןדחןפשי IIכשהןא

כלשהי,נפשיתאןגןפניתמןסכמהערעןרללא

בהשישאינטרפרטציהליצןרחןפשיהןאאין

" NOVELITY ", מגלה·שהאמן ,ןחידןשרעננןת

מדןברשאיןמןבן .מסןרתיבתפקידןמחיה

 .לשמהחדשנןתבהפגנתאןבגימיקיםבשימןש

גם .באיפןקהצןרךעלןנאמרנכתבמעטלא

 .ביןתרהגדןלןתהסערןתאתכשרןקדים

אתלצןפיםלהעניקאמןראמנןתיביצןעכל

שהןציאהעצןמההאנרגיהשלמרןתהתחןשה,

ןלאבתןכןנשארשלההמקןרהאמן,מתןכן

תרםהמןפלאיםהדימןייםאחדאתהידלדל:

 :שאמרהנן,תיאטרןןשלשחקניןגדןלזיאמי,

II אחרןת:ןבמילים !'פרחישמיןבשענףעלגם

מהירהשמחה,אןעצןבהאינטרפרטציה,בכל

להיןתחייבמינימליסטית,אןגדןלהאיטית,אן

באןתןהגלןםהפרחכמןהמנןג,דמןקןרטןבגם

יבש.עףנ

ביביליוגרפיה

n the Art oj the ס, Zeami Motokiyo 
· No Drama - The Major Treaties oj 

1984 , Zeami, Princeton University 

Barba, Eugenio, "Theatre 
Anthropology", TDR 26 (1982) 

Hisamatsu Shinichi, Zen and the 
Fine Arts, Kodansha lnternational, 
1971 

Villella Edward with Larry Kaplan , 
The Prodigal Son, Simon & 
Schuster, 1992 

Farrell Suzanne with Tony Bentley, 
Holding on to the Air, Simon & 
Schuster, 1990 

Selma Jeanne Cohen , Dance as a 
Theater Art, Dance Horizons Books , 
1974 



אשלרות
רבהחשיבןתלגבינןדעהתמידלדימןיים

לחשןףהתביישתישניםןכיןצרת.כרקדנית

אחדאתיצרתי-70השנןתבתחילתאןתם.

שהיהגןרן,ןג'קישליהראשןניםהריקןדים

צילםןעלמה",ייעלםהטלןןיזיהתןכניתבמאי

אןתן.

רןאהאניאיפהשאלהןאבאןלפן,כשהיינן

הפעםהיתהזן .מבןצעהריקןדאתרןחיבעיני

 ,שליבדימןיענייןגילהשמישהןהראשןנה

בדמיןנירןאהשאנילןסיפרתיןבהתרגשןת

עןלהלבןירחפתןח,בשדהעןמדןתנערןתשתי

הקשיבגןרןלרקןד.מתחילןתןהןאןתןןמאיר

אתלכןןןאיךלדעתלןחשןבהיההיטב,

הנכןנה.האןןירהשתיןןצרכךהתאןרה

ןציחקקן:הקשיבןלעןמתן,שלי,הרקדנים

נראה ,"שלהןהדמיןנןתהשיגעןנןתעםיירןתי

האםנותשםודהכנתיהשנים,כםווצת

כצווה,ולאהתנועה,כאינותםםוז

ננלפשוםהאינותית,כתנועה

םהפנםםהדכויששתהיה,
שהעליתי ,רסיטלבקנדההגשתי-1986ב

הייתי .ישראלפסטיבלבמסגרתשנהבאןתה.

רקדניםעםלשיעורנכנסתיפלןס. 40בתאז

אלףהרגישכברהגוףבהרבה.ממניצעירים

נןסףשיעןרעלוהמחשבהבעצמותעייפותשנןת

שאניידעתיאבלאןתי,הלהיבהממשלא

אםסבירהטכניתרמהעללשמןרחייבת

ביקרהיןםבאותן .להןפיעלהמשיךבדעתי

איננישמה(אתאןרחתמןרההספרבבית

מןדרנימחןלשיעןרשתיתןןהןדיעהיןדעת)

 ,הביתהללכתהתפתיתיכמעט .גראהםבשיטת

רןחהתרןממןתןשלגבןההגןפניתמןדעןתשל

כאלה,מןריםגםשיששנןכחתיאחריוחוכמה.

הצמאוגברשליהנחתחןסרןהתעצמההלכה

עדיין·בכךזכיתילאגןרן.עםנןסףלמפגש

טמןןהאמנןתשסןדהבנתיהשנים,במרןצת

איכןתית,בתנןעהבצורה.ןלאהתנןעה,באיכות

מהפנט.מהדבריששתהיה,ככלפשןטה

מןבהתעלמןתלהשקיעעלישהיההאנרגיה

כההיתהשלקחתיבשיעןריםהאמנןתיהחסר

חרףבבית,לבדלעבןדשהעדפתירבה,

טכנייםתרגיליםסדרתהכנתי .שבכךהחסרונןת

להיןתשנןעדןכןח,שבוניםכאלהאבלפשןטים

ותירגןמםדימןייםחיפןשהמאפשרנןחפןרמט

אותם.שתצבעלאיכןת

הרגלייםןהסעןתהרמןתעלהאדאג'ן,בתרגילי

הןאשטבןרימדמיינתהייתיבהם,הכלןלןת

רבתאורקרןיןצאתשמתוכואנרגיה,מרכז

יןצאתהמןרמת,הרגלתןךאלזןרמתזןכןח.

כןריאןגרפיתלדבראמןרהכךשלאלהם

צעירה,הייתימקצןעיים.רקדניםעםשעןבדת

בי.פגעהןתגןבתםכיןצרת,דרכיבתחילת

 .לעצמידימןייאתלשמןרהןספתירבזמןבמשך

המאןןייםמןכחלקאןתי,ללןןתהמשיכןאלה

אבלעליהםלדבררןצהאינךשאןליהנסתרים

כמןהמחןל,להתבטא.דרךמבקשיםהם

מילהלכלשבןהתיאטרןן,כמן(ןלאהמןסיקה

שלןשהמסרלעןלםשייךברןרה),משמעןתיש

שלאמנןתזןיחד.גםןהנסתרהגלןיאתמשלב

מצאןשביקשתימבלימסתןרין.ןשלאןןירה

הריקןדיםלתןךלהשתחלדרךהדימןיים

לישיצרןלאלהןגםלעצמי,שיצרתי

שןגים.כןריאןגרפים

שרציתיהאחרוןהדברהיהזהשלבבאןתןכי

לעשןת.

מןרהשאןתההבנתי,הראשןןבתרגילכבר

יןדעתשהיאאז.עדשהכרתיאלהמכלשןנה

שביצעתיתרגיליםבסדרתחדשיםחייםלהפיח

חדשכלהיהלא .גןרןשהיאספןר.לאיןפעמים

כלליןןדימןייםאלןאבלעצמם,בתרגילים

שלההדיבןרןאןפןהשיעןרקצבגםמהם!אחד

המפגששלהאמנןתיתהמטרהאתלשרתנןעדן

התנןעה.לתןךןצבעדמיוןשלאיכןתלהחדיר-

היאמהעליןדעתשהיאלחןשהיהאפשר

בשיעןר.כךהתרגשתילאמעןלםמדברת.

הזדקפה.שקןמתיהרגשתימהסטןדיןכשיצאתי

שילןבבזההיהכי ,רקדניתלהיןתגאההייתי

 7אשרות ,וב'צוע 'כור ,"'ס 7מחותייענפ'ס

דורפמן'וסףמוס'קה, ,מא'ר''ה 7ד ,ס'אב'זר

OIAPEREO BRANCHES", CHOR. & OANCE: RUTH ESHEL " 

PROPS: OLIA MEIRI. MUSIC: JQSEPH DCRFMAN 

רחןקים.הריםעבראלומתפשטתהבןהןדרך

אתהארןכה,הקרןאתבמןחשלראןתיכןלתי

היהשאןתהשלה,האנרגיהעןצמתאתצבעה,

הרגלאתליןןתההקרןלהזין.כלהזמןעלי

מןדעתבאיטיןת,נעהבחלל,דרכהאתשפילסה

התןחמתהרגלןלחשיבןתןהאןוירהעןרלמפגש

הןקנהרגללאןתההמןפלא.האןראתבתןכה

לההיהשלאלפיסי,מעברשהןאאןרךפתאןם

הקרןאתרןאההייתיהתרגילסיןםעם .קןדם

כמןןמתכנסתהאנרגיהלמקןרחןזרתנסןגה,

 .הבאההיציאהלקראתכןחאןגרתעןבר,



ניסיתיתנועות.אותןהןהתנועותהרי-שבה

 ...לאדמהנמשכהאיךשלה,הכובדאתלתפוש

לשאוברציתיאחהמכלשיונקתדבורהכןכ

גדוליססולניסשלבביצועיסשטמוןממה

הולכתאנימהלקבועואזמסויס,לתפקיד

לעשות.

סיפוריאתקראתיסרטיס,ראיתיהזהבמקרה

 .בספרותעצמיאתעטפתי .היווניתהמיתולוגיה

שלאודאיאבלעזר,ממשזהאסיודעתלאנאי

וראיתיהצעדיסאתשלמדתיאחרי .הזיק

 .קולעצמיגיבשתי ,הביצועשלשונותמהדורות

אניאיךלהדגיש,רציתיאנימהלבדוקהתחלתי

זאתלעשותרציתיהתנועה.אתלגמוררציתי

 .משליבצורה

זכאימירה
מוסיקליתיצירהעסמבצעשלההתמודדות

אתחייו.שלשוניסבשלביסשונותברמותהיא

בעיותכללבדרךמטרידותהמתחילהאמן

עליהן.לגבורכדינאבקוהואטכניות

שלרבדיסוכמהכמהעסמתמודדהבוגרהאמן

ישמהסאחדכשלכל ,לבצעעתידשהואהחומר

הווקאליתהמוסיקהרוב .אחרתפונקציה

הדמיון.אתהמפרהאלמנטוזה ,טקסטמלווה

כאדסהספרותיהחומראתלפגושאמורהזמר

השירלסוגולהתייחסחייו,כלשירההקורא

שבו.המילולייסהרבדיסולכל

כשהאמןעליו.ומגיבהטקסטאתפוגשהמלחין

אמורההמולחן,הטקסטאתפוגשהמבצע

שבהסלצמתיסאותולהובילהנפשיתתגובתו

עליוכםאטויה,לשלוטצויןאםז

נלאתהנלי,אתשיטתיכאופזלכנות

הננ,אתהםנז,קיוותאתנולו,הכנייז

אפשושיהיהנויהםעקים,את

םשיפשתז,כויעליהםלתלות

שולחהזםז,נלפועלהוםיוזוקטיפה,

הצלילאתוצוכעאנוכיות
 .לטקסטהמלחיןשביןהדיאלוגעסייפגש

אלמוליכיסהאלההמסלוליסכל ,זהבשלב

עללדבראפשרואילךזומנקודה .הביצוע

להןלתתצריךהמבצעשהאמןהשאלותמכלול

בקונצרט.וגסרגעבאותוגסתשובות,

יוסבכלשמשתנההאנושיבגוףעוסקיסונא

לאאבלזורחתהשמשביומויוסמדי .ויוס

 ,מהיקוסחלקבתור ,אנחנוגס .שעהבאותה

ולכןבוקרבכלאחרתקצתמתעורריס

בעבותותקשורההטכניהצדעסההתמודדות

שלנו,הנפשיהמערךלכללהתרהניתנותבלתי

שגודלןשלנו,לנקבוביותהגוף,מעטפתלכל

כלעלהדסשלהפנימיתלזרימה ,משתנה

מרכיביו.

משתנה.איננהפרטיטורה ,האנושילגוףבניגוד

-18ב .השניסעסמשתנההביצועזאתלעומת
מספראותוכמעטשרתיהבמה,עלשאנינה I!Iה

בכלמאהלר.שלהשנייההסימפוניהאתפעמיס

ביצעתיפעסבכלכי ,אחרדברהיהזהפעס

מסביבהעולס .חייקועלאחרתבנקודהזאת

אנישבוהאופןגסמשתנהולכןמשתנה,

הבועהבתוךחישהאמןאומריסמתפקדת.

מושפעהואאבלשלו,ההבעתיתאוהיצירתית

חדשיסגילוייסישאותו,שעוטפתמהסביבה

 .ומלחמותשלוסחוזיישוברוח,במדע

בעברשביצעתייצירהעללעבודחוזרתכשאני

הטכני-פיסי.האלמנטאתמחדשבודקתאני

אחרותטכניותבעיותליהיולמשל, , 35בגיל

מאותןחלקהיוס.לישישמאלה

לאלמנטהפכתיהעברמןבעיות

שבילבניתיכלומר ,באינטרפרטציה

אבלאמנותיתהחלטהכמושנשמע

כשאניטכנית.מבעיהנבעבעצס

ומגיעהיצירהאותהאתהיוסשרה

להחליטעלימסויס,צומתלאותו

עלמענהבזמנושהיווההפתרון,אס

מבחינתתקףעדייןטכני,קושי

כאמן.שליהפנימיתהאמת

עלמשפיעההאישיתההתנסות

ביצועביןהבדלישהביצוע.איכות

מתוךבחוויותהמוסיקהאתהצובע

הניזוןביצועלביןהפרטיהמאגר

ילד .בניסיונךכלולותשאינןמחוויות

שמנגןלמידוגמאהואפלא

עברכאילואינסטינקטיבית

לאשלמעשהחייס,חוויותבמציאות

וודז'הבמעיןחש,הואכלומרעבר.

DEJA VU) (, שלהפנימיתהאמתאת
 .בוהתנסהלאשעדייןאירוע

לילדדוגמאהואבארנבויסדניאל

אבלמקובל,מידהקנהכללפיפלא

לפנישניגןיצירותהיוסמנגןכשהוא

ייפלאאתשומעתאנישנה,כשלושיס

הואשבשבילי ,המצטברת"התבונה

מרגש.יותרהרבה

אניייאה",כמואחת,הברהשלבודדצליל

אוחריףכהה,אולבןכצליללהפיקיכולה

אוחזק ,רגוע ,קופצנישטוח,אועגולמתוק,

לשלוחיכולהאניויברציה.בליאועסחלש,

צלילואספנימה.אותהלכנסאוהחוצהאנרגיה

הצליליסאשכולכ,ךלהישמעיכולאחד

כמהאחתעל-שלמהיצירהלכדישמצטבריס

 .וכמה

אףאניחדשה,יצירהעללעבודמתחילהכשאני

כלמלואגיוסמתוךרס,בקולשרהלאפעס

שלהזיכרוןלמאגריוכנסשלאכדיהמרכיביס,

באינטונציהשגיאה(כגוןשגוימהלךהשריריס

היטבהמפהאתבודקתאניבדיקטציה).או

קשהכךאחרכילדר,ךיוצאתממששאנילפני

מאשריותררקדןשללזודומההזמרעבודת

זה,בכליהגוף.הואשלוהכליגסכיכנר,שללזו

אנחנושמח,לפעמיסעצוב,הואשלפעמיס

גורלוששפרכנראבלחושביס, , Qאוכליישניס,

כליסטראדיוואריוס,כינוראפילולרכושיוכל

ואז ,שלמותשלאלמנטיסמלכתחילהבושיש

להניבעשוילכליהמבצעהאמוביןהמפגש

,כמוהוהנגןכמושלאאבלנפלאות.תוצאות

כדיתוךגופןאתלבנותהזמרצריך ,כרקדן

הכלישלהשוטףהתיחזוק .עליולפרוטלמידה

וזמרהזמרה,מלימודנפרדבלתיחלקהוא

לאימוןביוסוחצישעהלפחותלהקדישאמור

הקול.ענייןעלמילהאמרנולאועדיין-הגוף

 .באופןלבנותעליו .במאטריהלשלוטצריךאןמ
אתכולו,הבנייןכלאתהכלי,אתשיטתי

שיהיהכדי ,המעקיסאתהגג,אתהמגן,קירות

וקטיפה.משי ,פשתןבדיעליהסלתלותאפשר

אתצובע.ואנרגיותשולח ,הזמןכלפועלהדמיון

טובההזמרשלשהקואורדינציהככל .הצליל

הצלילאתשיפיקההסתברותגדולהכך ,יותר

להגיע.שואףהואשאליו "נכון IIה

 MIRAZAKAIזכאי,מידה

לתקנןאפשרשאילא .השגיאותאתלתקן

אתשמפעיליסשהשריריסאלאבמודע,

התנהגותיתבתבניתנתוניסכברהמערכת

עדין,איזוןיששביניהסוהמוח,הגוףמסוימת.

בהמשךלאפשרכדיהתחלתי,בשלבמתפצליס

הרמונית.שלמות

יכולשבו ,נשיפהכליעודבעצסהיאשירה

אני .הצלילעיצובעללהשפיעהיוצרהדמיון

אנרגיותאלישולחהכלי .אבובכמולשיריכולה

שליוהדמיוןוהגוףאקוסטית,ואינפורמציה

כדי .באמצעאותולפגושבניסיוןיחדמגיביס

כבששכברבוג,ראמןלהיותעליךזאתלבצע

לשלבמשוחרר.ומרגישהטכנייסהאתגריסאת

רקכללבדרךאמןמגיעאמנותיתבשלותשל

שכלמגליסאזלחייו,השלושיסשנותבאמצע

זהמשיקיסלמיניהןבאמנויותהנכוניסהדבריס

 .לזה

עלהעבודהביןמפרידהאנימלמדת,כשאני

 1 1התהליךעלהעבודהלביןהטכניהתהליך



זמן,יותרהרבהמקדישהאנילאחרוןהרוחני.

הפילוסופי,המפגששלבדבריםנוגעתאניובו

ובאופןהיצירה,עםהאמןשלוהאתייהרגש

מבקשהאמןאלה.כלעםמתמודדהואשבו

אתלהנביטלושיאפשרהגרעיןאתלגלות

הנתון.העציץבתוךשלוהצמח

יימולד",משהוישצעיראמןשבכלמאמינהכאי

לא(אניהרוחניהמדריךשלכשתפקידו

לולעזורהואמורה")ייבמילהמשתמשת

ארמונו.חדריאלהמפתחאתלמצוא

מרווחנה
הואהכליהרקדןאצלשרקשחושביםמישי

וההקרנההקולזההעיקרהשחקןואצלהגוף

אצלכמוהשחקן,שאצלהיאהאמתהבימתית.

עלמדברתכשאניהעיקר.הואהגוףהרקדן,

במובןלגוףמתכוונתאניככלי,הגוףהכרת

הלבקצבנשימה,דם,נימים,ישכיהמלא,

דגששמתיתמידאישיתאני .המחשבהוקצב

כקוריוזיישמעזהאוליהגופנית.היכולתעל

למדתימתוסכלת.רקדניתבעצםאניאבל

רותרסלר,תהילהבטובה,ארמיהאצללרקוד

ליהיוהתאונהלפניואחרות.שחםרינה ,האריס

עושהואפילובביתרוקדתוהייתיבאלטנעלי

פירואטים.

הרמתיצילום,מרון,מנה

HANNA MAAON. PHOTO: HAAAMATY 
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ב"נערתהיהבצעירותישליההצלחותאחת

ולמחרתמצוינותביקורותקיבלתי '.יהפקר

אתלספוגכדידיזנגוףברחובלטיילהלכתי

מוותיקיברטונוב,לקראתיבא .ההצלחה

הראש,אתליוליטףאליניגשהואהבימה.

יכולהלאשאתתזכריחנהילה,אבלמאו,דיייפה

שייכתהייתי .בבית"כמוהבמהעללהתנהג

אתשחיפשוצעיריםשחקניםשלדורלאותו

נגדוהיינוהבמה,עלוהטבעיןתהחופשיות

המסוגנן·המשחק

אניכיוםאבלהתכווןהואלמההבנתילא

ההבדלהחיים.לביןאמנותביןהבדליש .מבינה

אלאמופרז,בסגנוןלהתבטאצריךלאהזה

אתלשיםאיפהייולהחליטלברורביכולת

למלאחייבאינך '.הציוריעלהאדומההנקודה

מספיקהאדומות,בנקודותהקנוואסאת

מתקשרהצמצום .אחתתנועהאחת,נקודה

גםלהיותיכולההיאולעיתים ,הנכונהלבחירה

עלרקמסתמךאיננוהבוגרהאמןשגויה.

מביןהוא .הכשרוןאולישהיאהאינטואיציה,

האמרהנכונהוכמההצמצוםכוחאת

LESS IS MORE . 

לשחקניםנותנתלאאנימחזהמביימתכשאני

הכתוב,הבנתעלעובדיםכלקודם .לשחקמדי

שנובעותהסיטואציותוהבנתהלוגיקהעל

להביןעובריםכךאחר .הדמויותשלמהמפגשים

עםהיאכשהעבודה ,הפועלותהנפשותהןומ

שאניכמובןאינדיווידואלית.וגםהקבוצה

אנייימאיפה ,הקבועותהשאלותאתמציגה

אסורהולך?"אניולאןכאןעושהאנימהבא,

לפניעודמתחיליםהחייםכיבנתון,להצטמצם

 .לבמהשרצים

אתשואלתאניהמופערעננותעללשמורכדי

מהבאה,אנימאיפהלבמההעלייהלפניעצמי

אדםבניאנוהדמות.שלוהגופניהנפשימצבה

נתונים.והבימויהטקסטאבל ,ערבכלמשתנים

הרובדיםבכלמשתמשיםאדיאנו

התפקיד.אתלצבועשלנוהאמוציונאליים

אתלהפעילכדיהבסיס.הואהתרבותיהמטען

הבסיסאם .גירוייםצריךאתההדמיון

הגירוייםגםאזמצומצםשלךהתרבותי

מלהיבמשהוליצוריכוללאאתהמצומצמים.

 .אותךשיזיןמשהו~ךשיהיהמבליוחדש

בשארלהתעניין :להתענייןהיאהמפתחמילת

הכללית,מהעשייהחלקלהיותהאמנויות,

בפיסול,בציור,בריקו,דהולךמהלראות

אתלהרחיב .ופופקלאסיתבמוסיקה

מתוךדבריםלאהובלאאולאהובהאופקים,

נותןהדמיון,אתמפעילזהכלהכללית.העשייה

יכולאניבזהייאה,-נוספיםוכליםרעיונות

 ."להשתמש

-הדמיוןאתלהזיןדרכיםהרבהכךכליש
 ,חייםמלאהעיתון .בבוקרעיתוןלקרואאפילו

עללהסתכלברחוב,ללכתאסוציאציות.מעורר

מהמצבחלקלהיות ,בתערוכותלבקר ,אנשים

חיאתהשבולמקוםוקשובקשור ,הפוליטי

אבלבעולםשקורהמהבכללהתענייןופועל.

שלך.התרבותייםהמקורותאתלזנוחלא

אבלעכשוויתלהיותצריכההקונספציה

מבפנים.לבואצריכיםלאמירההמקורות

לאקינגונזי
להשתדל,תמידהיאשהמטרהסבורה,אני

לבטא ,מגעתוהנפשיתהגופניתשהיכולתככל

אתלשרת ,הכוריאוגרףכוונותאת

להכניסגםבשעהבהאבלהכוריאוגרפיה,

 .לביצועמשלי"יימשהו

בעצמישאאמיןהואביותר,החשובהדבר

שהקהלסיכויאיןהריזאת,ללאבתפקיד:

שהצופהכךזאתלעשותאיך .זאתיעשה

אחתיצירהביןההבדלהוא ,בייאמין

 ,בטבעיותאצלימתרחשזהתהליך .לשנייה

עלהכוריאוגרףעםעובדתאישיתכשאני

 .חדשבאלט

שלהחופשמרבמוזר,יישמעשזהכמהדע

יצירהלבצעכשעלידווקאמצויהפירוש

הדייקניהביצועבתוךהקלאסי.מהרפרטואר

 ,זלייגשלזהכגוןתפקידשלהצעדיםשל

לבטאיכולהאני ,היטבתחומיםכשהגבולות

השראהמקבלתאניאבלכרצוני.הדמותאת

הווידיאואחרים.רקדניםשלמביצועיםגם

ללמודיכולהאניבעזרתואדיר.רימכשהוא

ביותרהגדולותהרקדניותשלהביצועיםאת

שלאיותרקשהזהואזהלהקות.במיטב

כגוןרקדניתשלהדקויותאתלחקות

ממש,מושלםמשהורואהכשאנימקרובה.

שלי.העצמימהביטוילחלקזאתלהפוךעלי

עצמיאתלמצואמצליחהאינילעיתים

,\ 
I .. 

י,ולסקימפברטהי,כור ,ויול,הרומאו

פרוקופ"ב .סמוסיקר"

ישראליההבאלט-קאנינגהאםקויןלאקינג,ונדי ,רקדנים

AOMEO AND JULIE7, CHOA.: BEATA YAMPOLSKY 

MUSIC: S. PAOKOFIEV, DANCEAS: WENDY LUCKING·SHAPIAA, KEVIN 

CUNNINGHAM· ISAAEL BALLET 

טכניות ,גופניותמסיבותאם ,כלשהובתפקיד

התפקי,דאת"לשחק"עליואזאחרות,או

איךלחשובעלי .דמותאותהלהיותבמקום

הדימוילשדראתאיךמשכנעת,בצורהלנוע

הרצוי.

שרקדתיתפקידעלליהעירפעםמישהו

כמושנראיתיבאלנשי(,שלמיצירותיובאחת

 '.הריקודים,לנשףבדרךשטעתהנסיכה,יי

כגוןבבאלטיםלהתרכזמשתדלתאנימאז

גבוהה ,חזקהלהיראות ,"העונותייארבע

שקורהמהזהבעצם,יותר.ואסרטיבית

חשהאנילפעמיםבגוף.מאשריותרבתודעתי

 w .לאלפעמים ,שהצלחתי
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אשרותמאת





לפלינימחווה- ' 94מסךהרמת
מנורגיוראמאת

בסןזןצעירמחןלמןפעיסדרתמסך",ייהרמת

השנה .ממששללמסןרתהיתהכברדלל,

ליןצריםלאפשרשנןעדהאירןע,התקיים

דרכםבראשיתהמצןייםןכאלהעצמאיים

חמשהשביעית.בפעםיכןלתם,אתלהראןת

 ,פעמיםמספראחתכלבןצען,שןנןתתןכניןת

ןנ~ן
מלא,האןלםהיהנןכחתיבהםןבמןפעים

מיןצרילרביםמפגשמקןםשימשןהמרכז

בארץ.החדישהמחןלןמבצעי

שהרןשםלהןדןתןעלי ,התןכניןתבכלנכחתי

ספקבלי .שליהקןלגיםרןבשלמזההפןךשלי

בריקןדיםרצינייםפגמיםהין ,בןסריצירןתהין

-התעלןתשלרגעיםהיןאבלמעטים,לא
כהלכה.ןמבןצעןתמקןריןת ,מרתקןתעבןדןת

רמהעליהיהשכזהבמצעדשהכלשמצפהומי

היאשליהמסקנהמציאותי.אינופשוטעולמית

אונובעוהנהיבארץ,ומרתקצעירמחולשיש

אופירגון,מאיאונכוחהלראותיכולתמחוסר

 .פרקליטיםכמאמרכאח,דשניהם

לפלינישלום

והמנהלתמסך"ייהרמתמארגניהתכוונוהאם

להקל ,מיכאלידניאלההשנה,שלוהאמנותית

בלתיכללי,נושאמתןידיעלהכוריאוגרפיםעל

הנושאמרכזי?זאתבכלאבלאמנםמחייב

פליניפדריקוהסרטיםלבמאימחווה ,שנבחר

לכיווןהיוצריםאתדחף ,לעולמושהלך

נינןשלהמוכרתוהמוסיקההליצנים,התיאטרון,

רוטא.

תהיהשהתוצאהבתנאי ,רעכלאיןבכך

 ,פרדקיןגליהשלעבודתהכמומצוינת,
משעשעתבצורההמתארתיירוקטגריגי",

טוסקנה.באזוראיטלקיכפרדמיוןומלאת

אדומהלינהקרינובשמלתקומהגבוהתרקדנית

כי ,בהנאהוצוחקתסקסופוןלצלילינעה

שלה,השמלהמתוךמגיעההזאתהמוסיקה

הריקוד)בסוףשנחשףלבנת,(אריקוהנגן

 .רגישיםבמקומותהאשהאתמשעשעכנראה

ישיבןראובןמגלםהזההכפריהךיוקןבהמשך

עודממש.מבריקהבצורהחליפה,לבושתרנגול,

 .אברהםוענבללאוגוצייגלע,דתמירמשתתפים

העבודותאחתוזוהמצאות,שלשפעיש

 .השנהמסך"ב"הרמתביותרהטובות

14 
שלמאודוהמשומשהרכרוכיה"אדגייו"

פחותמשעשעתליצירהרקעמעניקאלבינוני

חמישהשמה. "אדםייכמות ,קאשישרוןמאת

 .משתניםבמצביםמבצעים

ר 111 ____ •

היוספקבלי

היובוסר,יצירות

רצינייt:כפגמיt:כ

לאבריקודיt:כ

היואבלמעטיt:כ,

וטלרגעיt:כ

עבודות-התעלות

מקוריותמרתקות,

כהלכהומבוצעות

 !'קשיסמיםיי

איבגיאורי,ורקיןוצרי

יגוןגיי ,וס 7צ'

HHARD WATEA ", 

CHOR. & DANCE: 

URIIVGY 

שבע",ייבתמרקדניזןעןנהעד ,נליטיצדיןןיד

שזכןרכפימאןדמןסיקליאישגםשהוא

הפעםהלךנגינה,ככליבגופןשעשהמהשימןש

טלןןיזיה,הקרנתבעזרת .טק"היי"האל

 ,הבימהעלצןרההמשנןת ,משןנןתתלבושןת

יאחרמחזרהןאזלןטין,רןניתהרקדניתןעם

אישבדמןת ,ממשמבריקהבצןרההאשה

ןאחת.העשריםמהמאהקטוריסטייקר

אשר"מטהייסדנתאנשיבעיקראחרים,גם

בעלאומרצןןנשבו,הקיבוצית,המחןלולהקת

ןרדימןןיסמין .ןקרקסיןפליניבכבליכןרחם,

בשםדןאטגרליץגינטרעםןביצעהיצרה

ניתןבלתיאןתיןת(צירןףייאקןלשמה"

כלראיתישלאקטעיםאןסףשהןאלהגייה),

בןזהכגןןיפים,רגעיםבןיש .ביניהםקשר

גמישכבלבעזרתנתלה-דןאהגרליץגינטר

שלשןממיםןחלקים ,מהתקרההמשתלשל

משעשעת.לאליצנןת

בסולןבכןריאוגרפיהכוחואתניסהאיבגיאורי

כיןרמהיהבעלהציבהואקשים".מיםייבשם

 ,רדיןלצליליעליןוטיפסידיים,לרחיצתענקי

ןבאישיותכרקדןביכולתו .הןאאףענקי

כדיהיהלאשלוהאינטנסיביתהבימתית

 .התנועתיהחןמרמקריןתאתלהסתיר

געתןןשלהסדנארקדניעםהכינהאסןליןענת

הבימהתמןנת .הלבניםהבלוניםבשדהמחול

וזכתהמקסימההיתההמסךהיפתחעם

 .ניר)הייצייק :(מעצבכפייםלמחיאות

אתמפןצציםכמןבן, ,הםהרקדניםכשנכנסים

רןביהבימה.בגגןנעלםעףחלקם ,הבלןנים

רגעיםמלבדאבל .צבעןניתדמןתמגלםאידלמן

שפעביןשייזכרדיןמרשיםאינןהמחןלבןדדים

המסך".ייהרמתשלהרשמים

סולולשניים:נחלקבוררתמרשלהמןפע

עליושבת-רוקדתהיאבןומרגש,חזק ,מרתק

שלאילתןרים,לצלילישחןרכנףפסנתרגבי

בזרןעלזעזעמצליחהתמרחבקין.זמיר

 .השנייהזרןעהשיוצרתבמסגרתהמופיעה

ממש.פיןטיקסםשלרגעים

לעבודהמוקדששלההמופעשלהשניחלקו

רםמנדלר,יעלגל,איילתמשתתפיםקבוצתית.

להפיחמצליחשרעבירקאך ,שרעביותומרגורן

המבנה .אילתןרבעצם, ,שהןאבמהחיים

כלמוגדרבלתידיפוזי,נותרהתנועתיהקבוצתי

צןרכן.

 ,"עב.!\'ייבתלהקת,אישיונגמןיוסישלהסולן

המתלהעל ,שלןןלבגדלרקדןדןאטמעיןהןא

 .בתובהשהואשעהשלולחןלצההמוכנס

הדימוייםאתהתואםמוזר,משהוישביונגמן

רוטא,נינומאתהמוסיקהןאתהפליניים

מרתקמבצעהוא .וחבריופטרתובלבביצוע

בעיצובפגמיםעלמחפההבימתיתונוכחותו

 .התנועה

שניתןעלהאירוע,להנהלתבטענןתבאןרבים



להופיע"למחואורחיםמבצעים-וצריםילשני

שהכרנוהפיניהרקדןסארינן,טארו .זובמסגרת

כיוצרגםהפעםמתגלהמאו,דמבריקכמבצע

מניחשאני , BEHINDשלובסולומקורי

תמידשלאלכדאלאלאחוריו,לאשמתייחס

כשראשופניו,אואלינופונהגבואםברור

קטעזהו .זוהרתבלונדיתרעמהתחתמוסתר

עלולהפקידותיתמוחיןקטנותורק ,מצוין

שלבחלקםפגיעהבהשתתפותולראות

המקומיים.האמנים

מפורטוגל,מנטרוורההיתההשנייההאורחת

בלתימקורי,בלתיהיהשלההכפרישהסולו

והחבליםהנרותרק .מיותרולמעשהמעניין

עוררוהבימהמתקרתשהשתלשלוהשחורים

 ·עניין

שמשיועלי,ךקשישים

 ,אפלוליתבצורההתחיללויעפרהמאת "חורףיי

מבריקקרבדוהיהשבוהאורונקודת ,עגומה

בגילההתעסקותחומה.ומיקיאבידןאלוןבין

שהחל , 40גילמעלברקדניםוהשימושהמבוגר

דאנסנדרלנדסייבמסגרתקיליאןייריבו

אסול,ןעגת ,וצרת' ,"ה'מומפרקיי

געתון Yק'בוחוללמאולפן,ראשמטההמחול mסד 'רקדנ

דגוןגד'צ'לוס,

ASULIN זCOMPARIMA". CHOR.: ANA " 

ג
ורד'מוןיסמין ,ניתקדוריוצרת ,"אקולאשמהיי

דגויגד ,צילוס

"AKULASHMA", CHOR. & DANCER : JASMIN VARDIMQN 

כשהרקדנים .לאופנהכברהפכה ," 3תיאטר

אבל .וטובכשרזהחומה,מיקיכמומצוינים,

רגעלבימה?קלאפרראדואתלהטריחדמוע

אחריו,נגררהבלוניםכשחבילתהיה,נחמד

אמיתי.כלביםחובבהואכיצייתן,ככלב

ייעם-במופעיםהשפללנקודתאותנומביאזה

ודבורהמיכאלידניאלהמאתאורות"כיבוי

המוסראחדהפעםהליצן,נושאשוב .ברטונוב

הדורנציג ,ממנולצעירשלוהאדוםהאףאת

להסתלקעומדעצמושהואשעההבא,

מיכולתהאניגםהתפעלתי ,בשעתה .מהבימה

במופעברטונוב,דבורהשלהבימתית

למחולשלהומהנוסחשלה,האוטוביוגרפי

יצרההיאהפעםאבל .ב"דיבוק"הקבצנים

(עידוהצעירוהליצןרדודה,סנטימנטליתסצינה

זוכהבקטעהמרכזיתפקידושלמרותמוסרי,

ליחסכאותבתוכנייה,זעירותלאותיותרק
לא .מצחיקאינוהצעיר)הדורכלפייזלזלנ

לפגועלאכדיכאילוכראוי,בתפקידוטיפלו

 15 .מביןהיהזהבימים".הבאהב"כוכבת



נל'טיצדידיווצר:י ,"חבראותיאנוסיי

ןיז;ווטתירונ ,נ;ו'טיצדיוידרקדניס,

דגוןיגד ,צי;ווס

, HNEL זcוRAPE ME MY FRIEND", CHDR.: DAVID " 

IN זZLA זICHNEL, RDNI זDANCERS : DAVID 

אור!ויהי

שלשלמהשןרהכברלנןןיש-התאןרהמעצבי

מרכזיתפקידמילאן-מצןיניםתאןרנים

החןשךאןפנתלצערי,השןנים.המחןלןתבעיצןב

חשןב,דברהיאאןןירהבשיאה.היצירתי

אןשיאשללרגעאמצעיהיאפיןטיתאפלןלית

לזכןרנחןץאבלהתחלה,שללמןמנט

לנןלאפשרכלקןדםהתאןרהשלשתפקידה

כאןןאילןהבימה,עלהנעשהאתלראןת

העבןדןת.רןבאתאיפיינההאפלןלית
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עשירהתצןגהבעיני,היתה, "' 94מסךייהרמת

הכרחיים,כשלןנןתמעטלאכשרןנןת,שפעשל

החדישההמחןלשאמנןתלכךנןספתןהןכחה

מידהקנהכללפי .הקטנהבארצנןןקיימתהיח

גםליצירתיןת,לשןבעידןדהיאמסךייייהרמת

לכיןןןהיןצריםאתדחףהשנההנןשאאם

חןסראתלעיתיםהבליטןזההתנןעה,תיאטרןן

באמצעיםבשימןשהכןריאןגרפיםשלהמיןמונת

מחןליים.לאבימתיים

ם

ג

שיובמלוחמ

אלסטרגלמאת
 ,''' 94מסךמייהרמתמיןחדןתציפיןתליהיןלא

 ,ינןיהדזה.במפעלבעברהןשגשכרבלמהמעבר

יןצריםשלבעבןדןתלצפןתהאפשרןת

אןלם .מתפתחיםהםלאןןלראןת ,םיאלריש

המארגניםמהמשןםהסתפקןלאהשנה

במחןלןתןמךמחןלןכאןהב ,הישנהבמתכןנת

יימסךהרמתייירןע.אימצאתיי ,הישראלי

בערבבמיןחד .ןזעםבןשהשלבתחןשה

גםאך ,רןעיהאלשהעליבןתבלטההפתיחה

אהימחט "' 94מסךשייהרמתהתבררבהמשך

 .לאבישרלמחןלנזקגןרמתןאף ,מטרתהאת

יםילקההח?טההיתההשנההמרכזיתהבעיה

-ייניילפלמחןןהיי-נןשאבמסגרתהאירןעאת
שעןשה ,לאמנןיןתספרבביתמדןברכאילן

ידיעלהמןגדרשנזוסןףלפרןיקטמחןלןת

מיןחדבפסטיבלמדןברהיהאילן .המןרה

תןיניי,מסךהרמתיילבנןסףהבאכזה,לנןשא

ןקיפרדהיג;ו ,וצרתי ,"ה)קנוסטבטןק(כפריגיטגרקרויי

ברהסאענב;ו ,יש-יבןראובן ,אי;וי',גוצד;ועגריתמ ,סירקדנ

דגוןיגד ,;ווסיצ ,;ובנתקיאר 'ןוסקסופ

CANY". CHDR.: GALIA FRADKIN ~ D זA VILLAGE IN " , 



אולםאמנותית,מבחינהאותולבקראוליהיה

שלהיחידהההזדמנותכמעטהיאמסךייייהרמת

להתבטא,ממסדייםחוץישראליםיוצרים

ומגוחך.אנטי-אמנותיהואכזהממסדיותכתיב

מחולפסטיבלהסתם,מויקיימו,הבאהבשנה

המאבקבסימואוליאוהשלום,תהליךבנושא

 ...הדרכיםבתאונות

המרכזיתהבעיה

היתההוטכה

לקייםההחלטה

האירןעאת

כןוטאבמסגרת

לפליכי"""יימחןןה

מדןברכאילן

ספרבבית

וטעןוטהלאמכןיןת"

לפרןיקטמחןלןת

המןגדרוטכהסןף

המןרהידיעל

מקבליםשאינםבוגרים,באמניםמדוברוהרי

באחדשלהם.העשייהבעבורחומריתתמורה

אמרההמייגעהפתיחהבערבשנישאוהנאומים

היוצריםכילמחול,המדוריויירפל,דציונה

הנושאהנושאי!עםחופשהרבה"לקחו

המנהלתולאהמארגניםידיעלשהוכתב

שיוצריםמפתיע .מיכאלידניאלההאמנותית,

שכזה.אילוץתחתלעבודהסכימובכלל

אתעקפופשוטשחלקםייאמרלזכותם

ורקלעשות,שרצוהמחולאתועשוהתכתיב

מסלהנושא.אתשתאםלומרניתובדוחק

הסכימולאשהוזמנויוצריםמספרמקום,

אלה.בתנאיםלהשתתף

עמדולאירוע,פליניתאווירהלתתלנסותבכדי

יפותבתלבושותאנשיםמספרלאולםבכניסה

כיימשפחהעצמםוהציגופליניסבגנווומטורפות

הנוכחותאךנטיוי!פלורשלהמלכותית

העניקהרקשלהםוהמלאכותיותהמהוססת

זהרושםלאירוע.ותלישותעליבותשלונפך

ונתנולאולם,כשהגיעומוניםעשרותהתחזק

קידהשלפשוטותתנועותשכללפתיחה,קטע
מגושםבאופוביצעואותווגםידיים,והנפות

להפליא.תיאוםוחסר

לאפשרהיתהנוספתשגויההחלטהדלעתי,

להופיעבארץ,כרגעהשוהיםמחוייל,ליוצרים

נפלארקדוהואסארינוטארוזו.במסגרת

וביכולתהבימתית,בנוכחותולחזותותענוג

רקדועושהמהברורלאאולםשלו.הרמשימה

שנועדהבמסגרתשניםעשרבוריקודעםניפי

האחרונה.מהשנהישראליותיצירותלהציג
ורהשלהופעתהאתלהצדיקניתופחותעוד

היאייאולינקראשלההריקודמפורטוגל.מנטרו

קצתכךי!אחרולחשובקודםלרקודרציכה

ונטולסתמיריקודשזהמגלההיתהמחשבה

כיווו.חסרתאימפרוביזציהמיוכוריאוגרפי,ערך

יוצריםשלמהכללתםעולהנוספתתמיהה

מתוךנעשתהאםלדעתשקשהמסוימים,

עבודתםשלהאמנותיהערךשלמפוכחתהערכה

כלעםברטונוב,דבורהאישית:כמחווהאו

וליצורלנועוליכולתהבעברלפועלהההערכה

השנייהלקטגוריהששייכתדומהבהווה,גם

היחידה).לא(והיא

חדתקלההיתההשנהמסךיישייהרמתייתכו

המחולאתמחזירהשהיאדומהאולם,פעמית.

שללמסגרתלאחור,רבותשניםהישראלי

 rrשרירותית.פטרונות

שחול'"יישחולי

ואריהיסמי(צילום, ,בוררתמרורולדכית,יוצרת

PLAY ON". CHOR. & DANCER: TAMAR BORER " 
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לאחרהתגלוגרמניהשלהמזרחיחלקהכ
בתחוםבעיקר ,הגרמניותשתיאיחוד

כשרונות,מפתיעים,כשרונותשפעהמחול,

לתת,יכלולאוגםנתנו,לאלכןשקודם

מהרתפשו ,שלהםהביטויולכושרלדמיונםדרור

להםשהעניקהחופשיתרונותאתמאוד

שניםבמשךאנחנושלמדנומהאתהאיחוד,

היהונדמהחודשים,במספרהםלמדורבות

הביטויאפשרויותכלאתשהבינו ,להם

 ,רואיםלומדים,הםהמחול,באמנותהטמונות

 ,במערבשמתרחשמהאתומחקיםמתנסים

אתמטמיעיםגםהםמידהבאיזו ,השאלה

 ,חברתייםוכיצוריםכאמנים ,כאנשים ,הדברים

 ,פתוחהנשארה

צעירהוא ) STEPHAN THOSS (טוססטפן

לפנינולדהא ,גרמניהבמזרחהעוליםהכשרונות

הכוריאוגרפיםכלוכמולייפציג,בעירשנים 29

בביתוהוכשרלמדבמזרח,דורובניוהרקדנים

בדרזדן,פאלוקהגרטשללמחולהספר

 , 91בגילה,כשנלפנילעולמהשהלכה ,פאלוקה
הגרמניהמחולבהתפתחותחשובפרקהיא

גילהפיעלהשנייה,העולםמלחמתשלאחר

הגרמניהמחולמנוףחלקשהיתהלנחש,אפשר

חשובהדמותהיתהלמעשההאקספרסיוניסטי,

מבניואחריםהויירדורהווגמן,ממריפחותלא

ספרביתלעצמההיאגםהקימהוכמוהם ,דורה

 ,ויוצריםרקדניםשלדורמתוכולהולידשרצה

באותןהיהמשמקובלייאחרת"שחושבים

שנים,

טוססטפן

STEPHAN THOSS 

ההיסטוריהאולם

וגרטאחרתרצתה

נשארה,פאלוקה

גרמניהחלוקתעם

בצידהלשניים,

שלנכוןהלא

ניכרחלקהחומה,

ליצורמחלומותיה

אחרתולרקוד

ולהעניק

מושגיםלתלמידיה

עולםעלחדשים

ירדוהמחול

היאלטמיון,

נאלצה

 ""להתקפל

אתולהתאים

לדוקטרינהעצמה

-הרוסית,המזרחית

בבאלטשדגלה

לתוכנוהפךהקלאסיהבאלטבלבד,הקלאסי

היוםהטועניםוישהספרביתשלהעיקרי

מדי,רבהבקלותהתקפלהשפאלוקה

לגבולות ,לשולייםעצמיאתקחולדיירציתי

ולמרחביםלעומקיםהמחול,שלנראיםהבלתי

ימיה,בסוףפאלוקהאמרהשלו",סופייםהאין

מאו,דחלקיבאופןאלהרצונותמיצתההיא

ו"לשדר"להעבירכנראה,הצליחה,אולם

להיכשללהתנסות,וסקרנותצימאוןלתלמידיה

פחד,ללא ,שובולנסות
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ברובהחשובים,מתלמידיהאחדטוס,סטפן

קלאסיים,נושאיםלעבודותיובוחרהמקרים

הכוכב

של
דרזדו

לנדמאת ניתוך

מבליחדשותבאפשרויותלהתנסותשיוכלידכ

גםהואהמקריםברוב ,ברורהמסגרתלאבד

אתומעטרקלאסיתלמוסיקהצמודנשאר

שמרניתייכאילו"וירטואוזיתבצורהעבודותיו

במקוריותהראשוןברגעלהבחיןקשהומוכרת,

שרוצהלקהלמיועדותאינןועבודותיועבודותיו,

האופייניהאוואנגרדקסמיעללהתענג

צריךהגדולכשרונואתהיום,שלוגרפים,לכוריא

השקטיםהצירופיםביןבקפידהלחפש

הבמה,עלרקדניושמעליםיםהפיוהיפ

שלהביתכוריאוגרףהיוםהואטוססטפן

שםהיא EMPER-OPERה-בדרזדן,האופרה

 ,האחרונההמאהשלאירופהבתרבותדבר

כפי ,לרגלאליהעוליםומחולאופרהוחובבי

אוברליןשלהאופרהלביתלרגלשעולים

בבירוייט,וואגנרלפסטיבל

קצתהזמותחושתטוסאצל

גדושפוליטי,זמוזהושונה.

נתוןואינועוצרשאינומאורעות,

.תחושתהאדםשללשליטתו

בשניםטוסחווהכזוזמו

שניםשהיוהאחרונות,

בתולדותיהביותרמשמעותיות

ארצושל
הפועליםוהכוחותהאופרהשהנהלתהעובדה,

העניקוגרמניה,שלהתרבותיתבפוליטיקה

יוכלבוכזה,אופרהביתכךכלצעירליוצר

עלמעידים ,ולרעיונותיולכשרונודרורלתת

למערב,ולדמותלהעזהמזרחיםשלהעזהרצון

עלמעידהואהתקוות,אחרממלאטוססטפן

ובניסיוןהעברבהדחקתעוסקשהואעצמו

פשטני,רקולאאמנותי,ביטויזולהדחקהלתת

ברורהשתהיהצורהלהלעצבאלא

הוא,באשראדםלכלותקשורתית

תפקידטוסשלביצירתוממלאהפוליטיהממד

כלהמחול,אמנותשלטיבהמעצםחשוב,

כךלעסוק ,כמובןחייב,מחולאישאוכוריאוגרף

תחושתטוסאצל ,הזמןבשאלתאחרתאו

גדושפוליטי,זמןזהושונה,קצתהזמן

שללשליטתונתוןואינועוצרשאינומאורעות,

בשניםטוסחווהכזוזמןתחושתהאדם,

ביותרמשמעותיותשניםשהיוהאחרונות,

זמן,שלממדזהארצו,שלבתולדותיה

עםבודלהתמוזאולהביןניתןלאשלמעשה

בולשלוטבעדו,לעצוראפשרותאיןהמתרחש,

התרחשהגרמניותשתיאיחודאותו,לנווטאו

עודשיעברוכ,ךכלגדולהובפתאומיותמהרכה

אתלעכלאנשיםשיוכלועדדורשנות

האירועים,

אלשנןלדדןרהםטןססטפןשלגילןבני

שהכללונאמרןפתאוםטןטליטארי,משטר

ביצירהןהןהאישייםבחייםהןמןתר,

יכולטןסאיןהזהמותר""האת ,האמנותית

הואכך,מןטבןאןלי ,בשלמותווליישםלהבין

ןמשאירקטנןתןבמנןתברמזיםאותןמיישם

שרביםדמיןןהצןפה,שללדמיונןמרחבהרבה

אין ,קייםשהןאשכחןהעכשןוייםהיןצריםוכ

ןבןטותאלימותשלמרכיביםאןתםבעבןדותיו

 ,היוסשלהכןריאוגרפיםאתהמאפיינים

 ,בכללאירןפהןבמערבבפרט,בגרמניה

ןשמאמין,המזרחמןשבאלדןרשייךטוס

באמצעןתפןליטיןתבבעיןתלטפלעדייןשניתן

בנישהכירןבמציאותברמיזה,רקולאהמחןל,

לייפותהאמנןתשלתפקידההיהטוסשלדןרו

חברתיתביקורתחין,שלפיההאידיאולוגיהאת

ולעיתיםלבאומץשלאקטכמיבןהיתה

 ,אישית,בהסתכנותלוותהקרובןת



פיןטימשהןןישהזהבאןמץמאמיןעדייןטןס

ביטןי.לכךנןתןהןאבהבדרךללבןנןגע

העברמןהלקןחיםןבלחניםבנןשאים

אןתןןבןנהצןרןתןשןברטןסבןנההקלאסי'

צןרהשאיןלןמר,מנסההיהכאילןמחשד,

חלקכןלנןאחת.אמתשאיןכשםסןפית

שאיןןאמנןתייםאישייםחברתיים,מתהליכים

הןאהזמןסןפם.אתלצפןתאןלהבינם

קיןמנן.אתןמנןןטבחיינןהשןלטהמרכיב

להתנסןתרןצההמזרח-גרמני·ייהאדם

ככלקצרבזמןשניתן,ככלרביםבאירןעים

עדכלשהיחןןיהלמצןתמצליחשאינן.כךשניתן,

שלהעיקריהנןשאייזהןטןס.טןעןתןמה",

שבעצםהאדםאתלהראןתרןצהאניעבןדןתי.

חןןיןתאחרהמטןרףבמירןץחייןאתמאבד

לעצמןנןטלאינןהןאחדשןת.ןחןשיןתגןפניןת

אןתהלמצןתאחת,בחןןיהלהתנסןתהזמןאת

היאחןשייםגירןייםאחרהריצהתןם.דע

ןהנפשית.הגןפניתבבריאןתןןפןגעתשטחית

קדימה''.''הןאהעיקריהמןטן

באחתלדןגמאכמן ,טןסשלבעבןדןתין

המתים",ייאישראיתי,האחרןנןת

)" TOTENINSEL "(, כאילןהרקדניםנראים

כדיאחריןרןדפיםןהםהזמןבהםדןחק

מכתיב.שהןאהמסחררבקצבןלעמןדלהספיק
עדלאיבן.,דשהלךהזמןאתלתפןשמנסיםהם

לקראתהתרגעןתשלברגעמתעשתיםשהם

הזמןשלאש"הבינן",ןנראההריקן,דשלסןפן

חייהם.אלאלאיבן,דשהלךהןא

האסכןלהשלברןרתןצרהןאטןס

עדןתן,פיעלהגרמנית.האקספרסיןניסטית

יירקהתנןעתית.לצןרההאמירהאצלןקןדמת

אניאןתההדמןתןמהיהאמירהמהיליכשברןר

עןלןתאזהתנןעה.רגעמגיעלעצב,רןצה

אןמרהמתאימים",ןהמחןןתהתנןעןתבדמיןני

המןפשט,המחןלדןרבניאנחנן,טןס.

ןחשדנןת.ציניןתבמעטזןלאמירהמתייחסים

 ,דןרןמבנימרביםלהבדיל ,טןסאצלאןלם

איןןפשטנית:בןטהלאמירהגןלשלאהמחןל

מוהלקוחיםובלחניםבנושאים

ושוברטוסבונההקלאסיהעבר

כאילומחדש,אותוובונהצורות

צורהשאיולומר,מנסההיה

אחת.אמתשאיוכשםסופית

חברתיים,מתהליכיםחלקכולנו

להבינםשאיוואמנותייםאישיים

הואהזמוסופם.אתלצפותאו

ומנווטבחיינוהשולטהמרכיב

קיומנואת

שפתהמסר.את "יימשרתשהמחןלתחןשה

ייחןדיתלשפהןהןפכתהןלכתטןסשלהמחןל
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שמרנןתשלנאהמנהשלשילןבהיאןמרתקת.

אישית,שפהןליצןרקדימהלפרןץהרצןןןשל

ןמןרכבת.מגןבשת

שעדייןלאנשיםלהשתייךלבבכלרןצהטןס

חיים.אנןבןהעןלםעלמלזעןםנןאשןלא

שמחזיקהקטנהתןלעתרקאהיהאםייגם

עםלשבתרןצהאני'מחןל',השלטאתבידה

שגםןלחןשאחתבסירהזןעמיםאנשיםאןתם

במשןטהצידהמיםמעטלדחןקיכןלאני

שהמשימהיןדע,טןסשגםכמןבןשבידי".

היאהכןריאןגרפיתביצירהביןתרהקשה

הןאאןלםלצןרה.אמירהביןהנכןןהאיזןן

האסכןלהןכתןצרתקנהללאאסתטיקן

מפיןלשמןעאפשרהמלחמןת,שתיביןהגרמנית

לבטאיכןלהייתיייאםהידןעה:האמירהאת

משתמשהייתילאבמילים,רעיןנןתיאת

מןרןמפיששמעלאמירהנאמןגםטןס ."במחןל

פאלןקה,שלהספרבביתבןנסטר,פטריצין

טוססטפן :כור' ,"העזנותייארבע

~ DIE VIER JAHRESZEITEN, CHOR.: STEPHAN THOSS 

RING סPHOTO: ERWIN D 

מןקפאמצבןלאמתמשךתהליךהןאהמחןליי

רןאהאתהאםהצילןם.אןהפיסןללמשל,כומ,

עבןרכפיסןל,אןכציןרבמחןלמסןיםרגע

 wהבא".למצב
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 :ראשווצלצול
 .הרקדןג.גביאשגאמאמדברתזיידר,ייד"ר

בצורההרגגנשברהללביאנורא.דברקרה

ייהגלבוע",חוליםבביתמאןשפזהוא .חמורה

הואהשלישית.בקומההאורתןפדית,במחלקה

לאואני ,לבכותמפסיקלאאיום..נפשיבמצב

אותךמבקשמאודהואלעשות.מהיועדת

 ". ...בדחיפותבוא ...בבקשה ...אנאאליו.לבוא
 .גהגבישללבקורעבכיהיההשיחהמשך

באהוא .שניםכשלושלפניהכרתילביאאת

לביאהצבאי.לשירותוהקשורבענייןלהתייעץ

כלהואהריקוד .ונאהחסוןגבוה,צעירוהא

לסוגיולמחולהתמסרצעירמגילעולמו.

ומדריכיומוריוכללוניבאונבעוריוהשונים.

התקדםהתפתח,השקיע,והואאדירה.קריירה

מרשים.מקצועיעתידסףעלהואכינראהואןכ

ביתאלאותיהביאההבהולההטלפוןשיחת

במחלקהלחדרכשנכנסתיביום.בוהחולים

בתנוחתמכונסלביאראיתיאתהאורתופדית,

מהגבסיותרלבנותהיופניושחה.קומתועובר.

 .ךרהילגובהעדהימניתרגלואתשכסיה
התקשיתיהיסטרי.בבכיפרץאותיכשראה

 .שליבעינישניקווהדמעותפרץעללהתגבר

עצמועללהשתלטהצליחארוכותדקותאחרי

לטיולנסעבשבתאירע.אשראתליוסיפר

 ,לגלוששהתחילאחרירגע .לחרמוןמשפחתי

בכלנפלוהואאחורההתעקמהרגלוהחליק,

אתאיבדבטרם .הקרסולעלמשקלוכובד

רציני.באורחנשברההרגלכיידעהכרתו

התעוררותוהיתהזוכרשהואהבאהדבר

ממוש,ןתוח,ניאחריהאורתופדית,במחלקה

פלטינהבמוטהמרוסקהקרסולאתקיבעושבו

סנטימטר. 15שאורכו

שאלתותופת,כאביבתוךלמציאות,כשחזר

 .ולרקודלחזוריוכלאםהיתהלרופאהראשונה

אםתיאורטית, .לקבועשמוקדםאמרהרופא

להודותיצטרךהוארציניתצליעהללאדוי

לבכות.חדללאהואהאחרוניםביומיים .לאל

הסביר,הוא .המנתחהרופאעםשוחחוהוריו

אורתופדיתמבחינהכיקרה,מקצועיתבלשון

הקרסול .ההוגםהטיפולאתלביאקיבל

 .פציעתומנסיבותשמתחייבכפימקובע,

הטרידהלאכלללאאוירקודהואאםהשאגה

בביתידעולאגםהםהניתוח,בעתהמנתחאת

 ...רקדןשלביאהחולים

יגבילהניתוחסוגכי ,רהתברנוספתשביחה

עוכמקצריקודעגתנועות.במספרהבחוראת

הבהירבולטסבגנותבחוסרגדבר.מהאוי

שהריכאסון,הענייןאתרואהשאיננוהרופא

יוכלולפיכךואינטליגנטי,בריאאישהואגביא

כלאתחובקהואומלא.שלםרגשי-נפשיידריזמאת

שלודמיונותיומחשבותיוכישוריו,תפקודיו,

הרקדן·

מביןשהוא "טעןהואהיסס.החוליםביתו:נהל

חששותיאתהבאתינוסף.כיווןניסיתי ...אבל

הניתוחייעשהלאאםלביאשלהנפשילמצבו

סחיטה,כניסיוןלאכמניפולצ~ה,לאהנוסף,

שלקשהמראהעינילנגדראיתיבאמתאלא

ח'יו.חלוםעללוותרמסוגלשאינוצעיראיש
אבל,להם,מודעהיותי-לסיכונים·באשר

אשארחייכלאנסה,לאייאםלביא:כדברי

עודהתארכההשיחה ". ...אילושלבתחושה

האורתופדאתהזמיןמורהפרופיועו.ד

ימיםשלושהלאחרנוסף.דיוןערךובנוכחותי

שעות.תשעארךהניתוחבשנית.לביאנותח

ואזהביתה.הבחורחזרשבועות,ארבעהלאחר

למשטרנכנסהואייסוריו.מסכתהתחילה

אתביצעשינייםבחריקתיומי.יוםפיסיותרפי

ליאותללאחת,ללאיותר.וגםהתרגיליםכל

הזיע,בכה, .שיקומועלהבחורעבדתלונותובלי

והמשיך.קםאבלנשבר,גםלעיתים

השלישי:הצלצול
לאאני ,ישבידי.אותהמחזיקאנייוסי,יייוסי,

לאלביא ". ...אותהלראותמוכרחאתה .מאמין

שהדמעותמשוםדבריואתלהמשיך"היהיכול
הןהיוםעדאותי.גםמודה,אניאותו.הכניעו

 ,טלפוניך'בשיחהנזכרכשאנילעיניחוזרות
זו.קסומה

לאחרשנהבדיוקמלונדוןאליבאהצלצול

תעודתאתקיבלהואלביא.שלפציעתו

בלונדון.המלכותיתהאקדמיהשלההסמכה

מלאלתפקודחזרלביאהתגשמה.נפשומשאת

לכךגרמווהתמדתועיקשותואמונתו, .כרקדן

 .מושלםבאופןהצליחשהניתוח

לאחתהמנייןמןכרקדןלביאהתקבללאחרונה

רמתבישראל.החשובותהמחולמלהקות

והא(שרההתלהבותהטכניקה,שלו,הביצוע

אפילומגלות,לאריקודכדיתוךמפגיןשהוא

בדרכושעברהארוךהייסוריםמסעאתברמז,

לאייזהאית:,הרפוהקביעהאתלנצחהקשה

 .רקדן"לאיהיהאםנורא

יסןי

הםרבים .מקצועותמיניבכללמחייתולעסוק

להחליףנאלציםתאונהשבעקבותהחולים

יעמודלביאכמוצעירשאישספקאיןעיסוק.

בקלות.כבך

השניהרופאנוספת.דעתחוותביקשוההורים

אשראחרת,בשיטהניתוחלעשותשניתןאמר

תנועהכושרללביאשיאפשרגבוהסיכוייש

שאיןמידאמרהוא .זהירהיההרופא .מרבי

הניתוחשכןהצלחה,אוטומטיתלהבטיח

 ...סנכוניםמעטלאבווישוארוךקשהמסוב,ן
 .שניתלהתנתחביקשמידזאתשמעכשלביא

מתוךטען,האבמחלוקת.פרצהההוריםבין

כברלביאנוספת,פעםלהסתכןשאיןבהלה,

שהרגלאמרוהרופאקשהאחדניתוחעבר

מיכך.הואשהמצבלאלתודה .סבדרתהיה

הרדמהעודהשני,בניתוחלקרותיכולמהיודע

ליסיפרמאוחרת(בשיחה .. ,השארוכלכללית

לתפושביקששהואשחשדתי,כפילב,בגילוי

 ,ללביאלגרוםבכדיהאיךועיםעל'טרמפ"
האב .המחול-הזה"ייהשיגעוןמןלחדול

, i בןשלו,המוצלחשהבןלחבריו,לספרייש'תב
שלכלעיסוקמקצועי,רקדןלהיותמבקש ,-20ה

 ) ...לגבריאהנו,איכללהדעות

יותרמאוחר .הבןסבלושלעםהזדהתההאם

הלילות,באחדנבהלה.היאשגםהתברר

נוכחהלביא,שלמיטתולידמנומנמתכשישבה

לשאלה ,מעיניוזולגותושדמעותישןאינושהוא

הרגעהזריקתרוצהוהואכאביםלוישאם

רואהלאאנילרקו,דלחזוראוכללאייאםענה:

באמת.נבהלההאם ." ...לחייטעם

השני:הצלצול
מנהלשלמזכירתומדברת ,שלוםזיידרייד"ר

להיפגשיוכלמורפרופ'יהגלבוע.'החוליםבית

 ." ...בבוקרשניביוםאיתך

כסוףחייכן,מבוגר,אישהחולים,ביתמנהל

הניתוחמדועטיעוניאתבסבלנותשמעשיער,

לסוגיהמעברהואלביאשלברגלוהנוסף

כיבנועם,להסבירניסההראשוןברגערפואית.

כספיתרפואית,מבחינהמוצדקאינונוסףניתוח

ביתנתוןבוהעומסאתהבליטהאאירגונית.ו

ושובייקוסמטי",ניתוחשלעלותואתהחולים,

הסיכונים.רשימתעלחזר

(אחדגביא.שלבשמומדברשאנילו,הבהרתי

רו,סנגולהיותהואפסיכותרפיסטשלמתפקידיו

והתרגשותוייאושובדיכאונו,שלו).הקליינטשל

אתהרופאיםבפנילהביאמסוגללביאהיהלא

ממניביקשריקו,דאמן.חיישלהמשמעות

עולםזהומקצוע.אועיסוקאינולומר,לביא

 .כאלהקביעותמקבללאכנראה,אמיתי,אמן

שצריךככלונפשיותגופניותאנרגיותישלאמן

בעולמנו.יעודואתלממשידכ

לישאמרוכפיגורלם.אתשיוצריםאנשיםיש

למיעוזר,הואברוךייהקדושתימני:זקןפעם

לידישנפלהלזכותשמחתילעצמו".שעוזר,

שכזו.בעזרהקטןחלקלהיות

ם 21אמיתי).מקרהעלמבוסס(הסיפור



נורמגיוראמאת

התקיימהמןדרנילמחןלהשנייההתחרןת

ברקטןבאן 19-13בימיםדללסןזןבמרכז

שלהחגיגיסיןמהלהתקייםעמדבןביןם . 1994

אירעהלזןכיםהפרסיםןחלןקתהתחרןת

בןטל·ןלכןדיזינגןף,ברחןבהאיןמהההתנקשןת

לארץלשןבהןזמנןהזןכןתהלהקןתהמןפע.

 . 1995ינןארחןדשבאמצעלהןפיע

ארצןת,-13מקבןצןתבתחרןתהשתתפן

הןלנ,דיפן,קןריאה,קנדה,ב, IIארהאתשייצגן

צ'כיה,צרפת,פןלניה,אנגליה,פןרטןגל,ספר,ד

ןברזיל.הןנגריה

גבןהה,היתההכןריאןגרפיהשלהכלליתהרמה

מקצןענית.היתההביצןעשרמתכשםממש

אד ,)ר II(יןפזמגדעןןמןרכבהיההשןפטיםחבר

הןלנד,- ) IIסקאפינןבאלט IIשל(מנהלןןןבה

-מןנפלייה)פסטיבל(מנהלמןנטאנריז'אן-פןל
 ) IIשטןטגארט(מ"באלטקרייגןוריצ'רד ,צרפת

-זכאימירהןהזמרתשיינפלדרינהגרמניה,-
 .מישראל

שהיתהלהניחןיש-מכךהןפתעלאאיש

שבפרס-השןפטיםבחברדעיםאחדןת

להקתזכתהלכןריאןגרפיההראשןן

LANONIMA IMPERIAL ,ספר,דמברסלןנה

 " ECO-גרסיהקרלןסחןאןשלעבןדתןעבןר
" DI SILENCI , הפולניהמלחיןמאתלמוסיקה

דןלר. 10,000הןאהראשןןהפרסגןבה .גורצקי

22 

לשניים.הןועדהחילקההמבצעפרסאת

שלברזילילידהנפלאהרקדןהםהזןכים

ןרקדןסידרה,בבטןמברסלןנה,הלהקה

II עלאיבגי,אוריהקיבןצית"המחןללהקת

שביצעחצןת", IIבאר,רמימאתבדןאטחלקן

-7,500בזכהמהםאחדכלפסטמן.אריעםידח
דןלר.

י

רוב'(ורס'וס, 7 'צ ,ב-קנדה"רהא ,וקור( 'טצק 7קבוצת

CURRAN AND LATSKY DANCE GROUP. U.S.A.·CANADA 

 5,000בגןבהלכןריאןגרפיה,השניהפרסאת
עלרןריז,אןלגהמפןרטןגלהיןצרתקיבלה ,דןלר

קרות'!ידיים IIעבןדתה

כרטיסיקיבלובמןפעיםשנןכחןהצןפים

הלהקהזכתההקהלבפרסןגםהצבעה,

הספרדית.

 ,מקןריאהללהקהניתןמקוריןתעללשבחציןן

ןדןןקאמהןנגריה,הלהקןתמשתיולאחת

 ," TRANSDANZ "בעינישבהן.מעניינתלפחןת

בפרסלזכייהגםרציניתמועמדתשהיתה

הכוריאוגרףשלתןריציפריבמןפעיהראשןן,

יותר.לכךראויההיתה ,קןבאץ'גרזןן

מעטלתחרןתתרמןוקנדהמבריטניההנציגים

הקןדרתהאןןירהרקעעלשבלטהןמןר,

המחןלןתרןבשלהמידהעליתרןהרצינית

שבןצען.

ישראלייוצרגלילי,שאיציקאןתיהפתיע

רעבןלשבחלציןןןלןזכהלא ,בהןלנדהעןבד

אןלינעןצהממנןההתעלמןתעבןדןתין.שתי

הקלעים.שמאחןריבתככים

שנראןלמרןתכיה,'ןמצמפןלניההנציגיםלצערי,

ברמתאיכזבןבמןפעיהם,כשרןןשלניצנים

תיאטרןן IIשלהביצןעיםגםהכןריאןגרפיה.

 " TANEC PRAHA "ןלהקת IIמשלזיההמחןל

הסןבייטיתההשפעהעקבותאתעדייןנושאים

השניםחמשלמרןתהמזרחי,בגןשהמחןלעל

הקןמןניסטי.המשטרהתמןטטמאזשחלפן

סןזןשאנשיממנןשניכרהמצןין,הכןללהארגןן

לפניהראשןנההתחרןתמניסיןןלמדןדלל

הבינלאןמיהאירןעלהצלחתתרםשנתיים,

בשנתתתקייםהבאההתחרןת .הזההחשןב

1996 . 

~ 



 ,באךרמי :'כזךייחצות", ,(שרא;ו ,בוציתיהקורמחווכהולת ,

לו'מ'כלצ'לוס, ,א'בג'אור'פסטמן,אר' ,ס'רקדנ

, THE KIBBUTZ DANCE COMPANY, ISRAEL 

" ECO DE SILENCI ," ,'גרס"ה,קרלוסחואןכור

רוב'ן'ורסצ'לוס,ספרד,א'מפר'אל",ונ'מה"לאנלהקת

ECO DE SILENCI", CHOR.: JUAN CARLOS GARCIA " 

"MIDNIGHT", CHOR. RAMI BE'ER , LANONIMA, IMPERIAL, SPAIN 

MAN, URI IVGI זDANCERS: ARI FAS 



SEOUL CONTEMPORARY DANCE COMPANY, KOREA 

רובי(יורסצי?וס, ,הוגגריה ,דאגסרגס,טמסאגאדהמודרגיהבא?ט

SZEGED CONTEMPORARY BALLET, TRANZ DANZ COMPANY, HUNGARY 



 " OP EKLEKT', JAPANיפן,אק?אקט",ייואפ

choose his or her favouri.te group. Not 

surprisingly, the popular vote resulted in the 

Spanish group of Juan Carlos Garcia bagging 

this modest prize of 5,000 NIS (about 1,700 

US Dollars) on top of its other rewards for 

excellence. 

Honourable mentions for originality went to 
the group from Korea and to one of the two 

Hungarian companies. Though in my humble 
opinion, the other Hungarian competitor'sc 

("Transdanz Company" from Budapest) 

contribution was much more original and 

convincing and its choreographer, Gerszon 
Kovacs a good candidate for the choreography 

prize. 

The British as well as the competitors from 

North America brought a much needed sense 

of humour to the rather earnest if not sombre 

atmosphere of most of the works performed. 

Itzik Galili (an Israeli choreographer working 
in Holland)and his quartet and duet, "When 

You see God, Tell Him", in which he also 

performed, were surprisingly completely 
ignored by the jury, perhaps due to backstage 

politics. 

The contribution from Poland (Jacek 

Luminski's "Silesian Dance Theatre" from 

Bytom) and that of the Czech "Tanec Praha" 

company showed clear signs of talent and 

good professional standards, but also the 

lingering stygmata of Soviet ballet and its 

antagonism to modern dance and dance 

theatre. 

The overall efficient organization as well as 

the wealth of interesting, well executed and 

original works is a marked improvement on 
ihe first Suzanne Dellal Competition which 

took place in 1992. This augurs well for the 
third competition, due to take place in 1996. 

11 

decision - the first prize for choreography, to 

the sum of 10,000 US Doll~rs, went to the 

"Lanonima Imperial" group from Barcelona, 

Spain, for Juan Carlo Garcia's work "Eco di 

Silenci", to music by the Polish composer 

Gorecki. 

The prize for best performance was divided by 
the jurors between Bebeto Cidra, the 

marvellous Brazilian-born dancer of Garcia's 

group , and the Israeli dancer Uri Ivgy, of the 

"Kibbutz Contemporary Dance Company", 

for his performance in Rami Be'er's duet for 
two men, "Minuit". Cidra and Ivgy recieved 

7,500 US Dollars each. 

The Second Prize for choreography went to 

Olga Roriz, from Portugal, for 

her work "Cold Hands". 

Each member of the 

SECOND SUZANNE 
DELLAL INTERNATIONAL 

MODERN DANCE 
COMPETITION 

M A N 0 R o R A G 

The Second Modern Dance competition, that 

took place on the 13-19 October 1994, ended 

on the awful day when more than 20 people 

were killed by a bomb on a crowded bus in the 

center of Tel-A viv. Consequently the prize 

awarding ceremony was rather subdued. 

Groups from 13 countries took part in the 
competition, representing the U.S.A, Canada, 

Korea, Japan, Holland, Spain, Portugal, 

England, Poland, France, the Czech Republic, 

Hungary and Brazil. 

The overall level of choreography was high 

and very professional, as were most of the 

dancers. The jury was composed of Gideon 

Paz, chairperson, and Ed Wubbe (of "Scaping 
Ballet", the Netherlands), Jean

Paul. Montanari (the 

director of the Montpellier 

Dance Festival, France), 

Richard Cragun (of the 

"Stuttgart Ballet", 

Germany), dancer and 

choreographer Rina 

Schenfeld and singer 
Mira Zakai, both from 

Israel . 

It came as no surprise -

and one may assume 

the members of the 

jury were 
unanimous in their 

אנג?יהבו?דיין",יימרקהמחו??הקת

MARK BALDWIN DANCE COMPANY, ENGLAND 





בו-ציווגליתמאת

העשרים,המאהשלהתשעיםשנותב
גיבוששלתהליךמתרחשהברית,בארצות

גאווהלביטויכדרךחדשה,תנועתיתשפה

ותפישתהדעהוחופש ,חברתיתמהותלאומית,

שעליוהמחולסגנון .חברתיתקבוצהשלהעולם

 . VOGUING-iiהואמדובר

בקהילההוא V()GUINGה-מחולמקור

האפרו-אמריקניתההומוסקסואלית

הארלםהניו-יורקיתהשכונהשלוהאסיאנית

) HARLEM (, בנשפיחלקלקחתשרצתה

נשפיםהחמישים.בשנותניו-יורקשלהאופנה

 ,פרסיםנושאותיופיתחרויותלמעשההיואלה

שלוהאסתטיהאמנותילטעםביטוינתנואשר

אקסטראווגנטיותתלבושותבניו-יורק.הלבנים

אשר ,התחרותנושאיהיוהגוףויפימפוארות

עלשנקבעוהקטגוריותאולםלראווה,הוצגו

 "ההליכהליימלכותאיפשרולאהלבניםידי

להגיעהכושיותכנשים)עצמםשראו(גברים

 .ולזכותהתחרותשלהעליוניםלמקומות

קהילתאתשדחפההיאה"לאומית"הגאווה

למסדההומוסקסואליםוהאסיאניםהשחורים

שלימהתשעבשנות

בארצות ,העשרימהמאה

תהלירמתרחש ,הברית

תנועתיתשפהגיבוששל

גאווהלביטוייכדררחדשה

 ,חברתיתמהות ,לאומית
ותפישתהדעהוחופש

קבוצהשלהעולמ

המחולמגנוו .יתחברת

ה-הואמדוברשעליו
VOGUING 

באלטכגון ,המערביבמחולמקובליםזרמים

תנועות ,המודרניהמחולשלמרכיביםקלאסי,

שכזקורןגבוהות,וקפיצותספליט ',ץסטר

 .ובאקרובטיקהבהתעמלות

V()C;L ;-האכזנותמכזוביליאחד IINC הואVILII \ 

NINJA , להקתו,הופעתאתאשרH()LISE ()F 

המצלמה,אוהקהלמולסטאטיותפוזות

השראהמקורהינההמושמעתוהמוסיקה

לאופןן, jכמו ·הכוריאוגרףשלוהתייחסות
ישהרקדניםולאיכותהריקודשלהביצוע

 .תפקיד

-המחולאמנותעלהטיל NINJAש-התפקיד
מבחינתלהקתו,אתהפכה-פירסומיכלישל

מסוגהלראשונה ,הפילוסופיתתהישתפ

יתרוןאיןזותפישהפיעל .במינהומיוחדת

אשריימקצועיים,"לרקדניםהכוריאוגרףבעיני

לימדואשראלהעלבמחול,שיטתיחינוךלהם

 HOUSE OFה-רקדניזומבחינה .עצמםאת

NINJA כדיעדמקצועיים""לארקדניםכולם

הםכישוב,אותםלראותללכתלךכ,ךשבא

אםבין ,הצופהנשיכזתאתלעצורכזצליחים

שלהםהמורכבתהאינטרפרטציהבכוח

התפעלותהכזעוררבכושרםאםוביןלמוסיקה

אלמנטים ,הופהיפסגנונותגופם.אתלהניע

 . BRE.--\K D.--\NCEאוליכזפית,ברמהאקרובטיים

STREET D:\NCE להצלחה,הרעבאתמשקפים

כזוזניםשהרקדניםהרצון,וכוחהעצמיתהדחיפה

רקדניו ,ואכןלקהל.אותםמשדריםולכןבהם

 .הואבדרכואחדכל-תופעההם NINJAשל

כישוב,המוכיחיםוכזוטוריים,פיסייםכשרונות

 n8nל 8ה j7 nוהו
שלהם,הביתבשכונותמשלהםיופיתחרויות

וטעמםסגנונםאתשישקפוקטגוריותולקבוע

באמנות.םה

שמקורוכזחוללסגנוןניתן V()C;LJINC ;הכזונח

VC)C;Lה-בסגנון IE הכזסלולבדוגמנות, 

תוךמענטזתהליכההםהעיקרייםשכזאפייניו

הכזרפקים ,הידייםכפותוסלסוליידייםהנפות

והתחרויותהתצוגהבתישרבוככל .והשככזות

ה-סגנוןהמשיךכך ,בהארלםהפניכזיות

ING דV(X;L ,כללית,הסכמההיתהשכןלהתפתח

הקהילהעםשכזזוההכזהשכל

האפרו-אכזריקניתההוכזוסקסואלית

להשפיעוכךשינויים,לחולליכולוהאסיאנית

 .כזעכזדעםבהכרהולזכות

ההומוסקסואליתהקהילהיצרהשבומהרגע'

שלה,האכזנותיהביטויכזסגרותאתוהאסיאנית

וסגנוןהאסתטייםהקריטריוניםהחלו

השינוי .חדשהצורהלקבלבמחולההתבטאות

ה-אכזנותבתדמיתהיהמיידיהכמעט

LJING GכVC . להציגכדירקלאשיכ(שורקדנים

התעשייהשלכזוצריהואתאופנה

אמיתיביטוילתתכדיאלא ,האריסטוקרטית

הגוףברחוב,וף""גהלדכזותפניםדותזהעכונטול

באופןוהכזגיבאנושי, ,ספונטניבאופןהכזתנועע

שלהשניהשלב .אותולסובבודינכזיכזהיר

C;L ;-המחולהתפתחות iINC )('\ שלשילובביטא

NINJA בלראשונהראיתי-D.--\NCE I)LACE , 

 .\ V.--\SHINC;T()N [).C .-בניסיוניתיאטרוןאולם

בעיקרהושפעה , 1984בשנתשהוקמההלהקה,

היהבהם ,ימיםאותםשלהדוגמנותמסגנון

NINJA כדוגכזן·והןככוריאוגרףהןכזשתתף

עלמולבשותהיוענקותחפושותתלבושות

בהליכהצועדיםהיוהם .הדוגמניתאוהדוגמן

שהושמעהמוסיקה,לצליליוכזענטזת,איטית

כלאהיתהכוריאוגרפיתמבחינהאולםכליווי,

מקורייםשחומריםלראותניתן ,כיום .היתה

 V()GLIINGה-מחולסגנוןאתאיפיינואשר

חומריםעםוגובשוסינתזהעברודרכו,בתחילת

עודמדגמניםאינםהרקדנים .יותרכזאוחרים

ניתו VOGUINGהמונח

שמקורומחוללמגנוו

 VOGUEה-במגנוו

 ,הממלולבדוגמנות
המיקריימהעשמאפייניו

תורמענטזתהליכה

ומלמוליידיימהנפות

המרפקימ ,הידיימכפות

והשכמות

כךרקדנים,לחנךאחתכ(שיטהיותרישנה

באופןמתקבלההופעהבעתהסגנונותריבוי

להסבירהכוריאוגרףשמטרתמכיווןמרתק.

שהואלמה VOGLJINGה-מחולהתפתחכיצד

הדגכזותוישכרונולוגיבסיסעלבנויהערבהיום,

הדוגמנותכמו ,המקורממאפייניאחדכלשל

קטעיועדמהכזוסיקה,ההתעלמותהסטאטית,

מדימאוחרות.השפעותשהםסוער,הופהיפ

ואופןדו-שיח,רקדניםשנימקיימיםפעם

 ,כאבספוגאירוני,ללעגשםהדבריםהעמדת

כזחולמקטלגתאשרהעולםתפישתאת

ליופי,הגדרותשלצרההיררכיהפיעלורקדנים

הואההגדרהעלעונהשלאמהכלושלפיה

לעקרוןמוקדשכולוהערב ,בכלל .נחותבהכרח

 .בשוני"הואייהיופי

 (j()NE ~ ivIICR()Iל- NJNJAשנתןבראיון

FRIEN[)S - Y()LJTH ivlLJSIC & CLJL'rLJRE , העיד

שואבהואכזהםההשפעהמקורותכיעצמועל

(שבוהאינדיאניכ(הכ(חולהחלושונים,רביםםה

שלאופיהכזיסטיים),אלמנטיםקיימים

וזרימהרכותבהשיש ,הלאטיניתהאכזנות

 ,האפריקאיתהמחולאמנותבתנועה,

רגלייםבעיטותהכוללתנועותמילוןשמאפשרת

 .פתאוםועצירותעוצכזהבעלותרקיעותחזקות,

 I:\J :" 27 .. \שאיכזץהפתוח"ייהראשגישת



הדרךלעיתיסהיאתיקצןבס,ידיעלןהן

מיעןטקבןצתיכןלהשבאמצעןתההיחידה

לכ(ןפע'הליכה .התנןעהדרךהןןייתהאתלמסר

באןפןלהתןןדעהיחידההדרךהינהזהכ(סןג

 ,התנןעהאמנןתדרךמןכר.ןלבלתילשןנהרגשי

לגישןרדרכיסלפתחאפשר ,ןהמללהצליל

 .האחרמהןתןלהבנת

אתביטןילידימביאאןפייניןת,ןבטכניקןת

ןאתאןתןהסןבבתהחברהאתהאמןתפישת

 .שלןהאמנןתיתהפילןסןפיה

מחןלשלהעיקריתמטרתןיןצרין,בעיני

לזהןתביטןילתתהיאהיןס V()GUINCiה-

הקהילהשלקבלתהאתןלקדסקהילתית

 .בארה"בהאפרן-אמריקניתההןמןסקסןאלית

WILII NINJA הזןהקבןצהלרצןןביטןינתן

כדייצרןשאןתההמחןלבאמנןתלהשתמש

היא ,ןנכןןאמנןת,זןעןשיסשאנןמהייגס :לןמר

להבסייען .מכיריס"שאתסממהאחרתאמנס

מחןלמשרתעצמית,להגשמהלהגיע

ההןמןסקסןאליתהקהילהאת V()CiUINGה-

אןלסב,"בארהןהאסיאניתאפרן-אמריקניתה

בהשישחברהכלכ(שרתהןאהמקרןברמת

לגיטיכ(ציהכ(עניקהןאכימיעןט,קבןצןת

חיןניתזןןלגיטימציההעכשןןי,למחןל

אתלהטמיעןלכןשרההחברהשללבריאןתה

כ(תןבהס.ןלהיטכ(עשבקרבההמיעןטיס

עכשןןייסכ(חןללמופעיהליכהידיעלהןעידן,ד

אמנןתןעסןלגדןללצמןחלהמשיךלןמאפשרת

האדסבקבלתהןהראש,פתיחןתגדןלתן.ןבכך

חןמותמיצירתלהימנעביכןלתןהןשהןאכפי

אמניסןלתחסלגדרלסןןג,שמטרתןןגמ

לשדר NINJAל-מאפשרתמזן,זןןאיכןיןת

איננן VQCilJINGה-כ(חןלכיהמסראתלקהל

המןכרןתהכ(חןלכ(אמנןיןתפחןתאןיןתרטןב

ןבדרכיסהכ(יןחדת,בדרכן ,סגנןןכללן.

מטרתו ,יוצריובעיני

מחולשלהעיקרית

היאהיום VOGUINGה-

לזהותביטוילתת

אתולקדםקהילתית

שלהקהילהקבלתה

האפרו-ההומוםקםואלית

בארהייבאמריקנית

rf 

RE זDANCE THEA מחולתיאטרון

[VJ[Broa:. 11ככ\ OOJ -nכגג
בהתחד~ותענבל

 65149אביבתלצדק,נןןה , 6יחיאלירח' IIענבל"בית
 03-5172704פקס. 03-5173711 , 5172758 ,טל

ןייחןדיתמקןריתתרבןתמייצגענבלמחןלתיאטרןן
ןאטרקטיביתעשירהמחןלחןןיתמציעענבל

האמנותיתהמנהלתעם

עובךמרגלית

 ~ 99S / 6לשנתרפרטיארקטעיעם

במחרוזתפנינים 22 •נוף •

הפחיםסימפונית •וחוהאדם /בראשית •

הזיבוק •נשים •

ראסהטבולה •אמהותארבע •

ירושלים •תימןשושנת •

וריחןשזב •יונהסעי •

בעזוהיהזה •

J,'y ,ב 17-ן!(ד 7}דן['ןסY בד'ס 7ה

 03-5172704פקס. 03-5173711 , 5172758 .טלהתיאטרווש-רדמבוהזמנותיםפרט



אבירם.יעקבצלם: '.גבשנהתלמידיםעבודת-קןמפןזיציה

ולמחוללתנועהמוריםלהכשרתמכינה

לבחינותנגשואשרללימודימ,למועמדיממיועדיממכינהלימודי
שיגשולפנינוסףמעשילימודמהמנדרשכיונמצאלמחוללמסלול
שנית.לבחינות

נוספימ.מועמדימיתקבלופנוייממקומותוישארובמידהרק

הבלסמקצועותשלמרוכזלימודבהללומדימלאפשרהמכינהמסרת
המכינהלימודימוסיקה.ויסודותהמודרניהמחולהקלאסי,

אחה"צ.בשעותבשבוע,פעמימשלושמתקיימימ

מעשיתובחינהראיוןעפ"ישתקבעבהתאמהמותניתלמכינההקבלה
איןוכןלמכינה,מועמדכללקבלהתחייבותאיןובמחול.בתנועה

במכינה.לימודיוסיומלאחרלמסלוללקבלוהתחייבות

ללימודימלהתקבלהמעוניינימבמכינה,הלימודימסיומלאחר
הקבלה,תהליכיבכללעמודחייבימולתנועהלמחוללמורימבהכשרה

אחר.מועמדככל

ולמחוללתנועהלמוריםהשתלמויות
למסיימיהמיועדותהשתלמויותמתקיימותהמכללהבמסגרת
ספרבתיבוגריבעבודה.נסייןובעליבתנועהלמחוללמוריממכללות

ראיוןלאחריתקבלובעבודהניסיוןובעליובחו"לבארץמקצועיימ
הלימודמקצועותאתלצרףיוכלוהמשתתפימכניסה.ובחינתאישי
הבאימ:הנושאיממתוךובחירתמהתמחותמלפי

ש"ש. 2מנס,דודההמורה:-גראהממרתהשיסת

בורשסייןאריההמורה:-במחולאימפרוביזציהשלושיסותעקרונות
ש"ש. 2

פרי.דנמרודהמורה:-הרקדןשלהיכולתשכלול

ש"ש. 2נהרין,צופיההמורה:-מחולבהוראתוגישותשיסות

ש"ש. 2בורשסיין,אריההמורה:-מודרניבמחולסכניקות

שומוס.נגההמורה:-לאבןבשיסתאנליזה

ספיר,תרצההמורות-אשכול-ווכמןבשיסתתנועהכתב

ש"ש. 4נול,רחלי

מוריםלהכשרתהמסלוללידמחולקבוצת
אריהשלהאמנותיתבהנהלתומחול,קבוצתפועלתהמסלולליד

בןרשטיין·

הביצועביכולתהמצטיינימובוגרימתלמידימלקבוצהמתקבלימ
לקבוצה.המיוןבחינותאתועברושלהמ

 03-6902351 , 03-6902325בסל.והרשמהפרסים

A \:נ 
מכללה
לחינון
סמינר
הקיבוצים

אביבתל
המסלול
למחול
ותנועה

ברעמיצורמרכזלתנועה:המכוו

בהט-רצוו.נעמיהמסלולראשולתנועה:למחוללמוריסהמסלול

מורימלהכשירנועדהלמחוללמורימהמסלולשלהלימודימתכנית
למחולחינוךשלהמיוחדימלצרכימבהתאמבנויהוהיאלמחול

ובביתהביניימבחסיבתהיסודי,הספרבביתהר,ןבגילולתנועה
התיכון.הספר

הסכניקותיסודותעלהאמוניממורימלהכשירהיאנוספתמסרה
מגמותלקליסתופתוחימבמחולהמקובלותוהמודרניותהקלאסיות

ותנועה.מחולוהוראתביצועשלחדשותושיסות

ההוראהמקצועותבשילובהאמנותית,והפעילותהמחולהתנועה,
מסרהמתוךלתלמידימ,נאותההכשרהסביבתמהווימהאחרימ,

שלהמ,והפדגוגיתהאסתסיתההבנהואתהרגישותאתלפתח
המקצועית.והיכולתהעצמיתהמודעותאתבהמולהעמיק

גוףובמדעיהחינוךבמקצועותידעהמסלוללתלמידמקנההתכנית
הבאימ:האיפיונימלפיובמחולבתנועההתמחותכדיתוךהאדמ

הנלמדותהשונותהסכניקותביןומעשירציףקשר'.יצירת
ולתנועה.למחולמורימבהכשרת

ידעעלמבוססתהלומדשלהסכניתהיכולתשיפור . 2
בהוראההאנסומיימבמושגימנכוןשימושתוךאנסומי-פיזיולוגי,

התלמי.דשלהנפשיימ-חינוכיימבצרכימהתחשבותותוך

ההכשרהתכנית

מערכתליצורהאפשרויותואתהידעאתלהרחיבהתכניתמסרת
רקעבחומרלעיוןהתלמידימולעידודהחשיבהלפיתוחגירויימ
ולעבודתנוהיצירתיתלגישתנוהחינוכית,להשקפתנוהנוגע

המקצועית.

בהיבסימהןעצמן,בפניכדיסציפלינותומחולתנועהלימודא.
מוסיקהאתני,מחולהמחול,תולדותהאדמ,גוף(מדעיהעיוניימ

בלסיסודית,(תנועההמעשיימ-מקצועיימבהיבסימוהןוכו')
וכו').קומפוזיציהמודרני,מחולקלאסי,

האמנותיתבפעילותהמשמשותוחינוךהוראהשיסותלימודב.
ולפיתוחהמתבגרושלהילדשלהקוגניסיביימהכלימלפיתוח
המקצועית.מיומנותוורמתהגופניתיכולתואישיותו,שלהרמוני

בהיקףיהיוהוראתמודרכיוהמחולהתנועהמקצועותלימודג.
אקדמי.חוגשלוברמה

עורכימוכןמ,תלמידילעבודותמיוחדתתשומת-לבנותנימאנו
השונימהמקצועותלשילובמשותפימושיעוריממיוחדותסדנאות
העבודה.שלהרצוףבמהלד



~ 

סטרלאלגמאת

בעברגלילי,איציקהצליחשניםשלושתוך

לפרוץשבע",ו"בתדור"ייבתבלהקותרקדו

כיוםונחשבבאירופה,העכשוויהמחוללחזית

החדשבדורביותרהמבטיחיםהשמותלאחד

בהולנד.המודרניהמחוליוצרישל

שנתשלהאחרונהבדקהנולדגליליאיציק

כילדשפיראבשכונתוגדלבת"א, 1961

מאודמרוחקתבסביבהמצוקה,למשפחת

מוסיקה.אובאלטכגוו "מותרות"מ

לבנון.במלחמתוהשתתףבנח"ל,שירתבצבא

ועסקלת"אחזרהצבאישירותולאחר

כלבים.ספרהיההיתרוביושונות,בעבודות

רקדמהוזמו ,העםלריקודיהתוודעזובתקופה

ממו·שלמהשלמלהקותיובאחת

 ITZIK GALILIןגליל'איציק

שוטאוליבךצילום,

ר-ח \

כשהציץ ,האמנותיהמחולאתגילהזהבשלב

שלבניהולה ," 11שבעייבתלהקתשללחזרה

למרותיותר.מאוחרזוללהקהוהצטרףפז,נירה

אתולמדיחסיתמאוחרבגיללרקודשהחל

 ,מעטותשניםרקהמחולשלהטכניהבסיס

לאחר .בארץהמקצועיבמחוללהשתלבהצליח

קצרזמוותוךדור",לייבתכמתלמדעברכשנה

 .הלהקהעםהופיע

ההתקדמותככוריאוגרף,כהצלחתוממש

לעבודמנכונותונובעתכרקדןגלילישלהמהירה

בכדישנדרשמהכלאתולעשותקשה

-וגופניתנפשית-לזריזותבצירוףלהתקדם,
ולבצעבמהירות,תנועהללמודלושאיפשרה

-1987בגבוהות.ומיומנותאנרגיהברמותאותה
שלבניהולואזשבע",ייבתללהקתגליליעבר

m העצוםובמרץהגופניתביכולתוובלט ,דביר

נודעהשתוכידזו,להקהרקעעלגםשלו

שלה.ובאנרגטיותבפיסיות

באירופהמזלואתלנסותיצאגליליאיציק

שנהאותהשלבקיץ . 1989בשנתלראשונה

ומוסיקאים GJלכוריאגנךפיביצועלקורסהגיע

הגיעגליליאחרים,רביםכמואנגליה.בגילפור,ד

ידועיםממוריםשיעוריםלקבלכדיכרקדןלשם

בקורס.לכוריאוגרפיםגלםחומרולשמש

המתלמדיםהכוריאוגרפיםאחדשלפרישתו

הפורמליתההכשרהאתלקבללגליליאיפשרה

 .ככוריאוגרףשעשההיחידה

עבודתואתויצרשבע"לייבתחזרגלילי

גבריםלשנימחולזהויידו-עת".הראשונה,

לעבודותבניגודשלר.וויליאםשללמוסיקה

בוסריצירתאינהיידו-עת"רבות,ראשונות

עלהמצביעובוגר,מקסיםמחולאלאמבטיחה,

לחזורגליליעתידשעליהןמהמגמותחלק

בתיחכוםהמשולבתפיסיותאחרים:בריקודים

אנושי.כיצורהרקדןניצבשבמרכזהתנועתי,

לו"תגידךאלוהים,אתכשתראויי

גליליאיציק ,חכהיכפך'גךקהים, ,גליליאיציק ,'כוך

" OU SEE GOD. TELL HIM ץ"WHEN 

CHOR.: ITZIK GALILI. DANCERS: ITZIIK GALILI. JENIFER HANNA 



II דן-עתII להקתשללרפרטןארנכנסII בת

ןהמןצלחהארןךהסיןרבמסגרתשבןצע ,"שבע

ב. IIבארההלהקהשעשתה

לרקדןדןאט-"קרטןן"אתןיצרהמשיךגלילי

ראשןןבפרסשזכהמס,ךעלמצןירתןלדמןת

 '." 90למחןלגןןנים IIבתחרןת

לכןריאןגרפיהלפנןתגליליהחליט 1991בשנת

עם ."שבעבת IIאתןעזבהראשיכעיסןקן

המנהללתפקידנהריןאןהדשלכניסתן

זןבלהקהנןסףיןצרכלכיהיהברןר ,האמנןתי

הדלןתהאפשרןיןתשני.במקןםתמידיהיה

כהצלחתוממש

ככוריאוגרף,

שלהמהירה

ההתקדמית

גלילי
ניבעתכרקדן,

קשהלעביד
מהכלאת

מנכיניתי

ילעשית
להתקדם,בכדי

לזריזית

שנדרש

בציריף

יגיפניתנפשית

לי שאיפשרה

תניעהללמיד

איתהילבצעבמהירית,
אנרגיהברמית

גבוהיתימיימנית
השאירןלאלהציעהישראלילמחןלשהין

אןתןהביאןשלןןהכשרןןשהאנרגיהלמיברירה

גלילישנים.בשלןשעבןדןתמעשריםיןתרליצןר

ככןריאןגרףעבדןשםבאמסטרדם,התמקם

העלהןכןבאירןפה,שןנןתלהקןתעםעצמאי

קטנים.בתיאטרןניםיצירןתיןשלערבים

םירקדנעםיחדנןצראלהערביםמביןהראשןן

לארצםןחזרןבישראלשרקדן ,הןלנדים

 .המפרץמלחמתבתקןפת

עבןדןתןיצר ,-1992בבישראללעבןדחזרגלילי

שבע",בתאנסמבל IIןשבע",בת IIלהקתעבןר

מסיבת IIאתיצרהלהקהעבןראז.שהןקם

מחןלקטעישכללריקןדשלי",הקטנההגינה

בימתיןתהמצאןתבצד ,מתןחכמיםקבןצתי

 ) IIפנימיןת II (אבןביםעםמחןלכמן ,מפתיעןת

טרקטןרים.צמיגישלמנןפחים

אלמנטיםזהבמחןליש IIדן-עת IIב iכמממש

אתבןרןאים "ב"קרטןןןכמןביןגרפיים,

להתנסןתשלןןהדחףגלילי,שלהיצירתיןת

בימתית.הבעהשל(ןמשןנים)שןניםבאןפנים

אןלםבגימיק,לעיתיםגןבלתזןיצירrויןת

ןפיתןחמחןלןתיןשלהעשירהתנןעתיהתןכו

בראששהןא,גליליעלמעידיםהקןמפןזיציה

 .מחןלןתיןצר ,ןבראשןנה

אזןרלמצןאמצליחהןאהטןבןת,בעבןדןתין

התנןעההבימתיןת,ןההמצאןתהיצירתיןתבין

רקאינםאלהבמחןלןתהדןאטיםןהאנןשיןת.

עימןתמפגש,אלאלשנייםמשןתפתתנןעה

סבטי(גבריאכ ,ד(ןלר ,גכיכיאיציןל ,'כור ,"דרכוינסיי

CINDERELLO", CHOR.: ITZIK GALILI, DANCER: GABRIELSOBATIN " 

בהןנגריה,להקןתעבןרעבןדןתיצרגלילי

בהןלנד.ןכמןבןפןרטןגל ,קנדה ,דנמרקגרמניה,

היאכה,עדביןתר,השאפתניתעבןדתן

II סינדרלןII , לצלילישלםערבשלבאלט

II סינדרלהII באלטעבןרפרןקןפייב,של

שןןייץ. ,נבה'בז IIתיאטרגראנד IIה

ספק-ספק-לטיפהאןתהשניים.ביןןשילןב

המפגשיםאתמאפיינת IIדן-עת IIמסטירה

מרתקכזה,מפגששלן.במחןלןתהאנןשיים

 ,האנסמבלעבןרשיצרבמחןלישןמסתןרי,

II הפרפראפקטII -אשהגברים,לשנימחןל

 .מןסיקליליןןיללא,בנייןלבניןערימת
כלןאאסירהןאסינדרלן ,גלילישלבגרסתן

המתעמריםמרןשעים,פןשעיםשלןשהעםבתא

 .ענקיתרגלכףלןשישבגלללןןלןעגיםבן

חלןמןת ,בדמיןנןתמפלטמןצאסינדרלן

כףישלהשגםנסיכהעלמהןאחתןאגדןת,

 ...כזןרגל

II הפרפראפקטII להקתידיעלבןצע

II סקאפינןII הכןריאןגרפיהבתחרןתההןלנדית

אהבןהצןפים .-1992בבחרןנינגןהבינלאןמית

 , IIהקהלאהדתפרס IIבזכהןהןאהריקן,דאת

מדידןמהשהןאחשבהשןפטיםאחדאןלם

צעירבלגיכןריאןגרףידיעלשנעשהלריקןד

(שגליליהבלגיהכןריאןגרףגםכן.לפניכשנה

אןתן .בלבניםהשתמשכלל)הכירלא

הןאכי-בכתב-יןתרמאןחראישרכןריאןגרף

מדמיןןיןתרגלילישלבמחןלשישמןצאאינן

אפקט IIןנעשהכברהנזקאך ,לעב(דתןמקרי

מהשןפטים.בפרסזכהלא IIהפרפר

אינןכללןבדרךשמרין,עלשןקטאינןגלילי

היאהבאההעבןדהעבןרן .מעבןדןתיןמרןצה

שלןהכןריאןגרפיתהאמירהאתלחדדהזדמנןת

ליצןרהספיקכברהןאאמינןתן.אתןלשכלל

בהןלנד:הבכירןתהלהקןתכלעבןר

נדרלנדס IIה ,"הלאןמיהבאלט II ,סקאפינן""

כשלא .חרןנינגןשל IIרפלקס IIןה "תיאטרדאנס

 31עצמאייםרקדניםקיבץלהקןת,עבןריצר



העיקרןןמכיסן.שמימןבערביםעבןדןתןהעלה

בכלןלעבןדהמןמנטןםאתלהמשיךהןאשלן

כיאפשרןתיןצרתשלןהערביםהצלחת .תנאי

ממסדית.בתמיכהשתזכהקבןעהלהקהתןקם

שהםריקןדין,שלהאןפייניםהמרכיבים

ןהביקןרת,הקהלבקרבלהצלחתןהסיבןת

לדעתי:הם,

אנרגטימאן,דאתלטיהרקדן,גליליאיציק

באןתאלהתכןנןת .מצןינתתיזמןןיכןלתןבעל

לגליליישאךיןצר.שהןאבתנןעהביטןילידי

קפיצןתשלצדכךמאן,דרחבדינאמימנעד

פשןטןתתנןעןתגםישאקרןבטייםןגלגןלים

דרמטיאפקטליצןרשמצליחןתןמינימליןת,

השפעןתשלןבתנןעהמגליםלעיתיםחזק.

בתנןעהקןיןתרדןרשגליליאךנהריניןת,

זהמןגדרת.יןתראצלןןהגןפניןתןבתבנית,

להםשיש ,באירןפהלרקדניםמאןדמתאים

רקדניםקלאסי.בבאלטחזקרקעכללבדרך

 ,מענייןאתגרגלילישלבתנןעהמןצאיםרבים

ןמעברתמןרהללאאףאיתןלעבןדןמןכנים

המקןבלןת.לשעןת

רביםלכןריאןגרפיםבניגןד-הכןריאןגרףגלילי

בעלןתעבןדןתלחברמצליחדרכם,בתחילת

מעטאצלןישמןרכבים.תנןעתייםמרקדים

שהןאהקבןצתייםןבריקןדיםאןניסןנן,מאןד

בריקןדכבר .ןייחןדיהכרחירקדןכליןצר

הגינהיימסיבת-שעשההראשןןהקבןצתי

ןמהניםמןרכביםקטעיםיש-שלי"הקטנה

רבתנןעתיקאנןןכמן ,הקןמפןזיציהמבחינת

קןלי.

לזהןתןניתןרבןת,עבןדןתכאמןר,יצר,גלילי

שבהןאאךאצלן,ןכןריאןגרפיתנןעתיסגנןן

אמצעיםשלשןניםסןגיםןמנסהןמפתיע,

במחןללמשל,ןמןסיקליים.תנןעתיים ,בימתיים

בתנןעה ,נשיםשלישייתמציבהןאייטרקידןס"

בריקןד ,כמן-יפניבקצבןמינימליסטית,איטית

במחןל ,זאתלעןמתןסגןר.אינטימי

" TO TOPOORAPHY TOO ", ניכןר,המביע

 ,זןגןתארבעהמןפיעים ,ןארןטיקהתןקפנןת

ןאלימה.מהירהאקרןבטית,בתנןעה

הבנייןלבניהבימתיים:באמצעיםגיןןןגםיש

הרגלכף ,המןסיקהנטןלהפרפר"ב"אפקט

ןעןד.ייקרטןן"בריקןדשהןלבשהמגןמיהענקית

לליןןיבטקסטלהשתמשגםמהססאינןגלילי

אלןהים,אתייכשתפגןשבדןאטכמןהמחןל,

המחןלבתחרןתהןפיעאיתןלן",תגיד

 .-1994בדללסןזןבמרכזהבינלאןמית

שמדגישים ,בתקןפתנןרביםליןצריםבניגןד

הרקדן,שלרגשיתהבעהמעןדדיםןאינםניכןר

תחןשהשןלטתגלילישלהמחןלןתברןב

רגשיתמןטיבציהישלרקדניםמאןד.אנןשית

הןאהמפגשהבמהעלנפגשיםןכשהםבתנןעה,

שמלןןיםלטקסטים .פןנקציןנאלירקןלאאישי

גןרםאינםהםמשמעןת,ישמהמחןלןתחלק

גלילירבים.כןריאןגרפיםאצלכמןמןפשט

משמעןת,להיןתצריכהשלאמנןתמאמין

אתהמקבלישבבחינתרקלהיןתלהןשאסןר

ייכשתפגןשבדןאטבלבד.הצןפהדרךמשמעןתן

ללכדןניסיןןמסרישלן"תגידאלןהים,את

אך ,נאיןןילהיראןתעשןיזה .טקסטעםתנןעה

שכלהציניתמהרןחשינןי ,הפחןתלכל ,מהןןה

גלילישלהאמירהזמננן.בןלמחןלאןפייניתכך

אמיתי.ממקןםבאההיאכיבנאלית,אינה

ןאישייםגרפייםביןאלמנטיםגםמכניסגלילי

למחןלןתין.מאןד

בשמירהטמןןהצלחתןסןדעצמןגלילילדעת

שאינםןמןסדןתאנשיםעםגםתקשןרתעל

פןסקתבלתיבעבןדה ,בהבטחןתיהםעןמדים

\ים, Vקהתנאיםאםגםעצמייםרחמיםןללא

המשתתפים.כלעםחיןבייםאנןשןביחסי

עללשןבשמחגליליעםשעבדמיכלכמעט

בפירןתלחזןתשנןכללקןןתרקנןתר .החןןיה

בישראל.גםיןתר,תכןפןתלעיתיםדתןעבן

בפרסגליליזכה-1994ב

ION זcPHILIP MORRlS SELE היןקרתי

 ,שםשעתידןןדןמהבהןלנ,דהשנהככןריאןגרף

ישראלעםןהקשרשלןהשןרשיםכיאם

איציקעשהלהןלנדכשעברמאןד.עמןקים

איןהיןםשגםרקןחבל-נבןנההחלטהגלילי

 ~מקצןעית.מבחינהכאןלחפשמהלן



ווכיןע"שכיוושליםולמחוללמוסיקההאקזמיה
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF MUSIC AND DANCE 

-למחולהספרביתמייסדת nנו
לוי-אגרוןחסיהפרופ'

למחולהספרביתראש

-למחולהפקולסהודיקאן
גלוקרינההגב' הספן

למחול
למחולהפקולטה

התיכוןביה"סשלהמחולמגמת

בקונסרבטוריוןהמחולכתות

באקדמיהלמחולהפקולסה
הוראהותעודת B. DANCEבמחולבוגרתוארמעניקהלמחולהפקולטה

אולמחולבחוגלימודשנותארבעשסייםלסטודנטהחינו,ךמשרדשל
תנועה.וכתבלתנועהבמסלול

כהןבתיהגב'החוג:ראשמ"מ-למחולהחוג

לקשתייחשפואשרוכוריאוגרפיםמוריםרקדנים,להכשירהחוגמטרת
ההוראההביצוע,בתחומיהמחולבעולםהקשוריםנושאםשלרחבה

והיצירה.

והמיומנותהביצועבמקצועותיסודיתהכשרהיקבלוהחוגתלמידי
וסגנונות:שיטותשלמגווןמעמיקהבצורהוילמדו

סדנאות.רפרטואר,ג'אז,ספרדי,אופי,מודרני,קלאסי,הביצוע:בתחום

כוריאוגרפיה.תנועה,אימפרוביזציה,היצירה:בתחום

השונות.הגילשכבותעםבהוראהוהתנסותהכוונההזוראה:בתחום

חץעמוספרופ'המסלול:ראש-תנועהוכתבלתנועההמסלול

רחבהתנועתיתהתנסותתוךלתנועהומוריםרקדניםמכשירהמסלול
וביצועקריאהכוללים:הלימודיםאשכול-וכמן.תנועהבכתבוידע

הרחבתוביצועם,ריקודיםחיבורתנועה,תהליכיושימוררישוםמהכתב,
שלההיסטוריהשלו,התנועהואפשרויותהרוקדשלהתנועתיהדימיון

בשיטותהתנועהעקרונותהכרתבנש,כתבלבן,כתבתנועה,כתבי
כהןבמברידג,'ב. ,אידוקינזיס(פלדנקרייז,היכולת""שיכלולשלשונות

 . 20ה-המאהשלריקודבסגנונותויישומםואחרים)

המחול,תולדותכאנטומיה,אקדמייםמקצועותנלמדיםבפקולטה
ושימושיצירותהערכתהעשרים,במאהמחולוהאזנה,המוסיקהיסודות

עיצובישראל,במסורתהמחולמורשתעתיקים,מחולותנקישה,בכלי
וספרות.פסיכולוגיהאנגלית,ותאורה,תפאורה

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

הופיעההקבוצהירושלמית.ייחודיתמקצועיתלהקהבמסגרתלהופיע
לוי-אגרון.חסיהפרופ' :האמנותיתהמנהלתובחו"ל.בארץ

כניסהבחינות

מיוחדמועדאפריל.מחודשהחלמתקיימותמעשיותכניסהבחינות
האקדמית.שנה"לבתחילתיתקייםלמחוללפקולטהלמועמדים

האקדמוהשלידהתוכוןבבוה"סלמחולהמגמה
בן-צבילאההגביפרלשטיין,טליההגב'המגמה:מרכזות

להגישאישורשקיבלבארץ,הראשוןהיההאקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
במקצוע.בגרותלבחינותלמחולבמגמההתלמידיםאת

מחולקלאסי,בלט :הבאיםהסגנונותאתכוללתהלימודיםתכנית
ועדותעםריקודימוסיקה,ג'אז,המחול,תולדותאימפרוביזציה,מודרני,

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

מהםוחלקהגבוההבאקדמיהלמחולבפקולטההצבאי,שירותם
 .ובחו"לבארץמחולללהקותמתקבלים

הקלאסיהבלססדנת
בירושליםהאקדמיהשלידהתיכוןביה"סשלהקלאסיהבלטסדנת

אימופייבה,נינההגב'שלעלייתהבעקבות 1991-בהוקמה
שלהאמנותיתהמנהלתבמוסקבה,בלטהבולשוישלהפרימה-בלרינה

הסדנא.

ולהכשירםמצטייניםרקדניםלטפחשמטרתוביצועגוףמהווההסתא
אמנותית-מקצועית.קריירהלקראת

הקלאסי,הבלטשלהמפוארתהמורשתעלמתחנכיםהסדנארקדני
נבחרים.רפרטוארשחזורבאמצעות

זמןתוךוזכוובתל-אביבבירושליםרבהבהצלחההופיעוהסדנארקדני
הביקורת.לשבחיקצר

האקדמיהשלידבקונסרבסוריוןהמחול
שילוחבינההגב'מרכזת:לוי-אגרוןחסיהפרופ'אמנותי:ניהול

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

עברואשרתלמידים,באקדמיהלמחוללפקולטהמתקבליםשנהמדי
 .התיכוןוביה"סהקונסרבטוריוןמסלולאת

במחולקוץקורסי
פרלשטייןטליההגב'מרכזת:גלוק,רינההגב'ת:יאמנותלת.מliנ

הציבוריתהמועצהבשיתוףהמתקיימיםבאקדמיה,הקיץקורסי

ומיועדיםבינלאומימוניטיןהשניםבמשךרכשוואמנות,לתרבות
מתקדמים.ולתלמידיםלרקדנים

קיץקורס . 4.8.95עד 23.7.95בתאריכיםהמחולקורסיתקייםהשנה
21בתאריכיםבתנועה .7.95 -9.7.95 . 

לכוריאוגרפיםמיוחדתסדנת-קיץלראשונההאקדמיהעהימצהשנה
 . 4.8.95עד 23.7.95בתאריכים

בטכנולוגייתבשימושתעסוקשריר,יעקבהכוריאוגרףבהדרכתהסדנא,
שחוברהכוריאוגרפיהיציגוהמשתתפיםכוריאוגרפיות.ליצירתמחשב

 .ובסטודיובמחשבבמקביל

 . 02-759940טליהקיץ:לקורסיוהרשמהפרטים

בירושליםהאקרמיה ·שלידהתיכוןביה"סשלקלאסילבלטהסדנארקדניות

 GIVAT RAM CAMPUS. JERUSALEM 91904. FAX . 02-527713פקס. TEL . 02-759911טל. 91904רםגבעתקאמפוסירושלים,



י
וןרדחנןמאת

-שלןיצירתיתאיכןתאןתהןגםאיננן.סתר
 ,הקטעיםהיצירןת,רקנשארן .עןדאיננה

נשארה-מכליןתראבל ,העבןדןתההקלטןת,

 .שלןןהמיןחדתהנפלאההמןסיקה

,השייךמלחיןעןדסתםאיננןסתרמרדכיכי

הןאהישראלית.המןסיקהשלהמייסדיםלדןר

מהמכלביצירתןשןנה ,ןבדןרןבמינןיחידהיה

בישראל.שנכתב

כאשרמגירה.לשןםלשייךאפשראיסתראת

הידןעהגדןללזיןףקןרבןנפלןסביבןכןלם

הישראליתבמןסיקהתיכןני"היםייהזרםבשם

פניםלהעמדתשייךהיהלא .שםהיהלאסתר-

ראשיתבתקןפת ,רביםמלחיניםכאשר .זן

במןסיקהלשלבצריכיםשהםחשבןהמדינה,

היהלאסתר-ןהטחינההחןמןסאתשלהם

ןהתפללןלפתעפנןאחריםרביםןכאשרשם.

סתרשםגםבמןסיהק,הדןדקפןניהשללמןלך

 .היהלא

חשבן-50ןה-40השנןתשלישראלמלחיני

סתראבלייאנחנן",בלשןןלזברצריכיםשהם

בשםעצמןדיבריחי,דראשןןבגןףלדברנהג

סגנןנןעםיחי,דלבדן,מןלםניצבבלב,ד

מטעןיןתרהיהשלןהאישיב"אני"כי .המיןחד

ןהתבןננןתהבעהיכןלתכשרןן,השכלתי,

 !אנחנן'"המקהלתבכלמאשר-מעמיקה

לנסחכדיהתאגדןישראלממלחינירביםכאשר

הןא ,במןסיקהאידיאןלןגייםמניפסטים

 .מאשכמןמהםהתרחק

המןסיקהגםהיתהצנןעה ,בחייןסתרהיהצנןע

היתהלהיפ,ךרזה'!ייהיתהלאהיאאבל ,שלן

בדןרכי .מקןריפרץשלעצןמהחיןניןת.בה

סתרייזכרהישראלית,המןסיקהשלהמייסדים

 .שלןבמקןריןתתמיד

היצירהבהיכלמיןחדמקןםשמןרלסתר

שחןקהמזרח"ייכןתלהמןשגאפילן .הישראלית

להבהרתהןלמתמטפןרהןאינןזה,במקרהמדי

 .בארץהמןסיקליתליצירהסתרשלתרןמתן

מסןים,לזרםשייךהיהלאמעןלםסתר

שריחמהכל .כלשהןרעיןנילחןגשלאןבןןדאי

להרחיקעשןיהיהממנןנדףלמיניהםייייאיזמים

ניצבתמיד .רביםקילןמטריםמרחקאןתן

ללאאךסגפן, ,אינדיןןידןאליסטהצ,דמןצןפה

פנים.העמדת

34 

מידתלצלחת.מקןרבהיהלאמעןלםסתר

לקלףהיכןלתבמןסיקה,שלןהאינטנסיביןת

בחןמרקיצןניתבחסכנןתןלטפלהקליפןתאת

לןכשעשןאפילןשלן.ההיכרמסימניאחדהןא

מרתההאגדיתהכןריאןגרפיתעםהיכרןת

עשהלאעשתןנןתין,אתאיבדלאהןאגראהם,

לכתןבסתרזכהחן.למצןאכדידברשןם

שלהגדןלההגברתשללעבןדןתמןסיקה

זכתהגראהםמרתהגםשנימצדאבל ,המחןל

מןסיקה.להכתבשסתרבכך

כי .אצלןאןתהמזמינההיאלמהגםידעההיא

היאשביצירההארכיטקטןרהסתראצל

גםבהשישמןסיקהזן .שלןהמןסיקהתמצית

גם-בנןסףאבל .ליריןתגםדרמה,גםזרימה,

ןנפחפלסטיןתבהשישמןסיקהשלמקןריןת

 .דןפןיןצאי

סתרעםמיןחדראיןןערכתי 1978באפריל

בראיןן .שלן "הטריןיישלהבכןרהביצןעלכבןד

ישראמיתי,מאן,דאישי ,כדרכן ,היההןאזה

הראיןן .שלןהרנטגןצילןםאתהציגכמןןישיר,

ןהמקןםהזמןזה !'משא"בבשעתןפןרסם

היהסתראז .ההןאהראיןןאתןלפרסםלחזןר

מדרךטפחבפנינןחןשףןהראיןן ,במיטבן

 .שלןהמקןריתהחשיבה

קןלןתכשמסביב ,היןםשלבעןלם :.ח.ו

-ןנפלאיםחדשיםצלילמקןרןתן"רעשים",
אלה?מכללהתעלםיכןלהמלחיןהאם

עםלהיןתהרןציםמלחיניםשי :.מ.tו
 .עצמםעםלהיןתהרןצים ,אחריםןיש ,התקןפה

זהןהןא ,ןנעלםשהןלך ,שיישלסןגגםאןלייש

נמצאהןאכיאםהתקןפהעםלהיןתהרןצה

 ,לתקןפהמחןץלהיןתיכןלהןאאיןעצמן.עם

הןאןאז .עצמןעםלהיןתמןכרחהןאאם

התקןפה,שלהחיצןנימהצדלהתעלםמןכרח

הצליליםומאימהרעשיםכלןמר

למןסיקהשייכתשאיננהןמהדיסהרמןניה

גםלהתעלםיכןלאינןהןאאבל .ישירןת

רעשיה,עם ,התקןפהשלהאמןציןנלימהעןמס

ןמשפיעיםמעיקיםשהםלה,מסןיםביטןישהם

 ·עליך

לאאבל ,הזןבתקןפהשחייםלאלהשייךאני

שהתקןפהמהאתחןמריתלצלםלנחןץםירןא

יןצרכשאתה .הרעשיםמבחינתמספקת

 ,מראשאןתהלשמןעצריךאתה ,מןסיקה

אתשןמעאינניאני .עצמךבתןךאןתהלבנןת

הרי .עצמימתןךהאלקטרןנייםםיהכל

הצליליהניסןי .אןתימענייןלאהאקספרימנט

זהאןתישמענייןמה .אןתימענייןלאכשלעצמן

בתןך "אנייישלזהבמקרהמסןים.ביטןי

 .הפןנטי ,המשחקיהצדןלא ,נתןנהתקןפה

 .ת.הצןרניןעלרבדגשישביצירןתיך :.ח.ו

 ,מןטטה ,ריצ'רקארכגןןמהיצירןתחלקאפילן

עלמעיזים ,לתזמןרתהןןאריאציןתשאקןנה,

הצןרהמהי .הארכיטקטןניהאלמנטהדגשת

כתיבתך?בדרדמשמעןתהןמה ,במןסיקה

 .במןסיקהפרמטרעןדאיננהצןרה :.מ.tו
ןמהבתןכךשישמהשלנתזהיסהיאצןרה

רקיןצאאני .היצירהמתהליךכתןצאהשיןצא

אתמקבלהזההתןכןמןשיןצאןמהמהתןכן,

דברכאןאין .צןרהמעצבלאאניהצןרה.ממד

אם .להיתחבמחשבהאןתןבןנהאינני .אפריןרי

 ,באלטלהיןתאמןרהתהישה ,השאקןנהאתיכ

 .הןןאריאציןתשלדיאהיאבתןרלקחתי

שםישכיאם ,צןרהאיננןשליהריצ'רקארגם

אחדפרקלמעשהזהאבל .ברןריםדיפרקים

קצתאיההתרחשןתןכל ,התרחשןיןתעם

ןלאפנימיתתןצאהזן .ההצללהבתןךמןגבלת

 ,אלהרןתיציישכתבתתקןפהבאןתה .רצןנית

 .הילןןאריאצזקןקהייתי-כןאחריגםןאןלי

הבלטתעםאחת,יסןדיתלמהןת ,כלןמר

עלתהמכךכתןצאה ,שלהשןניםאספקטים

 ,זקןקהאצלילצןרההגישה .אציהנהןןאר

בעיהלאזן .פסיכןלןגילניתןח ,כנראה

 .אסתטית

אצלםיהלימןדשלההשפעהלאזןהאם :.ח.ו
התקןפהכלירפןאןלי ,בפריסבןלנז'הנאדיה

 ?להןהגדבעירההיא

נאדיהשלהשפעתהזןהיתהאןלי :.מ.tו
הטרןם-לחןמרשלההניתןחעםה'בןלנז

עלהדגשןעם ,"פירמןסהקנטןסיי ,בארןקי

אחדמחןמרלעשןתשניתןןמההחןמראחידןת

השפעהלאזןאך .אןתןלהפריחןכיצדןיחי,ד

זן ,למדיפרןעההיתהתקןפהאןתה .ישירה

עד 20cהשנןתמאמצעשהשתרעהתקןפה

 .השנייההעןלםמלחמתלפרןץכמעט

 "הנאן-קלאסיתיישנקראתהתקןפהזן

כתבשסטראבינסקיתקןפהאןתה .במןסיקה

אדיפןסייכמןשלןהנאן-קלאסיןתהיצירןתאת

נתןןסגנןןעלבנןיןתהיןאלהיצירןת !'המלך

שהיהןןלקחתנטןמלחינים .נתןןחןמרעלןלא

היתהזן .עצמםאתעליןןלהלביש ,בעברתקןע

צאןישמעטיםרקןהיןקשהמשברתקןפת

 .להיפגעיבלממנה

שנברגשלהדןדקפןניההיתהאחדמצד

אני .לחלןטיןמקןבלתהיתהשלא ,ןתלמידין

ןןברןעלשנים.חמשבפריסהייתיכיזאת,יןדע

של.סיבפרמנןגןשהיהמי .לדברמהאיןבכלל

פחןתגםהיההןאכי ,ברגאלבאןהיהאז

 .קןנצפטןאליתןמבחינההצלילמבחינתקיצןני

שמעתי 1934בשנת .לאנשיםהגיעהןא

היהזה .שלן "הליריתהסןןיטהייאתלראשןנה

 .קןדםזאתהכירלאאיש ,חידןש

הגישההיתהזן .קןדםהיה "ה"דאדאאבל

שלהמארש'ם .במןסיקההסרקסטית

המקןבליםהמארשיםלפינכתבןסטראבינסקי

עלהןאכשהדגש ,האשמכבישל

 "דאדא"ההיהזה .שלהםהקריקטןריזציה

 .אזשלהמןסיקלי

הרגשההיתהזאתבכל .-20הנןת.שהיןאלה

ישירהמשךהיהלאכי ,משברשלמאןדחזקה

הקןשלשבירההיתהפה .מהאימפרסיןניזם



עלדןברכןןעלסגנןנית,בעיההיתהזןהזה.

מההביןלאבעצסאחדןאףהסגנןן,אחדןת

 .זה

האחרןןבעשןרשהגענןהטןעניס,יש :.ח.ו

שללמןסיקהמאשריןתרייהןןיה"שללמןסיקה

ןטןעניסזןלגישההמתנגדיסןישייהתהןןת".

יןצריסאלא ,מארגניסאיןהמןסיקהשאת

מתהןןת.סטרןקטןרןתבתןךגרעיניסגרעיניס

אלה?לגישןתשלךההתייחסןתיהמ

 .שןנןתהןהמןסיקליהחןמראלהגישןת :.מ.ס

המשחקןאתהצליליסאתרןאההאחת

כלןמר ,חןןייתיבדברמטפלתהשנייה .בצליליס

ןכךהיצירה.אתמןלידהןהיאישנה,החןןיה

מהזהעצמך.שלהיצירהשלהמיילדאתה

לךישאסהשנייה.לגישהשייךאני .לישנראה

למסןרהדרךהריצןרה,בעלתלאןהיאחןןיה

המןסיקלית,בצןרהאןתהלעצבהיאאןתה

קיימתשהיאיצירהאין .למעשהאןתהליילד

זהארגןן .ארגןןהיצירהאיננןתהליך .מראש

רקהארגןןאתמקבלאנימיסןדן.שכלתנידבר

 .לצליליסהחןןיההעברתמבחינת

ןזהסטרןקטןרןתשבןנההןאהשכלתניהדבר

בנייהזןיצירתי.לאזהלדעתי .ליזרמיסןדן

האלההדבריסאתשעןשהמהןזהסתס

בלבד.שכלתניזהדברכיןלעקריס,לקריס

 .מקבלאינניבןלזשלזןגישתןכלאת

כל .האמןציןנליןתהיאזןלשכלתנןתהאנטיתזה

בצןרהלהתבטאשןאףהןאאסמאיתנן,אחד

קייסלהיןתיכןללאאתהצןרה.יןצרשהיא,

אך .מבקששאניהאןרגניהדברןזהצןרןת,בלי

שכלתנייס.לפסיסהעברתןלא

יהןדייסמןטיביסשלהמןשגהאס :.ח.ו

המלחיןשלהביקןרכרטיסלהצגתרלבנטי

 :אמרהןרבאטמילןהיןגןסלביהישראלי?

 ,לאלתןדהכבר,השתחררהיןגןסלביייהמלחין

אתיצירהבכללהציגשעליןמהתסביך

ציטטהשלבדרךשלןהלאןמיהפספןרט

זה?עלדעתךמהפולקלורית'!

 .הזןהדעהאתידייסבשתימקבל.:אנימ.ס
כרטיסאתקןדסקיבלתילאשגסמפני

ישביצירתיכיאסייפןלקלןר",שלהביקןר

זהכלכמטרה.זאתקיבלתילאאךפולקלור,

אתמייצגאחדכללדעתימאוד.מיושןלינראה

זהידיעל .פנימיתהתייחסןתידיעלשלןהארץ

ידיעלדןןקאןלאן ,הזההעסמתןךחלקשהןא

הפחותהדברהואכי ,הפןלקלןריהמןטיב

ביןתר.הפשןטהדברזהעמניין,

לאגסדבר,לשוסשייךהייתילאפעסאף

הזןההגדרהכל .תיכןני"יס IIקרוישהיהלזרס

בןןדאיתיכןניתהיסהאמנןתמלאכותית.היתה

בצורתשלאבוןדאיאךלעצמה,קיימת

נגמר,זהבמיליס,זהאתשניסחוברגעייהורה'!
 .זהאתניסחןןלכן ,קןדסנגמרשזהאו

אניזאתניסחןברןדןמכסכשמןסקןביץ'גס

ןרדןד.דללינראהזהכימאו,דמזההסתייגתי

אז :אותןשאלתימוסקוביץ!עסשיחןתליהיו

ייטוקטות, :אמרוהןאלהיןת?צריךזהמה

חמשאחת,טןקטהכתבת ,טןביבשןת. ,'סקן'

יהיהמההשישית?עליהיהמהאךטןקטןת,

אזהיההזההענייןשכלחןשבאניהלאה?"

היהזהמאןד.פשטניהיהזהאןפנה.שלדבר

נאן-שלבנןסחמשהן ,ברןרדברלהיןתצריך

 .-40השנןתשלביצירןתתסתכל .פרימיטיביןת
ןהמןטטןתלשבתייהקנטטה"אתכתבתיאז

 .הזההדברמןכלןסבהןשאיןהמקהלהעס

מןטיביסאצלךישזאתןבכל :.ח.ו

מןטיביסבמיןחד ,המזרחעדןתשלמהמןסיקה

 ,צברעט 9,כ-רןסיiב,ילידמגיעאיך .ספרדייס

הזה?לחןמר

מרןקן.למעשההייתימצרפתכשחזרתי :.מ.ס
היהזה ,לפריסכשבאתישניס.חמששסהייתי

עדפריסאתהכירשלאןמי ,ןמלןאןעןלס

 MORDECHAI SETER ,ךתסימךדכ

האמיתית,פריסאתמכירלא ,המלחמה

חמשישבתי .שאיננןעןלסזההיוסהגדןלה.

 ,לקלןטשיכןלתימהכליןקלטתבפריסשניס

כמהפיפרןבינציאליממקןסבאתיסןףסןףיכ

הפילהרמןניתוגסרדיו,בליהיוס,שהואממה

 .נןסדהטרס

 ,לקלןטמסןגלשהייתימהמכלשקלטתייאחר

מטעמיסןלאלחזןר,מןכרחשאניהרגשתי

שייתןלמקןסלחזןרמןכרחאניאלאלאןמייס,

לאיזהלהתייחסאןכלשאנימסןיס,מקןרלי

לעשןתיכןלאנישאמנסיצאפתאןסכי .מקןר

שנקראלמקןסשייךלאאבל ,דבריסמיניכל

ללשןן ,למקןסןמסתגלשסחישאניככל .פריס

הרגשתימתרןקן.אניכךהצרפתית,ןלתרבןת

אוןיר.לישחסרמזה,נחנקאניכאילן

חזרתי .מןגדרמשהןמצאתילאכאן .חזרתי

בעיקרכאןהיה .השנייההעןלסמלחמתערב

אדמןןזעירא,שלתקןפתסהעממי.השיר

עסנפגשתיאותי.עינייןלאוזה ,ועמירן
עלאידלסןןשלספרלינתןןהןאסטןצ'בסקי

דיברןזה ,ספרי-המזרחשלהמןסיקהשקרןימה

ללשןן 'ההתייחסןתמבחינתכלקןדס ,ליביאל

המןסיקהאלהתןןדעתיגסאז .העברית

 .אלידיברהלאהיאאךהיהןדית-חסידית,

בשירה ,המילהלביןהמלןסביןההתייחסןת

לינשמעזהכיי,אןתמשךזה-הספרדית

לחשןבהתחלתי .העבריתהשפהלגביאןתנטי

ביןזןסינתזהלבטאאפשרןכיצדזה,חןמרעל

מזההאמנןתית.בצןרההמילהלביןמלןס

רןצהאניאבל ."לשבתייהקנטטהנןלדהבעצס

אלאעס,שיריהיןלאשאלהלהדגיש

 .ליטןרגייסיטטיביס'רצ

כמואותנטי,לינראהשזהמכךהשתאיתיאני

השירןביןבינןןההתייחסןתהלאטיניהטקסט

כלןמר, ".כנסיהייכמןלינראהזההגריגןריאני.

שלאדברזה .שניסהרבהשקייסדברזה

אותיעיניינןזהבגלל ,טקסטיסלןהדביקן

היתהזןבשביליהליטןרגייס.הרצ'יטטיביס

הלשןןזןהיפתאןס .הלשןןהתגלןתלמעשה

היהפה ."מןלבשתייןלאמעןקמתלא .העברית

ראשןני.דבר

הזן,הארןכההדרךכברתלאחר :.ח.ו

מהסשרביסתלמידיךעלהיןסמסתכלכשאתה

האסןמןריס,אמניסמנצחיס,למלחיניס,הפכן

המןסיקהמכיןןנירצןןשבעאןמאןכזבאתה

היןס?הישראלית

שליהיחידןתהציפיןתבכנןת,לךאגיד :.מ.ס

מה .הישראליתמהמןסיקהןלאמעצמיהן

שכלמפנילעשןת,יכןלאנימהזהאןתישמעניין

לינראהאידיאןלןגיןתמסגרןתשקיבלדבר

אינניגסאניאבלתתפלא,אל .למעשהמאןלץ

להיןתיכןליסיןצריס .המלחיניסבאיגןדחבר

ןכל .אחדןעןד ,אישייןצרןעןדאישי,יןצררק

עןשיסלאקןלקטיב.לאאבללעצמן,אחד

 .בקןלקטיבדברשןס

אנשיסעלמלמעלהכהלבשהלינראהשןבזה

מלאכןתידברזה .יחידיסהסטבעסשמעצס

הזההדברכל ,שלנןבארץמזה,חןץןמאןלץ.

 ,המלחיניסלאיגןדקיןסזכןתשןסןאיןמיןתר,

מקצןעי.איגןדלאאפילןזהיכ

 ,שלךהנןספיסההשפעהמקןרןת.:מהס.וח
להיןתלביןמןשפע,להיןתשביןהקשרןמהן

מקןרי?

מקןרןתהיןחיי,שלתקןפה.:בכלמ.ס

מןלעמדנן .הדבריסאתמכןןןלאאני .אחריס

רקאןתיעינייןןזההדןדקאפןניןתהשיטןת

בשימןשמאמיןלאאני .השכלתניתמהבחינה

 .חןפשילכתןבזהרציתישתמידמה .בשיטה

ןלאלתיאןריןת,לאמןדעןתבליכלןמר,

שזהכךלחבראלאמןסיקליןת,חןץלאידאןת

היתהןהאחדןתאימפרןביזציהכמןיהיה

אניבדןדקאפוניה.כמומכניתןלא ,פנימית

אנרכי.ןלאחןפשילכיןןןמתכןןן

רקלאהמןדאליתבמןסיקהמטפלאניהיןס

אלאהמןסיקלי,הסןלסשלצליליסבשבעה

א-מןסיקהלא .צליליסעשרשניסשלבמןדןס

דבראלאשניהס,שלערבןבןלא ,טןנאלית

לאצליליס.עשרשניסשכולומודוסשלישי:

עןבדאניזהעל .דיאטןנייסאלאכרןמטייס

היצירןתבנןיןת ,למשלכך .שניסכמהכבר

האחרןן. "טרין"ןהירןשליס"יי

דבריסשניאלה ,מקןריןלהיןתמןשפעלהיןת

אתהאסמקבל,שאתהבחןמרלמעשה,שןניס.

 .מקןריאתה ,אישיחןתסבןלהטביעמסןגל

אתהמקבל,שאתההחןמראתמןסראתהאס

 35התקןפןת.בכלהיהזהכך .מקןריאינך



שהואמהלפינמדדתבטהובןשלהמקוריות

עםהדבראותונתון.חומרעםעשהבעצם

השימושרקכולם.ועםבאךעם ,מוצרט

ישלמקורי.הדבראתעושהבחומרהספציפי

שהואוהנתוניםהיוצרשלהאישיותפה

היאאותםמעכלהואשבההדרךמקבל,

לא.אומקוריזהאםהקובעת

הקודמותהיצירותביןההבדל.:מהוח.ד
שוניישהאםהיוםושלהיצירותלביןשלך

המאוחרות,היצירותשלהזמןמשמעותבדרך

למוקדמות?בהשוואה

היחסהדברים.אתלהגדירליקשה :.מ.ס
כיהמוסיקלי,החומראלשונההואהיום

שהשתמשתיתקופההיתהשונה.החומר

במודוסמשתמשאניהיוםליטורגי.בחומר

חופשיעיבודתוך ,צליליםעשרשניםשל

מודעתשיטהכלללאהזה,החומרשללגמרי

ממיליםמנוטרלגםאניהיוםמראש.

הייתישנה,שלושיםעשרים,לפני .ומטקסט

י jהייןאםואפילו ,ליטורגילטקסטקשור

החומרזאתבכלהמילים,אתמנטרל

הזה.הטקסטעםנולדהראשוני

לזמןשהיחסמניחאניחופשי.לגמריזהכעת

היצירותעםכשהתחלתיהגיל.עםמשתנה

מהותןהיתה ,-40המשנותשליהראשונות

שאתהמה ..גילסיבותבגללמהיוםאזשונה

שגםזה,האחרונותהשניםשלושיםבמשךלומד

ישההתייחסות,מבחינתוגםהחומרמבחינת

 .ביצירההזמןבמשמעותשוני

היצירהכיווןאתרואהאתהלאן :.ח.ד

הבעיותמהןהיום?פונהשלךהמוסיקלית

אותךהמעסיקותהמוסיקליות-אסתטיות

היוםושלבעשייה

איזולמצואזההיוםמענייןשאותימה :.מ.ס

 ,כלומר .למוסיקהאובייקטיביתגישה

יודעואינני ,אובייקטיביתתהיהשהמוסיקה

הואהזההמושגבטהובןאצל .זהמהעדיין

זרדברזההפוגהכלקודם ."פוגות"בעיסוק

זוכילתקופתו,שייכתלאהפוגה .שלולתקופה

אתידעכמוהוומי ,הסונטה"ייתקופתהיתה

בדומהבחינהמאותההפוגהאתלקחהואזה.

המקהלהאתלקחכשהואמוצרטשעשהלמה

איזהבכךשקיבלומפניזאתעשוהםהנדלית.ה

הממדאות(זהוכלומר,זמן.שלריחוק

פרספקטיבהליצוריכולהמלחיןשבאמצעותו

היצירה.ואלעצמואל

הקרויהלפסנתרבסונטהלמשל,כך

פוגהמופיעה ,בטהובןשלייהאמרקלוריד"

בעצםכולהשלוהאחרונההרביעייהענקית.

שלביופיעוסקתלאוהיא ,ענקיתפוגה

מחוללהקותשלמחולבצילומיהתמחות •
ובווידאו,בסטילסורקדנים

וריקודים,ממופעיםקלטות.עריכת
מחול,וסרטיתדמיתסרטי

ניסיון,הרבהעםמקצועי.צילום

הסוגים,מכלמחולצילומישל.ארכיון

Cש
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ובעיקרוצבעמוסיקה ,שמחהשלימים 3
הפסקה.ללאלומח

 .וכרמיאלהגלילבהריחושיםשכרוןשלימים 3

 .בכרמיאלהמחולותפסטיבלאתהמתעדסרט
הלהקותשלוהמופעיםהמפגשים ,האירועים
הארץ.ואהבתהחייםשמחתומחו"ל,מהארץ

הצלםשלבמצלמתושנקלטהכפיהחוויה
נעמן,רוני

כרמון.יונתוהפסטיבל:שלהאומנותיהמנהל

זקומכטויסוט- ' 94המחולותפסטיבל-בכומיאל""המפגש

המחוללביופולקלוריסטיהעממיהמחולביוהגומליןויחסיההשפעות ,המפגש
המחולאוהביעל ,בישראלהמחולעלחשובפספך •.אופנותי-הפקצועי

מעכובטןרקדניתביניהן,והמפגשהלהקותעבודת •.לו "ייוהמכורים

ואבותזקנישלהיסטורייםקטעים •.הקיבוציתהמחוללהקתרקדנימול
 .הדרךבתחילתהמחולשלהשורשיםעלומספריםרוקדיםבישראלולחהמ

שלהם.המחולחוויתעלמספריםומרקידיםכוריאוגרפיםרקדנים, •

ודיעות,מחשבותראיונות,!!ריקודים,בישראללמחולחג
יצחק,ושבתאינעמןרונישלסרטם
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אורזהדהאומנותי:ניהול

גוללים:הלמוךים •

מוךרנירקוך •קלאטיבלט •קלאטיטרוםבלט
ארובימחול •נ'אז •פלךנקרייזבנוטחתנועה

·רפרטואר·יצירהפנטומימה

המורים:חבר •

 ,יךיךניטיםצ'רניאק,נלינהפילק,מרינה
שרעבי,,לאורהתורךיתיחומה,מיקי
אורן.והךהמזראורית ,אנינ'ריעל

הזההקאמריבדברעוסקתולאההצללה

עוסקתלאגם .ברביעיותאותנושמעניין

לפסנתרבסונטהגם .הרומנטיתבהשתפכות

פוגה.יש 110אופוס

בשלבבטהובןאצלרואהשאניהשניהדבר

אצלושישהשימושהואבחייו,המאוחר

להשתמשפתאוםהתחילהוא "מודוסים"ב

למהלחלוטין.תמהונידברוזה ,במודוסים

אבלבמודוסים?משתמשלא ,למשלמוצרט

הרגעבאותובהם.משתמשכןדווקאמוצרט,

ציטטהברקוויאםלהביארצהשהוא ,למשל

שהואהרגעבאותו ,כלומרהגריגוריאני,מהשיר

בתוךהאישימהקודקסעצמואתלנטרלרצה

לישנראהמהזהואולי ."ה"לאקרימוזה

האובייקטיבי.אלהשאיפה

הפוגותעםהמאוחרלבטהובןמקשיבאתה

גםזהאבל ,בטהובןלאשזהאומרואתהשלו,

זהבא,ךשלאביזריםכאילושזהאףבאך.לא

אצלגםתמצאכאלהודוגמאותבאך.לא

לישנותרמהכלברהמס.אצלובמיוחדאחרים,

להגדרתהאישיתהדרךאתלחפשזה ,כרגע

הגישהאו ,האובייקטיביתהמוסיקה

למוסיקה.האובייקטיבית

ם

ס
הירזןעמקאזוריתמועצה

למחולאולפן
 15132הירדןעמקנעדואר
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v להקנר

"הנרנוענררון"

בארה"ב

מוצלחמסיורשבה "ייהתנועתרוולהקת

שובלהופיעהוזמנהוהיאבארה"ב

פסטיבל .הבא MID EASז IWESזבפסטיבל

הקהלביותרבותמפגשיליזוםמטרתוזה

הקיףהמסע .ישראליםואמניםהאמריקני

 .גדולותעריםשבע

ייבראשית",מתוךקטעיםכללההתוכניה

הביקורתלקשתי!,ו"מעברומסכה"יימסך

וצויואוהדתבמיוחדהיתהבאינדיאנפוליס

לגילאיםהיטבמתאימיםשהריקודים

והיו ) 19-10 (הרקדניותשלהצעירים

 .וחוצבע ,בדמיוומשופעים

צוותהצטרףהצעירותהרקדניות-33ל

ובהםבוגריםתשעהשלמכובדמלווה

ביטחוואישמלווה,אםפסיכולוגית,

יחסיואשתהצגהמנהלת ,תאורוותחבורה,

נעשההסיורלקראתשימרוולדבריציבור.

חופשתובימיהת~ועתרווסיירת"ייגיבוש

בשעתהיםבשפתהבנותהתייצבוהקיץ

בנוסףיומיתמיילצת,לרימוקדמתבוקר

 .קראטהותרגיליכללייםכושרלתרגילי

אמריקניטלוויזיהצוותידיעלתועדהמסע

עםבשיתוףהמסע,עלסרטלהפיקבמטרה

דורוגילניניאחינועםהזמרתשלמסעה

 . 1995בפברוארשיעירך

V בקיץרוקדים

בפינלנד

מחולאירועישניבפינלנדיתקיימו 1995ביוני

 21-11 (בינלאומיתבאלטתחרות :מרכזיים
ויקואופבעירהמחולופסטיבל )' 95יביול

) KUOPIO (, -ביולי 4עדביוני 28מ. 

הואשלהשהיו"רהבינלאומית,התחרות

הבאלטשלהאמנותימנהלואוטינויורמה

 ,קטגוריותלשתימתחלקתהפיני,הלאומי

המחולוהוהקלאסיהבאלטבתחוםהו

 . 19-16בניולרקדנים , 18-15לבניי,המודרנ

םילמנצחדולר 8,000בסכוםהםםיהפרס

 ,אחתורקדניתאחדרקדו ,הבוגרתמהקבוצה

בקטגוריהלמצטייניםלאישדולר 3,000ו-

של,פרסיינתואלה,מלבד .הצעיריםשל

 .הטובההכוריאוגרפיהעבורדולר 10,000

עלסימפוזיוו ,נוסףאירועיתלווההתחרותאל

כנסשיעסיק(נושאוהרפואההמחולבעיות

 ·בארץ)הקיץשיתקייםנוסףעולמי

פינלנ.דשלהאגמיםבאזורעירהיאקואופיו

בפסטיבלהנושאיםפיני,מחולמלבד

מחולות ,ספרדימחוליהיוהשנהנלאומייהב

שלשיחזורונושאוכוהבארוקתקופת

חייםלאורחלדאוגיךרצהיייה :שימרוו

יומוכתבההלהקה ,יצירתי-אמנותי ,יומיומי

קראוההיומו .לזוגמזוגשעברמשותףנודד

הומורעםהצגהבליווייוםכלשלבפתיחתו

גםונלהיהלכךוסףנב ,הנבווביקורתטוב

הרבתההלהקה .לילהוסיפוריהיוםריש

רובילקהלבמכלשירהרגעיאלההיו .לשיר

להקתלנהלשכדי ,מסתבר ,"לבבות

שאינםםיכישורגםצריךנוער/ילדים

 ,נטולמחולדווקאקשורים

 rfרון T.1ש'ת'דורי,כור ,התנועתרו(קתלה

ערבוחדיםיהמהמופעיםביו .מחוליצירות

סערותשעוררההגרמנייהלרקדניתמחווה

בשנותשלהםיוהבוטהביקורתייםבמחולות

הפיניהבאלטרקדני .גרטואלסקה ,-20ה

מיכאילמאתנדירהביצירהיופיעוהלאומי

 !'האהבהמבחוייפוקיו,

וצרפתמאנגליההבארוקלתקופתמומחים

ביועתיקות,יצירותשלזוריםשיחיציגו

שארפנייהאנטואיומאתלמוסיקההשאר

שנה 300שמלאוהבריטיהמלחיו ,פרסלוהנרי

~ .למותו -

V "מומיקס"

רוקדים

BASEBALL 
ולהקתו ,"לובולוסיפייממייסדי ,פנדלטוומזס

המשחקשנושאוחדשמופעהכינומיקס"יימו

כדור-הואהלא ,רביםאמריקניםעלהחביב

 .ייבייסבול" ,בסיס

אתולשהיאוגרפיבכורצלנמפנדלטוו

 ,מנסהוהוא .למשחקהאופייניותהתנועות

ואתהמשחקרוחאתעילהב ,ויכדבר

 ,מזמואותועינייוסבוליהבינושא .תמציתו

כברהחדשההיצירהאתלתכנוהחלוהוא

 . 1992בשנת
~ 

V פריימוס-פרל

~לבנרא Oה

ור nה~הריקוד

חוקרתפרוומוס,פרל

המחולממווסךווכורואוגרפות,

נחוךשנפטרהרנו,המוךהכושו

שעברנובמבר

כ,ךלעחשובלדמיוושלמעטהלאדהימדרושה

ויבקשרקייסהיהולאכמעטשנה 50שלפני

צאוממ ,השחורלריקודהמודרניהמחולאמנות

מיםימתקיויההכושיוהמחולהגיזי.קניאפר

 ,ניתיהרצהבימתיתהאמנותלמסגרתץמחו

משעשעמרכיבהיוותריהולכל ,"הלבנהיי

זמריי ,הראשווהמדברבסרט .בידורבמופעי

אלהזהב,קולבעלדיוהיההחזושרהגיז",

איפורשלעבהבשכבהמכוסיםכשפניו ,ג'ולסוו

שלתיהמסורתהמסכה-בלבומצויוופיו ,שחור

 ."קיהמצחהכושייי

נשיםשתיאלההיו

דורהםקאתריו ,מלומדות

אתשהכניסו ,סומיפריופרל

מסורותעלהמבוססהמחול

מופעיבעקבותאפריקניות,

המערביבעולםלהקותיהו

האמנותאנשילתודעת ,כולו

 .באמריקה

 ,-30השנותבסוףהיהזה
קבוצהאזפעלהיורק-ובניו

בעלימודרנימחולינשלאמ

וחברתיותותיפוליטדעות

 " NEWשנקראהמתקדמות,

" DANCE GROUP . רבים

שביוקבוצה,אותהמאנשי

ביתקיימהפעילויותיהיתר

שידסלאלהגםשנועדספר

 .םיהודיויה ,יקרלימודשכרלשלםמשגתאינה

מאסלאוסופילימדה ,סוקולובאנהפעלהשם

אמניהשתתפו "החדשההקבוצהיייובמופע

חותמםאתלהטביעהיושעתידיםימודרנמחול

יו'ג ,יליק-מקדונלדכגווהמחול,עולםעל

 ,ידמויורלסיוצנגריודניאל ,ארדמו

עםלראשונהפריימוספרלהופיעה 1941בשנת

אחרשניםושלוש ,"החדשהייהקבוצהלהקת

יצירותיהביו .משלהלהקהלההיתהכברןכ

ושמה-אפריקני"ייטקסהמחולהיההראשונות

לשהתפתחותהכיווועלמצביעהיצירהשל

קימעמבמחקרלעסוקהחלההיא .ימוסיפר

 .אפריקניותמחולמסורותשלומדעי

תוךמוסיפריפרלביצעהזומחקרעבודת

פרסיבליהמוסיקא ,בעלהעםפעולהשיתוף

השורשיםאתלגלותלאפריקה,נסעוהם .בוד
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במוצאשהעיסוקלפנירבותשנים ,שלהם

לאופנה.היההאתני

בניו-באולפנהשפיתחהההוראהשיטותגם

הקדימהושוב .אפריקניותממסורותשאבויורק

הפדגוגיותהגישותאתשניםבעשרות

מסוגלשהמורהייככל ;שאמרהשעההמודרניות,

בשפתרקולאהגוףבשפתעצמואתלבטא

יי.ותרימשובחתשלוההוראהכןהמילים,

אני"למה ;ענתה ,רוקדתהיאמדועוכשנשאלה

הזעקהזושלי.הרפואההואהריקודכירוקדת?

לכלהמשותףהתיסכולאתזמנית,ולוהמקלה,

ייבלתיהםאמונתם,או ,עורםצבעשבשלאלה

אני ,מעוותכעץלגדולתחת ....בחברהיינראים

התיסכוליםואתשליהזעםאתלרקודמסוגלת

שלייי.

זו .בארץלהקתהעםהופיעה-40השנותבסוף

לראותבארץלרקדניםראשונההזדמנותהיתה

ליזכורות .מהואפריקניריקודעיניהםבמו

המהמםהתיפוףהרצפה,עלהאדירותהרקיעות

ייאוהלבאולםהציגהזושלהקהוהמקסים

 .הישןשםיי

 "היותנביואדבי"בוסיימפיויפ

" F RIVERS סME סדPEARL PRIMUS IN "SPEAK 

המחולשלביותרהחזקהמרכיבהםהמקצבים

יודעאינוייהקהל ;פריימוספרלאמרה .השחור

יודע.הרקדןאבל .גרועומימעולהמתופףמיהו

אינוהאפריקניהרקדן ,הרווחתלאמונהבניגוד

תנועותשלמרבדפורשהוא .המקצבאתרוקד

להיותהמקצבעלאבל .המקצביםביסב

הרגשהבנתאתדורשהאפריקניהמחול ....נהדר

התגובהאתהתנועתית,הצורהחורי,שמא

 .שריריישלהתכווצותלכלית~הרג
וחלוציותדמיוניותשנראוכךכלרבותאמינוות
שאיפותפריימוס,פרלשלעבודתהבראשית

לאחלוםרקשהיוזכויות,ושוויוןלחופש

 .בנאליתלמציאותבינתייםהיואז,מצי!">ותי

שלהאמיתי.הניצחון ,דברשלבסופווזה,

 ~- .הגדוליםהחשדנים

V" מכלולמח

בפראגהעולם

ביוניהמתקיים ,מודרנילמחולהשנתיבפסטיבל

מהשורהשלכוריאוגרפיםלהקותיופיעו , 1995

 .הראשונה

 ,גראהםמרתהשלהםילהקותהמשתתפותבין

טרישהמצרפת,ינדגוזףיוזדיאסנסהרבה

לרימאמנדהמארהייב,גינקינסומרגרטבראון

מאנגליה, , DV 8 ,ניוסוןלוידשללהקתומגרמניה,

 .וסלוקביהמציכיהאמניםוכמוןב

 ,התחרותמשתתפי .ישראליייצוגגםושי

הוזמנו ,דללסוזןבמרכזבסתיושהתקיימה

המנהלתיידעל TANEC PRAHAלפסטיבל

לאהיאקרויצמנובה.איוונהשלו,האמנותית

ובחרההשופטים,החלטותבעקבותהלכה

באיציקוגולדהובר,לטצקישלהקנדיתבלהקה

 ,באררמישלובדואטהולנדאתשייצגגלילי

 .ייחצותיי

 EC PRAHA, POD VYSEHRADEM ~ TAאצלפרטים

20/69 , 14000 PRAHA 4, CZECK REPUBLIC 

 w 0042-2-43 03 58יטל

ימיםבאותםשהיההרצל,אודורית .ו.חפות

עלדיווחבפריס,חשובוינאישלעיתוןכתבו

והאנטישמיתהציבוריתהמהומהועלהמשפט

אתהביאהזוקשהוחוויה ,אליושנתלוותה

הודיםיהמדינתחוזה

ליהודיםשאיןלהכרה

בגלות,לעשותמה

בלשוושעליהם

ולייסדלמולדתם

 .עצמםמשלמדינה

שבמשך ,והייטיגיורג

חקרארוכותשנים

הוא ,הפרשהאת

ונצראמנותבבחו

 'סוחרישללמשפחה

שנולדאמנות,

 .בלונדוןוחיבהונגריה
מבקריםואשתוהוא

קרובותםילעית

ושניהםבארץ,

ייהספריהמתומכי

למחול".הישראלית

היתהבשעתה

מראשיוהייטחת~\שג?

הגירהזכותלמתןהתנועהשלהמארגנים

ארצה,עלייתםלפני ,פאנובוגאלינהלוואלרי

אמנותימנהלאחרונותבשניםמשמשופאנוב

 .בוןשלהאופרהשלהבאלטשללהקת

יסודיתמחקרבעבודתאסףהליבריטמחבר

עלשהתפרסמוהרביםהמאמריםאתרקלא

השירםיאתגםאלא ,דרייפוסאודות

םיבקברטבשעתושהושמעוהאנטישמיים

את .עבודתואתבנהאלהומחומרים ,בצרפת

שלמוסיקהלפיפאנוב,יצרשלההכוריאוגרפיה

שימשהשלו(שהמוסיקהשניטקהאלפרד

ובהם ,האחרונותבשניםרביםכוריאוגרפים

האמןהואהבימהמעצב .נוימאייר)גיון ,למשל

יוצרימראשישהיהסבובודה,יוזףהגדולכייהצ

הבמאיעםיחדפראג,שלמאגיקהייהיילטרנה

ראדוק.אלפרדהיהודי

פרשהאותהאתלתאריחדחברואלהכל

עצם.ביותרנעוצהההפקהחשיבות .היסטורית

הקברט,בשיריובשימושבנושאהטיפול

מקוממתוליהדותלדרייפוסהעוינתשנימתם

בכוריאוגרפיהמאשרהקהל,אתמעטלא

בנושאיםלהשתמשנוטהפאנובואלרי .ובביצוע

יי,'האידיוטייאוייאחיותשלושייכגון ,ספרותיים

 ,יחידומחולותדואטיםשלכרצףולהעמידם

הרומאןאוהמחזהלביןבינםשהקשר

 .רופףשביסודם

באזללעירהוזמנהכברהטרייההיצירה

לניו-יורקגםלהגיעאמורהוהיא ,שבשווייץ

 wולתל-אביב.

V" שלהאיים

נורייב

ינאפולאתלראות"(היפהנאפוליבמפרץ

זעיריםאייםשלושהשוכנים )ייולמות

 .הבאלטלעולםהיסטוריקשרלהםשיש

על 1924בשנתנקנו- ISOLE DE GALLI-האיים

 .מייאסיןליאונידהרוסיוהכוריאוגרףהרקדןדיי

מהםאחדלהפוךרביםמאמציםהשקיעהוא

רכשלבסוף .בולחיותיהיהשאפשרלמקום

 J:'רביםיכספוהשקיעהאייםאתנורייברודולף

מוצעיםשובהאייםכעתהמקום.בשיפור

ליוןימשלושהשלהתחלתיבמחירלמכירה,

 w .דולר
V" פרש[ך

דרייפוסהקפיטן

מאתדרמטימחוליימאשיםאני-דרייפוסיי

פאנוב,ואלרימאתכוריאוגרפיהוהייט,יורגיג

להקתבביצועשניטקה,אלפרד ;מוסיקה

 .גרמניה ,בוןהעירוניתהאופרהשלהבאלט

 ,דרייפוסאלפרדיהיהודהקציןשלמשפטוידה

םיהשדלאיונשלחבצרפתבבגידהשהואשם

פומביבטקסדרגתוממנושנשללהאחרי

מאהבדיוקהזה,היוםעצםעדנשמעים ,משפיל

פרשהבתוםהדיןפסקמתןאחרישנה

הצרפתיהעםאתוחילקהצרפתאתרהישהסע

 .ויולמתנגדדרייפוסלתומכי

ייאני ,זולאאמילשלהאמיץמאמרובזכותרק

 ,מחדשדרייפוסשלמשפטונפתח ,"!מאשים

והוכחה ,במאסרארוכותשניםשעשהאחרי

39 
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בצורההמכתיב ,דיקטטורורדיהאם

 ,יידחהומיהמרכזלתמיכתיזכהמישרירותית

שעל ,אטיטוקראולשליטנעשהךכו

היהמוטבושמאעירעור?איןהחלטותיו

לבחון,שתפקידןאמנותיות,ועדותלמנות

ייכללמיכביכולייאובייקטיבי"באופן

 ,חלון-ראווהמופעישלהשונותבמסגרות

שהתנסהכמידלל?בסוזןהמתקיימים

מפקפקאני ,שכאלהבחירהועדותבעבודת

לקוד ,הישראליתבעגה ,היהדלללסוזןללכת

הספרבביתבמופענוכחלהיותשפירושומוכר,

שכונהשניםחמשלפני-שבנווה-צדקהמשופץ

בתיםשלתערובתוכיוםומוזנחתישנה

שלשוממותוצלקותיפהפייםמשופצים

בעל "יאפיייידיעלנרכשושטרםחורבות,

 .שופצולאועדייןאמצעים

מביאבמועמדיםהצפייהשלאחרהדיוןאם

 ,פשרהרקהיאהתוצאה .טובותלהחלטות

עשויהמנהלשלהבלעדיתשהחלטתושעה

 .צודקתיותרולכןנועזת,יותרלהיות

ותלויקהל,דעתללחץורדייאיר,נתוןלצערי

העירייהשלהתרבותיהממסדבמוסדות

 ,גםמהרבה.זהירותלוהמכתיביםוהמדינה,

למימופרזתחיבההוגהאינועצמושהוא

-ראדיקאליתבחדשנותהצופיםאתשמרגיזים
הקהל.לחביבינעשיםהםכןאםאלא

 ,צמחלאדללשבסוזןבטענות,אליושבאוושי

היהכאילו .וחדשניתוססישראלימחול ,כביכול

ישלהמציאכזהמרכזמנהלשלתפקידוזה

כאותולמעשההואורדייוצרים.כשרונותמאין

בניצנילהבחיןהטוב,במקרההיכול,אמרגן,

מתרחששמשהותופשיםשאחריםלפניכשרון

ין 7פו .זייה 7ש 7ש 7המחותיאטרון

 777סוזןמרכז ; 94אומית 7ינהב 7ומחהתרחות

 .כלכלייםמשאביםשלוהנשמהלעידודהראוי

אמנותי,גוףשלאמנותימנהלאינוהמרכזמנהל

לתרוםבכוחםישואלהשירותים,נותןאלא

ליצור.לאאבל

בהנהגתשבעבתשלהצלחתהשאתכשם

איןורדי,יאירלחשבוןלזקוףאיןנהריןאוהד

שהתרחשושוניםבכשלונותאותולהאשים

למקהלתלהצטרףמתקשהאניבמרכז.

אין .בישראלהמחולשלמצבועלהמקוננים

שלבגודלהלאובוודאי-רבותמדינותבעולם

הממוצעותהבירהמעריכאחתשהיאישראל,

מלהקותהנהנות-אוכלוסיהמספרמבחינת

המחוללהקתשבע,בתכגון ,מעולות

דרורוליאתבן-גלנירשללהקתם ,הקיבוצית

יותרעודשמעודדומהזיו-אייל.רותשלוזו

צעירים,כוריאוגרפיםשלשלמהקבוצההיא

 .והתפתחותצמיחהשלתחושההמעניקים

לראשונהנחשפוהללוהמוכשריםהצעיריםכל

מקוםאבלדלל.סוזןבמרכזהציבורבפני

והמטבחמגש, ,תרצואםאובימה,אלאאינו

אתשמסכםומיאחרים.במקומותנמצא

דללבסוזןורדייאירשלכהונתושנותחמש

דלל"סוזןייסגנוןצמחשלאמשוםכאכזבה,

צמחוכלקודםבגדול.טועההישראלי,במחול

 ,ודרורבן-גלנהרין,(כגוןייחודייםיוצריםשם

הצמדפינטו,ענבל ,שרעביתומרגלילי,איציק

אם ,)'ואחריםשעלוירטהים-עדינועה
עכשוויתישראליתאסכולהלאגם

שכאלהלאומיותאסכולותכי ,מוגדרת

בעולםמקוםבשוםמצויותאיןנ

 .הדדיותהשפעןתבצורתאלאהמודרני

ששררהמצבאתלשכוחנוטיםונא

החדשניהמחולבתחוםבארץ

למעשהדלל.סוזןהקמתלפניוהניסיוני

שיוצריםאביבבתלאולםהיהלא

בצורהבולהשתמשיכלועצמאיים

הלהקותמצוקתעליהם.שתקל

 .אקוטיתפחותלאהיתההממסדיות

ללאבמדבר,שנהארבעיםנדדהענבל

לההיהאבלמשלה,בימהאובית

עדלוי-תנאי,שרהבצורתרבנומשה

דלל.בסוזןביתהאתשמצאה

בעיותיהאתפתרהלאהאכסניה

שבעבתגםהלהקה.שלהקיומיות

מאזלמיניהןשכורותבדירותנדדה

בשדרותשלההקטןהעדןמגןשגורשה

דהשבעשבתאחרי ,ההשכלה

ואתעצמהאתניתקהרוטשילד

מהלהקה.משאביה

מחיהמרחבמחפשתעדייןשבעבת

חזרותוחדרילסטודיותשיספיק

דחוסיםומשרדיהלה,הדרושים

בתיתאיכשלשממדיהםבתאים

כפי-דללמשפחתנרתמהושובסוהר.

לשיפוץלתרוםומוכנה-לישמספרים

המובילההלהקהלמען ,בסביבהנוסףבניין

 .שלנו

הוא,דללסוזןמרכזשלהחמישיההולדתיום

החסרןנןתכלעםכישמח.הולדתיןםלדעתי,

ודרכוןרדי,יאירשל ,והקובעהאישי,טעמושל

והואלמןשגהפךהמרכזאילוצים,עללהתגבר

ורוקד.יח

ג.מ.

w 

n v' ~ניםמ~

בריקודים

ךללםוזןלמךכזהולךתיוס

ומחוללתיאטךון

האסתטיקהבשללאלמושגהפךדללסוזן

בית,משמששהואמשוםאלאהמתחם,של

 ,שבע(בתמחולללהקותלמדי,צנוע

וליאתבן-גלנירשללהקתםענבל,

ראשיומטהזיו-אייל)רותשלוזודרור

בגלגולוונוער,לילדיםהתיאטרוןשל

העכשווי.

אתהנושאיםאחריםלבנייניםבניגוד

לנדיבותזכרמונצח,אותורםשלשומ

אןהמצפוןלניקוימישהו,שלרגעית

זכהדללסוזןלפרוסת-נצח,השאיפה

התמיכהבהמשךהרואהבמשפחה,

מתאפשריםכךעניינה.אתוהמעורבות

מפעליםורדי,יאירהמרכז,שללמנהלו

לאציבוריתקציבששוםותוכניות,

לו.להעניקמסוגלההי

 ,השנייההבינלאומיתהתחרות

היתהלאאלה,בימיםהמתקיימת

ללאבינלאומיתלבתשומתמושכת

אלפיעשרותבניהרציניים,הפרסים

הבאתלמימוןהתקציבוללאשקלים,

וכלכלתם.איכסונםהרבים,המתחרים

תרומתהללאאפשרייםהיולאואלה

דלל.משפחתשל

לזלזלואין-החמישיההולדתיםו

הפךכזהקצרזמןשתוךבמפעל

כךכלממושךזמןומצליחלמושג

מרכזשל-אינטנסיביתבצורהלפעול

עללשפוטאםלמעשה,היהדללסוזן

שראוהשונותההולדתיוםכתבותפי

מנהלו ,ורדייאירשללחגיגהבעיתונות,אור

המרכז.של
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לדונוהשמ 11

בברלין

ישראליתמחוללהקת"תולדה"

בברלין-מצליחה

רןנמארןיגמאת

גרמניהשבבירתבכ,ןאירונימשהויש

הצגתשעברבשבועהתקיימההמאוחדת

שמה. l/תולדה I/ישראלית,להקהשלהבכורה

מעטות,לאשניסלפניתמיס,יוסיאתשאלתי

ייההתוכנעלשנכתבהעבריהשסמשמעותהמ .

לאכמובו.הלטיניות,באותיותוהפלקטיס

אינושסהלאאבלברורה,תשובהקיבלתי

חשיבותחסרבה,להיאחזידיתאלא

שהמופעהואבאמתשחשובמהכשלעצמו.

משהומסתוריהואשגס , l/בבלייהבל

והרקדניותהרקדניסשמונתבוומשתתפיס

מרתקת,כיצירהמתגלהייתולדה",של

-מרכיביהשכלמעולה,בצורהמבוצעת
ובראשהתלבושותהתפאורה,התאורה,

גבוהה.רמהעלעצמההתנועהוראשונה

ארבעהאמריקניס,שלושההשמונהביו

הישראליסלרפואה.אחדוגרמניישראליס

ליאתחבר,רוניויצמו,גיאהסשבחבורה

שלהחזרותמנהלתטוכמו.ועינתשינער

דודאי.עפרההיאייתולדה"

שעולהפלורסנטיאורפסעסמתחילהמופע

מהמבצעיסאחדיס .הבימהלמעלהומטפס

בפודיוסמרובעפתחוסוגריסלבימהנכנסיס

אתכמכיניסדולקיס,אורותבושגסהבימה,

הסופירוקההבימההרכבתלריקו.דהשטח

התאורהומנגנוובמופעאינטגרליצורנימרכיב

התנועההרקדניס.אחדהיהכאילויירוקד"

בהאיוכיאס-ונמרצתחזקה(האנושית)

 .במיליסלניסוחשניתוספרותיייתוכו"
המבקשיסאנשיסשאלההיה,שליהרושס

מפגשיסשונות,באפיזודותלחייהס,משמעות

גבהכושירקדומרשיסבייחודומאבקיס.

רקלאלושיששמו,בארנסיוסףגירמאוקומה,

תכונהאותהאלאמצוינתריקודיתיכולת

תנועה.לכלרגשיתמשמעותהקנייתשלנדירה

אתומושיטבאפלוליתניצבשהואשעה

מבהיקותהבהירותידיוכפותקדימה,זרועותיו

שנחרתרגע .מכוניתפנסיהיוכאילובחושך

בתנועה.שירבזיכרוו,

ליבינגסטוו,גרגוריבלהקה,השניהכושיגס

הישו,הבימתיהכללאתהבימה.אתכובש

י.כ ,בעלי-חייסאוילדיסבחברתלהופיעשאסור

עלגסלהחילישההצגה,אתגונביסתמידסה

 .כושיסרקדניס

בת I/שלהאנסמבלבוגרתהיאגסחבררוני

שבעי!

בעל ,תמיסיוסישלהחזקבמופעראיתיאולי

והמיטיבהמגוונתהכוריאוגרפיתההמצאה

העובדיסהמעצביסבכשרונותלהשתמש

יוצר-הואכיגסזהותאחרחיפושאיתו,

הוא .בנכרשניסכברעובד-כךכלישראלי

קבוצתעלהשורהוהאווירהגרמני,נעשהלא

/I הכותרתגסשמאמאוד.ישראלית "תולדה

/I בבלהבל/l , שמאוהבליה?לגלותרומזת

אתויזמיויתעורר,שמישהוהמוע,דהגיע

/I בברליוהגוליס/l מניחאניבארץ.למופעיס

לובארץלעבודלבבחפץשביסהיושרובס

 , l/שבע.בת I/באנסמבללשעבררקדוויצמו,גיא

קשהשממשכך ,אדירהשחורהרעמהמאזגידל

האזוריבאולפולמדהטוכמועינת .לזהותוהיה

הקיבוצית.המחולבלהקתוהשתתפהגעתוושל

 ' 94 ('?בר ",תו?דהיי?הולת ",בב?הב?יי ,סיתמוסי'

ומסגרתבולעבודמקוסלהסהציעורק

 ~להופיע.להסשתאפשר

רוקדיםאיר 11

היפנים

,מסר 1994בקיץינגיבבייגהמחולבכנס

הנתוניסאתואקאמטסומיקייהפרופ

המחוללאמנותביחסהבאיסהסטטיסטייס

כיוס.ביפוצורותיהכלעל

מעריכיסאינסכללבדרךשהיפניסמקובל

הממשלתיכשהמוסדלכו,המחול,אמנותאת

הבאיס,הנתוניסאתפירססלסטטיסטיקה

מהמחקר,התבררלמשל .השתוממורביס

 .ממחולנהניסשהסטענומאודרביסשיפניס

מיליוו 7.7כ-נמצאוהעממיהריקודבתחוס

משמעבהס,וצופיסעסהרוקדיסר~קודי

אחוזיסכשני .מהאוכלוסיה 6.1%

אובאלטבמופעיצפוכיהעידומהאוכלוסיה

 .מדורנימחול

 ,-25,000בנאמדהמקצועניסהרקדניסמספר
עצמאייסאמניסהסמאלה 40%וכמעט

רקדניסאלפיסכעשרתלהקה.חבריוהיתר

הכלליייהאיגודבפנקסירשומיסמקצועניס

יפנימחולרקדניהסכחצימהסלמחול":

 2,200 ,מודרנימחולרקדני 2,300 ,מסורתי
לילדיס.למחולמוריס-300ובאלטרקדני

מוריס 13,000ישהבימתיהמחולבתחוס

תלמידיס. 930ולהס

שלמשכורותיהסהמערב,בארצותכמוממש

עובדיביוביותרהנמוכותהורקדניס

המתמסריסאלההרקדניס,ביוהתיאטרוו.
הגבוההלהכנסהזוכיסמסורתייפנילמחול

תופעהעלמצביעהלגיליסחלוקהביותר.

היפניהמחולבתחוסלמשל,במינה:מיוחדת

רקכוללתהסטטיסטיקה ,המסורתי

 . 35לגילמתחתמקצועניסרקדניסשלושה(!)
 ,שנה 50הואלשיאהיפניהרקדןמגיעבוהגיל

הרקדניסזהגיללפניהסטטיסטיקהלפי

 .למתלמדיסנחשביס

האחרוובעשורחלוהמחולמופעיבמספר

היפניהמחולמופעימספרהבאיס:השינוייס

 1980בשנתמופעיס l ,-133מירדוהקלאסי

מספרעלההשניסבאותו ; 1992בשנת-971ל

שלומספרס-733ל-459מהבאלטמופעי

-ל-1980ב-581מירדהמודרניהמחולמופעי

 .-1992ב 386
~ 

אוימחול-ויד 11

נושאיםעל

ושלנמהאזור
מחולמופעיבלונדווהתקיימוהשנהבינואר

אוגרפיתיהכורמאת ,בווידיאומצולס

הכותרתתחת,בוטשררוזמארי

AFTER THE LAST .SKY )הרקיעאחרייי

יסהמתרחשהאירועיסשנושאו ,) IIהאחרון

 .לשלוסמלחמהביוהנקרעבאזורנו

שישהוצילמההתנועהאתעיצבההיוצרת

עלבו-זמניתהוקרנוותמונותיהסרקדניס,

 43 ~ .האולסקירותארבעה
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Contact: Mr. Nam Sang Yong, c/o 
Universal Ballet Company, 25 Neung
Dong, Sungdong-Ku, Seoul 133 180 Korea. 
Fax: 822 456 3271. 

AUGUST 
Colloquium: 2-9 August 
EIGHTH 
INTERNA TIONAL 
SITlV1 COLLOQUIUlV1 
1995: Ca.rnival. 
Location: Toronto, Ontario, CANADA 

Contact: The Organising Committee, 
Eighth International Colloquium, SITM, c/o 
Records of Early English Drama, 150 
Charles Street West, Toronto, Ontario, 
CANADA, M5S lK9. 

OCTOBER. 
Conference: 18-22 October 
RE"W"RITING THE 
PACIFIC: CULTURES, 
FRONTIERS AND 
THElV1IGRATION OF 
lV1ETAPHORS: 
Past and present impact oj metaphors in 

reshaping the cultural, soc'ial and physical 

landsc'ape oj Calijornia, Japan, Australia 

and New Zealand. 

Location: University of California, Davis, 
USA 
Sponsor: Davis Humanities Institute 
Contact: Kay Flavell, Critical Theory, 
University of California, Davis, CA 95616. 
Fax: 916 752 8630. 

NOVEMBER. 
Conference: 2-5 November 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF 
THE CONGRESS ON 
RESEARCH IN 
DANCE: 
Myth. and I'itual in danc'e: The Americ'as and 

the Caribbean 

Location: Miami, Florida, USA 
Sponsor: The Congress on Research in 
Dance 
Contact: Office of the Dean, Dance 
Division, New World School of the Arts, 
300 NE 2nd Ave., Miami, Florida 33132 
2297, USA. 
Tel: 305 237 3341; 
Fax: 305 237 3794 

Location: Toronto, CANADA 
Sponsor: Society of Dance History 
Scholars & Association for Dance in 
Universities and Colleges in Canada/ 
L'Association pour la Danse dans les 
Universites et Colleges Canadiens 
Contact: Selma Odom, York University, 
Downsview, Ontario, M3J lP3, CANADA. 

Tel: 4167365137 

JUNE 
Festival: 9 June-23 July 
AlV1ERICAN DANCE 
FESTIVAL: 
School Progl"am and Pel!ormance Festival . 

Location: Duke University, Durham, North 
Carolina, USA 
Contact: American Dance Festival, Duke 
University, Box 90772D, Durham, NC 
27708 0772, USA, Tel: 919 684 6402; 
Fax: 919 684 5459 

Conference: 12-15 June 
FIFTH ANNUAL 
lV1EETING OF THE 
INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR 
DANCE lV1EDICINE 
AND SCIENCE, vvit:h 
THE INTERNATIONAL 
ARTS lV1EDICINE 
ASSOCIATION 
Location: Tel-Aviv, Israel 

Sponsor: International Association for 
Dance Medicine and Science, and the 
International Arts Medicine Association 
Contact: Congress Secretariat, Dan 
Knassim Ltd., POB 57005 Tel Aviv 61570, 
ISRAEL, 

Tel: 972 3 5626470; 
Fax: 972 3 5612303 

JUL Y 

• 

Festival and Confel"ence: 16-22 July 
KOREA 
INTERNATIONAL 
DANCE EVENT: 
Festi\Ja! oj KOI'ean and intel'11ational dal1ce 

companies al1d conjel'eI1c'e on th.e themes oj 

Shan1aI1i.sm , Asial1 Dance Music, New 

Chol'eogl'aphy il1 Asia , Dal1ce and 

Tec!1no!ogy, al1d Dance il1 the .21 st 

CeI1tul·Y· 

Location: Seoul , KOREA 

Sponsor: Korean Chapter of the World 
Dance Alliance: Asia Pacific Center 

, 
MAR.CtI 

Assembly: 9-12 March 
SECOND ASSElV1BL Y 
OF THE AlV1ERICAS: 
WORLD DANCE ALLIANCE 

Location: Mexico City, Mexico 
Sponsor: World Dance Alliance 
Contact: Alan Stark, Coordinator of 
Documentation, CENIDI-DANZA, "Jose 
Limon", Campos ELiseos no. 480, 
MEXICO D.F. 11000. 

Or: Genevieve Oswald, c/o Dance 
Magazine, 33 W. 60th St., New York, NY 
10023 USA. 
Fax: 914-723-0741 . 

• 

• 

Conference: 28 March-l April 
1995 CONVENTION 
OF THE AlV1ERICAN 
ALLIANCE FOR 
HEAL TH, PHYSICAL 
EDUC.ATION, 
RECREA TION AND 
DANCE (AAHPERD) 
Location: Portland, Oregon 
Sponsor: AAHPERD 

Contact: Carol Soleau, College of Health 
and Human Performance, Women's Bldg., 
Oregon State University, Corvallis, Oregon 
97331, USA 

APR.IL 
Conference: 21-23 Aoril 

: BORDER TENSIONS 
DANCE AND 

: DISCOURSE 
111tel'disc'ip!iI1al'y conjel'ence bl'inging 

tO,f{eth el' al·tists and I'eseal'chel's 10 exp!o/'e 

discoul·se. in ןס· the chal1gil1g chal·ac·tel 

. danc·e 

, Locaiion: University of Surrey, Guildford 
ENGLAND 

Contact: Professor Janet Lansdale, Dept of 
, Dance Studies, University of Surrey 

. Guildford, Surrey, GU2 5XH, ENGLA.ND 

. 259740 483 44 : Tel 
. 259392 183 44 : Fax 

MAY 
fel'en('e: 10-14 May ןCOI 

: JOINT CONFERENCE 
: Border Crossings 

, Dall('e alld B()!lIldal'ies il1 So(·iet.'· , Po!iti('s 

'·'. Gell(!el·. Edll('ati()11 alld Te(·!111()!0,fi 



לנבדר
לאקדמיה-75היובל

 ) R.A.D .(למחולהמלכותית

 .זלונרח
פונטייןמרגודייםשל
נשיאהיאריאסדה

האקדמיה.שללשעבר

בהופעה:
הצעיר,הדורמבניהרקדנים

רחבימכל R.A.D .מוריתלמידי
המדגימותיצירותיציגוהארץ,

הקהלבפניהאקדמיה.שיטתאת
האקדמיהמילגותזוכייוצגו

באנגליה.בלטללימודי

 20-5-95מןצ"ש,
אביב.תלבת-דור,בתיאטרון

כרטיטים:ולהזמנתלאינפורמציה
02-867789 .~. 

 Uלקידוםעלתופהאקדמיה
 yסalAcaMmy Rבמחולהמצוינות

 oן Dancingהעולם.נרחבימדינות-64נ

אז"ר,פינתז'בוטינסקירח' IIאונים IIהספורטמרכז

 ". 9תחר,ת~
טבללהב Iטבבר~ד~ר:תמיכה;~דדו; להתחוםבללדןזיCו

יםהקלאטבלי rnכל
I רלתאט/ 

IY.> רג"ג"~עrן
:זר Iור:זרrררלקרן

ךץאהמךחבןלבלטספךבתןךחתאמהתחךות

21השעבמןצ"ש 1 8 _ 3 _ 9 5 : 00 

~ 

~ 

" 

:זר Iרrר:זרור

י-' 1 __ 3 ___ 5 ____ 9 __ 5 י-- 2 1 :הססעשב 'מןצ"ש

נירהאוגלית , 03-5105656טל:דללסוזןבמרכזכרטיסים

רלמחרללתברעההמדכז

פרלי~רקאתיבהבהלת

קלאס"',בלט , 4מכ'ל'צ'רת'מחול

וסטפס.כ'אזמודרב',מחול

~ 
כופב':כושר

הכוף·וע'צובח'טובמדרכה,א'רוב',

 03-9310835 :טל'פתח-תקווה, , 32בינזהיח'
 03-9311253טל':,פתח-תקווה, 19ההסתזיותיח'
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בעצמומשההפךאחדותשניםכעבור .שניםמנורגיורא

לעיצובהסטודנטיםאתוהדריךבחוג,למורה

שם.הביופה

היניוכששנינומספר,פעמיםאיתונפגשתי

הוויכוחיםבכלשונות.בוועדותחברים

רפרטואראוועדות-שיפוטשלהמעצבנים

להכרההדוחףהכוחמשההיהלמיניהן,

שרובשעהבחדשנות,צעירים,בכשרונות

שהיו",יימיידיעלנשלטיםהאלההמוסדות

אומוכרבלתידברכלושונאישמרניםלרוב

יימסךכגוןכשהמסגרת,,אפילודופןיוצא

יוצריםלעידוד-לכךבדיוקנועדהראשון",

דרכם.בראשית

עםבידידויצירתיותכשרוןהולכיםתמידלא

והבלתיהקטנהבדמותואבלחם.ולבאנושיות

שנפטרשטרנפל,דמשהשללמראהמרשימה

רקלאאצורהיהממושכת,ממחלה 45בגיל

לכלחיובייחסגםאלא ,מקוריעיצובכשרון

לעושיהמכךפחותולאאמנות,שהואמה

המחול.בתחוםובמיוחד

החוגשלהראשוןהמחזורבוגרהיהמשה

תלמידםאביב,תלבאוניברסיטתלתיאטרון

באותןהאחריםוהמוריםהמנוחאדרארנוןשל

ועדתחברהגהשטרנפלדמשה

הציבוריתהמועצהשלהמחול

שםוגםואמנות,בותלתר

חיובית,תרומתוהיתה

משוחררתאובייקטיבית,

אישיות.ומהעדפותמכיתתיות

בשעתו,כוריאוגרפים.עםפעםלאעבדמשה

שלההנוסחאתיצרהירושלמישרינהשעה

משההיהשבע,בתרקדניעםלייהדיבןק"

הפןהיההמופעשלהחזותיוהצדהמעצב,

שלו.ביותרהחזק

למחזותאוהיועבודותיורובבתיאטרון,

שדרשולמחזותאומקוריים,ישראליים

מאתיישלומית"כגוןאידיאליסטית,תפאורה

ב"הבימה".גורביץ'מיכאלשבייםוייל,דאוסקר

בתחוםהיאאףהיתההאחרונהעבודתו

יצרייאור",שיינפל,דרינהשלבתוכניתההחמול.

רקדהשממשמרובעת,מסגרתשטרנפלדמשה

לאוהתנועההבימהחללאתותחמהוהשתנתה,

עצמן.והכוריאוגרפיתמהרקדניתפחות

 .במינומיוחדואדםמצויןיוצרלעולמוהךל

46 
הרמתי,,צילוםשטרנפלדמשה
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לוהיתההרבה.לדברצריךהיהלאמשהעם

לוהיה .שקורהמהעלובהירהמיידיתתפישה

היוהעבודותהנכונה.למידהוחושאסתטיחוש

כלשלהתפאורןהיהמשה

מחוץשיצרתיהעבודות

לאחרונההממוסדות.למסגרות

איתילעבודממנוכשביקשתי

אמרהואהחדשה,היצירהעל

קצבאתמאטשהואלי

אתראההואהעבודה.

נתןהערות,העירהעבודה,

אנשיםעלוהמליץהצעות

מתחמקשהואראיתיאחרים.

לאלמה.הבנתיולאמכולם

מחלתו.עלידעתי

לישישידעתיאיתוכשעבדתי

ממשליצירהשיתמסרפרטנר

ברגעיםלבד.הייתילאכמוני.

שיעודד.מיהיההקשים

מלאה,היתהשלוהמעורבות

הנוכחותקורה.שהיהמהבכל

החיזוקיםאתנתנהשלו

עדוללכתלהמשיךכדישצריך

 ·הסוף

אלקייסאשרה
אשל)וותעם(בואיון

הפרטעדחשבהואואלגנטיות.מלוטשות
האחרון·

הכוריאןגרפיהביןהפרדהאצלוהיתהלא

היתהתמידאצלווהתפאורהלתפאורה.,

איךמשלוהצעותלוהיופונקציונאלית.

נוסףאינטגרליכחלקבאביזרלהשתמש

עודהיתההתפאורהבשבילו,בכוריאוגרפיה.

התאיםוהואהעבודהאותועיניינהתמידשחקן.

כתפאורן.להתבלטביקשלאאליה.,עצמו

אתמשהדרשהקאמריבתיאטרוןכשעבדתי

אבלעבורי,שעשההעבודהעבורהשכרמלוא

כמעטעשהלממס,דמחוץאיתישעשהעבודות

בחינם.

היהלאהואאלין.לפנותהיהאפשרתמיד

אחרים.תפאורניםעלהמליץרכלן.שלטיפוס

רואההיהאםטובה.מילהלוהיתהאחדכלעל
שלאדבריםהשחקנים/רקדנים,בצוותעניה

נרתעהיהלאהואהתנהגותית,מבחינהלונראו
דעתו.מלהביע

וראשונהבראשהואמשהשלמותובשבילי,

להרבהויחסרחסרהואפרטנר.שלאבדה

אנשים.



פלדהנציורו Iד

למחולהמדוריו"ר

משהשל .לזכךמןקדש ''' 94מסדייהרמת

יצןחהשנתייםבמרןצתשטרנפלד.

המדןרכחברמשהכיהןלחיין,האחרןנןת

לתרבןתהציבןן'יתבמןעצהלמחןל

לבדיקתטלגםבןןעדתןכחברןלאמנןת,

תפקידיןבשניבישראל.המחןלשלמצבן

אנןשיןתתכןנןתמשהגילההללןהציבןריים

תרןמהןהעלהדןפן,יןצאןתןמקצןעיןת

השתתףבןדיןןבכלןמקןריתמשמעןתית

גילהמשהנדרש.להםןענייןסןגיהןבכל

לבדיקתבגישתןןיסןדיןתמעןרבןת

בןןעדןתהיןםסדרעלעמדןאשרהנןשאים

מןפלאהמזיגהרןבפיעלהיןןןדעןתין ,אלה

ןרגישןתמזה,צרןפהרציןנאליתחשיבהשל

ןהזןלתמזה.הזןלתשללצרכיןמדהימה

יןצריםהאמנים,היןןהזןלתהאמנןת,היתה

מאןדןבכלחתרשמשהכאח,דןמבצעים

תנאים,עבןרםןליצןרלרןןחתםלהביא

ןליצירהלמצןינןתנאןתהקרקעשיהןן

פתיחןת,ליברליןת, .איכןתיתאמנןתית

יןשרעקרןנןת,עלמתפשרתבלתיעמידה

ןהמיטיבהטןבהסןגמןןעקשןתנדירפנימי

כחברמשהשלעבןדתןאתאיפיינן

האדםןאהבתצניעןתשלןטעםבןןעדןת,

הדרד.כללאןרדעשייתןאתליןןןהאןמ

יציוותושימת
וכחרל

שבע:בתלהקת •

 .ירוש;ויםאת;וחפש ,הדיבוק
אלקיים-ר~אשרהמחןלתיאטרןן •

 .וחציבצו;וטרמו;וו,טרםו;וו ,סו;ומות
שיינפלד:רינהמחןלתיאטרןן •

 . 1993אור

הישראלי:הבאלט •

 .הרמוניום
 :ענבלמחןלתיאטרןן •

שירת ,גור;וי;ויהבא ,ס;וים ,זרדיםמכתשים,

דבורה.

נריא\.כררר

רארפרה

 :שבעבאראטרןןית •

 ,הפרא,ברווזצידתמונות ,הנפ;ואותעושה

 ,הביצהרפ;ויי, Lרי ',מדבר;ואע;ורבהמהומה

גןסיפו( ,הפרטיתהאוזןהשיבה,ההבטחה,

;וכודים ,פיירוש;ו,הרצחמי;וקוודחיות,

המכשפותציד ,ברשת

חיפה:תיאטרןן •

 ,והכוכביםהמחרשהתהיה,;ואטרויהמ;וחמת

ירושלמירינה

שיןאאמןןבראשןנהבראשהיהמשה

 ,השחקן ,הציירמןבןהיהטןטאלי.תיאטרןן

המשןרראלמתחברזהןכלןהמעצב,הבמאי

השקפןתיןאתאיפיינהזןגןניןתרב .שבתןכן

ייאיזןהשאלה .בתיאטרןןלןשהיה'ןהעניין

חללאיזה l1להזמןעםהפכה l1לעצבתפאןרה

בכלהחןןיהןאתהתןכןאתשיחשןף , 11לעצב

עיקרהיההשחקןשלכןחןלגבין,עןצמתם.

כמעצבחשיבןתןבמרכזלכןהתיאטרןן.

שלנןכחןתןאתלאפשר-אידהשאלהעמדה

חןפשלןןלתתעןצמתהבמלןאהשחקן

לאעצמןהןא .הבמהעלבתנןעתןמקסימלי

דרדיככלהשחקןעלןללמןדמלהתענייןפסק

לגבינדירדברןתנןעה;שירהמשחק,שיעןרי

כמןהןאבעבןדןתיןהצבעתפאןרנים.

אתןמחברהחןשיםאתמעןרר ,מןסיקה

 .הנשמהשלהקסןםהחלקאלהמחזהעןלם

לבמהבהםהשתמששמשההאלמנטים

הרבדיםאלהריאליסטיהקןאתחןצים

עןלםשלהמטאפיסייםאןהבראשיתיים

ההפשרה ,הפשטןתהשניםעם .המחזה

ףאעלביצירתן,עיקריחלקנעשןןהצמצןם

הבמהאתמילאהתיאטרןןזןשבתקןפה

עםענקןתפאןרןתעיצןבייםבאפקטים

היההאמיתיעניינןכימתקדמת.,מכניקה

בןהמקןםהיההתיאטרןן ."האדםייןנשאר

הקיןםחןןייתןאתתפישתןאתבדקמשה

עםןהתרחבההעמיקהזןתפישה .האנןשי

למעןרבןתזכהבמחיצתןשעבדןמיחיין

במאיםשחקנים,עםמתפשרןתבלתיןתנינה

איתןהענlןדהאתהפכהזןתפישה .םיןמחזא

במינה.מיןחדתלחןןיה

שטרנפלדמשה
1949-1994 

 ,ירןשלמירינהןהכןריאןגרפיתהבמאית

שלבהקמתןפעןלהשטרנפלדשיתףשאיתה

ןבהתןןייתעתים"ייהתיאטרןןאנסמבל

הבאןת:השןרןתאתלןמייחדתדרכן,

מחפשותנפשותשש ,גו;וםה'יוס;ו ,המשפט

מע;ומראהאנדורה, ,םיהמתמרד ,מקבת,מחבר

הבו;ושת ,אבותבית ;;ומותהו;וךמא;וון ,הגשר

 ,מורדוךב;וה ,ומוריסמקסע;וי;וות ,חוקרת
הסוסשקיזבי,הערב

 :הקאמריהתיאטרןן •

 ,מקונגויגו;וו'הג ,מקבת ,סו;ומות ,מוצ;וחמאורע

המדומההחו;וה ,הכיסאותהזמן,את;והרוג

ד:ושטךנפמשה ,וךהאתפ ,ם":וקאאשךה ,'כוךצו",וחו:וצכטךמו;'ויי

MOSHE STERNFELD :זREMOLO IN 1.5INCH", CHOR.: OSHRA ELKAYAM, SE "ז

קרבדםאןפרהקבןצת •

עתים:קבןצת •

ויו;ויהרומיאו ,' 91וויצק ,המ;וט

פאוסט :הישראליתהאןפרה •

 ,הבימהתיאטרןן •

םיואנשע;ועכברים ,ריקיגן ,קשיםאנשים ,האב

תמן-נע:תיאטרןן •
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רת TTהתפת

המרדרכירל TTהמ

לה TTהבררסיה

הראשרכרתבשכיס

הדנאהשל

היאהעשריס.

בראשהרשפעה

רבראשרכה

מאיזאדררה

שביקרה ,דאכקן

 .-1905בבררסיה
אזהרפערתיה

השפעההשפיער

על

של

כיכרת

עברדתר

פרקין.מיכאיל

מהפכתרי TTא

 , 7"191ארקטרבר
שבהדאכקן

רייסדהלררסיה,

משלהספרבית

במרסקבה

הדמצאווהצהרותיהדאנקושלמופעיה

וגרמוהרוסיתהתרבותשלשוניסבתחומיס

שלובזובמוסקבה,הבולשויבלהקתלשינוייס

שינוייס .פטרבןרגבסנטמארינסקיתיאטרוו

בפטרבןרגפןקיושלבשמסקשןריסהיואלה

במןסקבה.גורסקיןשל

עלהשפיעוזיאק-דלקרןזשלרעיןנותיוגס

(אזפטרבורגוסנטבמןסקבהמחוללהקות

פטרוגראד).

נןסדן ,יןתרקטנןתחדשןת,להקןתבמקביל,

נקראןאלה .המהפכהאחריהבירהעריבשתי

יןצריסלאחדהיהאמןרןהסטןדיוייסטןדיןת",

כלבראשקרובןת.אסתטיןתהשקפןתבעלי

אלהלהקןתחדשו.יוצרעמדכזהסטןדין

בשנןתהמחןלבהתפתחןתמרכזיתפקידמילאן

 .-20הןבשנןתהראשונההעןלסמלחמת

48 
בשניבעיקרנעהסטודיןתשלהחדשהכיןןו

שלהסהסגנןואתלחדששניסןהיןמסלוליס.

. --- _ ........ 
(מוסקבה)צ'רכישבהאלכהמאת

אחרישנהןןהיןהקלאסי,הבאלטבסיסעל

שלן,מיקה'ןהיןריתדלקרןזזיאק-שלשיטןתין

דאנקו.איזאדןרהשלרעיונותיהאן

אתןלנצללחקןרשניסןכאלהבהסהין

ביקשןאחריסיןס.היןסחיישלהמקצביס

ןשפתוהתנועה,המןסיקהביוחדשיחסליצןר

חדשה.מחןל

אליס,אינטלקטןהיןהסטןדיןתממנהיגירביס

שקדמןבשניסהרןסיתבתרבותשגדלו

לפנידרכסאתשהחלןהיןצריסלמהפכה.

שללאסתטיקההיטבמןדעיסהיןהמהפכה

שנןצרההמסןרתאתהיטבוהכירןהעבר

הידעאתליישסניסוןהסהמאה,בראשית

 .המעשיתבעבןדתסשלהס

באלאנצייבדזהכגןו ,המחןלמיןצריאחדלכל

גןלייזןבסקי,קאסיאו ,באלאנשיו)(לימיס

רעיןנןתהיןפןרגר,ניקןלאיזיןקןב,ליאןניד

במסגרתליישסניסהאןתס ,משלןאסתטייס

יירקד('ו'הקתופורגרקו'א''(מאת ""חשממחו'יי

ארדמובור'ס ,ור'צ , 1923-המבו(ות"

ELECTRIC DANCE" FROM NIKOLAI FOREGGER'S MACHINE " 

DANCERS.1923, DRAWING BY BQRIS ERDMAN 

נמניסאלהיןצריסזמנן.שלהחדישההאמנןת

התקןפה.שלהחשןביסהיןצריסרשימתעס

כעבןרמהשטחנעלמואחרותרבןתסטןדיןת

המחןלבתןלדןתכשמןתרקןנותרוקצר,זוכ

נשכחן.מחידןשיהסאחדיסימיס,אןתסשל

לשמשועשוייסאחרותלארצןתהגיעןאחריס

חדשיס.יןצריסהיוס

מןרדקיו,שלהסטןדיןאתכןללתהרשימה

מאיה,צ'רנטסקיה,מןסןלןבה,וןלינסקי,

פןרגר,שלהסטןדיןןכוגרמינה,אלכסיינה,

" II ,"MASTFOR הצעירהבאלטII באלאנשיו,של

II הקאמריהבאלטII ןעןד.גןלייזןבסקישל

למשל,שןנןת.צורןתלבשהפעילןתס

-בפריסדלקרןזאצללמדהצ'רנטסקיה .-~ 
היחידההיתההיאלדעתי,(גרמניה).ןבהלראן

במחןלהאקספרסיןניזסעקרןנןתאתשאימצה

"הפלסטי".

קןנסרבאטןריה,בןגרתהיתהמאיהןרה

סטןדיופתחההיאבמקצןעה.ןפסנתרנית
העקרונןתעלהתבססהעבןדתהשבןמשלה,

שלחניכתס ,) BEATA (ביאטהסקה'פרנצשל

ןדלקרןז.דאנקו

שנקראמהבמסגרתאלכסייבהעבדהלןדמילה

II פרןלטקןלטII , היאפרןלטארית.אמנןתמשמע

לאלרקדניסהמחולתחןסאתלפתןחביקשה

פלסטי"ב"מחןלהתשמשההיאמקצןעניס.

הסטןדיןנסגר 1924בשנתדאנקו.שלבסגנןנה

 !המדעו'ייביתבמןעדןוללמדהחלהןהיא

 .במןסקבהפעילעדייושלההסטןדין

יותררבזמוהתקיימהמאיהןרהשללהקתה

האחריס.המודרנייסהיןצריסשלמאלה

ןמאיה-1924בהשלטונותידיעלנסגרההלהקה

עןדלא-מסוימותלפשרותלהסכיסנאלצה

לרפרטוארלהכניסעליהןהיה"פלסטי",מחןל

יימעןדנןת".תמןנןתןמיניעממימחןל

ניכרת.במידההשפיעןדאנקושלרעיןנןתיה

בעיןתאתלפתןרניסן GEfYfANORה-חברי

המעסיקהשאלהלמןסיקה,המחןלביןהקשר

היןס.גסאמניס

הופיעןהבירה,עריבשתיהסטןדיןתמלבד

בןגרישהיןאמניס,ידיעלשהןנהגןחבורות

קאסיאוכגווןהמארינסקי,הבןלשןי

בבאלט.הנעשהעסהסכיסשלאגןלייזןבסקי,

חדשה, hתנועשפתלחפשניסהגןלייזןבסקי

הואהקלאסי.המחןלעלשתתבססכזואבל

עלשמרהחדש,המחןלשלרבןתבעיןתפתר

המקצביסביולתנןעה,המוסיקהשביןהקשר

המרכיביסכלןביוהפלסטיות,ןהתלבןשןת

 .ןלתפאןרהלצבעיסלתאןרה,הללן

ידועשהיהמהבןלשןי,לןקיןלבהיהמתנגדן

עלהתבססןיצירותיו .-20הבשנןתמאןד

עבןדןתיןלמחןל.מראשנןעדהשלאמוסיקה



(ייפיסןל " MOTOBIOSCULPTURA "שנקראן

תמןנןתשלשןרהלמעשההיןן )"מןטןרי-חי

הצבעןניןת,אתהדגישהןאןמחןןת.פלסטיןת

רישןמים.כמעיןנראןןעבןדןתין

היתה ,הרןקד"ןקטןברייאפןרגר,שללהקתן

חדלההלהקההחדשה.התקןפהלסמל

מראשיתתרבןתיןתלמסןרןתמהתנגדןתה

היהידןע,חדשניבמאימאיירהןל,דן.המאה.

אןקטןבריישנקראה ,אחרתקבןצהשלגהימנה

פעןלהאיתןשיתףפןרגרתיאטרלי."

כזןחדשה,כןריאןגרפיתשפהליצןרבניסיןנןתין

 ·התיאטרןןבתחןםלמצןאביקששמאיירהןלד

אתשיבטאחדש,סגנןןליצןררצהפןרגר

פעל.בההסןערתהתקןפהשלהדינאמיןת

חיימקצבילהיןתהיןאמןריםשלןהמקצבים

הסןציאליסטי.העידןשליןםהיןם

לבקשמאמציםנעשןאלהניסיןנןתלצד

המחןלאתןלהפןךאינטנסיביתתיאטרליןת

מחןליתהשכלהללאלקהליםןמןבןלנגיש

הסטןדיןבמסגרתנעשןכאלהניסיןנןת .קןדמת

" DRAMBALET ". בבאלטשלטהזןגישה

 . 1950-1930בשניםהסןבייטי

הרשןלןקןרההיהמהלנחשאפשריבלתי

סדירה.פעילןתלנהלאלהלחדשניםהשלטןנןת

מטעםהסטןדיןתכלנבדקן 1924בשנת

שהןרשןאלהנסגרן.מהםרבים .השלטןנןת

בצןרהלהתפתחיכלןלאלפעןללהמשיך

הראשןנההתקןפהשלקיצההיהןזהחןפשית

ברןסיה.המןדרניהמחןלשל

-לןנאצ'רסקיהתרבןתשרהכריז 1927בשנת
סןבלני:כללןבדרךמתקדמןתדעןתבעלאיש

רןסי(מחזאילאןסרןבסקי"ייבחזרה

שללריאליזםחזרה ,משמע .קן)ריאליסטי

הסןבייטיתהתרבןתכל .הקןדמתהמאה

התשע-עשרה.למאהלאחןר,לשןבנאלצה

הכריז:סןלרטינסקיאיןןאןהבאלטמבקר

במאהשדרשהאיש ,(נןברלנןבר!"חזרהיי

עיצןבהבאלטאתלעצבהשמןנה-עשרה

עקבי).-עלילתידרמטי

הבאלטעידןהבאלטית,הדרמהעתהגיע

פיתןחהבאלט.בתחןםהניסןייםתמןהעלילתי.

שלהראשןןהפרק .כלילנפסקהמןדרניהמחןל

הסתיים.ברןסיההמודרניהמחןל

 60נמשךהמןדרניהמחןללחידןשעדהזמןפסק

היינןשלנןהמאהשל-80הבשנןתרקשנה.

בתחןםהניסיןנןתשלמרשיםלחידןשעדים

שןבהבהיקןהעשןרבסןףרקהמןדרני.המחןל

ברןסיה.המחןלבתחןםמןדרניתיצירההבזקי

החדשןתשהסטןדיןתמקרה,זהאיןבןןדאי

 ,פטרבןרגןסנטבמןסקבההגדןלןת,בעריםקמו

שלהחשןביםהמרכזיםנמצאןשםמקןם

המסןרתי.המחןל

 ,במחתרתכמעטהחלהמןדרניהמחןל

כלןאןניברסיטאןת.ספרבתי ,במןעדןנים

בןגריבעצמםהיןזןפעילןתשניהלןהיןצרים

משהןליצןרניסןהם .הקלאסיןתהאקדמיןת

בנדהזדנןפסק

רל TTהדנידרש TTל

כדנשדהדנרדרכי

רקשכה. 60

של BOה-בשכרת

שלכרהדנאה

בנדיםהייכר

דנרשיםידרש TTל

הכיסירכרתשל

רל TTהדנרם TTבת

רק .הדנרדרכי

הבנשררבסרף

שרבהבהיקר

יצירההבזקי

רם TTבתדנרדרכית

בררסיהרל TTהדנ

אפשריאהיןםאבל ,חדשהדרךלמצןא ,חדש

אלה.בניסיןנןתברןרסגנןניכיןןןעללהצביע

הקרןבהרןסיה,שלהגדןליםבמרכזיםרקןלא

 ,למשל ,הדבריםקרן ,אירןפהלמערב

אינה 'ברדילןביץאןלגההרחןקה,בןןלדיןןסטןק

למןפעיה.הבאיםהצןפיםאתלשעשעמתכןןנת

היאמישהן.ללמדמבקשתאינהאףהיא

עליך .אמיתיתלהידברןתדרכיםמעדיפה

ל,ךמתבררבימתה.עללמתרחשלהתרגל

הלהקהייהןזמנה 1993ןבשנת(גרמניה),

האמריקניהמחןללפסטיבלהמחןזית"

הצפןנית.קארןליינהבדןרהם,

תנןעהייאתעצמההמכנהאחרת,להקה

בעזרתחדשהתנןעהשפתלנסחמנסה ,"טהןרה

ןספןרט.טהןרןתקלאסיןתצןרןתביןקשרים

שלקבןצתןפןעלתאןראלשבהריפרםבעיר

אתהשןללתייאקספרימנט", ,פאנפילןביבגני

לפתחןמנסההעלילתי,הבאלטשלהמסןרת

מןדרניתשפהשלחדשבמישןרמסןרת

פןפןלרית.

פסטיבליילראשןנההתקיים 1992בשנת

בןןלאדיןןסטןקהתקיים-1990ןבדאנקן"

י.מןדרנלמחןלהראשןןהפסטיבל

מצדכהיתמלכלזןכןתאינןהחדשןתהלהקןת

בליםיןהפסט ,עצמאיןתכןלןרןסיה.ממשלת

הרןסי.התיאטרןניםאיגןדדייעלאןרגנן

הרןסיהמחןללנןףשבההסטןדיןתתנןעת

ןההפריההתחרןתלחידןשלקןןתןאפשר

 .היצירהןלשמחתהשןנןתהשיטןתביןההדדית

המצבהחל.ברןסיהחדישמחןלשלהשניהגל

ליצירןתםימצפאנןתקןןה.ישאבל ,קלאינן

ליצירתיןצרים.שלחדשיםןלשמןתחדשןת

מןדרני.רןסימחןל

~ 

 ,'זובסקו<גו:ומאת "'ש:וומות

 , 1923ה,'טחובסקא ,הךקדנ'ת

גא:ואדצ'ב ,ך'וצ

1923 , " DANCER: TARKHOVSKAYA ~ GOLEIZOVSKY'S ' SALOM 
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ןרגש.רןחחייעםבאינטראקציהשמדןבר

להקההןפיעהיקאטרינבןרג,בעיר , 1989בשנת

קרןבןסגנןנה ,שמה "המחןזיתהלהקהיי ,חדשה

מינימליסטי.אןןאנגרדיתיאטרןןשללזה

הןאןאגאנןבהטטיאנהמאתנןסחים"ןןהמןפע

בפרסיםזכההןאהלהקה.שלהביקןרכרטיס

ןהאנןברבפריס ,בינלאןמיןתבתחרןיןת



המחולון!פסטיבלמסנרתב
מופעהועלה ,-1994בבכרמיאל

המחולשלהחלוציםיידרדבשם

המבואבדבריבישראל".האקספרסיוניסטי

כינקבע,בתוכנייהשפורסם .כפימופע,לאותו

ומבצעים,יוצריםלקבוצתיימחווההינו:המופע

ברוד ,-40השנותועד-20המשנותבארץשפעלו

יהודיתהאחיות ,אורנשטייןמרנליתאנדתי,

אלזהברטונוב,דבורהאורנשטיין,ושושנה

קראוס,נרטרודכהן,ירדנה ,ניקובהרנהדובלון,

רסלר".תהילה

יותרבמסנרתהתקיים ,מופעלאותובהמשד

 :בתוכנייהשהונדרכפישהוקדש,דיוןמצומצמת

במחציתההבעתיהמודרניהמחול"ליוצרי

סננוןשלוהשפעתו-20ההמאהשלהראשונה

ובאירופה".בישראלהמחולאמנותעלזה

עלזהסננוןשלייהשפעתושלההדנשהלמרות

נםהתעלםובאירופה",בישראלהמחולאמנות

אמניאותםמתרומתמנור,ניוראהמנחההפעם

החנריקודידפוסישללהתהוותםמחול

עממייםמחולולמופעיהעובדתבהתיישבות

ורקאדאנעבמאמרי .בישראלשונים

 .זובתרומתם

 .מקריאינוהאמורהלתופעהההתייחסותחוסר

מזה,יותרואףמודעותחוסרשלתולדהזו

לצורותיובמחולהעוסקיםרובשלידע,חוסר

בכללהמחולעלמחקרהעדרשללכלומעל

 .בפרטהעםומחול

האפשרוככלהרחבה,ביתרלעמודברצוני

אמנים-יוצריםמעורבותעלכרונולוני,בסדר

העובדתההתיישבותחנינותטקסיבעיצוב

זה.בתחוםתרומתםועלהעםוחנינות

 יתדנאל~ו~~:ו~ל~~~ע~~~~~~~~~חאמ ~~~ ~~ח~
I אחריקצרזמןאורנשטיין·יהודית ~ג ~ \ 1 ~ו

בחיפה,סטודיושפתחה ~'Iי'''
בשנתחניכותיההשתתפו ,~.--
ייחנבריקודי 1932 ~

חנהואהטנא",

שהיח(הכ<כיר<ם, ~

~. 
~ 

אלהאמנים-יוצריםשלויצירותיהםדמויותיהם

ו ימים,מאותםתמונותשלהקרנתןידיעלהועלו

ידיעליצירותיהםבשיחזור ן~~

ו קלטותהקרנתידיועלתלמידיהם,

האמנים-יוצריםביןוידיאו. rג

ליחסרהמןפעבאותןשהועלו ~

שלדמותהבמיוחד

הרקדנית- ~

 / ~לאהכוריאונרפית

 ,.,.. ~ברנשטיין,

~ ~ 
--1 • -

 1994כרמיאלפסטיבלבמסגרתשהתקייםסימפוזיוןבעקבותהערות

לקבוצתשייכתספקשללא

זו.אמנים-יןצרים

ניוראהמןפע,מנחה

בכשרןןהעלהמנןר,

אתרבןבידע

ןיצירןתיהםדמןיןתיהם

אדאמנים,אותםשל

ברןדלאמןבקשררק

עלהמנחהעמדאנדתי

שללהתהוותםהעקיפהתרומתן

הריקוד .הארצישראלייםהעםריקודי

היה ,האמןשלשמואתהנושאייהןרה-אנדתי",

ברפרטואראינדיבידןאליריקודבמקורן

ושמו-ריקןדיו ·יתרככל-אנדתישלהריקודי

עלשעובדאחרירקנלילית".ייעורההיהבמקור

וצורתןצביונואתקיבלקדמן,נוריתידי

עצםעדנרקדהואוכדהעכשווית,הקבוצתית

הזה.היום

לאידע,מחןסרנםואןלימןדעןתחןסרבשל

האחריםהאמניםשלתרומתםהןזכרה

ההתיישבותשלהחנמחולותלהתהוןת

בהנחתפועלםביטןילידיבאולאהעובדת,

שלוליצירתםעממייםמופעיםלדפןסיהיסודות

קצרזמןאוהופעתםעםשהפכןריקודים,

שלהמלאבמןבנועם,לריקודייצירתםלאחר

זה.מושנ

אוךנשט"וויהודיתשושנההאחיות 50

פרידתכרצכימאת
הלוי,משהשלבבימויובעיר

 .ייהאהל"תיאטרוןבמאי

שותפוזובחנינה

ילדיהביכוריםכמביאי

הסביבהקיבוצי

דןמןתחנינות .הקרובה

 1933-בשניםנםנערכו

טקסיאלהשהיוןדומני , 1934

הראשןניםהעירונייםהביכורים

כמהעדהביאן,זוהופעההדיבארץ.

חנטקסישללעריכתםמוזר,נראהשהדבר

נן-שמןאל.בקיבוץהביכורים

רוזנטל,צ'שקהבנן-שמואל,הטקסמעצבת

בשומעהאדהמחול,לאמניהשתייכהלאאמנם

חבריבפניטענהבחיפה,החנינהדברעל

חנאתיחונושבעירייהייתכן, ,קיבוצה

הואזהשחנ ,האדמהעובדיואנו,הביכורים

נעזרהמסויםבשלב .אןתו("נחונלאחננו,

הנןנעבכלקראוסבנרטרודרוזנטלשקה'צ

תרומהכןאםלפנינןהטקסית.התנועהלעיצוב

שללהיוןצרןתןאורנשטייןיהודיתשלעקיפה

 .העובדתבהתיישבותהחנמחןל

בשניפעולותיהאתהמשיכהאורנשטייןיהודית

היאהעממי,ןהטקסיהאמנותימחול,מסלולי

חנטקסישלמבוטללאמספריצרה

משהעםיחדחלקםהעובדת,בהתיישבןת

לאהיריעהקןצרלבדה.וחלקםהלוי

 .כןלםעללעמודלנויאפשר

 ...... 53בעמודחמשך
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הכוריאוגרפיתהרקדנית

בכרמיאל,הועלהלאשפועלה

היסודממניחותאחתוהיא

בהתיישבותהחגריקודישל

הראשונהלאאס-העובדת

לאהספקללאהיא-שבהס

גזלייחגריקודיהברגשטיין.

בשנתשנערןהצאן",

חבורתבמסגרת 1931/2

בית-שבקיבוץהרועיס

הסולוריקודיהיואלפא,

עודבחלקסהפכואלה .שלה

להופעתסהראשוןבערב

קהלשלהמונייסלריקודיס

אחריסריקודיסהחוגגיס.

חגלריקודיהפכומשלה

שיצרהנוספיסכטקסיס

פועלהרמת-יוחנן.בקיבוצה

בספרוביטוילידיבאהרב

לבשויישדותגורןיורסשל

וכן ,) 1983יוחנן,(רמתמחול"

ויצירותיהחייהבתולדות

דברוידיאן,בסרטישהופקו

אמנייתרבוזכושלא

המחול.

ארצהעלתה 1935בשנת

גרטרודהמחולאמנית

עלכאןאדוןלאקראןס.

הריקןדבשטחפןעלה

כברהמופיעהאמנותי,

ג.שלספרן(ראהבכתןביס

גרטרןדשלהמחןלייחיימנןר,

ןלא ,) 1978ת"אקראןס",

חלקשלהשחזןרבניסיןן

ידיעלמיצירןתיה

שלבמקרהכמןתלמידןתיה.

פןעלהגסאןרנשטיין,יהןדית

בןהעממי,המחןלבתחןסקראןסגרטרןדשל

 .ביטןילידיבאלאמעט,לאעסקה

קראוס,גרטרןדהעלתה 1935בשנתכבר

סניףשלידןדיבןר"לתנןעהייהלהקהבמסגרת

קדמןגוריתשל(מיסןדסהתל-אביביייהפןעל"

לנתןהאש"ייגדןדימסכתאתרפאלי),ןשמעןן

ארץ-שלהנןערתניעותבשיתוףאלתרמן,

העןבדת.ישראל

שלהפןמביהמןפעערבעלניצחה 1944בשנת

יצרהזהלאירןעדליה.בקיבןץהעסריקןדיכנס

-לכנסשהןדבקכשס-יידןןקא"בשסריקןד
המןסיקהאתשאףגבריס,לשישהריקןד

הדריכה,היאמבןטללאזמןלן.חיברה

המרכזשלידעסלריקודיהמדןרבמסגרת

לחניס.טקסיתלתנועהקןרסיסלתרבןת,

מאנשיבמיןחדבאהאלהלקןרסיסהדרישה

בקיבוציהסהחגשטקסיהעובדת,ההתיישבות

שלזובמסגרתנכב.דמקןסותפשוהלכו

קןרסיסהדריכהגסהיאעס,לריקודימדריכיס

עס.לריקודימותאמיסלכוריאוגרפיה

לבקשתקראוסגרטרודנענתה 1945בשנת

הכןריאוגרפיהאתלהכיןחבצלתזאבתלמידה

שלהסיוסלערבזאבשתכנןהגדול,ליירונדו"

לאחלקנטלובןהראשון,ייהשומריה"כנס

זהלאירועיצרהאףהיאנוער.ב~י-640מפחןת

השואה.לזכרהשכולה"ייהגולהבשסריקוד

כהו'רדנה

YARDENA CQHEN חןתמס.אתהטביען

הקןנגרסשלהנעילהערבבמסגרת , 1963בשנת

היאבמןסיקה",ןמערביימזרחהבינלאןמי

זההבמהעלהועלובןהפולקלור,ערבעלניצחה

ישראלייס.עסוריקודיעדותריקודיזהבצד

להתפתחותסקראוסגרטרודשלזןתרןמתה

באוטרסהעממי-פןלקלןריסטיהמחןלחיישל

והולס.מלאביטוילדיי

דובלון,אלזהארצהעלתה 1936בשנת

יהודההמלחיןיגור.בקיבןץזמניתןהשתקעה

אירועיסלעריכתבמשקנוכחותהאתניצלשרת

שללהכנתסעימואןתהלקחואףשןניס

 , 1937בשנתכ,ןלמשק.מחוץאירועיס
ייחגמסכתבהכנתדובלןןאלזההשתתפה

שרתשיהודהלמסכתנןסףנען.בקיבןץהמיס"

אתדןבלןןלאלזהמסרהןאזה,לאירועכתב

ייושאבתסעמירןעמנואלהמלחיןשלשירו

הידועהריקודאתיצרההיאזומנגינהעלמיס".

יהודהמיס."יימיסבשסהזההיןסעצסעד

בקיבןציאףזןמסכתלהעלןתהחליטשרת

מיס"יימיסהריקודהופץכדהירדן·עמק

המוקדמיסהנדבכיסלאחדןהיהרבהבמהירןת

עלהישראלייסהעסריקודישלבהיןןצרותס

 .ארצהעלתהשאדהמחולאמניתדיי

ירדנהכהן.ירדנהבאמניתהסקירהאתנסייס

אמנימביןהיחידההארץילידתהינהןהכ

בשנתשהזכרנו.המחול

מלימודיחזרההיא , 1933

באוסטריהשלההמחול

עשתהובארץובגרמניה,

יצירתה.בדרןחדהתפנית

במרכזההעמידההיא

תנ"כיותדמויותדיוקנאות

ומננינותיה,הארץנופיואת

היאהמזרחיות.בעיקר

שלבעריכתןגסעסקה

בהתיישבותחגמסכות

פעולותיהאתהעובדת.

בשנילתעדהיטיבהאלה

האוטוביוגרפייסספריה

ייהתןףבשני,ןבמיוחד

 .) 1976(ת"אוהיס"

השתלבותסלסיכוס:

חלקשליחסיתהמהירה

המחולמאמניניכר

בחייהאקספרסיןניסטי

פרקהינובארץהמחןל

חייבהתפתחותמאלף

לידיבאשטרסהמחול,

היןס.עדכלשהןביטוי

הדבריסאמוריסבמיןחד

אלהאמניסבהשתלבות

הריקודיתהיצירהבחיי

ועבןרשלגביהס,עממית,

היהבכלל,בארץהחברה

בתחוס .לחלוטיןחדששטח

שלהחגריקודי

העובדתההתיישבות

לאירועיספולקלורןדיקודי

שלהפנאיולתרבןתשןניס

אןתסשלהיןצרתהחברה

להסהיתהבכלל,ימיס

ועליוייחודיתתרומה

ם-
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שטוטגארט",'ייבאלטלהקת

בשתיבארץשובלהופיעהעומדת

ובוניהולבמשברנתונהתוכניות,

משגשגתבזמן

נורמוראיגמאת

שלאווירהנשמרתואיךסגנוןמפעפעאדי

שנים,עשרותבמשךמחולבלהקתיצירתיות

אחדהואמתחלפים,והמנהליםשהרקדניםשעה

ליגםהבאלט.תולדותשלהגדוליםהסודות

 ,התופעהלי'אתיפתורמילחידה.פתרוןאין

שבע"ייבתלהקתרקדניאתלמשלהמביאה

באינטנסיביותשנהשלושיםמזהלהצטיין

קר?טכניבברקלהבריקלאומעולםותענזה,

ייתיאטרוןשלהברורהייחודיהמרכיבמהואו

קיליאןייריכשלאגםההולנדי",המחול

ניתןשאינו ,משהואותוהיוצר?הוא

שאינולגמרי,ברוראבלחדהלהגדרה

אתשמלמדיםהדברות"ייעשרתבגדר

המקום.מרוחכחלקהצעירים

יותרכברמצליחיםבשטוטגארט

כוריאוגרפיםלגדלשנהמשלושים

אתכלל,בדרךעוזבים,הםמעולים.

לעצמאותיוצאיםצמחו,בההלהקה

כולםכמעטאבלמפורסמים,ונעשים

 Iלהקתעםקשריםעלשומרים

מדיבשטוטגארטלעבודושבים

 .פעם

באדןבירתשטוטגארט,

קטנהעירהיאוירטמברג,

ממדינותבאחתגדולה

גרמניה.בדרוםהפדרציה

גבעותעלשוכנתהיא

 .כ::"

 ,פט(פהבעקבותה«יהמךס(הכוך',

 "הרעההפיהייבתפקידקיווגוןרד/ריצ
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הגבעותבין.ייןגפנימגדליםעליהןגבוהות,לא

הראשית,הרכנתתחנתהעיר:מרכזובומישור

ברבוריםעםמיםבריכתהעיקרי,המדרחוב

להםשמעניקיםלחםפירוריהצדיםוברווזים

הממלכתיוהתיאטרוןבשפע,וילדיםפנסיונרים

נירתהיתהשטוטגארטפעם,כאשרשהיה

יימלכותי".וירטמנרג,ממלכת

להקתנחשנהלא-60השנותראשיתעד

נמומיוח.דלמשהושטוטגארטשלהבאלט

שםפעלגרמניה,שלהמרכזיותהעריםבכל

ובומעניין,ובלתימסורתיממשלתי,תיאטרון

 .ולבאלטלאופרהלדראמה,מחלקות

הדרוםהכוריאוגרףמלונדוןלשםמשהוזמןאבל

אניוכיההלכה,לפי(לאיהודיממוצאאפריקני

התעוררהקרנקו,ג'וןאמו),ולאבריתמבניהיה

הפכהמעטותשניםותוךהנמה,היפהפייה

 .החדשהנאלטשלהעולמילמוקדשטוטגארט

לאפעמיםבישראלניקרהשכברהלהקה,

המנהלתשלהגרסהאתעכשיומביאהמעטות,

הייךה,מרסיהשלה,הנוכחיתהאמנותית

 100הישנההנערהאודותעלהוותיקלבאלט
 .לחייםאותהמעוררתנסיךשנשיקתעדשנה

מייחדתהרומנטיתהאגדהשלהזוהגרסהאת

משתמשתהיידההכוריאוגרפית.שלהגישה

הכוריאוגרףשלהשנה, 100בתהרוסיתביצירה

מרשהאנלפטרבורג,מסנטפטיפהמריוס

הדמויות.בעיצובחופשלעצמה

קאראנוסהרעההפיההמקורית,בגרסה

נשלנולדהעתהשזההנסיכהאתמקללת

ההולדתלנשףהוזמנהשלאעל-מדומהעלבון

 18לגילהגיעהשעםומנבאה-העצריורשתשל
נשינהשקע.ותבכישוראצבעהאתתדקור

נמקור .אותהיעורריפהשנסיךעדעמוקה,

ואילוופורמלי,רגעיהואהרעהה..פיהתפקיד

הופךהואשטוטגארטנאלטשלבנוסח

הפיהנעשיתהרועהתגלמותומסתםלמרכזי,

ממדית.תלתדמותהרעה

הוותיק,האמריקניהרקדןמגלםקאראבוסאת

לושניתנתמהרשותנהנההואקרייגון.ריצ'רד

ולגלםמאודמפוארתשמלהללבושזהבמקרה

שלסיפורהתרצו,אם .בסיפורהרשעאת

ההתעוררותסיפוראלאאינואורורההנסיכה

פרוידיאניסמלהואהחדהכישורהמינית.



תפקידאתלפרשחןפשיאחדןכל ,מןבהקזכרי

תןרשמגיעעדכרצןנן,הנערהבחייהמיניןת

תקןפתאתהמסיימתהאמיתית,האהבה

 .ההתבגרןת

לקןןתןישביןתרמפןארתהנןכחיתההפקה

כלאתאביבלתליביאןשהשטןטגארטים

מגדןליאחד ,רןזהיןרגןשעיצבהזההפאר

לחזןתהזדמנןתלנןןתהיה ,בגרמניההמעצבים

נאמןגםאבלחדיש,בלבןשמסןרתיבבאלט

 .למסןרת

בדרכן , 1974בשנתקרנקןג'ןןשלמןתןאחרי

הכלחששן ,יןרקבניןמהמםניצחןןמסיןרחזרה

עןמדתשטןטגארטבאלטשלהזןהרשתקןפת

קרנהאתמחדשהעלהקרנקןשכןלהסתיים.

הבאלטאתכשחידשבעיקרהלהקה,של

 .אןתןהספידןשכבראחריהעלילתי

אילןףיי ,שלןהשקספירייםהבאלטים

לפיןיצירתןןיןליה"יירןמיאןהסןררת",

יייבגניפןשקיןמאתבחרןזיםהרןןמ

במןשגחדשהמשמעןתיצקן ,"אןנייגין

 ."עלילתיייבאלט

התמקדהשלןהדרמטיתהכןריאןגרפיה

אחתבכלמרכזייםדןאטיםבמספר

ביןמשתניםמפגשיםשהםמעבןדןתין,

רקמהנןצרהכך .הראשיןתהדמןיןת

המןניןת)(תמןנןתאנסמבליםשלניגןדית

ןסצינןתאח,דמצדצןרניים,צבעןניים,

ביחסיעמןקהמשמעןתןבעלןתרגשיןת

 .דןאטבצןרתלרןב ,שנימצדהדמןיןת

אתכמה,יןדעהמיבפעםראיתי,מזמןלא

כלאתהבליטןהמןפעאןנייגין"יייבגני

באלטיישלןהבעייתיןתהחיןב

 .כיןםשטןטגארט"

 ,הצעירןהדןרמלןכדתהיתההלהקה

קרנקןמימיחןןתיקיםאתשהחליף

מיןמןאמנםהןאהמרכזיים,בתפקידים

כןכביםאבקאןתןנעדראבלןמןכשר

מדסןאגןןקרייגןן,ריצ'רדאתשציין

עצמה.היידהןמרסיה

זמנםעברבבאלטרקלא ,לעשןתמהיי

הזמנים .קרייגןןאןמר ," ...כןכביםשל

הצעיריםהרקדניםשלהטכניקהןכיןם ,השתנן

אמןהעןשההייחןדבהםאיןאבל ,מצןינת

 .זןהרלכןכבמעןלה

יותרכברמצליחיםבשטוטגארט

לגזלשנהמשלושים

הםמעולים.כוריאוגרפים

הלהקהאתכלל,בזרזעוזבים,

לעצמאותיוצאיםצמחו,בה

כמעטאבלמפורסמים,ונעשים

עםקשריםעלשומריםכולם

לעבוזושביםהאםלהקת

פעםמזיבשטוטגארט

- "נןברש"עייהחברהשלהסדנאןבמסגרת
הגרמניתבעירשפעלמפןרסם,באלטיםיןצר

שם .השמןנה-עשרההמאהשל-50הבשנןת

אןדןתעליימכתביםספרןאתןפירסםחיבר

הבאלטהתפתחןתעלמאןדשהשפיע , IIהבאלט

גאריקדיןןידהגדןלהאנגליהשחקןהדרמטי.

ןהעןבדה , IIהבאלטשלהשקספיר IIאןתןכינה

שנהמאתייםכעבןרהתחדששבשטןטגארט

אתמצדיקההמןדרניהעלילתיהבאלט

קביעתן.

היידהמרסיהשלשרביטהתחת ,מקןםמכל

ןביתחממהלהןןתשטןטגארטבאלטהמשיך

 .חשןביםלאמניםשהיןצעירים,ליןצריםאימןן

פןרסיית,בילי-80השנןתבראשיתשםהחלכך

פרנקפןרט",באלט IIשלהחדשנימנהלןכיןם

ממש,ילדאזשהיהמישלתןרןהגיעןאחרין

יכןלהןאממש.נבןאיתבראייההצטייןקרנקן

אתדרכםתיבראשםיבאמנלזהןתהיה

אתכשהחללכןכבים.להפןךשלהםהפןטנציאל

ללהקהמבחניםןערךבשטןטגארטדרכן

לשםהגיעהבראשה,הןעמדשהןאהמחןדשת

 ,מפןרסמתןלאתןאריפתלאמברזיל,רקדנית

חשןבהלאלהקהשלבקןר-דב-באלטשרקדה

כבשההאלמןניתהנערההיידה.מרסיהביןתר,

להיןתלההציעןהןאקרנקןשלליבןאת

ןבעיקרהכל,להפתעת-שלןבאלרינההפרימה

 .עצמההיידהלהפתעת

לןמלאןטרם-קרנקןשלעתבלאמןתןאחרי

הלהקהאתשנתייםבמשךניהל- 50

פעםלאשעבדהאמריקניהיןצרבשטןטגארט

בעיקרעסקהןאטטלי.גלןשבע",בת IIע.ם

ידעןלא ,הדעןתלכלמעןלןתשהין ,שלןביצירןת

בתןםקןדמן.לןשהןרישהאןצראתלשמראיך
היידהמרסיההתמנתהטטלישלכהןנתן

כמין ,ביניים"לתקןפת IIאמנןתיתלמנהלת

 .מקןםממלאת

היתההשבריריתנהישהבאלרהאמיןלאאיש

אןתהןלהעלןתגדןלהלהקהלנהלמסןגלת

אישההתברראבל .בינלאןמיתלדרגהמחדש

כפי-80הבשנןתפרחהןהלהקהלכ,ךמסןגלת

מעןלם.פרחהשלא

שלביןתרחשןבהמסןרתהמשיכההיידה

צעיריםכןריאןגרפיםגידלההיא :קרנקן

שבןאבללעצמאןתשיצאןבלהקה,

חניכיןקרנקןבימי .ליצןרלשטןטגארט

באלט IIמנהלכיןםנןימאייר,ןן'גהיןהמצטיינים

פניאתשחידש ,קיליאןןייריהאמבןרג",

צעדיהםאתעשןשניהםההןלנדי.הבאלט

קרנקןשלבעידןדן ,בשטןטגארטהראשןנים

זכלהרכטו ,'כור ,"הריקבחלליי

" SPACE yךEMP " 

CHOR.: RENATO ZANELLA 

STUTTGART BALLET 

באלטשלהראשיהכןריאןגרףןםיכ ,שןלץאןןה

לייפציג.

 ,זאנלהרנאטןהרשימה:מסתיימתלאבהם

שלקריירהאחרילבאלטשהגיעאיטלקירקדן

מרתקלכןריאןגרףהפך ,מצטייןכדןרסלשחקן

עבןדתןאתהשןרה.מןרקדןעדייןכשהיה

מרסיהעבןריצרהןאהלהקהעםהראשןנה

םיהגדןלהכןכביםשני-קרייגןןרד'ןריצהיידה

 .ניטיןןשפנילןלשמששהסכימןהמןניטין,ןבעלי

רקלאהצטיינהאך ,מצןינתהיתההעבןדה

פחןתלאהיההנןשא .בחןצפהגםאלאבתנןעה

האישייםיחסיהםשידעןהתהפןכןת-יןתרןלא

ןמיאןתם,מכניםשהכלכפי-ןריקישלמרסיה

הבאלטעןסקבמההביןהרכילןתאתשידע

 55 ...זאנלהשל



מנהיגותמשבך

באופולהצמיחאפשראיעליוניםכוכבים

ניהולאבללא,אונגליםשהםאו ,מלאכותי

ועםגארטטוטשלהקתשלבגודללהקה

והמחשבה,המרץמלואאתדורשכשלהמוניטיו

לנהלעצמהעלקיבלההיידהמרסיהאולם

 ,אמריקהדרום-הולדתהביבשתבאלטלהקת

וגרמניה,אמריקהביוזמנהאתמחלקתוהיא

התזמורתמנהליאתמזכירזהדבריםמצב

מנהליםשלכיסאותשניים-שלושהעלהיושבים

ואתבמטוסיםעובריםחייהםמוסיקליים,

בעיניוהפקס,הטלפוןדרךמבצעיםהםהניהול

אינוזה "שטוטגארטייבאלטמאוהבירבים

הטענות,אתדוחההיידהמרסיהבריא,מצב

ביותרמפוארתהנוכחיתההפקה

שהשטוטגארטיםלקוותויש

הפארכלאתאביבלתליביאו

אחדרוזה,יורגןשעיצבהזה

בגרמניה,המעצביםמגדולי

לחזותהזדמנותלנוותהיה

חדיש,בלבושמסורתיבבאלט

למסורתנאמןגםאבל

 "בטהובושליתעהשבי'ה Jמפויהסיי

שטוטגאדטט 7בא ,ץ 7שואו'ווהכוד',

" BEETHOVEN'S SEVENTH SYMPHONY " 

CHOR,: UWE SCHOLZ 

STUTTGART BALLET 

הדבריםמצבאובייקטיבילמסתכלגםאבל

 ,תיקווטעוונראה

אתלהחליףיוכלמייודעאינושאישאלא

שטוטגארט,באלטשלאמנותיכמנהלהיידה

קורץלאהואשוגה,קרייגוועלשמהמרמי

ממעטהואממנו,עשוייםשמנהליםמחומר

רקדועדייושהואאףעלהבימה,עללהופיע

צעירים,לרקדניםמדריךלשמשומתחיל ,מרתק
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רקדניםמצוינת;מסורתקיימתהרוסיבבאלט

בשיעורמורים(לאמדריכיםמשמשיםמעולים

עםאחדעלאחדהנפגשיםהיומי)הטכניקה

תפקידיםלקראתשמתכונניםצעיריםרקדנים

העברה ,בשעתםביצעושהקשישיםמוכרים,

מסוימיםתפקידיםבתחוםהדרכהשלכזו

לחקרלהגיעלצעיריםומאפשרתמסורת,יוצרת

שהבאלרינההאמיןלאאיש

לנהלמסוגלתתהיההשברירית

אותהולהעלותגדולהלהקה

אבלבינלאומית.לדרגהמחדש

לכן,מסוגלתשהיאהתברר

כפי-80הבשנותפרחהוהלהקה

מעולםפרחהשלא

שלמאו,דהחשוביםאבל ,הזעיריםהסודות

ותפקיד,תפקידכלביצוע

ליצור,בלהקהצעיריםמעודדתהיידהמרסיה

שלבעבודהנחזהבארץהלהקהבסיור ,למשל

אך ,אוליברהדהרוברטוברזיל,ארצה,בורקדו

היאשבוהאופןלזכותלזקוףישזהאתרקלא

גםייזקפולזכותההלהקה,אתמנהלת

מהיוצריםאחדיםעםשקשרההקשרים

בזיאר,מוריסהשאר,ביובימינו,הגדולים

לשםמעביראושטוטגארטעבורליצורשמרבה

 ,ההולנדימאנוואוהנסשלובעיקרשלו,יצירות

הבאלטבתחוםביותרהגדוליםהיוצריםאחד

החדיש,

נכחתיבשטוטגארטשהותישלבשבועיים

מעולהמופעמאנו,לוואוכולוהמוקדשבערב

לפיבזיארמאתהבאלטבביצועהדעות,לכל

בושישמוצרט,שלהקסם"ייחליל

ובביצועמיותר,מללאבלמעולהכוריאוגרפיה

 ,קרנקומאתאונייגין"יייבגנישל

יצירה ;ערבבאותובוצעואלהמלבד

להתמנותהעומדזאנלה,רנאטומאת

שלהאופרהבאלטשלהאמנותילמנהלו

נאציומאתועבודההקרובה,בעונהוינה

קיליאןשללהקתו,חניךהספרדידואטו

הסתיימהדןאטןשלהעבןדהבהאג,

כןריאןגרףטוס,סטפןמאתחדשבמחול

הבאלטשלהגדולהוהתקווהצעיר

בגרמניה,

גרמניהמזרחוחניךילידהןאטןס

לוןישבדרזדן,בעיקרשעובדלשעבר,

לשטןטגארט ,משלןשפהצעירבגילכבר

מאתלייהחתןנה"גרסתןאתהביאהוא

עשירההיתההתנועהסטרבינסקי,

למוסיקה ,חיוניןתמלאמרקסובעלת

ארןומאתקטעעןדהוסיף 'הןאהמוכרת

ועלנהריןעלהחביב(המלחיןפארט

עלהתרחשןהתוכנייהולפיקיליאן),

שתיביןמורכביםיחסיםהבימה

התןכן ,המתחתנותהמשפחןת

דפיעלאמנםנותרהזההמשפחתןלוגי

פרדריקשלכמאמרןכי,בלבדהתוכנייה

להסבירדרךכלייאיןהבריטי,אשלטון

שלהבכירהאחותהשזןבתנןעה

ולצופיםליהפריעלאזהאבלחמותי",

היוצרשלמעבודתןלהתלהבהאחרים

רקדנישלהמעןלהןמהביצןעהצעיר

 ,שטוטגארט

עומדתהיידהשתקופתתחושהעםיחדוכ,ך

שנתעדחתוםחוזהשלהאףעללהסתיים,

להקהזןיום,ילדמהיןדעאינןושאיש 2000

יןצרוביתמגווןרפרטוארבעלתמאוד,חזקה

אסכןלתיי-צעיריםכוריאוגרפיםשלבמינןיחדי

 ,"קרנקוייאסכולת ,תרציאםאו ,"שטוטגארט

rr 
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נןחיםגדןלים,אןלמןת

חדרי-ארןחןממןזגים,

הסביבהבישןביזןלים
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שחם,ינה
למחולמורהגראפית, Iכוריארקדנית,

RINA SHAHAM 
DANCER, CHOREOGRAPHER, DANCE TEACHER 

Tel-Aviv, 14, De Haas St., Tel.: 03-5443691 

מאי

ינןי

1995 
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נשןןבת-שב בת-שבע,מחוללחקת
נחריןאוחךאמנותי:מנחל

נהויןאוהושלהחושהיציותו Z/N A במאי 20-21יוושליםבתאטווןישואלפסטיבלפתיחת
במאי 24-27ת"אהבמה,לאמנויותבמשנןבנווה---------- ___

 !~ך Iנ~ 1 ~~~ 6 ת:,~ולל,טוזומוכז ..............................................ל Iבמ
המשלביחוויפווייקט  ~נמהעםנמסןמחולו 9 5

 ~בייני 25-29וללסווןמונו----.
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כתןב:היהישראלפסטיבלשלבמןדעןת

שםעלאןקראינהשלהלאןמיייהבאלט

אינהקרלאןכיתמיהה,המעןררענייןןירסקי",

מדןברשאכןהתברר,במהרהלאןמי.באלטאין

ןבכלפןלקלןרי.מחןלשלאך ,לאןמיתבלהקה

ןירסקילהקתרקדניאתכשרןאים ,זאת

היאבאלטעםההשןןאההבמה,עלבפעןלה

 .נמנעתבלתי

היצירןת,באןפיאןבסגנןןניכרלאהדבר

 ,המדהיםבדיןקהתנןעה,בליטןשמדןבר

לבאלט.אןפיינייםכךהכל-הביצןעבאחידןת

יןםיןםמקבליםזןלהקהרקדניפלא.זהןאין

מהםכמהספקןללאקלאסי,באלטשיעןרי

אןזןבלהקהבקלןתלהשתלבהיןיכןלים

המןדרנית.הקלאסיקהשלאחרת

כןריאןגרףעצמן,ןירסקיהניחלכךיסןדןת

האןקראיני,בפןלקלןרהמאןהבאיש ,מחןנן

את-1937בהקיםבןלןטןב,עמיתן,עםשיחד

עבדהשנייההעןלםמלחמתבזמןהלהקה.

חייםןהפיחלקייבחזר-1955ןבבמןסקבה,

להקתביןמבדילמההדןעכת.בלהקתןחדשים

אחרןת?רבןתפןלקלןרימחןלןלהקןתןירסקי

דןןקאאןתהעןשהמהבה?המיןחדמה

בריתברחביהריאחרת?ןלאאןקראינית

ספןראיןהיןםעדקיימןתלשעבר,המןעצןת

פןלקלןר.להקןת

שלדרכןןממשיךתלמידןןאנטן,ןמירןסלב

שלייחןדןאתמדגיש ,כמנהלןירסקיפאבלן

בכלדראמטןרגיהשרןאהכאישןירסקי

ללהקןתגםאןפייניזה ,אמנםריקןד.

מדגישןאנטןךאךאחרןת,פןלקלןר

עלמסןגלהיהשןןירסקי

בלב,דאחתתנןעהבסיס

כשרקדניןבחטףשראה

לבנןת ,להםהשתעשען

 .שלמהקןמפןזיציה

ןאנטן,ןמדגיש ,ןבזה

שלגדןלתןהיתה

כל ,היןם .ןירסקי

בנןיהלהקהשלהרפרטןאר

ןןאנטןךןירסישלכןריאןגרפיןתעל

שלייחןדהעלשןמרזהןדברבלב,ד

הלהקה.
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הןאהלהקהאתהמייחדנןסףדבר

 .אליההצמןדלמחןלהספרבית

הספרביתשלבקיןמןהצןרך

רקדניםשלעזיבתםעםהתעןרר

 ''''גI~~;בשיכלהלמשל,למןסקבהמעןלים
 LוIIןירסקייזםלכןיןתר.להציע

הספרביתשלהקמתןאת

מתקבליםאליןבמינן,המיןחד

מדןקדקמיןןלאחרשבע,מגילילדים

אןקראינהרחבימכלמגיעיםהםןקפדני.

הםבהןשנים,שבעהספרבביתןמבלים

לןמדיםהכלבסך .במחןלהכשרהמקבלים

תלמידים.-200כהספרבבית

~, 

וסיימאת

ויופקילהקתוקוניאתכשוואים

עםההשוואההבטה,עלבפעולה
לאהובונטנעת,בלתיהיאבאלט
היציוות,באופיאובפננוןניכו

בויוקהתנועה,בליטושטוובו

הכל-הביצועבאחיוותהטוהים,

לבאלטאופיינייםכך
מיןןןלאחרהראשןנןת,השניםשבעבתןם

לסטןדיןתלמידים-40כמתקבלים ,נןסףקפדני

ארבעלעןדהלהקה,שלידלמחןל ",:ג:נ: ::a::די
נשארמהםזעירחלקלימןד.שנןת

בלהקה.רקדניםכעתןדת

בפסטיבלהלהקהביקןר

-20מיןתרישראל.

צעירים,ילדים

" 

I ןך. 7ך-' 
מנהלתןאנטן,ןגברתשלןטיפןלהבהשגחתה

לאהדהימןהילדיםלביקןר.צןרפן ,הספרבית

כלקןדםאלא ,העשייהןשמחתבלהטרק

פגשתימהםשלןשהמרתקת.במקצןעיןת

אתבפניהםןכשמנינן ,עיתןנאיםבמסיבת

הםאםןשאלנןהרקדןבחייהכרןכיםהקשיים

הרבה,כךכלבןלהשקיעשצריךלעתידמןכנים

 .כן-היתההפסקניתהתשןבה

לגאןןהןמקןרפנינהתמידהיתהןירסקילהקת

הייצןגלהקתלמעשהזן .האןקראיניתלתרבןת

יןתר .בהלהתפאריכלהשאןקראינההיחידה

רבןתפעמיםהלהקהסןבבהשנים-50מ

הפךלתפארת,ייצןגתחילהשהיהןמהבעןלם,

שהלהקהלמרןת ,היןםלתפארת.לייצןא

 ,כמקןדםמןעדפיםבתנאיםכלכליתנתמכת

המשכןרןת,לתשלןםבקןשימספיקההתמיכה

סדיר,באןפןמגיעלאהכסףכאשרשכן,כללא

 ·ןאנטןךמתלןנן

הלהקהשלהיחידההמאסיביתייההכנסה

שקןדםלחן"ל,סיןריםמאןתםדןןקאמגיעה

מאן,דמכןבדתןרםגםלנןיש .מןתרןתהין

בלהקתמקצןעירקדןפעםשהיהפןלןנין,פיןדןר

אישהןאהיןםאחרת.אןקראיניתמחןל

אןקראיניתלאמנןתמרכזןמנהלעסקים

 .ןאנטןןאןמר ,במןסקבה"

בעבר,קיימתהיתהשלאלמימןן,הדאגה

רןבאתמבלההלהקההחןפש.מחירהיא

הגיעההיאלישראלבחן"ל.זמנה

יצאהכאן,הביקןרןאחרי

 ,פלאזהאין .ןספרדפלןרידה ,למקסיקן

ןכפיתיירןתמרכזיהםאלהמקןמןתכי

להשיגאפשרןירסקילהקתאתששמעתי,

כאןהאמרגן.שלכיסןעלמכבידשאינןבמחיר

ייהבחןרןת .שבחןפשנןספתייסכנה"טמןנה

ליפהפיןתיינחשבןתןאנטן,ןמספרשלנן",

פעםלאןקןרההעןלם,בכלגבריםבעיני

 ' 94שראליפסטיבל

המחוללהקת-וירסקי

האוקראיניתהלאומית



תנועהבסיסעלפסוגלהיהוירסקי

בחפףשראהבלב,ואחת

לבנותלהם,השתעשעוכשרקדניו

שלפהקופפוזיציה

אנחנובהםבמרכזיםנשארותהןאחרות,

באיטליהבניו-יורק,בלידו,בפריס, .מופיעים

אבלהלהקה.יוצאותרוקדותאחריםומקומות

העזיבהולכןעתודה,ישלנוקודם,שאמרתייפכ

אנחנו IIואנטוך.מחייךאותי",מדאיגהלא

פולקלורללהקותגםרקדניםמספקים

ספרנו".ביתתלמידימקרבאחרותאוקראיניות

השינוייםבעקבותבלהקהנשתנהמהלשאלתי

החופשאתמדגישואנטוךהפוליטיים,

לאשהואאףהלהקה.עצמאותאתהאמנותי,

קודם.גםמדיגדולהכפייהעללהתלונןיכול

ליצורהשלטונותביקשולפעםמפעם

המפלגה.לוועידתאחרתאוזוכוריאוגרפיה

השאיפותבעקבותקרהשהדברכנראה

המנהיגיםשלהנסתרותהלאומניות

הלהקהאתלטפחוהרצוןהאוקראינים,

שבעקבותכךעלמתלונןואנטוךהלאומית.

להקותוהרבהבשוק,אנארכיהנוצרההחופש,

וירסקילהקתאתלחקותמנסותאחרות

הלהקה IIהשםתחתמופיעותואפילו

 . IIהלאומית

אמרגניםאליופנופעם,שלאטועןואנטוך

אלו,פניותבשל ."סדר"לעשותוביקשול IIמחו

להעמידהתרבותלשרלהציעמתכווןהוא

האחרות.ללהקותיותרמחמיריםקריטריונים

כוריאוגרפיות,-40כהלהקהברפרטואר

מכלעממייםריקודיםשלרחבמגווןשמייצגות

אנומקרוב,בהתבוננותאוקראינה.קצוות

ו 'I ]הונגריפולקלורשלאלמנטיםלזהותיכולים

מאזוריםרוסייםאלמנטיםמהקרפטים,רומני

אבלוכו'. IIפולניות IIתנועות ,ברוסיההגובלים

הקפיצות ,האוקראינישהסגנוןספקאין

הריקודותנועותהמסחררהקצבהגבוהות,

מייחדותברכיים,כפיפתתוךלרצפההקרובות

אחרת.להקהמכלהלהקהאת

היאהלהקהשלאחרביקורכרטיס

אוקראינימחול ,"ל"זאפורוז'צ'יהכוריאוגרפיה

למרותבחניתות.שימושהעושהמובהק,

אתשמכירלמי ,נמנעתהבלתיהאסוציאציה

שלהקוזקיםואתהאוקראיניתההיסטוריה

מותירהולאכובשתהאמנותחמלניצקי,בוגדאן

ריקודיםבתוכניתאין .מריםלהרהוריםמקום

בלב,דמחולתנועותעלבנויהכלעלילתיים.

להסירקשההשעתייםכלבמשךזאתובכל

הגבריםשלהווירטואוזיות .העינייםאתמהם

היווהקהלהביקורתכאן.במיוחדבולטת

ומהנה.מקצועימופענתנההלהקהדעים,תמימי

II המקצועיתהרמהעללשמורמצליחיםאנחנו

אומר ,"האחרוןבזמןאותהלהעלותואפילו

תודותהיוםקיימיםאנחנואח,דמצד IIואנטוך.

ומצדממשלתית,לתמיכהתודותולאלעצמנו,

העצמאיתהמדינהאתלייצגגאיםאנושני

 ."נעיםמאודמאודזהשלנו.

 ,נקו'שבצבשדרותקייבבמרכזהבניין

שכניולכלדומה ,הלהקהשוכנתבו

ממשלתי.משרדכללשמשהיהויכול

 .מהיפנשנכנסיםברגענעלםהדמיון

אתממלאיםתלבושותעםארגזים

היהשניבקומה ,הראשונההקומה

מראותעםידייםרחבסטודיומשתרע

 ,פרקטורצפתהקירותלאורךומעקים

כל .נמצאאתהאיפהיודעאתהומיד

בהםלימיםזכרהםוההדרהפאר

 ,מוגבלבלתיתקציבקיבלההלהקה

לתפארתריקודיםביצירתוהתמקדה

כללמרותיצר,וירסקיהמשטר.

 ,מלמעלהוההנחיותהקשיים

הצליחשבהןנהדרות,כוריאוגרפיות

הפןעלולשמורצנזורהעםלהתמודד

בתנאיםגםהלהקה.שלהאמנותי
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 ,תוכןשלכפייהעללהתגברצריךהיהבהם

 .להתגברבווירסקיהטמוןהכשרוןהצליח
מונחהאפילופרויקט,בכלעצמךאתלהביע"

זוומקצועית,מעניינתצורהלמצוא ,מלמעלה

אנחנוכאןואנטוך.אומר ,"הכשרוןתמצית

ליצירההמניעהיאצנזורהלפרדוקס:מגיעים

אפשרמכשוליםעלהתגברותתוךרקכיפורה,

היצירה.ולפסגתלתחכוםלהגיע

הקשייםכללפרותיצר,וירסקי

כוריאוגרפיותפלפעלה,וההנחיות

להתפודדהצליחשבהןנהדרות,

הפןעלולשפורצנזורהעם
הלהקהשליהאפנות

הואואנטו,ןבאוזניזהמשפטמשמיעכשאני

באופןרקצודקאתה IIואומר,לרגעמשתתק

הוא ,יותרגדולהיוצרשלשכשרונוככל .חלקי

לאהואיצירתו.כלפייותרגדולהאחריותשח

הואברשלנות.כלשהובדברלעסוקמסוגל

בתהליךלהשתתףיסרבאו ,לחלוטיןיתמסר

להגשיםהאפשרותאתיראהלאאם ,היצירה

בלהקהשהאווירה ,מדגישוהוארעיונותיו".את

 .קודםשהיתהממהטובהיותרהרבההיא

אנשיבגללם)דווקא(ואוליהקשייםלמרות

מעטמופיעיםהםהתלהבות.מלאיםהלהקה

קונצרט,כשישאך .בקייב ,בביתמאוד

הקהל IIואנטוך.שללדבריומפוצצים,האולמות

מקבל ,אינטליגנטי ,מביןנפלא,הואבמערב

מופיעיםכשאנחנואבלבהתלהבות.אותנו

אנחנונפלאה.התחושהבבית,לפעםמפעם

אותנו."שאוהבים ,אותנושצריכיםמרגישים
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כנסיםמחוללחוקריהחברהעורכתשנהמדי

שהתקייםהאחרוןהכנסשונים.נושאיםעל

 BRIGHTON YOUNG UNIVERSrrY-ב
אסטרטגיותבבחינתעסק ,יוטהשבמדינת

המאהלקראתהמחולבחינוךחדשות

הכנסבעקבותשיצאהספר .ואחתהעשרים

האקדמיהעולםבכירישלמאמרים 41כולל

 .מחו"לואורחיםהאמריקניהמחולשל

הצדבהוראתבעיקרמתמקדיםהמאמרים

 .המחולשלהתיאורטי

ג'נט 'פרופשלהו~הלקטאתהפותחהמאמר

 ) JANET ADSHEAD-LANSDALE (לנסדלאשד

הספריםאתקוראתאנישניםמספרשמזה

האנליזהמתודיקתעלשהוציאההמצוינים

"לחשובשרוצהמילכלחובההם .המחולשל

מחול".

הגבולותבקריסתשלההמאמרעוסקהפעם

המחולישהמחקרחוששתהיאהאמנויות.בין

אחרות,לאמנויותבניגודלדעתה, .מכךייפגע

לאמדי,צעירהואהמחולבתחוםהמחקר

מדיומיםלעברלפרוץכדידיוומבוססמוגדר

חוששתהיאיותר.הרבהומבוססיםאחרים

שלייזנב"למעיןיהפוךהמחולשחקר

במשךשקרהכפיממשהאחרות,האמנויות

 .למוסיקהעצמושהתאיםלמחול,שניםמאות

ביןהגבולותופריצתהמתחיםנושאעל

כנסהשנהאפרילחודשבסוףייערךהאמנויות

באנגליה. ) SURREY (סאריבאוניברסיטת

להיבטיםמוקדשיםמאמריםמספר

שדהאותוהוראתשלוהמחקרייםהפדגוגיים

משקפיםוהםוהתיאטרון,המחולשביןפרוץ

ביןבקשרשיתמקדובקורסיםהצורךאת

שלהפופולריותלאורותיאטרון,מחול

היום.תנועהתיאטרון

חדשיםבהדגשיםעוסקיםאחריםמאמרים

ישהמחול.שלההיסטוריהבהוראת

הרצףלפיההוראהמשיטתהתרחקות

אשלרות

לתתמנסיםופחותהאירועיםשלהכרונולוגי

לעומתואיך.מתישללשאלותהתשובותאת

שאותםספציפיים,נושאיםלפימלמדיםזאת

רב-תרבותית.ראייהשלבחתכיםבודקים

שלהאנתרופולוגיההיבטהואבאופנהכיום

שבובאופןהמטפליםמאמריםגםיש .המחול

שלההיסטוריהלהוראתלתרוםיכולהמחשב

 .המחול

מהמרציםרביםשהעסיקהמרכזיתשאלה

הצעירהמחוליבמחקרלהיעזראיךהיא

שלשונותדיסיפלינותשלמחקרבמתודות

מאותבמשךמחקריםנעשוכברבהן ,אמנות

ייאבדשהמחולמבליוזאת ,בשנים

עלכותביםאחריםחוקריםמעצמאותו.

בהוראה.המחשבשילוב

לעייןהואביותרהמרתקהחלק ,בעיני

למקצועות ) SYLLABUS (הלימודבתוכניות

באוניברסיטאותשנלמדיםחדשיםמחול

כמו ,המחולבמגמותב"בארה

ONTOTHEATRICAL חcmTRODU 
CULTURAL STUDIES OR 

, MUL TICUL TURALISM 
PERFORMANCE AND MEDIA . התוכניות

מ-שיעורלכלמוגדרנושאוישמפורטותמאוד

בהחלטהתפריטהסמסטר.שלהמפגשים 14

המדיוםכמהעדממחישורקתיאבוןמעורר

טיפלנוממשלאעדייןשאנחנו ,בנושאיםעשיר

ההוראה.בתחוםבהם

הביבליוגרפיתהרשימההיאפחותלאחשובה

והמרציםהיות .למאמריםהמצורפתהעשירה

זוהריהמחולי,המחקרשלהחניתחודסה

העכשוויהקיים,הרפרטואראחרילעקובדרך

מחולית.ההכתיבהבתחוםביותר

המאודהכתיבהסגנוןהואהיחידהחסרון

מיעלבמיוחדשמכבידומדעי,אקדמי

אמו.שפתאינהשאנגלית

-ביותךהשימושיהכלי

זכילונים

ואנציקלופדיונר

אזכנונרעל

המחול

הואהמוכונוסמחבךהסופךוס,ייבוו

וכוכאחךמחבךככ ...בוותךהאומככ

כתשבחות,כקוות
הוותךכככוכוכהכקסוקונוסמחבך

מבוקוךת"שוומכט ,ככךכצפות

O ונ'גמואלO האנגליהמילו/מחבר ) 1784-1709 ( ,/ו
החשוב

מנורגיורא

מאלפימורכבצורותיוכלעלהמחולעולם

 ,ומבצעיםיוצריםשלשמותטכניים,מושגים

רבים,חשוביםביצועיםמהןשלרבותיצירות,

העוסקכל .והיסטורייםאסתטייםהיבטים

המחולאמנותעלכותבאוקוראלומד,או

המלאכהאתעליושיקל ,עזרלספרזקוק

זכירתשלאפשרית,הבלתילמעשההקשה,

הדרושיםוהמיליםהמושגיםהשמות,כל

הטקסט.להבנת

 ,יומיבעיתוןפשוטביקורתבמאמראפילו

אישים,בשמותקרובותלעיתיםנתקלאתה

שלעלילותאומחוליתטכניקהשלמושגים

נתקלתלאשמעולםאוזוכרשאינךבאלטים,

המידעלמציאתביותרהחשובהכליבהם.

אוהמילוןהואומקרהמקרהבכלהדרוש

ובאלט.למחולהאנציקלופדיה

הערותבושישזהבייחודבמילון,השימוש

כליהואנוספים,למקורותאותךהמפנות

כידוע,השכלה.שמבקשלמיבמעלהראשון
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חמישה,שלמסדרהלקחהםהספריםשני

שלהחינוךמינהלידיעלוהוצאושהוזמנו

מיועדתהסדרההברית.ארצותממשלת

בכיתותגופנילחינוךולמוריםכללייםלמורים

הינוהיבטיובכלהגופנישהחינוךבהנחההיסו,ד

ריגושית, ,גופניתלהתפתחותהמחנךבידיכלי

הילד.שלוקוגניטיביתחברתית

הגוףלתרבותבחינוךלראותהיאהמטרה

לספורט,מורהאולהתעמלותמורהלאמכלול.

מיומנויותשכוללגופני,לחינוךמורהאלא

גופני.וכושרמשחקיםהתעמלות,מחול,תנועה,

הראשוןבחלק .חלקיםלשנימחולקספרכל

בספרהתיאורטי.הבסיסאתהמחברמניח

כלוליםלדוגמא,המחול,בהוראתהעוסק

ללמדחשובמדועהלמידה,סיבותכגון:פרקים

המחול,מלימודמושפעהתלמידאיך ,מחול

(מקום,אובייקטיבייםתנאיםעםהתמודדות

ואביזריובחוץבפניםלימודתלמידים,מספר

למשל,מעשי.מדריךהינוהשניהחלקעזר).

המעלותלפעילויות,הצעותבושרשלבספרו

לימודכדיתוךהיל,דשלהעצמיתהמודעותאת

עלבספרתנועה.ומושגימוטוריתמיומנות

רעיונותמציעהמעשיהחלקהמחול,הוראת

ול,חהמשפתוחתילפותטכניקדולימהכוללים

ואיךבמחוליםופצאיךליצירה,רעיונות

תרבויותשלוריקודיםעליויםחומשוחמנתחים

שונות.

חלפהן,וראשבמבט

עודשבה:חהמבמוחי

מספרידחא

דוע- " FASTFOOD "ה-

 ,םרביביןינאמריקספר

תלהיואיךהמציעים

אי,ונמכגר,נפסיכולוג,

אתקחמ(החמוממורה

מהירהבדרך )המיותר

מאמץ.וללא

זהיהיהמשלו,לערךבושזכהמיאולםהמחול.

יסודית,בצורהמטופליצירה,אויוצררקדן,

סרהחלאכן,כמוביוגרפיים.פרטיםכולל

ביקורותשלתמציתוכןמפורטת,ביוגרפיה

חשוביידיעלשנכתבמהמתוךודעות,

והחוקרים.המבקרים

לפיאינדקסיםמופיעיםהשניהכרךבסוף

למצואהמאפשריםומבצעים,יוצריםארצות,

 .מיקומםאתלגלותהיהקשהרתחשאחומרים,

עבודהמעשוריותרכברמתנהלתב IIבארה

עללמחול,בינלאומיתאנציקלופדיהעליסודית

האמנותירקלמחוללאשתתייחסצורותיו,כל

ג'ין-סלמהשלתוכניתהלפיהאתני.גםאלא

ערכיםתחתיבואהכלהראשית,העורכתכהן,

עבודתהופסקהפעמיםמספרגיאוגרפיים.

הפרויקטזו,שאפתניתפדיהולאנציקלההכנה

ואיןלשנייה,.אחתמהוצאהעברמאודהיקר

 .המפעליסתייםוכיצדמתילדעת

לקסיקוןבעברית.למחולמילוןאףאיןהיוםדע

אלאשולטונשאימימאודלכלחסרכזה

מצדיק,והסטודנטיםהתלמידיםוריבויבשפתנו,

הוצאתוואתכזהמילוןשלכתיבתובעצם,

להשקיעמוכןשיהיהתורם,שללאאלא .לאור

מילוןחיבור-כזהבמפעלמבוטללאסכום

ששמהלתופעהשיתייחסהמחול,לאמנותעברי

ובתקופותהיוםובעולם,בישראלמחול

השימושילכלינזכהלאיותר,מוקדמות

הזה.וההכרחי

ביבליוגרפיה:
," Pipers Enzyklopadie des Musik Theaters " 

Piperverlag Munchen, "Forchungsinstitut fur 
-Musiktheater", Beyreuth University; Editor 

in-chief Sieghart Dohring 

. International Dictionary of Ballet", St " 

; James Press, Detroit-London-Washington 
Editor: Martha Bremser 

," The Concise Oxford Dictionary of Ballet " 
; Oxford University Press, Oxford-New York 
) Editor: Horst Koegler (Second Edition 

מידעאחריהיצירה.ומשךהמלוויםהנגנים

ונסיבותהיצירהתיאורתורעימגזהעובדתי

פרשנותהתנועה,אוהעלילהתיאור ,חיבורה

מסתייםמאמרוכלהשפעתה,וניתוחליצירה

היוצרעלומאמריםביקורות ,מקורותברשימת

והיצירה.

בסוגויחידמפעלהואזהגרמנילקסיקון

הכרךהשלמתעםוהאופרה.המחולבתחום

עבודהכליהמחולחוקריבידייהיההשישי

תורגםלאכהשעדחבלביותר.ויסודימקיף

צאה.שההוייתכןאבללאנגלית,הלקסיקון

מרק,-300ככרךכלמחיר .לתרגמומתכננת

ספרייהלכלראויאבלמבוטל,לאסכום

לרוכשו.עצמהאתהמכבדת

מילון IIכרכים,בשני ,באנגליתיצאלאחרונה

לורייןשלבעריכתה , IIלבאלטבינלאומי

הבאלטעולםעלהמשקיףמילוןזהניקולאס.

לנעשהמוקדשוכולו ,אנגליתראותמנקודת

אמנםישבלבד.ובאמריקהבאנגליה

גרמניהאפילואבל ,ולצרפתלרוסיההתייחסות

עוסקיםוהםמורחבים,מאמריםלשנירקזוכה

בלבד.האמבורגובבאלטשטוטגארטבבאלט

וישטכניים,מושגיםשלהגדרותזהבמילוןאין

ותיאטרון-המודרניהמחולעלחומרמאודמעט

הפרי,ךיותרמעמיקעיון

ראשוןרושםלשמחתי,

בסגנוןכתוביםהנסקריםהספריםשניזה.

ואימון,לימודביןבחנה.הםבשניהומובן.בהיר

ומקיף.מעמיקהספריםבנושאיהעיסוקכאשר
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שלידיעההיאהאחתידיעה:סוגישניקיימים

אינומיובזיכרון,השמוריםופרטים,עובדות

לחצאיןרקלוזכוריםשדבריםבכךנתקל

זקוקשהואשעהדווקאמעורפלת,ובצורה

הידיעההיא ,יותרהחשובהשני,והסוגלהם?

המילון .הדרושההאינפורמציהאתלמצואהיכן

למידע.להגיעהדרךהוא

קייםאחדמצדשלו.שיטתולקסיקוןלכל

אינפורמציההמביאגדול,הלאהספר

והטובאותה,לדלותמאודשנוחתמציתית,

 " THE CONCISEהואהיוםזהמסוגביותר

" ONARY OF BALLET תOXFORD DIC , מאת

למרבה . HORST KOEGLERהגרמניהמבקר

לשנתהמעודכנת ,השנייהההוצאהאחריהצער,

זה,במפעללהמשיךשלאהמו"להחליט , 1988

במהירות.יימזדקן"ומילון

הרוסיתהאנציקלופדיהלאוריצאה 1981בשנת

כרךזהאוקספור,דמילוןכמושלאלבאלט.

כלעלמדויקתאינפורמציההמביא ,גדול

המועצותבבריתהמחולבאמנותהקשור

מחמתבחסרלוקהאולם ,לשעבר

האידיאולוגיהשהכתיבההסלקטיביות

בריתאתשעזבוהאמניםהסובייטית.

אתאובארישניקובנורייב,כגוןהמועצות,

אתשעזבקיליאן,ייריכמוהמזרחי,הגוש

רקבונזכריםבהולנ,דועובדצ'כיהמולדתו

כלללאמעטות,ובשורותאגבכבדרך

 .כאמניםלחשיבותםפרופורציה

היאהמדעי,ובדיוקובהיקפובמינו,יחידמפעל

לחקרהמוסדמתוצרתהאנציקלופדיה

אוניברסיטתשלידהמוסיקליהתיאטרון

 .שבבאבאריהביירויט,

ה-שלכרכיםחמישהאורראוהיוםעד

ENZYKLOpADIEDES MUSIK THEATERS של

סדוריםהמאמריםהיוקרתית. PIPERהוצאת

 .הכוריאוגרףאוהמלחיןהמחברים,שמותלפי

היבטים:שלקבועממספרמורכבערךכל

בריט,הלימחברכגוןהיוצרים,ימת.רשתחילה

הרכבהמבצעים,הרכבהעולמית,הבכורהומדע
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 ) 1497-1492 (ופורטוגלספרדיהודיירושג

שוניםבשלביםטליה.אייהודישלוגירושם

משמעותילשינויהביאומזרחה,יותר,מאוחר

העותמנית.הממלכהיהודיקהילותשלבחייהו

לשמורניסתההמגורשיםמקבוצותאחתכל

במסגרתוהתרבותי-חברתיהדתיייחודהעל

עלגםכךובתוךנקלעה,שאליההקהילתית

בארצותאמונההיתהעליהםהמחולחיי

אתלכפותאף ,בידההדברעלהואםמוצאה.

שבקרבםהקהילהאנשייתרעלמנהגיה

היאלכךביותרהבולטתהדוגמאהתיישבה.

ארטאבקהילתהמחולחיישלהתפתחותם

הדתיהממסדאתשהסעירה ,ביווו)(שבאפירוס

בשלישואיטליה,טורקיהיווו,יהדותשל

השש-עשרה.המאהשלהראשוו

אנוהמעשהשלביותרהמפורטהתיאוראת

דודר'אלארטאשל'יהודיבפנייתםמוצאים

בידינו .)-1530בנפטר ך,"(המהרדמקורפוהכהו

מבניחלקשלהריקודיההווישלמלאהתמונה

לשוו .בקהילההמחלוקתאתשעוררזו,קהילה

בכלורעאחלהשאיוהמהרד",ךאלהפנייה

 :כדלקמוהרבניתהספרות

בעיר(קהלים)כנסיותבתיג'אםרבינויייורנו

הנשיםעםהריקודבענייותקנהתקנואחת

שהיוהמכועריםשהדברים .משום ,הנשואות

המחולכאלוכמעט ,במחוליוםבכלעוברים

הבחוראומרשהיהזנות.שלקובההיתה

איני ,לאויאםפלוניתליהביאהמחול:למסדר

א'ובשבתכואומרתהיתההיאכווגםמרקד.

שלבעלהכי ,המחולבתוךבלבולאירע[חת]

 !פלוניעםתרקדיאל :לאשתואמרבחורה

,ונעשהעמומרקדתבעלהמצאהכךואחר

גויים.שלבערכאותהדברשהגיעעדבלבול,

מזההיוצאתהפירצההקהילותובראות

מניוברובגמורחרםושמוותקנועמדוהריקו,ד

שלאשאפשר,החומרותכלעםבניווברוב
ואםבתועםואבאשתועםאישאלאירקדו

זותקנהותתקייםאחותועםואחבנהעם

 ) Iכ "שניםלשלושקרוב

הריקודיםהיוהדתיהממסדאתשקומםמה

גבריםעםנשואותנשיםשלובעיקרהמעורבים

שללערכאותפנייהשגררו·בעליהו,שאינם

 .כשלעצמוחמורדברגויים,

יימסדרשכונתהאישיותידיעלנוהלוםיהריקוד

וניהולבהדרכההצטמצםלאתפקידוהמחול"

שלסידורגםכללאלא ,עצמםהמחולותשל

אלהשירותיועבור .בקשהפיעלרצויהזוגבת

אחרתהנראה,ככלתמורה,המחולמסדרקיבל

 ,בחור""השלהאיוםפשראתלהביוקשה

כלל.ירקדלאהואבקשתותתמלאלאשאם

שמפגשיכ,ךעלגםמצביעשלפנינוהמקור

המעלהדבר ,השבתביוםגםנערכוהמחול

איננועליההמוסיקלי,הליווישאלתאתכמובו

היולכתמרחיקותהשלכותתשובה.מקבלים

רבותבקהילותהמחולחייעלארטאלאירועי

 ) 2 ( .באזור

הממלכהבקהילותגםישראל,קהילותכבכל

מרכזימקוםהחתונהטקסיתפשוהעותמנית

ריקודיםהחברתיים-תרבותיים.החייםבמרקם

הממסדאתאחתלאהביאושוניםמריקודים

לחיוב,גםאךלשלילהגם ,להתערבהדתי

מומעטלאהיהבכך .המחולממנהגיברבים

בקהילותביטוילידיהדברבאבמיוחדהחידוש.

בהוהפכוואיטליהפורטוגלספר,דשיוצאי

 .דומיננטיחברתילמרכיב

מוצאיםאנושבהם ,הראשוניםהמקורותאחד

הואקושטא,בעירהמחוללחייהתייחסות

רבה ) 1540(נפטרהלויבנימיןר'שלתשובתו

שללפנייה ,הקהילהשל(הרומאי)הרומניוטי

שהובאענייןבאותו ,אליוארטאקהילתאנשי

אתנסעלומעלהמפרטהואבתשובתולעיל.

,הנוגדיםשלובקהילתוהנהוגיםהמחולמנהגי

 :דבריוואלהארטא,אנשישלאלהאת

אסירהכולאדזמראכשעריםנודעמנהגנוואנויי

-P תצאלאוהכלה ,מהביתחוץזמרכליבכל

זמרכליוכלותופים,נשיםנכך!]בחמישהאלא

לנואסוריםבבית,אפילוהישמעאלים,של

 .הברהקוללהםשאיוונבל,בכינוראלא

מימירבותמשניםגדולחרםובמחולות

עםאישיכנסשלאהתורהמוריהקדמונים

שנהשתים-עשרהבןנערואפילו .כללהנשים

התקנהוזאת .כללנשיםבמקוםיחול[לא]

התקנותכלכמוישראלבכלפשטהבפרט

לבאיםביולתושבים,ביןהגאוניםשתקנו

ואיובהינומאיוצאתואיןבמחולפרץאיו ,מחוץ

 ) 3כ ".ברחובותינובתופיםצווחה

מרכיביםשנישלבמקומםדןשלפנינוהמקור

מימיםחרםוהמחול.הנגינה :זוחברהבחיי

נשיםביןמעורביםריקודיםעלאסרימימה

שתים-בנינעריםעלגםחלהאיסור .וגברים

לאיסורחשובהתוספתשלפנינובתקנה .עשרה

הבאיםעלוהוהעירתושביעלהןאכיפתוזה:

עלגםזותקנהלכוףבהחלטה .מבחוץאליה

למצבמרמזיותראוליישהחוץמןהבאים

מגורשישלבואםעםשנוצר,החדשהחברתי

בעלשהובאוהיהודים .ושלופורטוגל,ספרד

אתליישבהעותמניתהאימפריהמרחביכורחם

קושטא.

למעשהנגעעתהזהעליושעמדנוהמקור

בטקסימקובליםהיותרמהמנהגיםבשניים

 :הדיבוראתמעטנרחיבאודותםשעלחתונה,

ןהנגינההחתונהביוםחתנהלביתהכלההובלת

ישאלהנושאיםעלהשונים.החתונהבטקסי

בנבנשתחיים 'רשלכתביו-חשובמקורבידינו

יימצווההטור,דבריעללמשלכך .) 1675-1603כ

מביא ) 4כבפניהם",ולרקדוכלהחתולשמח

 :קושטאעירומנהגאתהוא

ובכינורבתוףמנגניםלהביאפשוטייומנהג

העםוראיתי ,וכלהחתולשמחועוגבמינים

תוךאבלשםכשיש ,בקושטאעכשיונוהגים

מנגניםמביאיםשאיןולכלהלחתןקרובשנה

חתושמחתידחווהיאךסמךלהםשאיןויראה

מלפניהמתאתמעביריןהאבל?מפניוכלה

 'כהה"יבניבחופתסמכתיזהועלהכלה

תוךאשהונשאתמ"האמושמתהישמרהו)

 ) 5 (מנגנים."והבאתישנתה

לבתולה,אלמןבנישואיהדןאחר,במקור

שנהוגיםמחולמנהגישלשלמהשורהמובאים

 :שםנאמרהחתונה.בטקסיהיו

רוציםהכלהוקרוביבתולההנושאייאלמן

בתוףבעלהלביתאביהמביתהכלהלהןליך.

מוחהוהבעלהבתולות,הבנותכמשפטוכינור,

בצאתהאבלאביה,בביתבשמחהשירבווטוען

רוצהאינווהואברשותוהיאהריאביה,מבית

שמנהגכיווןאלמן,שהואמפניבשמחהלהרבות

מביתלצאתהנישאותהבתולותהארץבנות

יכולהבעלאיוובכינורותבתופיםאביהם

 ) 6כ ".לעכב



איזמיר.שלידתירייאבעירניתנהדןמהתשןבה

האלמןאתבנבנשתחייםהרבחיהכרשם

מנהגיכלאתככתבםןלקייםלערןךהסרבן

 :הדבריםלשןןןזה .הטקס

ןבמחןלןתבתןפיםלצאתהעירדמנהגדכיןןןיי

גםהןא(הדאג"כה"היןרדתןאינהעמןעןלה

בתןפיםןלטפחלרקדהעירמנהגאםכן)

ראשןןןבלילןיהנישןאבעתןבמחןלןת

קרןביאם ,הבעלבביתןהכלההחתןשמייחדים

דכיפינןהבנןתכמשפטלהשיעשןרןציםהכלה

 ) 7 ( ."בביתןןאפילןלבעל[כןפים]

היא ,החתןנה"יישבתטקסיתפשןמיןחדמקןם

הנישןאים.יןםשלפניהשבת

לשמחהמצןןהשלביצןעה

כללזןבשבתןכלהחתן

שלהיתרבין ,ןנגינהמחןלןת

ןאף ,מבני-בריתשלאמגננים

מנגניםחבןרןתלהקמתגרם

עלשלקחן ,יהןדיםןמחןללים

 .המצןןהאתלבצעעצמם

מצדההתראןתכללמרןת

השבתחילןלעלהרבנים

יכלןלאהם ,להיגרםשעלןל

עצמםןפתרןלתןפעה

הנחיי :בנןסחהרביםבמקרים

שיהיןמןטבלישראל,להם

 '.ימזידיםיהיןןאלשןגגים,

היתהבמנהגיהדןפןיןצאת

ןהמחןלליםהמנגניםחבןרת

בקהילתשקמה ,היהןדים

 .השמןנה-עשרהבמאהאיזמיר

בשםשכןנתה ,זןחבןרה

למטרהלהשמה ,"הידנסיי

היןחבריה ."חתןנהשבתיימצןןתאתלקיים

בפניןלרקדלשןררלנגן,חתןנה",ב"שבתבאים

 ,איזמירקהילתשלרבניה .ןכלןתחתנים

הין ,התשע-עשרהבמאהזןלתןפעהכשנדרשן

אשכנזיאברהםנסיםהרבבדעןתיהם.חלןקים

היןהאלההחבןרןתשבני ,קבע ) 1860-1789 (

מעשיהםשעשן ,אלהים"יראהמאתאנשייי

אןמרתשןבתןבסןף .פרסלקבלמנתעלשלא

הרב:

שהרי ,בעבירההבאהמצןהלכאןרהדהןייידאף

 ,זה]כל[ןעלז"ןעככנןדעאסןרהקןלהשמעת

ןכלהחתןשמחתשלגדןלהה.מצןןלקייםכדי

 ) 8 ( '.יהתירן

 ,) 1869-1788 (ייפלאגחייםהרב ,לרבנןתשןתפן
שאףןאףלתןפעהשהתנגד ,זאתלעןמת

אןרחאןאגבמקןרהאתלבררניסהלבטלה,

 :החבןרןתשלפעןלתןדרךאתתיאר

[מדקהילתק"מדמיןחדיםאנשיםבאיםיי

ןמניחיםבצדק][יכןןיב"ץהיאדנסקןדש]

עליהןמכיםנחשתשלגדןלהעריבהלפניהם

 ) 9 ( ". ...שירקןללהשמיעבכפןת-עץ

עלין ,"הידנסייהשםבמקןרגםכאןנדןןלא

 ) 10 ( .מיןחדבמאמרבהרחבהעמדתי

א(-'שרארץ'הוך'תקה'(ובהפחו(חוו

שהתהןןהמחןלחייאתלסקןרבבןאנן

מקןרןתבידינן ,ארץ-ישראליהןדיבקהילןת

נרכהעדשהיןהרבנייםהמקןרןתעלנןספים

 :םיהבאיםיהספרןתהמקורןתןהם ,לרגלינן

הזיכרןנןת.ןספרןתהאגרןתספרןת

באןרחם.יהמקןבלהםאכזבןלאנןסףמקןר

שהתנןעה ,רביםמנהגיםהןנהגןחייהם

 .עליהםהתלןןממששלריקןדיםןאףהריתמית

ביןקיימןתמחןלמסןרןתןיהדנאמקדמת

היהןדיםאצלבמיןחדישראל,-ארץהןדיי

גםחלקנטלןבהם ,הארץיןשביהמסתערבים

המרכזיהמקןםמסביב.ץהארייןשבאחיהם

ברשמעןןירשלקברןהיהבארץלהתכנסןתם

בעןמר.בלייגשבמירןןיןחאי

רון<במרמועבגיילתלו<לבהם<ד<חס <ודר<ק

ליד "ה"זייארןתהיןהמסתערביםמנהגיבין

 ,"חלאקה"ןה "ההדלקהטקסייי <קדןשיםקברי

 ,המקןבליםחכמידעתעלמקןבליםהיןשלא

דבריםשלבסןפםאך ,לבטלםניסןאףןהם

אלהמסןרןתעברןמהם .על-ידםאןמצן

הריקןדיםמגןןן .החסידים ,דרכםלממשיכי

המרכזיןתבהדלקןת ,בעןמרגיילגןתיבחג

החל ,רחבהןאבארץ,מהלכיםשקיבלן

קןדיירןאףהדבקןתכגןן ,המזרחייםבריקןדים

שתקצר ,החסידיםשללריקןדיהםןעד <החרבןת

 ) 11 ( .מהכילםהיריעה

מקןםהריקןדתפש,בעןמרגייללןלןתילהנןסף

ביןהמקןבלים.חבןרןתבקרבביןתרנכבד

לקהילןתןנשלחןהכתבעלשהןעלןנןהגיהם

מןצאים ,כמןהםהןגנלבקשהבצירןף <ישראל

בראשון .ןנניילענישירןתהמתייחסיםשניים,אונ

 :קןראיםאנן

צ"מבכלשהןלכין ,מעשהןאנשיחסידיםישיי

 ."הכלהעםחתןעללשןררשבת]י[מןצא

 :קןראיםאנןןבשני

תןרהשמחתלילכלשהןלכיםמשמרהישיי

הכנסת][בתיכ"בהבכלןלרקדןלזמרלשןרר

 '.יס"תלפני

גםרבןתבקהילןתהתפשטהראשןןהמנהג

יסןדן ,השנילנןהגאשרלארץ-ישראל.מחןץ

יישערבספרקןראיםשאנןכפי ,הקדןשי"באר

 ,) 1620-1543 (ויטאלםייחירלתלמידן "הכןןנןת
כדלקמן:הכןתב

להקיף ,זהבדברמאןדנזהרל"זלמוריןראיתייי

ןלשןררולרקדלאחריןאןלפניואןת"הסאחר

תפילתאחרין"טמןצאיבליליכולתןבכללפנין

שהלךין"טמןצאיבלילראיתיןגם ...ערבית

ןמצאלדרכןןהלךהקפןתזיןהקיףאחרה"לב

ןהקיףבהקפןתשנתאחרןאחרתהכנסתבית

 ) 12 (עמהםיי

מנהגלמעשהנןלד"יהארשלזהממנהגן

תןרה,שמחתיוםמןצאישלהשניןתההקפות

עדןתבכלהשןנים,ריקןדיןעלהיןם,עדהקיים

שראל.י

הרבידיעלאיזמירבעירעןדשהןנהגשנימנהג

 ,) 1744-1660 ( ,היאבןאלעפחיים

ביתשמחתחגיגןתהיה

הרבשקבעבתקנה .השןאבה

קןראים:אנןלתןיקהלבני

מ"חששבלילןתלהם,תיקנתייי

סןכןתשלמןעד]של[חןלן

זכרהשןאבהביתשמחתשיעשן

רבןתנרןתןידליקןלמקד[ש]

שתיכמןןינגנןהכנסתבבתי

זקניםןירקדןפזמןניםשעןת

שיןןעהיןכאשרמעשהןאנשי

 ) 13 ( ." ....במקדש

עםאבןאלעפיהחיים <רבעלןת

בשנתלארץןתלמידיןמשפחתן

היהןדיהיישןבלחידןש , 1740

חדשהמסןרתהגיעה ,בטבריה

 .בארץמהקהילןתלרבןתזן

זהמנהגשללהתקבלןתןעדןיות

על . 1742משנתכברישנןבארץ

בביתשבןצעהכפי ,זןחגיגה

אנן ,ירןשליםמקובלישל "בית-אלייהכנסת

 :כדלקמןזהכנסתביתמנהגיבקןבץקןראים

בלילןתהשןאבהפיתלשמחתזכרעושיםיי

בכלל,עדןלאזיעדהמןעד][חולחה"מאימליל

משןררים ,קןדש][שבתק"שמלילחןץ

מעשהיןאנשםיןזקנןתשבחןתםיןשירבפיןטים

ןאבןקןתןמרקדיםשניםשניםןמרקדיםקמים

ןאןמריםבשמחהשעהכמןןמאריכיןבידיהם,

 ) 14 ( ."ןקדישהמעלןתשיר

עשרה,-התשעשבמאהלכ,ךעדהדבריםהגיען

העתיקהשבעיר "ציןןייקהלהכנסתבבית

מזרקה,זהמאןרעכבןדלהתקינן ,רןשליםיב

לטקסזכרמים,התיזההריקןדיםתעשבש

 .שבמקדש "המיםניסןךיי

דרכהמראשיתהקיבןציתההתיישבןתגם

חגגן 1925בשנתזה.קדמןןמיםחגחידשה

חרןדלמעייןירדןהם .חרןדןיעחבריאןתן

נכנסןהמשקילדים.ימןכדילפידיםבתהלןכת

שירה,כדיתןךמיםבכדיהםשאבןלמערה,

לפנישהןדלקה ,המדןרהעלאןתםןשפכן

שןניםקיבןצים .סביבהרקדןןהחברים ,המערה

בחגיגןת ,ןמיםאששלאלה,מןטיביםלבןיש

גםשןניםריקןדיםשילבןןכן ,שלהםהאסיף

 .החדשיםהעםריקןדימרפרטןאר

בארץ-ישראלהיהןדיהיישןבבחיימרכזימקןם

בטקסיהריקןדיםשראליעדןתכבכלתפשן

מחןלימנהגשלמשילןבםזכןאלה .החתןנה

 63ןנתקבצןשבאןישראלעדןתשלהרחבמהמגןןן



תושביהעלובההזיכרונות.ספרותבארץ.

האישיותבחתונותיהסשחווהחוויותאתהארץ

תיאורשלנדלהבלתימקורהיאוהמשפחתיות.

שלהחתונהמריקודיהחלאלה.מחולות

בנישללמיניהן.וחסידיותחרדיותקבוצות

אנשישלהחלוציותהעליותבניאשכנז.עדות

שללראשיתהועדוהגליליהודהמושבות

מטקסיטקסהיהלאהקיבןצית.ההתיישבות

לחופהועד "תנאיס"המחתימתהחתונה.

נסקרולאשריקודיוהמשתה.ימיושבעת

מנהגיכלאתמהכילהיריעהתקצרזו.בספרות

אתלהפנותרקידילאלויש .הללוהמחול

ריכזתישבהסממאמרי.לשנייסהמתענייניס

 ) 15 ( .רובסאת

המחולייבנושאהמאמריססדרתלסיכוס

זאת,רקלומראוכלהדורות"בראיביהדות

ישראלבעסהמחולשלקצהובאפסשנגענו

וקהילותיו.עדותיולדורותיו,

rr 
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-' 
כ

~ 
 ~--ג

הערות

רצ"זקושטאמהרד",ןשו"תהכהןר'דוד ) 1 (

י"דבית .) 1537 (

היהודיסבקהילתהמחולייחייבנדון:ראה ) 2 (

 ,"ותשוביתהשאלותספרותבראיבארטא

ספרספרד,יהדותתרבותבתוך:

א"תהראשוו.הבינלאומיהקונגרס

 189-183עמ' , 1994
קושטאאהרן,זקןשו"תהלוי,אליהו ) 3 (

קי"זסי' ,) 1734 (תצ"ד

שלהראשוןשבחלקו 8הערהראה ) 4 (

 53עמ' ,) 3 (בישראלמחולהמאמר,
לעמברגהגדולה,כנסתבנבנשת,ר'חייס ) 5 (

ס"הסי'ה"אע ) 1861 (תרכ"א

ס"דסי' ,שס ) 6 (

שסשם, ) 7 (

אברהם,מעשהשו"ת ,אשכנזיא"ר'נ ) 8 (

מייטסי'א'חלק ,) 1859 (טייתריאיזמיר

 ,'בח?קחיים,לבשוייתפלאג'י,ר'ח' ) 9 (

 ,'טסי'אוייח ,) 1823 (תקפייגאיזמיר

י"בע?ב

יהודיםורקדניסיימנגניםפרידהבר,צ. ) 10 (

בתוך:איזמיריי,בקהילתבשבת-חתונה

 ר\~ O'ילפ\ Iא
 ~ ~ראנוןיהודית-ראמטתיתמנהתל
 "ליבואילנה-לבגרותמחולמגמתמרכזת
זסולאוג'ני-סזנהמרכזת

 ~רוזנקיאראברהסר IIז-איזוריחינוןרכז

 ~ 25130הגלילמעלהז.נ. ,געתווקיבוץ
-r 04-9859852פקס. , 04-9858437טל,
המיריםיצייתהנלמדיםהמז.:וציעית

סולאוני'גפראו,חנקה ,בקרשריתברסלב,.איריסקלאסיבאלט
בו-בסטאורליאורני,עזה ,שפירארחלרוו,רחמיס •מידרנימחיל

ברסלב.איריסג'אזמחול
הסנוטאיהקומפוזיציה.

מנזלסוומרתהכנעני,יעלארנוו,יהוזית •תנועה
כנענייעל •תנועהכתב

פרנקלזיוסולאו,.ג'נירפרטואר
פסח.ליאורפלרנקרייז
אלקנה.עמוסמוסיקה

ליבואילנה ,פרלשטייו.טליההמחולתולדות
הררירוניה •פלסטיתאמנות

~ 

'" 

ונכיילדים,ומזיפ
-J iנ j /~נ 'i\'r\ \ 

\~~ 
 \י\ ~מחולסדנתפועלתהאולפןבמסגרת
ובגונת \r'יי'lו Q'מקצועי,לריקודכהכנההשבועימותכלבמשן

בגרותלשנתיים,המחוללסדנתתלמידיםמתקבלים
במחול,קודםלימודלאחרשלושאו

אבשלוםגליתבית:אםלשד,נוריתהאולפן:מזכירת

L, וI אשלרדתמאת:ןיז:ן  היע~~;~י:י;;:~:~,ת~:~~~,,:י~:"~~~~ Iוו

~ם
החיים

 291-287עמ' , 1991חיפה ,'דומיםמקדם
גיילייהילולותפרידהבר,צ.בנדוןראה ) 11 (

התפתחותן :בארץ-ישראלבעומר

בתוך:אליהן",הנלוויםוהריקודים

צפוויהודישלבתרבותםמחקרים

 188-181עמ'תשנ"א,י-ם ,אפריקה
תורה,שמחתהכוונות,שערויטאל,חייםר' ) 12 (

ק"דעמ' , 1902י-ם

אבואלעפיה,חייםר'מתקנותכ"התקנה ) 13 (

וינסיםיצחקלריוחסדחייסבתוך:

 ) 1737 (ז"תצאיזמירגיאמיל,
אלביתהקייקמנהגי ,שרעבישלוסר' ) 14 (

סי' , 1883י-םשלוס,דבריבתוך:יכבייץ,

של"לחידושןמאמרי,גםראהצ"ב;

וריקודיהןיי,השואבהביתשמחתחגיגות

מייו-נייבעמ'תשיין,י-םסיני,בתוך:

היהודיביישובייהמחולפרידהבר,צ, ) 15 (

הראשונה",מלחמת-העולםלפניבירושלים

בפולקלורירושליסמחקריבתוך:

 ; 151-139עמ'תש"ן,י-םי"א-י"ב,יהודי,
הנייל:

בארץהיהודיביישובייטקסי-החתונה

 ,והשנייהייהראשונההעלייהבימיישראל

 411-389עמ'תשנ"ב,י-םיייג-י",דשם,

 1920-1964ושואבאוהאמנותוהמחוואשות

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיה
עיניים"-בכיליוןזהלספר"חיכינו"העיר",ז"ל,לוסקיחזי

ותרבות,החינוןבמשרךהמחולעלהמפקחז"ל,חרמוןשלום

עודוכיסוףזהבספררואהשאינומקוה"אני
מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידר

בתילכלבסיסילימודחומרישמש'זהשספרהראוי
לוי-ארגוןחסיהפרופ'-למחול"הספר

הכרמלהיד 820ת.האשל.ריתלהזמנות:

04טל. • 34987חיפה - 246093 

משליחכיללש"ח 45המתי,:

ולמחונלעוניירבעוו
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כנוטהחנומנ
1995-תשנ"ות Iשנתלתוכנית מחול,ם Iנתחומ- 6/

ותאטרון.פה, Iנש Iכלקשת, Iכל-מוסיקה

~ 

~ 

• 
צפוןאזון 9/4/95

יןוםאזון 10/4/95

מןכזאזון 11-12/4/95

אוכת 13/4/95

ח IIש 30וםשתתף:םחיך •

ח IIש 20םתא"ן:וחניגי
השנההאחךונה)(משתתפ'

• 
;מחו;;מוריסהנחותחוברת

ומור'סהנחותייחוברת'אלהב'מ'סמכ'(ימחויהמזוד
שרותאנש'סוחר,oו ,ארגונ'סוהקות,ארצו.בה'קף !!למחול

ומדורלפנותזו,בחוברתחוקוקחתמעונ'נ'סאשרואחר'ס
 . 02-434474פקס' , 02-434447טו'-מתא!!(מחול

נאו-שנעו Iד-תב
המחוככאמנותעיווניוכזמ

I יI 84111געש ·ךאג 1 6שם 
BAT - DOR BEER - SHEVA 

MUNICIPAL DANCE CENTER 

ת

 07 · 275577 :פקס

 02-434447מתאן:למשרךלהתקשרנותןלפרטום

העתונות:

שובזאתעשהבאוופי

המהממים.המופעיםמסונהואזברים""זנרון

מנור,ניורא

 7.7.94המשמר","על

פושלםתיזפוו
והוארב,בתיחנוםהשואהעםמתמוזזבאר

נפלא.זאתעושה

נלאתבאררמימפעילתזמוותעלמנצחנמו
 .מושלםבחיזמורלבמההשייניםהנלים

לואות.מאזשדכאייצירהזברים""זנרון
חוטר-ישי,תקוה

 19.10.94אחרונות""יזיעות

לזעתעצפםאתווקזים
המענינותהיציוותאחתהיאזברים""זינוון
 .האחרונהבעתהבמהעלשעלו

בופמן,אורה

 10.7.94"זבר"

הנשפהכלאתנותנים
הצעירההלהקהוחבריחבוותאתלואותתענונ
הנשמה.נלאתשנותניםהזאת

ירון,אליקים
 10.7.94"מעריבי;

 25130געתוןקיבוץאולפן:
 04-9858437טל:הגלילמעלהנ.ז

 8המלושאולשזרותהלהקה:משרזי
 61400מיקוז:באביתלהמשפט.אמותבית
 03-6929909פקס: , 03-6929034 , 03-6929908 :טל

הקיבוצית;:ןתנועהברית

Sludio: Ga'aton 
30 Israel וMa'le Hagalil25 

972-4-9858437 . Tel 
8 . Office: Shaul Hmelech sl 

Bel Amol Hamishpal 
Tel-Aviv 61400 Israel 

972-3-6939909 Tel. 972-3-6929908, 6929034, Fax 

 220י

B411 Beerו - Sheva Str. Vashem Yad 16 

275577 :טל /23152 1 • 07 
P. O . B. 1220 Fax: 07-275577 Tel: 07 - 275577 / 231521 

וקלאסיודרנימלחומבשילו
הגיליםלכלכיתות
מתחיליםגריםלמבומיוחדתכיתה

03-5טל:"את 100ךהמללמהש 325233 



התקיים 1994שנתקיץ

בינלאומימחולפסטיבל •
היתהזובייג'ינג.סין,בבירת

מחולשלימיםשמונהלחוותנהדרתהזדמנות

השתתפובאירוע .רגילבלתיוגיווןבשפע ,אחר

סינימחולחוקריוכןסין,רחבימכללהקות

 .הרחוקבמזרחשכניםעמיםשלמחולוחוקרי

מאיטליה,-התארחומהמערבלהקותגם

וחוקריםמבקרים-20ווצרפת,אנגליה

 .ואנימנורגיוראבהם ,הרצומערביים

מהפכתמשנותמתאוששתבסיןהמחולבותתר

כוריאוגרפיםרקדנים,הוגלושבהן ,התרבות

למחולספרובתינידחיםלמקומותומורים

 ,מחולפעילותבמדינהרוחשתכיום .נסגרו

ומהקמותוחדשותנופלותותיקותלהקות

דומההתהליךומודחק.נדחהערךהיהשאתמול

בעיקר ,-50הבשנותישראלעלשעברלמה

 .חוץלתוצרתהרעבמבחינת

~~ 
'1 

~י

אבל ,כזהגדולאירועבארגוןמנוסיםאינם

היהוהרושםכנותשלאווירהיצרהדבר

 .אותנולפגושמאושריםבאמתשהמארגנים

יקשישלבמקריםהרבהעזרההחיוכיםשפת

מהמארחיםבודדיםרקכי ,מילוליתתקשורת

אנגלית.ודעיםי

אולפנים 12ובוענקבנייןהקמפוסבמרכז

עלומשקיפיםגדוליםוחלונותיהם ,מרווחים

סטודיואולמותרואיםרחוקותלעיתיםהעיר.

מחולאולפנילרובקבוריםשם ,במערבכאלה

חזקיםמזגניםשגםזיעהריחמדיפיבמרתפים

באקדמיההתיאטרוןבאולם .להפיגיכוליםלא

 ,לנכבדיםהרגילהקהלביןהפרדהנהוגה

ענקת,כורסאועלהראשונהבשורההיושבים

הםגםאבל .לפניהםמשקאותושולחנותמעור

ממוזגאיננוהאולםכי-המעיקמהחוםסובלים

המניפותורחש-בסיןמאודחםהיהוהקיץ

 .הריקודיםאתליווההמתמיד

תולדותעלבמערבכהעדהתפרסםמעט

מעטה.בנושאהספרותבסיןוגםהסיניהמחול

מחברוששםבספרמצויביותרהעתיקהמסמך

 3,000לפניהסיניהמחולתיאורובושאו,צ'אנג
מקצועשלקצראפיוןהשארביןבויש .שנה

מעשיעושישללעיסוקםכקרובהמוצגהרקדן

 .ואליםאנשיםלשעשעומטרתו ,כשפים

באמנותבסיןהמחולשולבהעשיריתבמאה

אתבכךואיבד-במוסיקהכמו-האופרה

מצאהדבר .עצמאיתלהתפתחותהאפשרות

עלשהצטברהידע ;בספרותגםביטויואת

לוקטהאחרונותהשניםבאלףבסיןל,המחו

פעם.מדיבספרותהמופיעותאקראימהערות

לעסוקתמריץלכותביםהיהלאהסתם ,מן

נערותעלולכתובמאו,דירדשמעמדובתחום

אתלבדרכדיבאופרהשרוקדותהעםמפשוטי

לאיותרהמשכילמהמעמדהנשיםהמנדרינים.

מחותלותהיורגליהןכפותכילרקודיכלו

יכלושלארקלאתינוק.שלכמוזעירותונשארו

 .ללכתיכלובקושיאםכילרקו,ד

הקמתלאחרהזאת,המאהשל-50הבשנות

המחולמורשתחקירתהחלההעממית,סין

עללשבת IIזאתמכנים(בסיןהעתיקהסיני

מחולותתיעודמבצעונפתח ,) IIהענקיםכתפי

הענקית.במדינההפזוריםהשוניםהלאומים

ב-וחודשהתרבותמהפכתבימינקטעהמבצע

רפורמהשלמדיניותעלההכרזהעם , 1980

ופתיחות.
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דר,ךפריצתהיהבבייג'ינגהבינלאומיהפסטיבל

שניםנאבקובסיןהמחולשאמניחלוםהגשמת

בפסטיבלהמרכזיותהדמויותאחתלממשו.

ושמוספרים, 11פירסםשכברדינמי,צעירהוא

עלמאמרז(ראה AU-JIAN-PINGג'אן-פינג

כל .) iOבעמודבסיןהמודרניהמחולהתפתחות

 ,בסיניתבספר,רוכזובכינוסשנישאוההרצאות

 IIהכוכבים IIהאורחיםשכלדאגווהמארחים

שאתאמ רות

iראחרווור 'J!-'בע

עלבר 'J!-'מעבר

iרבאלסאזכבוTו

iררעבבםיו-

לזכחולiרגדול

זכודרבי,

'-!J' רiזכזכ'-!J' רלi

וiרTוקיפiרדחTוiר

 ,Iביב 'T'-!Jוור 'J!-'ע

ריאקציiריצר

'-!J' ל'-!J' ראבi

קלאםילבאלס

iרםיביIבבכלל_

אTופTוחו

iרלבבוTו

TוובTולiרבiר

ל 'J!-'וופסי 'J!-'ל

זכודרביזכחול

 .כריכתועלשמותיהםאתיחתמומחו"ל

שלבאקדמיההתקיימווהכינוסהפסטיבל

שמיועדתשלמהאוניברסיטהמיןשהיאבייג'ינג,

הקיפוהפתיחהבטקס .המחוללמקצועות

ורקדו,הלכוהקמפוס,אתהאקדמיהתלמידי
בלוניםומאות ,ואקרובטיםתזמורותבליווי

ושיעראחידבלבוש-קטנותוילדות ,הופרחו

פרחיםהגישו-שחורותקטנותבצמותמתוח

שהסיניםהעובדהבלטההכינוסבכללקהל.

בנזם 15שנהמדימתקבליםלמחוללאקדמיהל

דרישות ,ןיסרחבימכל ,עשרבניבנות-15ו

 ,מתמלאתאינההמכסהולרובגבוהות,הקבלה

שלהספרבביתלימודשנותששאחרי

בןלמסלולהתלמידיםעובריםהאקדמיה

 ,בימתיניסיוןלרכישתבעיקרהמיועדשנתיים

כאמנים 18בגילהלימודיםאתגומריםaו

הןהאקדמיהורשויותלהופיעבשלים

ישובצו,להקהבאיזוהמחליטות

המחולשלהקצרהההיסטוריהביןדמיוןיש

 ,בישראלהמודרניהמחולשללזובסיןהמודרני

שהכירוהראשוןהמודרניהמחולאצלנו,כומ

ושמוגרמנימחולהואבסין

AUSDRUCKSTANZ אצלנוהבעה),(מחול

בשנות ,אירופהממרכזהעוליםזהמחולהביאו

בערך ,מיפןהגיעהואלסיןואילו ,-30וה-20ה

בן ,בנקשיאויצא-30הבשנות ,תקופהבאותה

ביפן,כלליתהשכלהלרכושאמידה,למשפחה

היוהמבצעיםגרמני.מחולבמופעשםונכח

מריאצל ,באירופהשלמדהיפניתמורהתלמידי

אחרוהפך ,עמוקותהתרשםהסיניהאורחויגמן,

 ,המודרניהמחולשלהראשוןהסינילגברכך

ויפןסיןביןהמלחמהבימי ,-40הבשנות

שיאוהקיםבעקבותיה,האזרחיםומלחמת

פטריוטייםריקודיםשרקדהקבוצהבנק

אתוהציגההאקספרסיביהגרמניבסגנון

הפיאודליהמשטרמולהמהפכניםגבורת

 ,המושחת

האמריקנילוהמחכבש-50השנותבאמצע
לאלסיןאך ,העולםאתגראהםמרתהולהקת

 /הסינים ,קוריאהת\,מלחשנותאלההיונכנס,

תעמולהאמצעיהאמריקניבמחולגםראו

נאלצה ,גראהםמרתה'להקת ,אימפריאליסטי
 ,במזרחשלההגדולבמסע ,המדינהעללפסוח

/ 
גםמהפכה,כאןוגרםראל~בישהסתייםמסע

המודרניהמחולבהתפתחןתהשניהגל

-השנותשלהפוסט-מודרניהמחול-האמריקני



בעןלםהמחןלעלהשפיע--70הןתחילת 60

 .הסיניתהחןמהאתלחדןרהצליחלאאךכןלן

שלהאמריקניהמחןלעםהמפגשבישראל,

אתמןןתמכתשהיכההןאגראהםמרתה

הבאלטמצדהמכהבאהבסין .הגרמניהמחןל

האחייעםהידידןתבשנןת .הרןסיהקלאסי

ןהתקבלסיןאתהרןסיהבאלטשטף "הגדןל

ספרבתיהקימןםירןסימןמחים .בהתלהבןת

למחןלןבניגןדןבסגנןנםבשיטתםןלהקןת,

היהבסיןשלטןנןשבתקןפת-הגרמניהמןדרני

הרןסיהקלאסיהבאלט-בןדדיםנחלת

זהשסגנןןכנראהרחבים.בחןגיםהשתרש

אלפינתןנהשהיתהלאןכלןסיהיןתרהתאים

במשטרכךןאחרפיאןדליבמשטרשנים

דיןק ,חיקןישלסגןלןתןהפנימהקןמןניסטי

 .ןמשמעת

הבאלטאמנןתעלמשברעברהאחרןןבעשןר

שהממשלהמןדרני,למחןלהגדןלהרעבבסין.

ריאקציהיצרשנים,עשרןתןהתקיפהדחתה

פתחוהסיניםבכלל.קלאסילבאלטשנאהשל

מחןלשללשיטפןןבהתלהבותהלבבןתאת

הבלטשלמבוקרתהלאהדחייה-וכיום ,מןדרני

הלאהדחייהאתמזכירהאחת,כמקשה ,הרןסי

שנותשלבישראלהגרמניהמחןלשלמבןקרת

 .-50ה

היהלאהקלאסיהבאלטובפסטיבלבכינןס

לאשהועלןהמןפעיםןמעשרןת ,כללקיים

כ,ךאחרזה.מסןגאחדמןפעאפילוהיה

במקרההגעתיבאקדמיה,בביקןר

באלטשיעורהתקייםשבהלכיתה

 ,מאןדגבןההברמהקלאסי,

שהסגנוןברורהיהכלליתאבל

 \' .הצידהןנדחקמוצנעהקלאסי
 ~שמעתיבסיןהמחולמאנשי

 '.נטייהכיןםשרוןחת
 >, , rאת.להפקיד

שלהכןריאןגרפיה

חדשןתיצירןת

הקלאסיבסגנון

 ,עםריקןדייןצריבידי

מהמןרשתלהינתקידכ

 .הרןסית

להקןתרובכיהסיניםלמארחיכשסיפרתי

ברכיעלמתאמנןתבמערבהמןדרניןתהמחול

הדרךפריצןתאתןהדגשתיהקלאסיהבאלט

הבאלטשלןבטכניקהבכןריאוגרפיהשנעשןת

אמנםנראההרןסיהבאלט(שלידובמערב

כללאשהםפניהםמהבעתהתרשמתי ,מיןשן)

לי.מאמיניםךכ

תלמידיםשלרביםמןפעיםבפסטיבלהין

שרוקדיםצעירים ,מודרניבמחולמתקדמים

 .מצוינתטכניתיכןלתןמפגיניםבלהט

במידהדרמטיןתברןבןןתיהכוריאןגרפ

לפניןבמערבבארץשהועלועבודןתשמזכירה

ויפ ,פזמיאנאיו?כהקת ,"ואשרוחיי

WIIND AND FIEA", KANA I:FUMIE DANCE " 

COMPANY, JAPANI 

המןפשטהמןדרנישהמחןלייתכןשנה.כשלןשים

מןרשתעםמתיישבאינןקנינגהאםשלמהסןג

תןכןהיהיטןבהשלאמנןתהדןרשת ,קןנפןציןס

ןמסר.

להקתהיא ,מהמקןםתלןשהכמן ,דןפןןצאתי

שניםשבעלפני .מגןאנגדןנגהמןדרניהמחןל

באןתיהברבארצןתבןלטיםןמןרים ,נןסדה

היאפעילהכלהקה .שלההספרבביתללמד

מגןאנגדןנגהרקדנים .שנתייםזהמןפיעה

אתמפגיניםןכאילןבתזזיתמחןללים

הטכניתרמתם .סיןשלהאדירהפןטנציאל

האקרןבטיקהמסןרתברןח ,ןירטןאןזית

 .מעןדכנתהכןריאןגרפיתןהתפישה ,הסינית

אתהגבריםהפשילןפןלחניריקודבסיןם

כשישבניהםעןרפיתבשןרהןהלכןהחצאיןת

אישןרלקבליכןלהיהלאכזהמחןלחשןפים.

עלמצביעההעלתןןעצםאחדןתשניםלפניעד

 .השינןיעןצמת

בתייהיהבפסטיבלהמוזריםהמופעיםאחד

האקדמיהשליקרהפרודוקציה ,"הקטנההים

אתןבתלבןשותבתפאןרהלעיתיםשהזכירה

הןאזהבאלטר.'ברזפןלישלהראןןהמןפעי

הגדןליםהסינייםהבאלטיםמשבעתאחד

רוסיקלאסיבאלטביןמבדילים(הסינים

ממש),סיניבאלטלביןסינים,אןתןשרןקדים

הסיניןתבאןפרןתששימשומהבאלטיםנלקח

יצורהיאהתןצאההקלאסי.הבאלטעםןזןןג

רןסיקלאסיבאלטשלוידייםגוף :יםיכלא

מחןלשלרכןתסאטןנעליבתוךןרגליים

 .סיניאופרה

למערבןהפתיחןתהחדשההכלכליתהמדיניןת

שלםיאמנןתיאנסמבליםבמאןתקשןתפגעה

שניםעשרןתבמשךשהןקמועממי,ןמחןלשירה

כעברפונקןאלהלהקןת .השלטןנןתידיעל

ואינהרוצהאינהכיוםשהממשלהבכספים

וישבפסטיבלהןפיעומהןרבות .לספקיכןלה

שלנהדריםמחןלןתהמציגןתנפלאןת,בהן

אבל .גבןההביצועברמתהשוניםהלאומים

הגיעזהמסוגבלהקותהציבורשלעניינן

הןיהןפעותאתלצמצםהדןרשיםןיש ,לרןויה

שהןההןצאןתאתלהפחיתכדיהאפשרככל

נלחמןתהממשלתיןתהלהקןתכיןםגןרמןת.

גימיקים,משלבותמהןןכמההישרדןתr.ילחמת

מןגזמתןתנןעהפןפתאןרתכוכ

 .קהללמשוךכדילשמה,וןירטואוזית

ענייןעוררההזרותמהלהקןת

מוצ'אנגייהקןריאנית,הלהקה

קיםמחוללתשבה ,"דאנס

שלהגורומאהגה

 ,הקוריאניהמחול

מבוססשלהןהחןמר

שלעת'קיםריקןדיםעל

זהמחול .קוריאניםנזירים

שקטיםיימיםבבחינתהןא

קטנות,תנןעותןכןלןעמןק",חןדרים

רכהבזרימהמתאפייןהוא .ןמהפנטותאיטיןת

לכןחומתמסרתשמתרחקתאנרגיה,שלמאוד

 ,זןרמתתנועהשלןשפלגאותמעיןהמשיכה,

שבה.בעידוןמרתקת

מיפן, "פןמיקאנאיייהיתהנןספתבןלטתלהקה

בנןשאיםמןצלחעכשןןיטיפןלמהיהמדג

 .מסןרתיים

תןשביםלראותהלכנןמסיןפרידתנןבבוקר

אמנןתהציבוריים,בגנים'יצטאימתרגלים

בגןאבלהמערכ.אתשכבשהעתיקהתנועה

טנגן ,ואלסצלילילהפתעתנןאןתנןדמןיק

 .בזןגןתרוקדיםנראןסיניםןהמןניןפסדןבלה

'יצבטאיאחדיםהתאמנןהגןבפאתירק

 .במקלןתלחימהפעוטותשנילימדקשישומןרה

הרחןק,במזרחאחרותממדינןתיןצריםשאלתי

 67ה"נןסחה"מהיהחיקןי,ממכתכרפאןשכבר



 .במחןלןמזרחמערבשלמןצלחלשילןבשלהם

חיקןישלשניםשאחריהיתההרןןחתהתשןבה

מהמערבלאמץרןציםשהםשמההבינןaו

בשיטההיצירה,בתהליךרקקשןר

מערבאמנישלהסגנןנןתהאימפרןביזטןרית.

רקרןאיםהםאןתם,מענייניםלאידןעים

נקןדתשלהםהמסןרתיהתנןעהבלקסיקןן

 .מערבייםיצירהכליבעזרת-לחיפןשיםמןצא

כרן I אר{!\מiר

ב.חלק

מiרלiרקוכר

כר {!\ו ל{!\ב.

קור iIרב.~ב.ועוכר

iררחוקב.מזרח

לוב. I {!\רiiר ilר

ב.ן.iרמופלא

לעכ\!{וון_iראכרבן

לוב. I {!\רiזiראולן

חל IIמ\!{iרמערב.

כרכללו

בכנסנזכרתיארצהחזרההארןכהבטיסה

בנין-סנטרבלינקןלןכשנה,לפניהייתיבןמחןל

המחןלאתשפןקדהמשברעלשםדןבריןרק.

עלשזקן,הגדןליםהאמניםדןרעלב,"בארה

מקןרייםכןריאןגרפיםשאיןמצןיניםרקדנים

עלדןברשמצטמק.הקהלןעלאןתםשיןבילן

שמשקיעיםהכספיםעלהאתניים,המחןלןת

ישועהתצמחשממנןבתקןןהזהבמחןלכיןם

האמנןתי.למחןל

שבועןתבשלןשתמהלהקןתבחלקשראיתימה

המןפלאהשילןבהיההרחןקבמזרחהביקןר

שהמערבהשילןבזהאןלילעכשןןי.האתניבין

כך.כללןמייחל

~ 
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הריאוקמו"/ייצ'אנגלהולתתי,סורמדזיוק

ה Iמאהגןליס ;תולדניר

IQNAL DANCE, CHANG MU DANCE COMPANY, KOREA זTRADI 

ופןמי/ן,ופולאנא( I !לורקתג

ANCE COMPANY - JAPAN סKANAI FUM1E 

DANCER: KIM MAE-JA, PHOTO: JACK MITCHELL , 
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שיצףוכזזוכביל

לאrרדיrריית-פראזז

פרrריt:כוכוכאה

הבאלטכמןממשבסין,המןדרניהמחןל

תרבןתיייבןאהאחןזיםבמאתהןאהקלאסי,

המןדרניהמחןלשלדרכןמתחילתמהמערב.

העממית-הרפןבליקהייסןדאחריןבפרטסבין,

אנשימפניןחששן , 1949בשנתהקןמןניסטית

ןחיןת-שןצףיימבןלבןןראןהאמנןתי,הממסד

מסןכנןת.פרא"

 ) 1976-1966 (התרבות"יימהפכתשנןתבמהלך

סבללקיצה,שהגיעהאחריבעשורואפילו

איסןרןאפילןכבדותהתקפותהמודרניהמחול

בבייג'ינג.המרכזיתהממשלהמטעם'כןלל

יחסרשמיתשונה 1980בשנתרקלמעשה

זה.שלילי

שהןבאהקלאסי,הבאלטהמןדרני,כמחולשלא

הסןציאליסטיןת,המדינותמ"אחיותיה"לסין

לתמיכהזכהכתרומה,המועצןת,בריתובייחוד

בבייג'ינגנפתח 1954בשנתמלאה.ממלכתית

למחןל.הראשןןהרשמיהספרבית

מחלקהגםנפתחההבאלטהןראתעםבבדבד

שלזההמסורתי,הסיניהבימתיהמחוללטיפוח

המסןרתיהמחולסןגיויתרפקיןשלהאןפרה

העתיק·

בגדרהמןדרניהמחןלהןחזקןברןסיההיןת

זההשלילייחסנוצרמזיקה",מערביתייהשפעה

שעקבגם,מההסינית.הממשלהבמןסדותגם

המןדרניהמחול ,-50הבשנןתקוריאה,מלחמת

תרבןתשלמןבהקכתוצרהתפרשהאמריקני

האימפריאליזםשלביטןיכצןרתהאןיב,

סין.שלעצמאןתהעלהמאיים

זכההמודרניהמחולשבארה"בשעה

סיןהיתה ,-40הבשנןתמןאצתלהתפתחות

כ,ןןאחר ,היפניהכיבןשנגדבמלחמתהנתונה

המערב.עםהקרהבמלחמה ,-60וה-50הבשנות

החדשהמחולהגיעלאהללוהסיבותמכל

 .-80השנותעדלסיןהאמריקני

שירשיה

שלהגרוככייt:כ

הוכrרילאוככית
בסיךהוכידרכי

בשןשלתהאחרןנה ,) CI XI (סי-שיהקיסרית

1909-1875) OING (, חימןפעלראןתזכתה

איזאדןרהשלהיחידההסיניתתלמידתהשל

שלבתו ,) YU RONG-LING (רןנג-לינגיןדאנקן,

דאנקןאצלשלמדהבצרפת,הסיניהשגריר

מ"המחולמאןדנהנתההקיסרית . 1902בשנת

באחדביצעההסיניתשהנערההיווני",

הקיסרי.הארמןןמאןלמות

בסיןביקרו-1928בןשנית 1925בשנת 70

שאןןוטדסנט-דנירותשללהקןתיהם

 ,-30הבשנותבמערבמופעיםמסעערך , 1961

האירופיםןהתיאטרןןהמחולומבקריואמני

נמנומעריציועםמיכולתן.מאודהתפעלו

היתהזו .ןסטניסלבסקיברכטברטולד

ואמריקהאירןפהרקדנישלהראשונהפגישתם

המסורתית.הסיניתהמחןלאמנןתעם

המןדרניהמחולשלהחלוציםכראשוןואילו

 ,) WU XIAO-BANG (שאו-באנגוונחשבבסין

ועברהקלאסיהבאלטכתלמידדרכואתשהחל

החדש.הגרמניהמחוללתחןםכךאחר

אמצעים.בעליהוריםשלהמאןמץבנםהיהוו

ללמודליפןונסעבמכללהלימןדיואתסייםהןא

במופענוכחהיהבמקרה . 1929בשנתמוסיקה

סטודנטים,קבןצתשלוחדשנידמיוןרבמחול

רוחות-רפאים",ייקבוצתשנקראהביצירה

בחברהשוניםממעמדותבאנשיםןעסקה

השפיעהמןפעבעיותיהם.עםלהתמודדהמנסים

אתלהקדישהחליטבמקוםשבןכ,ןכלעלין

אתלראותזכהגםהןאלמחןל.ימיןשארית

 BAKU)אישייבאקושלהמודרניהמחולמופעי
) ISHII סונג-צ'ונגהצעירהקןריאניוהרקדן

 .) (CHONG SUNG-HUIהואי

למחלקהווהתקבל 1929שנתבחורף

מאסאושלהמכוןשללבאלט

שנתיים.שםולמדטאקאדה,

יפןשצבאותאחרי

ופלשוסיןאתהתקיפו

אתעזבהואלתחןמה,

ןשבטוקין

הוא .למולדתו

ספרביתפתח

בעירפרטי

ענייןעוררשלוהסטןדיןשנחאי.

גםאבלשם,האמניםבחוגירב

לאהציבורכי ,רבותרות.לצגרם

שלזהבסוגגברלרקדןהורגל

שלוהסטןדיושנתיים,מקץמחול.

לשובנאלץוהואהרגל,אתפשט

לבאלטהספרלביתלטוקיו,

 .טאקאדהשל

(בייג'נג)ג'יאן-פינגאומאת
OU JIAN-PING 

שלהרוסיותהרקדניןתןקבוצתמארה"ב

אףכיום, .עזיםרשמיםוהותירו ,דאנקן

במחןלחזקהאמריקניתהשפעהשניכרת

חובבימוכניםולאחרונהבסין,המודרני

לאמחיריםלשלםהמןדרניהמחול

למןפעים,כניסהכרטיסיעבורמבוטלים

הגרמניהמודרניהמחולזההיהזאתבכל

וזרע ,-30הבשנותלסין,ראשוןשהגיע

המןדרני.המחןלניצניאתשם

היאהסיניהבימתיהמחולמסורת

האופרהשלהעלכוכבמאוד.עתיקה

 MEI (לאנג-פאנגמי ,בייג'ינגשל

(LANG-FANG , 1894-בשניםשחי 

למדהטאקאדהגב'

אצלבפריסבשעתה

ובשיעוריהדאנקן,האדוראיז

ועודדההחןפשיתהתנןעהזרימתאתהדגישה

בתלמידיה.יצירתיןת

לשנחאישניתשיאן-באנגווחזרשנתייםכעבןר

ובשנת .שלוהספרביתשעריאתפתחושוב

כרטיסרקאבלראשון,ברסיטלהופיע 1935

גברתידיעלנקנההואלמופע.נמכראחד

השתמששוושהמוסיקהמשוםמפולניה,

 ...שופןפרדריקשלזוהיתהבה

מהומהעושההקוףיי

מתוךקטע "בשמיים

אופרהס'נ'ת

עבדושם ,לטוקיובשלישיתחזרהוא

לשעבר,ללימודיםמעמיתיושנייםעם

אזשכונהבמהבאירופה,שהשתלמו

 ,הגרמני"המודרניייהמחןל

לפניופתחהזווהשתלמות

שובואחרי .חדשיםעולמות

מסורת'ת

TRADITIONAL 

8EJGING OPERA 



המערביבסגנוןמחולותביצירתהחללמולדתו

 .החדשהאקספרסיוניסטי
מלחמתעקב

בשנותקוריאה,

המחול , SOה-

המודרני

האמריקני

כתוצרהתפרש

שלמובהק

האויב,תרבות

ביטויכצורת

של

האימפריאליזם

עלהמאיים

שלעצמאותה

סין

היפנייסהכובשיסנגדהסיניהעסמלחמת

למחולותנושאיסלוזימנה 1945-1937בשניס

מצעדיילמשלורקד.שיצרהחדישיסהסולו

הלאומילהמנוןהפךשלושהלחןהמתנדביס",

נוסדההעממיתשהרפובליקהאחריסיןשל

ימיסבאותסמחולותיורשימת . 1949בשנת

ןלהרןג"לנצחהמאבק:עסהזדהןתעלמעדיה

שיריי ,"החרבייריקןדהבןגדיס",את

עלחביביסהיןאלהריקןדיסןכד!הפרטיזניס"

החייליס.

יצרהוא ) 1949-1945 (האזרחיסמלחמתבשנןת

הצדאתחשףבהסנןספיס,רביסמחולןת

הרעבה",ייהאשהישנה,סיןשבתרבותהאפל

מחןלותמספרןכןהמכוערת"ייהחנפנות

עלילתייס.דראמטייסמחולותואףקבןצתייס

המןדרניהמחןלאתלימדזןבתקופה

לעמןדהימיסברבןתשהפכורביס,לתלמידיס

בסין.האמנותיהמחולעןלסשלהשדרה

הןא-1949בהעממיתהרפןבליקההקמתעס

המודרניהמחןלביןלחברבניסיןנותהחל

שלהקלאסיןתהסיניןתלמסורןתהמערבי

להקתן,עסעבודתןלצדוהמןסיקה.המחןל

החלהשמיימי",הסוסשלייהסטודיןשנקראה

המחןלןתשלקולנןעסרטיגביעלבתיעןד

שלןאלההטאןאיזסשלבמקדשיסשנרקדן

פרוץעסנפסקהזופעילותקןנפוציוס.תלמידי

התרבןת"יימהפכת

יימהפכה"שניס,עשרכעבורמשהסתיימה,

 . 70בןכברהיההןאזו,הרסנית

יסדסיןשלהמחולאמניאיגןדכין"רבתפקידן

הראשוןןהיההמחןלאמנןתלחקרהמכוןאת

 ,סו-ולא 'כזר ,יימותוסום"

ךונגגואנגש.להמוךרנ'המחו.ל.להולת

"MYTHS·'. GUANG DONG MODERN DANCE COMPANY , 

CHOR.: SU KA 

שהעניקבסין,אןניברסיטאיקןרסשלימד

היהאלהשןרןת(כןתבבמחןל M.A .תןאר

תןארלקבלשזכן ,תלמידיןמראשןניאחד

זה).אקדמי

בנסיעןתיןןהתמידספריסחמישהכתבהןא

ןהפרקטיקההתיאןריהןבהןראתסין,ברחבי

המןדרני.המחןלשל

דאי 'הגבהיאבסיןהמחןלשלנןספתחלןצה

שניסבעשרהצעירה ,) DAI AI-LIAN (אי-ליאן

בלןנדןן,קלאסיבאלטלמדההיאמשיאן-באנג.

למדהןכןדןליןןאנטןןקראסקימרגרטעס

ןבביתןיגמאןמריאצלמןדרנימחןלבגרמניה

יןס-ןלדר.שלספרס

נגדהמלחמהפרןץעסלמןלדתהשבההיא

מחולןתמעטלאןחיברההיפניהכיבןש

הפרטיזניס",שלסיפןרסייביניהספטריןטייס,

 .ןעןדייהאזעקה"

בהןראתבעיקרהתרכזה 1949שנתאחרי

מעןלותיצירותליצןרגסהןסיפהאך ,הבאלט

(ראהעממימחןלשלמסןרתיסיניבסגנןן

אןגןסט , DANCE MAGAZINEב-מאמרי

1988 (. 

הבסיסהקלאסיהבאלטהיה 1954מאז

הספרביתבמסגרתההןראהשלהבלעדי

דאי 'ןגבבבייג'ינג,המחןלשלהממלכתי

בתחןסמיומנןתהבשלהמןסדלראשהתמנתה

מןריס-ידיעלשטופחהקלאסי,הבאלט

המועצות.מבריתשהגיעושליחיס

נןחההיתהלאשיאו-באנגןןשלדעתן

משלו,מןסדלפתןחהעדיףהןאזן.מהתפתחןת

 71והמסןרותהגרמניהמןדרנישהמחןלסבר,יכ



מידיןלתליןתרמןעילןתהאןתנטיןתהסיניןת

בתחןמיסהקלאסי.הבאלטמאשרהרקדניס

היהדאיהגבישלהחשןבהתרןמתהאלה,

לאבאן,שלהתנןעהכתבשלהבאתן

לסין. , aLABANXז Aךך ONה-

פןעלסשאתהמחןלשלהחלןציסשנילמרןת

באמריקהשהשתלמןנןספיס,ןרקדניסתיארנן

ןהחלןלמןלדתסןשבןניקןלאיסאלןןיןאצל

לאמעןלסהמןדרניהמערביהמחןלבה,לפעןל

סין·שלהאמנןתבחיימרכזימקןסתפש

בגןאנגדןנגנןסדה Z 199בשנתרק ,למעשה

 .מןדרנימחןלשלהראשןנההרשמיתהלהקה

נאיייפרחןמאן,שלהידןעהאמירתןלמרןת

מנתעלשנהכחמישיסנדרשן ,פרחיס"מאה

 .ממששלמןדרניתלהקהלייסןדלהגיע
הבאלטלהעדפתההיסטןריןתהסיבןתאחת

בכך ,לדעתי ,נעןצהבסיןהמןדרניהמחןלפניעל

חברהשלתןלדההיההקלאסישהבאלט

-גאגגי Iגז'נג :יכזך ,"צהובההאדמהיי

'יכגב"גכ,כמחזהאקדמיהתלמידו

" HE SOIL IS YELLOW ד' 

CHOR.: ZHANG JI·GANG 

 DANCED BYז HE Sז UDENז S OF BEIJING DANCE ACADEMY Aז

O: YO LIE זWUDAO '94 , PHO 
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החברהשלהמןדרניןאילןפיאןדלית

המסןרתיתהסיניתהחברה .הקפיטליסטית

שלפיאןדלייסעקרןנןתעלבנןיההיא .גסתהיה

ביןזמהןלאבמןצאהתלןיקבןע,חברתיסןלס

 ,אידיאןלןגיתמבחינה .הפרטשלכשרןןאן

כןןנהביןמןחלטתבאחדןתהדןגלבאלט,

שללמחשבןתיןיןתרקרןבהיה ,התנןעהלביצןע

במצבסיןאתלהחזיקשביקשצה-דןנג,מאן

הבאלטלדעתי,לפקןדןתין.קפדניציןתשל

המלכהייבאלטבצרפת,הראשןןהקלאסי

יןתראלהלדעןתקרןב , 1581משנת ,הקןמי"

 .אחרהיסטןריסיתקדמכל

-4השלהסטןדנטיסתנןעת"ן 1919לפני
תנןעהכלהתקיימהלאלמעשה ,"במאי

רןב ,קןנפןציןסתןרתמאמיניבסין.דמןקרטית

השלטתהלאןמיתהקבןצה,היאהאןבני

העמידהןהיאהאחרןנןת,השניסבאלפייס

טןבתןאתהממןצעשלקטרינההדןאתבמרכז

 ,היאהדמןקרטיתהגישהעליןן.כערךהכלל

מןדרני,מחןללהיןןצרןתהכרחימרכיב ,לדעתי

נמשךהדמןקרטייסהעקרןנןתקבלתןתהליך

שנה.משבעיסיןתרכברבסין

ןמעןלסמאזמתרכזהמסןרתיהסיניהחינןך

ילדיסתהיןיי .הכללכמשרתהפרטבחינןך

 ,המןרהמפיתמידשנשמעהפסןקהןאטןביס"

היטב".מאןלףיילהיאהכןןנה "ןבייטןבמןנח

מרביתאישיתהתפתחןתמניחהמןדרניהמחןל

הפרטשל ,האנישלהאפשרככלמןשלסןביטןי

נןגדתזןןגישה ,למןסכמןתציןתלא ,היןצר

שלהמסןרתייסהעקרןנןתאתחריפהבצןרה

בימיגסבעצסהשתנןשלאהסיני,החינןך

הקןמןניזס.

בהסמקןמןתןבצרפת,שברןסיהכשסממש

היטב,מןשרשתהקלאסיתהבאלטיתהמסןרת

כךהחןץ,מןייבןאבגדרהיההמןדרניהמחןל

המןדרנישהמחןלמקרהזהןאין .בסיןגס

שבהן ,ןאמריקהגרמניהכגןןבארצןתהתפתח

מפןתחת.היתהלאהבאלטיתהמסןרת

ןההתנגדןתהסןציאליסטי"ייהריאליזס

בבריתששלטןבאמנןת,לייפןרמאליזס"

כברבסיןנקלטן , 1950ןעד-1930מהמןעצןת

שרעיןנןתשעה ,-1980בןרק.-40הבשנןת

בסיןנפןצןןהלניניזסמהמרקסיזסהשןניס

שלה,האינטלקטןאליהעןלסאתןהעשירן

מןפשט",ליימחולהמןחלטתההתנגדןתנפסקה

עדיהמןדרנהמחןלהתפתחןתאתשמנעאיסןר

 .אז

האקספרסיוניזסשלזןכגןןהשפעןתבזמן,בן

פניעלהתןכןחשיבןתאתשהדגיש ,הגרמני

הסיניתהגישהאתתאמן ,הצןרניןת

להפצתכליבאמנןתשרןא;:ןהקןנפןציאנית,

משרתןתשצןרןתיהבאמנןתןהדןגלת ,רעיןנןת

שהיאהמןפשטת,לצןרהבניגןדהתןכן,את

המןדרני.המחןלשלהעיקריהבסיסהכלככלןת

מספיקרכשןלאבסיןהמןדרניהמחןלחלןצי

שונןת,לאסכןלןתשהסתעפה ,טכניתמיןמנןת

לאהס 1949שנתאחריפןליטיןת.מסיבןתגס

ןןלמשל,אישייס.בניסיןנןתלהמשיךהןרשן

רקביפןחדשגרמנימחןללימדשיאן-באנג

יפניתבגרסהזאתןגסשבןעןת,שלןשהבמשך

האירןפי.המקןרשל

מטיבטמחוללהקתקיומולנגמה",הדיי

" QOMOLANGMA זMOUN " 

lBETAN ENSEMBLE ז
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רקלמעשה,

 ~ 992בשכת

כןסדה

בגןאכגדןכג

הלהקה

הרשמית

שלהראשןכה

 .מןדרכימחןל
אמירתןלמרןת

שלהידןעה

'יייפרחןמאן,

מאהכא

כדרשןפרחים",

שכהכחמישים

להגיעמכתעל

להקהלייסןד

שלמןדרכית

ממש

שיטתימפותח,היהלאאזשלהגרמניהמחול

שלהאמריקניותהאסכולותכמוובינלאומי

לימון.אוקאנינגהאם ,גראהםטכניקת

בביתבאנגליהשלימדהלמרותאי-ליאן,די

הבאלט,לתחוםפנתהיוס-ולדר,שלספרם

 ,לאבאןשלהתנועהבכתבשימושבוועשתה
בלונדון.שלמדה

 ) GUO MING-DA (מינג-דאגואונסעכשלבסוף

אלוויןאצללמדלאמריקה,שניםלשמונה

מהמסורתשהושפעהשיטה ,(אגבניקולאיס

 , SOה-בשנותלסיןוחזרהגרמנית)המודרנית

בשלשלמ,דאתליישםהיהיכוללאלמעשה

הואאז.ששררהאנטי-אמריקניהפוליטיהמצב

היהיכוללאשםהנידח, GUIZHOUלמחוזנשלח

חדשניים.בניסיונותלהמשיך

 ,בבייגיינגלמחולהסיניתבאקדמיהשעבדמורה

ה-בשנותניקולאיסאצלשלמדנג,יליאן-צואנג

טכניותשיטותובאמתחתולסיןשב , 80

שלימדהמקצועבסין.רבענייןשעוררוחדשות,

גםהואאבלעממי,סינימחולהיהבאקדמיה

שרכשההשכלהמןלחלוקרבותלעריםהוזמן

יותרבןכבראזהיההואאבלבאמריקה.

התרגיליםאתלהדגיםוהתקשהמחמישים,

התיאוריותאתלימדהואזאת,למרותשלמד.

עד ,המודרניהאמריקניהמחולתולדותואת

פעילותו.אתקטעמוחישאירוע

יזכההמודרניהמערבישהמחולכדיבקיצור,

וטובים.רביםמוריםיידרשורציני,לביסוס

המיניסטריוןאנשישלבגישתםשחלשהינוי

בכ,ךהחלהמודרניהמחולכלפילתרבות

בתחרויותנכחואלהמפקידיםשאחדים

שקטעילהם,והתברר ,מחולשלבינלאומיות

הרבהמרתקיםחזושבהםהמודרניהמחול

 ,הקלאסייםהבאלטיםמתוךואטיםמהדיותר

שהמתחרים ,סוףללאעצמםעלהחוזרים

ביצעו.

שלהוכחרללהקת

להקה-גראכגדרכג

ראשרכהוכרדרכית

בסיר

משלנו.מודרניתלהקהכיוםלנוישסוףסוף

אנשישלבעזרתםנוסדהגואנגדונגשלהלהקה

 ,בדורהאם "האמריקניהמחולייפסטיבל

ריינהרדצירלס ,מנהלו ,הצפוניתקרוליינה

 .באמריקהנוספיםואישים

 ,אליההמצטרפים ,הצעיריםהלהקהרקדני

המסורתיותבטכניקותמיומניםלהיותחייבים

לצדמודעיםולהיותכאח,דוהחדישות

המודרני.המחולשלהתיאורטי

שלבמסלוללבחוריהיהאפשר ,זובשנההחל

באקדמיהמוסמךלתוארבדרךמודרנימחול

מי ,) WANG MEI (מייוואנג ,קונג-הונגשל

גואנגדונגשלהמחוללהקתמחבריעםשנמנה

בתחוםאורחכמורהאלה,שורותומחבר

התיאורטי.

בגדרלהיותהמודרניהמחולחדל ,לבסוףוכ,ן

 ,הפרחיםלאחדוהיהמסוכנות"טרףחיותיי

ספק,אין ·בסיןלפרוחשאמוריםהמאהמתוך

אינהמתקדםמודרנילמחולסיןשפתיחת

דיהחזקהסיןכיהסוציאליזם,אתמסכנת

אנשיםאםמכ,ךיתרהזרה.השפעהכללהטמיע

לשלום.הדבריתרוםיותר,טובזהאתזהיבינו

~ 
U JI AN- I' ING )( למחולשוניסעת-כתבישלכתבסהוא

תירנסרביס,סיספרפירססובאירופה,ריקהאמב

שללמחולהמיבאקדירבכמורהומשמשאחריס

שריכזישהאהיהאהושלה.המחקרומחלקת'ינננייב

שהתקייס ,המחוללשאלותרסנהקונאתלמעשה

 .סיובבירת 1994שנתבקיץ

ול"הבמבוייסל

ונגדגואנגשלהמודרנ'המחוללהולת ,ודר'ולוכור'אוגרפ'ה

' BAMBOO BASKEr " 

C!-IOREOGRAPHY AND DANCE: GUANGDONG MODERN DANCE 

CQMPANY 

ידיעלמנוהלזהמסלולינג.יבייגשללמחול

ילמדושנתייםבמשך .לכוריאוגרפיההמחלקה

יסינלמחולמומחיםשכולם ,ונערותנערים 14

בבחינותושעמדובאלטשלמדואואתניעממי

 :הבאיםבנושאיםבקורסיםוישתתפו ,הכניסה

שיטותשלו,היוהתיאורהמודרניהמחולתולדות

 ,גראהםמרתהושללימוןחוסהשלהטכניקה

ותיהמקרבעזרתוכוריאוגרפיהאילתור

 .נקאנינגהאם)

 ,) ZHANG SHOU-HA (שו-האזיאנגהםהמורים

 73למחולבאקדמיהמודרנילמחולהמגמהבוגר



ענניםהרעשכוחמאטרוןתיוווםדהאדרהחחכוםוו

 (ומאו-הוווו( ,'כור

RE זE DANCE THEA זHE RED CHAMBER" CLOUD GA זTHE DREAM OF " 

CHOR.: LIN HWAI-MIN 

O: LIN CHEN-HSIANG זPHO 

הוסא;ותש;ומעךוצוה

םע ,"תינןרמליימאן,דתעשייתיתרעילכאןרה

גםלהיןתהיהשיכןל ,ינמןדרתרבןתהיכל

קצרהצפייהאחריברחןבןת.אןתקןהבפתח

הבימהעלהרקדניםשלהיןמיבשיעןר

אזמעןלים.טכנאיםשהםדעתיי ,המשןכללת

ןלאאחרןת,ניןתיסלהקןתהכרתיאלןדע

המןבהקההיכרסימןאיהשהטכניקהתיעדי

המסןרתיבתיאטרןןשניכרתתכןנה ,הסיניםשל

בפרט.בייג'ינג"שלןב"אןפרהשלהם

למשהןציפיתילאטיינן.ברחןבןתלטיןלצאנןי

ברחןבןתקצרההליכהכדיתןך.אבלמרגש

ןססגןניתרעשניתבתהלןכהלפתעתקלנןנ

וו Iןן

ןאןטיןבוסין

--ב ) ) 

רןנמארןיגמאת

מסחראנשיכידןע,הם,.סינים 1
שבןבמקןםלהפסידאןהביםשאינם.מצןינים,

שבכלבכך ,למשל ,ניכרהדברלהרןןיח.אפשר

מןלסיניםהאחתקןפןת:שתיישתיירןתאתר

שלטיםהקןפןתןליד .לתייריםןהשנייההמניין,

בהןנג-המתגןרריםעמנן,ייבנישגםהמסבירים

מחירלשלםחייביםסינגפןראןטיןןאןקןנג,

ישלא,אן IIעמנןבני IIתייר".שלכרטיס

שישלמן. ,כסףאלהלאןרחים

הקטלניהנהיגהאןפןלמרןתאי,ךלהביןקשה

סיניםממיליארדיןתרישעדייןבייג'ינג,בבירה

בהןנג-קןנג,אןטיןןאןבאישמבקרןמיחיים.

ממש.שלסיניםאלהשאמנםמידלדעתנןכח

בהיש ,בריטיתמןשבהבהיןתההןנג-קןנג,אבל

ןאילןישראל,בארץהמנדטימימאןןירתמשהן

האמריקניןת.מרןחישבטיןןאן

אפסימספר-תןשביםמיליןן-20כבטיןןאן

ניכרתןלאחרןנה-עצמהסיןתןשבילעןמת

המןסיף ,לאיהיבשתביןביחסיםנןרמליזציה

ןלשאתסין"שלייהרפןבליקהעצמןאתלכנןת

עליןאבלהןאאףאדןם ,המסןרתיהדגלאת

טיסןתרק .שמששלסמלעםכההכחןלריבןע

עדיין· ,אין-לסיןהבירהטייפהביןישירןת

אנשיאתמעןדדיםדןןקאבייג'ינגשלטןנןת

 ."ההיסטןריתמןלדת IIבלבקרטיןןאן

לאאםבטיןןאןלבקרמחליטהייתילאאןלי

אישןבכלל ,כןריאןגרףןתיק,מכרשםהיה

מנהלהשהןא ,שמןהןןאי-מיןליןמאן,דיצירתי

העננוסשערמחוותואטרו( "האדוסהחדרחווסיי

 (ומ-הוואו (וו ,'כור

" THE DREAM OF THE RED CHAMBER " 

CHOREOGRAPHY: LIN HWAI·MIN 

74 CLOUD GATE DANCE THEATRE 

וו~ן I 

להקתן .תימןדרנמחןללהקתשלהאמנןתי

 ,"הענניםשערשלהמחןלתיאטרןןיינקראת

הןשאל CLOUDGATEהשם .בטייפהןמןשבה

הידןעביןתרהעתיקהסיניהמחןלשלמשמן

 .ה.שן 15כמעטלפנינןסדההיאהיןם.

נןישהכששנינן ,-80השנןתבסןףליןאתפגשתי

 ,"יהאמריקנהמחןלפסטיבל"ב ,בארה"ב

הכיןשהןאסןלןממחןלמאןדאזןהתרשמתי

להצלחהבטיןןאןלהקתןהפכהבינתייםןביצע.

ןיש ,ןבאמריקהבאירןפההןפיעה ,בינלאןמית

לסדרתארצההבאהבשנהלהביאהתןכניןת

 .מןפעים

העננים"שערשלהמחןלתיאטרןן"שמסתבר

למעשהאבל ,באיהיחידההמחןללהקתאינה

כרגיל .הממשלהידיעלהנתמכתהיחידה

לחןןתלנןסעמזדמן ,רחןקןתלארצןתבנסיעןת

מתגלןתאבלכמכבידןת,דמןתנשןת,יחןן

אשלשרןתשהמןפעהתברר .משמיםכמתנה

בבירהנערךלאבןנןכחיםלהיןתנןכלןאני

 ,האישלהדרןמיבקצהשדהבעיראלא ,יפהיט

יבןןדאהןןאי-מיןשלההזמנהללא .טיינןשמה

 .לעןלםלטיןןאןמזדמןתייהילא

I -ר

שבןהיםאלתשלשמעריציה ,הסתברביןתר.

בעגה MAINLAND-ה( "היבשתיתייבסיןממסע

האישיםאחדשללקברןעלןשם ,המקןמית)

שלהם.בפןלחןהחשןבים

עגלןתשלשלםקרנבלהכינןהםשןבםעם

אנשים ,דגלים ,תזמןרןתשל ,מקןשטןת

ןטנדריםמשאיןתחגיגיןת, ,נןצצןתבתלבןשןת

מעריצישלהמןן ,תהלןכהלמןפעימחןפשים

שעלןהמת,הקדןששלזכרןןמןקיריהאלילה

 .לקברןעתהזה

כלןלפנילשני,אחדממקדשנעההתהלןכה

הסיני,האריהבמחןללחזןתהכלנסrןפןמקדש

שבןצעהסיני,השנהראשמחגיגןתהמןכר

ןאקרןבטייםנמרציםשןנים,בנןסחיםהפעם

רכןבןתמחלצןתלבןשןתנערןתןבהשתתפןת

להקתןלבסןףמהלכןת,תזמןרןתסןסים,על

עם-מסןרתיי.סינתיאטרןןשלבאיפןרנערים

כללפניהרןקדים ,פניהםעלמצןירןתמסכןת

האל.לכבןדמקדש

פראי ,ןמרץניןת"ויחמלאמראההיהזה

אתהביאןשהצלייניםאחריכאחד.ןתרבןתי

להםהגישןןמחןל,מןסיקהבדמןתמנחתם



הענניםשערמחולתיאטרוןשירים"ייתשעה

-מיןיהוואלין ,'כור
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קןפסאןתממתקים,שלחבילןתהמקדשאנשי

מזןןשלןקרטןנים ,בירה ,קלמשקהשל

המקןשטןתהעגלןתעלשהןעמסן-ןסיגריןת

ןעלהמחןלעלחזרןשםהבא,למקדשןנישאן

המתנןת,הגשת

CHOREOGRAPHY: LIN HWAI,MIN 

ראיתיציפיתי,לאשכזהאןתנטיקמאילמשהן

רבזמןכברכי ,מןפתעהיהשלנןהמארחשגם

אירןעיםזכרהןא ,כזאתבתהלןכהצפהלא

האי,שלזהבחלקנעןריןמימיכאלה

התמורהאתקיבלהכבר

טלטלההיתהבטיןןאןביקןרנןאתשאיפייןמה

ןהמןדרני,הסיניביןןהמסןרתי,החדשביןעזה

התהלןכהעםניתהצבעןהפגישהאחריכי

מעשייםמאןדמטעמים-הגענןהעתיקןהמחןל

מקסיםלמקןם-צהרייםבארןחתצןרךשל

 ,שןקלידממשהשןכןלחלןטין,מןדרניאבל

יםפירןתןאטריןת,מזןןדןכניעשרןתזהבשןק

הסינים,עלהאהןביםשרציםןשארמשןנים

הישראלים,כמןכמעטןלדברלאכןלהמרבים

במרכזקןמןתשלןששלמשןפץישןבבניין

 NEW PHASE ART-לאמנןתמרכזשןכן ,טיינן

SPACE ,לאמנןת,גלריהשלקןמןתשלןששמן

אמנןתספרילממכרחנןתהקרקעבקןמת

הבנייןסביבאחרןת,ןבשפןתבסיניתןשירה

גדןל,ןעץעתיקלבניםקירןבהנהדרת,חצר

טיןןאנית,ייצןןתא"מןבקיצןר,

היאדן,ג'ןאןשלן,ןהמנהלתהמקןםבעלת

התיאטרןן,לאןלסנכנסנן ,ןנמרצתצעירהאשה

אחדלידןישבנןשלן,הבימהגםהיאשרצפתן

אפסעדמלאההיתההמסעדההשןלחנןת,

לצעיריס,בייחןדפןפןלרי,מקןסמקןס,

ןמידהןןאי-מין,ליןבחברתאןתנןראתהןאן'ג

שהביאהתפריטאתנטלההיאאלינן,ניגשה

עצמהשהיאןהכריזהןהזריז,הצעירהמלצר

זה,ןזהןנאכלמהתחליט

שלה,יןזמהפריהןאהזההאמנןתיהמרכזכל

ןהתיאטרןןהגלריהציבןרית,תמיכהכללןןאין

~בלסמור

ייrוודועיקרוזור

'יכריאסרוו~ל

~ערורמחול

והיוצרורעננים"

ורעומדליו

יאורבמרכזו

למזגור~איפור

סיניוכרמסורוכר

ו~ל כרנועור~ל

עםכריאסרוו

כרפיסור

עכ~וויכר-

זוכר_יודרנמ

עירבוביוראינור

 'Iוrוד~י~ו~ל

מזיגוראלא

אמיכריכר

רןןח,מכניסיסןלאכספינטלהסהניסיןני

ןמרןןחימסעדה,במרכזלפתןחהרעיןןןמכאן

התרבןתיןת,הפעילןיןתאתלקייסהמסעדה

שהןגשןבמאכליסליבנןמיטיביסאנחנןדוע

ג'ןאן,שלהניידהטלפןןמצלצלזה,אחרבזה

בגלריהעכשיןמןצגתשתערןכתןצלס,הקןעל

הןא ,שלנןהמארחשלןתיקידידןהןאשלה,

שערייתיאטרןןמןפעיאתשניסבמשךצילם

החליטשהצלסלנןהןדיעהןןאי-מיןהענניס."

בתנאיצהרייס,לארןחתכןלנןאתלהזמין

את ,בגלריהשלןהצילןמיסבתערןכתשנבקר

הסתקרנןממילאכילהבטיח,קשההיהלאזה

 75עבןדתן,סגנןןןמהמצלסהןאמהלראןת



שהפעםמעניין,כיןצרהתגלהיישלנן"הצלם

 .לבןשחןרצמחיםבצילןםהתרכז

היהבתל-אביבמןניתנהגאיזהלעצמי,חשבתי

הנסיעהידמיעלנהריןלאןהדמןןתר

אדםהןאהתברר,מין,-הןןאי ,שלנןהמארח

מסתןבביםבעןדנןבטיןןאן.ןאהןדמןכרמאןד

כללקנןתרצןתנערןתשתיאיךראינןבגלריה

שישהעםספר.שלעןתקיםשלןשהאחת

ממנןןביקשןלהןןאי-מיןניגשןהןספרים

העננים?שערמוכיךכאו

במןפעלחזןתהיתההמןצהרתבןאנןמטרת

עבןדתןבןצעהבערב ."הענניםשערייתיאטרןן

יןתר(מלפנייחסיתהןןתיקה

לנןסחשזכתהמעשןר,

ייחלןםהןןאי-מיןשלמחןדש),

עיבןדזה ."האדןםהחדר

קלאסי,סינילרןמןמחןלי

השמןנה-במאהשנכתב

מתארתהספרעלילתעשרה.

שלןנפילתהתהילתהאת

מפןרסמת.אצןלהמשפחת

בתןכנייה,שכתןבכפיאבל,

הןאשברןמןהמרכזיייהנןשא

הבןדהיסטית,האמןנהתיאןר

בהתאםמתנהלבעןלםשהכל

המקיפהאלןהיתלתןכנית

 .הכל"

הענניםשערמחולתיאטרוןשירים"ייתשעה

·מיןיהוואלין ,יכור
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בקישאינןלמיהאמת,למען

אחרלעקןבהיהקשהבספר

אבלהסבוכה,העלילהפיתןלי

היתההפתיחהחשןב.אינןזה

עןצמתמבחינתמהממת

היהןהביצןעהכןריאןגרפיה

המןפע,אןרךלכלמרתק

בייחןדדקןת.-90כהנמשך

דןאטים.כמההצטיינן

ייחןדןעיקרןזה-שבלטמה

שערהמחןלייתיאטרןןשל

העןמדליןןהיןצרהעננים"

למזגהשאיפההיא-במרכזן

תנןעהשלסיניןתמסןרןת

תפישהעםתיאטרןןןשל

מןדרנית.-עכשןןית

ישןשלעירבןביהאינהזן

אמיתית.מזיגהאלאןחדש,

ייסיניןת"זרןעןתבין

מבחיןאתהמפןתלןת

לצדבאלטי,בערבסק

CHOR .: LIN HWAI·MIN 

זרועוTובי.

" o "וTיכיו

אTוהY.כפוTוךוTו

Y.כבrרי.

ק Oבערב

ךצדי, Oבאך

קפיצוTו

יוTו Oאקרוב

יY.כה II.!.IכעוצרוTו

Y.כ O ,וTויוTואזור

ךפTועבא

רקצ'. Oקוכ

גראהY.כי

O: HSIEH AN זPHO 

שכתבספרןתדבריהיןאלהכןלם.עללחתןם

אלאכןריאןגרףרקלאהןאאחדןת.שניםלפני

שבנעןריןעצמןעלמעידןהןאמןכר,סןפרגם

לנצלרצןהנערןתשחיבר.מהספריםהתפרנס

כדיהמפןרסםהמחברעםהמפגשהזדמנןתאת

חתימה.לבקש
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מארחנןעםנכנסנןבערבהמןפעלקראת

אךלתיאטרןן,אןתנןהסיעההנהגתלמןנית.

היאארנקן,אתשלףןהןןאי-מיןכשהגענן

אתהבנןלאכסף.ממנןלקבלבתןקףסירבה

מהבמבןכתלנןהסבירשהןןאי-מיןעדהסצינה,

אמןלהסיעעבןרהגדןלכבןדשזהטענה,שהיא

היאהשירןת.עבןרלשלםצןרךאיןןלכןכמןהן

קיבלה.כברהתמןרהאת

 ,מסןרתיןתנשימהעןצרןתאקרןבטיןתקפיצןת

(הןןאי-מיןגראהמי.קןנטרקציןלפתעבאןאז

המןדרני).למחןלמןדעןמאןדבאמריקהלדמ

סמלייםןאביזריםבדים ,מרהיבןתהתלבןשןת

בתיאטרןןכמןממש ,מרכזיתפקידמשחקים

המאהשלהםהמקצביםאבלהקלאסי.הסיני

העשרים.

שברפרטןאראחרןתביצירןתגםניכרתזןגישה

פןפןלרי.הןןאי-מיןכמהעדנןכחנןןשןבהלהקה.

מןקףהיההןאזןתעשייתיתשדהבעיראפילן

ןציידימעריציםבקהלההפסקהבשעת

חתימןת.

שלפנילמןפעהןזמנןהבירה,בטייפה ,אחרבערב

שחקנים.-רקדנים-מתןפפיםלהקתשלבכורה

מהפנטמחלל ,הגדליםבכלתןפיםעשרה

התיאטרןןיימןפעאתנןיצימרתקתןתנןעה

ןהסתבר ,) UNIQUE THEATRE ( "הייחןדי

שניםרקדציין-מינג,לין ,זןלהקהשלשמנהלה

ןגםהעננים".שערתיאטרןן"במעטןתלא

שיצאןאמניםפגשנןנןספןתבהזדמנןיןת

הןואי-מין·שלמלהקתו

וינאיקפהעםכוכותטאזה Dאק

 ,"הענניםשערתיאטרןןיישלהמןפעאחרי

למקדשאיתנןלגשתביקששלנןהמארח

התהלןכןתבסיןםלחזןתבעיר,ביןתרהחשןב

היןם.כלשנמשכןהדתיןת

סנניהעשערמחולטרוןיאת "סירישתשעהיי

מין·הוואייןל ,יכור
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CHOR.: LIN HWAI-MIN 

PHOTO: YU HUI-HUNG 



רעשהשמחה.מןקדאתלאתרהיהקשהלא

(ככלןתחזיזיםןאלפידינןרזיקןקישלאימים

ןאתהשריפהאבקאתהמציאןהסיניםהכל

שניםמאןתןהדפןס,הנייראתכמןממשהיל,

שבהצרה,לסימטהאןתנןהןבילהמערב)לפני

החןגגים.הצטןפפן

אבללמדי,מןתשיםהיןכברהםזןלילהבשעת

רקדנים,שניידיעלהמןפעלשהאריה,ברגע
הכלהמקדש,לשעריקרבןןהתזמןרןתהעגלןת

בהס,אחזהממששלאקסטאזהלתחייה.קמן

מקלןבידןגןףבעלגברהתפרץהחןגגיםןביו

דתיתהתלהבןתןמרןבגדןליס.מסמריסןעלין

 ,העליןוגןפןפלגשכלעדבמצחןמכההיההןא
הקירח.מראשןשנזלבדסכןסההעךנןס,

ןמצלמת ,שלנןרןתיאבלמפחידדיהיהזה

לאחןזןהתקרבהןיתרהלאבידה,הןןידאן

iרנרלבו~ונר

 ....יבונרמרiר
ואביזריםבדים

סמליים

קים nמ~

 ....מרכזיידנרפק
ומכ ~ממ

בנריאטרוי

iרקלאסי.iרסיבי

iרמקצביםאבל

iרמאiר~לiרם

iרע~רים

ייגמרלאשזהחששתיקצתהאקסטאזה.

כיבתיקהלהחזיקליכשאמרהבייחןדבטןב,

 ...שלההכסףןכלהדרכןובןיש

האנשיםביונלחצתיממשנןרא,היההדןחק

למרבהאבל .רגלאןידלהזיזיכןלתמבלי

ןמצלמתהאשלברןתינהגהנלהבהקהלהפלא,

לצלם.מקןםלהשמרןכאילן ,באדיבןת

העתיקןהמחןלהמסתגףשלהסצינהכשנגמרה

לשתןתשקטמקןסןחיפשנןמשסןחמקנ

הענניםשערמחולתיאטרוןשירים"ייתשעה

הוואי-מיןל,ן ,'כור

NINE SONGS" CLOUD GATE DANCE THEATRE " 

CHOREOGRAPHY; LIN HWAI-MIN 

PHOTO: LEE MIN HSUN 

קפהביתמיומצאנןהגמןרהלהפתעתימשהן.

אןלםגדןל.מסחריביתשלבמרתפןןינאי.

משענתעסבספסליסמןקפיסשןלחנןתןבן

בטיןןאו.אןמרתזאתבסיו,ןינהממשגבןהה.

למדינדירמשהן-שסהיהבחלבקפהאפילן

עצמיאתששאלתינדיר,כדכדיעדזן.בארץ

בסןףהלבו.הנןזלאתמניבןתבסיוהפרןתאס

לגבינההתגעגעתיממשכבר ,אןרזמרןבהמסע,

לחמניה.ןלסתס

יייאפיס."מעטלאיששבטיןןאומתברר,

לאאצלנן,כמןממשאלה,חדשיםעשיריס

ןהסמצייץ,ןביפרצמןדניידטלפןובליהןלכים

המסןרתי.התהעלןקפהקןלהמעדיפים

דתייסמריקןדיסביעףעברנןאח,דביןסןכ,ן

גבןההרמהעלמןדרנימחןללתיאטרןועתיקיס

 .בחלבבקפהןסיימנןמיסטית,ןלאקסטאזה

אפשרי.כזהמסעבטיןןאורקאןלי

~ 
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"NINE SONGS", CLOUD GATE DANCE THEATRE, TAIWAN, advantage over its many European and 

American colleagues in two spheres: it can 
utilize the high technical, standard achieved at 

the dance academies for its own purposes. Its 
dancers come from all over the country, after 

they have already become accomplished 
professional dancers of Chinese ethnical 
traditional dance as well as classical ballet; 

secondly, many of the dancers have a strong 

creative impulse, which is evident in many of 
the works members of the company 

choreographed and the company performs, 
Some are on a very high artistic level, This 

trend reminds one of the early days of modem 

dance, in th~ 1 920s and 1930s, when nearly 
every modem dancer was his or her own 

choreographer, as opposed to classical ballet 

d'ancers, who regarded themselves primarily as 

performers. 

O: HSIEH AN זCHOR, : LIN HWAI·MIN, PHO 

a distinct flavour, and thus creates a special 
niche for it in the rather neut,ral and bland 

stylistic character of late 20th century modern 

dance. 

Traditional , elaborate theatrical costuming 
derived from ethnic dance or the Beijing Opera 

is used in stark contrast to near nude bodies of 
dancers, as one may see in the works of Lin 

Hwai-min of Taiwan as well as in the works 
performed by the Guangdong company, 

Modem Chinese dance is often lively, 
vigorous and fascinating. One may safely 

envision its quick growth and development, 

Surely the "Guangdong Modem Dance 
Company" is not to remain mainland China's 

only modem dance group for long, Modem dance in contemporary China has 

another advantage, It utilizes traditional 

ancient stage techniques and stylistic 

elements, such as rhythms and costumes, as 

well as acrobatics and flowing arm and hand 
movement, which lends modern Chinese dance 

w 
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the company is due to perform in several 
towns in Germany. 

Undoubtedly the "Guangdong Modem Dance 
Company" is a success on an international 

, scale. Its success abroad may, perhaps 
convince the municipal, provincial and 

y central authorities to give it more ווfina 

substantial support and thus make its 
. functioning somewhat easier 

For example, the dancers had to travel from 
their home town to the capital by train, which 

takes about 40 hours (instead of the two hours 

flight time) because of the difference in cost, 

Wong Yen Lu, in his paper presented to the 

intemational conference which was held 
simultaneously with the WUDAO 94' festival, 

explained that due to the past policy of 

extremely low ticket prices, a company such 

as the Guangdong one is in no position to pay 
its way, even when performances are sold out, 

It has (0 resort to other sources of income, 

such as conducting courses for amateurs and as 
a recreational activity, and sponsorship, a 

phenomenon new to China, Such problems are 
common in non-communist countries as well. 

Wong Yen Lu told the anecdote about the 

mayor of Guang Zhou, who when being told 
that the ancient van that carried the company's 

equipment had a habit of breaking down in the 

 The statementןס company policyןס
the "Guangdong Modern Dance 
Company" says: "[our] goal is to 

develop, contemporary art and 
, or China. The company ןculture 

 with a deep understandingןס
Chinese values, attempts to 

 incorporate the essenceןס
international contemporary cultures 

creating ןסand begin the mission 
" China's own modern dance 

middle of the road, donated an old truck to the 

dance academy for the use of the company. 

The statement of, company policy of the 

: Guangdong Modern Dance Company" says " 

goal is to develop contemporary art and נour [" 

culture for China. The company, with a deep 

understanding of Chinese values, attempts to 

incorporate the essence of intemational 

contemporary cultures and begin the mission 

." of creating China's own modem dance 

This is a lofty ideal, not to be achieved easily. 

But the first and until now only professional 

modem company in China is on its way to 
attaining the goal it pursues, It has a certain 



change is felt in Beijing at every comer, and 
to judge by the attendance and reaction of the 

audiences at the WUDAO 94' dance festival, 

there certainly is a growing interest in modem 

dance forms. But the enthusiasm of the 

spectators while watching traditional folk 

dance artists is greater by far than that for 

modern dance artists. 

The history of the "Guangdong Modem Dance 

Company" is a good example of the changes 

taking place. In 1986, the company's founder 
and director, Yang Mei-qi, receiveda grant to 

study modem dance in America. After her 

return to China, she established a modem 
dance class at the "Guangdong Dance School", 

with official approval. After graduating, her 
students became the dancers of the "Modem 

Dance Training Ensemble" in 1990. 

With the support of the provincial Guangdong 

authorities as well as the Asian Cultural 
Council and the American Dance Festival, 

teachers from abroad were invited to teach 

modern technique. Since 1990, the company 

often went touring abroact, first to India, and 
in the same year two of its dancers won the Pas 

de Deux Grand Prix at the intemational 
competition in Paris. Next season (1991) the 

group performed at the American Dance 

Festival at Durham, North Carolina, and was 

very favourably received by the ciritics of the 

leading newspapers in the U.S.A. In 1992 it 

performed in Hong Kong, a city where it has 

strong connections with the "City 

Contemporary Dance Company", whose 

artistic direc~or and choreographer Willy Tsao 

is one of the main creators for the Guangdong 
company as well. The next year the company 

participated .in the Macau Arts Festival and in 
1994 it danced in France, at Montpelliere, 

before travelling to Beijing to take part in the 
dance festival held there in July. In October 

"LEGACY", CLOUD GATE DANCE THEATRE, TAIWAN, 

CHOR.: LIN HWAI·MIN, PHOTO: LIN CHEN·HSIANG 

just duets from it ... 

However, change in China is very rapid indeed 

and the attitudes towards what is prohibited 
and what is allowed are also changing all the 

time. One may observe couples openly 

necking and kissing in the parks. Modem art 

forms are gaining a sizeable audience, though 

a country with more than a וךof course i 
billion inhabitants it may be considered 

. relatively small 

1 was told by the Israeli Cultural Attache in 

Beijing, Eyal Propper, that during the two 

years he has been in China he witnessed 

changes of attitude and an improved 

understanding of modem dance. When the 

"Kibbutz Contemporary Dance Company" 

appeared in China about two years ago, its 

style was not easily understood by the 

spectators. In order to get an audience at all, 
free invitations had to be distributed and even 

then it was hard to fill a hall. 

Recently, when he brought the "Vertigo" 
group (Noa Wertheim and Adi Sha'al) from 

Jerusalem, he had no trouble getting an 

audience for their performances because of a 

change in attitude. The accelerated pace of 

"MYTHS" GUANGDONG MODERN DANCE COMPANY, CHINA, 

CHOR.: QIAO YANG 

Tsao (who is also the Artistic Director of the 
Hong Kong "City Contemporary Dance 

Company"), "Bird Songs", to the by now 

over-sung "Mysteries of the Bulgarian Voice" 

of the Bulgarian women'.s choir. The dance had 

a certain religious quality and feeling. It ended 
with all the dancers, male and female, walking 

from the prosceninm to the back of the stage 
while discarding their robes, to the point of 

near nudity. The procession had the quality of 

a purifying ritual. It ended with all the dancers 

gathered in a still picture, which reminded me 

of the sculptures of the "Fontana de Trevi" in 

Rome. 

1 watched the audience, in order to 
see what their reaction to such near 
nudity would be. The young people 

mostly took it in their stride, an 
older couple sitting behind me 

jrowning 

1 watched the audience, in order to see what 

their reaction to such near nudity would be. 

The young people mostly took it in their 

stride, an older couple sitting behind me 

frowning. 

asked Willy Tsao how he got away with זLater 

g against the וthis piece of affront, gOil 
-regulations prohibiting anything erotic on 

stage and on the street , according to official 

. rules until recent times 

Willy is the son of a prosperous Hong Kong 

business family, who went to New York to 

agement וstudy economics and business-mal 
but got, as he put it, "bitten by the modem 

dance bug" and never "recovered" since. He 

told me that when he choreographed this 

controversial ending, the authorities in the 
provincial capital Guangdong, where the 
company is resident, did not like what they 
saw, But there was no outright prohibition of 

, t was just not shown in its entirety ז. the piece 79 



many of the 
modem attempts 
(such as those of 
the National 
Academy students 

created by their 

modem dance 
teachers) look 

rather old 

fashioned. Shen 
Wei's solo was, if 

anything, post

modem in its 
endeavour to 
imbue everyday 

realistic detail 

with very personal 
poetic meaning. 

This reminded me 
of an evening I 

spent at the 
"Fringe Club" in 

Hong Kong, where 

in a loft studio 

which could have 

been located in 
Manhattan, Julia 

Mok performed another private moming ritual 
of alarm clock~ going off and percolators 
boiling coffee. Alas, this was rather 

pedestrian. But the other half of the 

performance was a very original piece by 
Peggy Woo, a former dancer with the "Hong 

Kong Ballet" company. 

She chose to use tiny movements, creating a 

beautiful dance using only her fingers, a 

touching miniature made possible by very 
original lighting (by light designer Gabriel 

Kwok Kee Fung) which enlarged the fingers of 

the dancer by means of a single spotlight 
throwing tinted shadows on the studio walls. 
Shadow theatre is, after al l, an art form often 

found in Far Eastem theatre tradition. 

The final performance of the "Guangdong 

M.D.C." ended with a group work by Willy 

"SOLID LONGING··. CITY CONTEMPORARY DANCE COMPANY. 

HONG KONG. CHOR.: EPONINE 

In "The dream" one is conjronted 
with very strong, modern duets as 

well as traditionally jlavoured 
scenes oj group dances utilizing 

huge jlowing streams oj cloth 

One dancer, Shen Wei, who s.hone in a solo, 
"Be Careful", which he choreographed for 

himself, is worthy of special note. He 
performed another of his solos at a workshop; 

perhaps less of a dance and more a monologue 
combining movement and acting, "Small 

Room" is a selfportrait of sorts. It begins with 
him getting up in the moming, through 

washing and dressing. Shen Wei was, to use a 
phrase coined by Stanislavsky, "alone in 
public". In this piece there was nothing left of 

the stagey traditional attitude and nothing of 
the ubiquitous Graham-influence, which makes 
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"THE DREAM OF THE RED CHAMBER". CLOUD GATE DANCE 

THEATRE. TAIWAN. CHOR.: LIN HWAI-MIN 

by the poet Chiu Yuan more than 2,OOO ·years . 

ago, in his "Nine Songs", full of colourful 

tly re-staged וןmovement-pageantry or his rece 

work from 1983, "The Dream of the Red 

Charnber" , based on the well-known 18th 

century novel. In "The Dream" one is 

confronted with very strong, modem duets as 

well as traditionally f1avoured scenes of group 

dances utilizing huge fiowing streams of 

., cloth. He uses the f100r in a modem manner 

and one sometimes encounters typical ballet 

steps, such as attitudes. AII this fits well 
together, presenting a fusion rather than a 

conglomerate or a miscellany of divers 
. elements 

the audiences were composed oj 
young people oj both genders, with 
a sprinkling oj older citizens, who 

watched the shows in earnest 
astonishment 

The great surprises of the Beijing Festival 

were the performances of the "Guangdong 

Modem Da:nce Company". Already when I had 

the opportunity of watching them at the 
Montpellier Dance Festival in June, I was 

impressed by the quality of the dancing and 

the dancers' technique. But when they 
presented other works in workshops and 
performances in Beijing, the very high 

artistic level of the choreographies of several 
creators - some also being dancers of the 

company - became apparent. 



Beijing Opera is a case in point. I had 

the opportunity of watching a rather 

"touristic" potpourri of the genre in a 

Beijing hotel theatre , a sad remnant of a 

once flourishing theatrical tradition. 

By chance, three days later, back at 
home, I watched' the brilliant and 

moving film "Goodbye My Concubine" 
based on the novel by Lilian Lee, which 

is about the lives of two Beijing Opera 

peformers. 

From the film one leams about the cruel 

and purely technical traditional ancient 

methods of teaching that the singers

dancers of this difficult style had to 

endure from early childhood. These are 
now surely a thing of the past. The 

children are taught to turn breathtaking 

somersaults as well as sing in falsetto 

tones. They are trained more or less like 
performing seals, mainly by imitation 

and emulation of the teacher. Such an 

educational (or rather anti-pedagogical) 

attitude is, I am afraid, still present in 

the teaching methods of the dance 
academies in China. 

Leaming by endless repetition of a set 

of exercises may be appropriate for the 

traditions of classical ballet, but is 

blatantly unsuitable. for modern 

Westem dance. Neverthless, the honing of 

technique is in itself a bonus for modem style 
choreographers, who are able to utilize it for 

their own artistic purposes when creating 

works for Chinese dancers. 

Yatin Christine Lin, a graduate student from 

Taiwan at York University in Toronto, 
Canada, writes: "Perhaps the most visible 

modem dance company from Taiwan today is 
"Cloud Gate Dance Theatre" . Lin Hwai-min, 

the founder, artistic director as well as the 

main choreographer of this twenty-oIie year 

old company plays a significant role in the 
dance world of not only Taiwan but in the 

larger Chinese commullity as well". And she 
adds: "[he is] Known for his blending of 

Peking Opera movements and the Graham 
technique" . 

Altogether, Asian attitudes towards dramatic 
-representation, which are based on non 

realistic, formal characterization as opposed 
to European psychological,. realistic ones, are 

much easier to adapt to the aesthetic terms of 

dance-theatre and indeed modern dance in 

general than the Western principles. Graham's 

contractions" may be seen as another " 

e, similar to נstylistic convention, for examp 
the raised leg "extention" of the Beijing Opera 
or the "Jugendstil" wavy movement of the 

. arms in traditional folk dance in the Far East 

In several of his many works, Lin Hwai-min 
chose to deal with traditional Chinese literary 
themes, such as poetry collected and rewritten 

Modern dance 
artists in China, 
H ong Kong and 

Taiwan searching 
{or a synthesis 01 the 
traditional and the 

contemporary 
MANOR GIORA B Y 

f1amboyantly "overacting" graduates of the 
University of Nationalities of Beijing, one 

realizes that the modern Westenl notion of 
utilizing dance for personal expression is, in 

itself, a very revolutionary idea in the eyes of 

a Chinese person. The dancer as performer is 

everything, the content a rather minor 

component and altogether traditional and well 

known by the audience. An audience of experts 

and aficionados is in a position to make 
comparisons of the fine points in different 

executions by virtuosos, and that is much of 
the fun. This reminds one of the balletomanes 
who count pirouettes or opera lovers who are 
w<liting for their favourite singer to hit ,1 high 
n()te. 

I \vas fortunate in spending a long, 

intensive summer, together with my 

colleague Ruth Eshel, watching dance 

in many forms by Chinese 

choreographers, danced by Chinese 
dancers from mainland China, Taiwan 

and Hong Kong. 

It began at Montpellier, where the 

Guangdong Contemporary Dance 
Group, the only modern professional 

dance company in mainland China 

performed. My joumey of encounter 
continued in Taiwan, where I had the 

opportunity of watching "Cloud Gate 

Dance The.atre" in Lin Hwai-min's 

"The Dream of the Red Chamber" and a 

group of actors-dancers-musicians 
called "The Unique Theatre", directed 

by Liu Chin-ming (a former member 
of "Cloud Gate Dance Theatre"). 

In Hong Kong I visited the "City 

Contemporary Dance Company" 

(C.C.D.C.) and also .saw a 
performance by two dancers, doing 

rather post-modern solos at "The 

Fringe Club". Peggy Woo, a former 

dancer of the "Hong Kong Ballet" and 

Julia Mok, a dancer in the C.C.D.C. 

Finally, in Beijing, at the WUDAO 

'94' dance festival, I went to see the 

"Guangdong Contemporary Company" again, 
in several programmes. At the festival, 

students of the National Dance Academy -

which organized the festival and intemational 
conference -- appeared both in traditional 
Chinese and in "quasi modern" pieces 

choreographed by their teachers. 

The work students from Japan and 

professional dancers from South Korea 

performed also showed a fusion of traditional 
dance with modem movement. 

Indeed, the strongest point of al l the 

performances was a traditional Far Eastern 
one: brilliant technique, bordering on 

acrobatics, full of bravura and show of great 

virtuosity. 

At all the performances, in Taiwan as well as 
in Beijing, the audiences were composed of 

young people of both genders, with a 

sprinkling of older citizens, who watched the 
shows in earnest astonishment, if not outright 

disapproval. The students and the other 

youngsters tended to applaud technical 

prowess more than any other component of 

the shows. 

Watching many colourful, rhythmic and 

showy folk dance performances, which 
illustrated the specialities of the numerous 
minorities living among the Han people 
chief national entity of China), presented ( 

ed but rather וןmainly by the well-trai 81 



in the world of dance, painting , sc ulpture , 
classical and pop music, to widen the 
horizons, to pick and choose from among 
everything that is taking place . This 
animates the imagination, provides new 
ideas and new tools - "oh, here is 

something 1 could use". 

There are so many ways of nurturing the 

imagination .- to walk along the street, 

watch people, visit exhibitioI)s, take part 
in the political scene, be involved in and 

aware of current events, even to read the 

paper every moming. The daily paper is full 

of life and can stimulate the f10w of 

associations. One should take interest in 

what goes on in the world 

without relinquishing 
one's own cultural 

heritage. The concepts 
should be contemporary 

but they should f10w forth 

from a source within. 

Strangely enough the real 

classics give me most 

freedom of interpretation. 

Within the strict confin~s 
qf the steps in a balJet such as "Giselle" 1 

am able to express the character in any way 

1 feel. 

For ballets like this 1 also draw inspiration 

from other dancers' perforrnances. Video is 

can study in infinite ן. a wonderful tool 

detail the work of the greatest ballerinas 
perforrning with the best companies in the 
world. Then it's harder not to just copy the 

nuances of interpretation of a dancer such as 

Makarova. If 1 do see something that seems 

ake it a ךךוjust perfect 1 somehow have to 

. part of my own expression 

Sometimes 1 can't seem to find myse lf at all 
in a part, whether for physical, technical or 

. other reasons. That makes it very difficu lt 

Then 1 have to resort to playing a part 

rather than being it. 1 have to think more 

1 nage וcarefully about how to project the i 

. am after 

a ךוSomeone once wrote about me i 

" Balanchine ballet that 1 "Iooked like 

princess who got lost on her way to the 

ball". Since then, 1 have really 

concentrated, in ballets like "Four 

ROMEO AND JULIET 

CHOR.: BERTA YAMPOLSKY. MUSIC: S. PROKOFIEV. 

DANCERS: WENDY LUCKING·SHAPIRA, KEVIN CUNNINGHAM 

ISRAEL BALLET 

Temperaments", on trying to appear 
stronger, longer and more assertive. It's 

more a state of mind than anything else and 

1 feel sometimes 1 succeed and sometimes 

ם
not. 
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Wendy Lucki ng 
My common objective is 

always to try , to the best 

of my physical and mental 

abilities, to express the 

intentions of the 
choreographer. To serve 

his choreography while at 

the same time injecting 
something of "me" into 

the perforrnance. The 

most important thing is 

for me to believe in 

, myself in the role 

otherwise there is little 

chance that the audience 

will. How to achieve this 

differs from ballet to 

t comes most ן. ballet 

naturallywhen 1 am 

working personally with 

the choreographer on a 
. new work 

believe artists are born not bred and that ן

the function of their mentor ("teacher" is 
inappropriate in this context) is to help 
them find the key to the chambers of their 

. castle 

Hanna Maron 
Some believe that. only in the case of 

dancers the instrument is the body, and that 

for actors their voice and their stage 

presence are the most important factors. 

The truth is that for the actor, just as for the 

dancer, the body is the most important 

single factor. When 1 speak of knowing 
one's body as one would an instrument 1 

refer to the whole - the blood and 
respiratory systems, the rhythm of the 

heart and of the mind. 

This may come as a surprise but 1 am really 

a frustrated dancer and personally 1 have 

always laid great stress upon physical 

fitness. Before my accident [Maron lost a 

leg in a terrorist attack. R.E.] 1 had ballet 

shoes and 1 used to dance at home and even 

pirouette. 

As a young actress 1 interpreted most of my 

parts by intuition alone. As Nora in Ibsen's 

play by that name 1 entered into the part 
absolutely. When one critic wrote that in 

the second half of the play my acting was 

too emotional 1 could not accept. 1 feltit 

was so real that it was virtually pouring out 

of me, and thought the critic did not know 

what he was talking about. thanks partly to 

the great directors 1 have worked with over 

the years 1 have grown out of it since, 1 

hope. 

1 have leamt to distinguish between artand 

life. 1 realized that the first need not be an 
exaggeration of the second but rather a 

correct choice of "where to place the red 

spot on the canvas" . The canvas need not 

be filled with red spots; one dot precisely 
placed, one correct movement, may suffice. 
Reductionism relates to this correct choice, 

though it is not infallible. The mature artist 

does not rely solely '''1 intuition 
(tantamount to talent, perhaps) but 

understands how true it is that less is more. 

n order to ן. Cultural heritage is the basis 

. activate the imagination one needs stimuli 

, If the cultural basis is narrow so 

proportionately, will be the store of 
stimuli. One cannot create something novel 

and exciting without a source of 

. nourishment 

The key word is to take an interest - to be 
curious about other art forms , be involved 

in the general doing, find out what goes on 



carefully before setting out, because a 

wrong turn once taken is later difficult to 

undo. Errors may be erased by conscious 

effort, but why fix the muscles that govem 

the system in the wrong mold if you can 

avoid it. 

HANNA MARON 

shared. A wonder child exemplifies the 

artist who instincfively plays as one who 

has accumulated life experience, though in 

fact he can only sense, in a kind of deja vu, 

the events and emotions his playing 

evokes. Daniel Barenboim was a wonder 

child by any standard, but when he plays 

today parts '{'hich he had played 30 years 
ago, what I hear is the "wonder of 
accumulated experience" which to me is 

much more exciting. 

be seen as one more מaThe vocal cords c 

wind instrument, the sound of which is 

shaped by the creative imagination of the 

blower. I can sing like an oboe - the 
instrument sends out acoustic energy and 

information and my body and imagination 
respond and try to meet it half way. Artistic 

maturity is a prerequisite to the ability to do 

so, however, and that stage is hardly ever 

reached before the age of 35. Then one 

discovers that all that is true for one art 

. form is true for another 

Singing resembles dancing much more than 

it does playing the violin, because like the 

dancer the singer's instrument is the body. 

A lucky violinist can purchase a 

Stradivarius and have an instrument 

bordering on perfection ready-made, and the 
encounter between artist and instrument 

may yield superb results. Singers and 
dancers, on the other hand, must build their 

instrument - the body, while leaming how 

to play it. 

When I teach I separate the technical 

training from work on the spiritual aspect 

of singing. 1 spend much longer on the 
latter, touching, in the process, upon the 

philosophical, emotional and ethical 
encounter of the artist with the 
composition. The artist seeks the seed that 
will enable him to grow his plant in the 
given container. 

When 1 begin work on a new part 1 never 
sing out loud straight away, so as not to 
imprint upon the muscles an error of 
intonation or diction. 1 peruse the map 

sorted themselves out and the quality of the 

movement came very close to that which 1 

had been seeking all along. lt had taken 

years for the right image to be born. 

Mira Zakai 

Vocalists grapple with musical 

compositions on different levels at 

different' stages of their lives. An older 

artist would tackle several levels of the 

material he is about to perform, each 

serving a different function , whereas the 
beginner is often too busy overcoming 

technical difficulties. Most vocal music 

accompanies a text, an element that can 
enrich the imagination. A singer'is 
expected to approach the text like someone 

well versed in poetry . and to relate to the 

song according to its type and on all its 

verbal levels. 

A performer receives a text after a composer 
has already responded to it, and the singer's 

mental reaction to the text set to music is 

expected to lead him to the junctions where 

the dialogue between composer and text had 

taken shape. All these junctions make the 

performance. 

Unlike the human body, a musical score 

does not change over time, though the way 

it is executed might. Since 1 started out as 
concert singer eighteen years ago, I have 

performed Mahler's symphony no. 2 on 

average once a year and each rendition was 

different, because each occurred at a 

different stage of my life. Events do affect 

artists, though it is commonly held that an 
artist lives insulated in his/her creative 

expressive bubble. The world about us 
changes - discoveries are made, wars are 

waged and peace treaties signed - and the 
way we function changes with' it. 

When 1 retum to a piece I had once 

performed 1 first run through the technical
physical aspect of it, and I have discovered 
that my technical difficulties at 35, for 

example, were not the same as those 1 
encounter today. I even find that over the 

years 1 have integrated into my rendition of 

the piece some of the solutions to earlier 

technical problems. In other words, I have 

blazed a path that sounds like an artistic 
decision but was in fact bom out of my 

struggle with a technical shortcoming. But 
today when 1 sing the same piece, 1 must 

review these solutions to make sure that 
they coincide with my present artistic 

credo. 

There is a marked difference between an 
interpretation of a part that is the outcome 
of personal experience and one that is based 
upon experiences the performer has never 83 
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RUTH ESHEL In the dance "Healing Candle" (86'), to 

music by Zippi Fleischer, 1 wear a black 

robe created for me by the sculptor Avraham 

Ofek. The folds of the robe conceal 

shutte,red windows which 1 open in the 

course of the dance to reveal sore areas in 

the body, to dress them in herbs and to 

warm them by the candle light. The dance 

begins with slow oscilating movements, as 

of an inert object slightly out of balance. 

weight of the two halves of the body 

changed gradually and 1 went along with the 

internal demand to stand on one foot and 

incline to one side in an off balance. The 

result was much betterand flowed 

beautifully, but something about the 

position of the body still did not satisfy 

me, and 1 missed the feeling of dizziness 

and sea-sickness that 1 wanted in the 

motion. The image 1 had in mind was o·f rags tied to a 

stick that the wind moves about, like some 

kind of scarecrow, but the motion it bred 

was too fast and sometimes too abrupt and 

t failed to produce the quality of ו. broken 

was וand broke the spell ו'motion 1 was afte 

trying to create, and 1 could come up with 

, s later ו'othing better at the time. Only yea ךו

returning to the same dance, a new image 

replaced the first. 1 visualised the body as a 

horizontal sand-glass, half of it full of sand 

trickling into the other half. The relative 

Several more years went by and, as though 

nent 1 don וg for the mO ךוit had been waiti 

the black robe again, a new image emerged 

of itself; the sand-glass gave way to an 

empty pest-infested ship bobbing on the 

, back of long waves in a calm sea 

aball.doning itselt· to their motion. The 

body became limp and heavy, the knees 

freely moving with the motion of the 

waves. Suddenly, all the technical problems 

Like a honeybee, 1 tried to suck all I could 

from the performances of great artists and 

. then to decide \\'hat 1 am to do with the part 

In this particular dance I watched the 
videotapes, read all the literature about 

Medea and immersed myself in all the 

material. I am nut quite sure it helped, but 

certainly there was no harm in this 

approach. After learning the steps and 

watching several dancers performing the 

role, 1 made up my mind what line to take. I 

vestigated what 1 wished to emphasize ווi 

and how to finish each move. 1 wished to do 

. it my way 

Ruth Eshel 

Imagery has always been very important to 

me as a dancer and choreographer, but for 

years I did not dare share my images with 

anybody. In theearly 1970s I created one of 

my first dances and a television director, 

before filming it, asked me where in my 

mind's eye I see the dance performed. It was 

the first time anyone evinced an ' interest in 

my image,ry; Excitedly I toldhim that I had 

envisaged two girls standing in an open 

field, a white moon rlsing and illuminating 

them and they begin to dance. The director 

listened carefully, he wanted to know 

exactly how to place the lighting so as to 

create the atmosphere I sought. 

My dancers, on the other hand, heard and 

giggled: "accentric Ruti with her images". 

They believed it was unbecoming for a 

choreographer working with professional 

dancers to be speaking so. I was young and 

a beginner, and their reaction hurt. For a 

long time after the incident I kept my 

images to myself. 

The images were always there, however, a 

part of those secret aspirations that one 

may not want to speak of but that 

nevertheless seek an outlet. Like music (and 

unlike the theatre, where every word has a 

referent) dance is an art of atmosphere and 

of mystery and its message is both overt 

and covert. With no active effort on my part 

my imagery found its way into the dances I 

had created for myself and into those created 

for me by others. 

Rehearsing dances of my own creation 1 

used to note the images that attended my 

movements, sifting them gradually until 

only the "right" ones remained. Whenever 1 

rcturned to an old dance that 1 had not 

pert'ormed for years 1 was again open to 

images and wondered which would surt'ace 

this time around. Sometimes, those of the 

old images that had withstood the passage 

of time resurfaced and new ones emerged. by 

their s ide. 



Matz demands very precise movement and 

he sets narrow boundaries for the moves and 
the transitions between them. 1 have to dig 

deeper into the role and to use my 

imagination more and more. If there are no 

limits, everything is amorphous. 1 need 

artistic guidance because not all 1 feel insid.e 
me really reaches the audience. 

1 try to imbue my dancing with inner 

emotions, but that has to be in measured 

q.uantities, so as not to get out of control. 

Simplicity is such an important quality in 

dance ... 

Rina Schenfeld 

(dancer and choreographer) 

When 1 am performing works which 1 

created 15 years ago 1 do not change the 
steps. However, there are differences in 

execution, as 1 myself have changed. 
When working with my students 1 

demonstrate what 1 am after. 1 talk to them 

about weight and placing and try to explain 
things in technical terms. 1 offer them 

images, but am not sure it works. It is 

preferable that they find their own inner 
motivation. There is a difference between a 

teacher and an artist-teacher. Each artist 

projects his/her personality. As a dancer 1 
had many teachers and 1 had to choose what 

to accept from them and what to reject. 

1 recall how 1 leamed the female role in 

Martha Graham's "Medea".1 was influenced 

by the personalities and the way the artist 

of Graham's company, who showed us the 
movements, performed the role. One of 

them had a very wide pelvis, an unusual 

feature in a dancer, and 1 endeavoured to 

absorb the special something in her 

movement. After all, the steps were the 
same, but 1 tried to capture her heaviness 
and how she was drawn toward the earth. 

RINA SCHENFELD 

greatest Noh performer, came up with one 

of the most wonderful images: "even on a 
dry branch there is a flower". In other 

words, any interpretation - sad or happy, 
fast or slow, extended or minimalistic - has 

to contain a modicum of its opposite, like a 

flower on a dry branch. 
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Talia PaZ(dancer) 

Only once you have solved the technical 

difficulties are you free to dare with the 

other aspectsof your work. At the Cullberg 
Ballet, where we perform, much deep work 

is done on interpretation. When 1 was given 

the role of the servant in Matz Ek's 

"Bemarda Alba" 1 first read Lorca's play. 

Matz Ek spoke with me about all the details 
of the character: who this woman was, what 
she does, what she represents and what 

was supposed to project. 

genuine awareness of the feel of the foot on 
the ground. Only through pushing the foot 
down towards the ground can upward growth 

be achieved. Imagining the sole taking root 

in the ground during a releve one evokes 

greater amounts of counter energy. This 

energy crawls up the spine, lengthening it, 

and like steam finds an outlet at the top of 
the skull. The deeper the basis the higher 

will be the peaks attained. 

Intemal and extemal energy must be clearly 

distinguished. The external energy of an 
energetic person is the outcome of physical 

training and it brings to the art precision 
and technical prowess. A physically well 

trained artist will move sWiftl.y, use his 
muscles well and tire himself out. But that 

is not the energy that lends art its magic. 

Artistic energy is born out ofstrif~ of 

contending forces within the body. It is 

larger than life and when present charges 

the body and tums it into a radiating 

presence. Every cell and blood vessel 
throbs with life and sends forth its full 

spiritual and creative potential. In the 
performance of a great artist the intemal 

battle-dance nourishes the external motion 

of the limbs. The energy that has first been 
accumulated within the body is channelled 
into the body parts performing the dance. 

The art of Zen is full of subtle wisdom and 

may offer the westem dancer new 

challenges . "lofty .dryness" is one of the 

characteristics Zen performers strive to 

achieve. It is an artistic performance free of 

childish frivolity, !ln essence of wisdom 
bom.of experience. To become drymeans 

to become all bone - a concise, matter-of

fact movement - having relinquished 

sensualism of skin and flesh. 

This quality is tied to anotherimportant 
feature - simplicity, a reductionism aimed to 
enrich and to deepen, the antonym of 

-overburden. Another quality is naturalism 

not as a synonym for naivety, intuitiveness 

otion, but a pure and rזi or infantile 

concentrated naturalism, rich in creative 

orientation, but one born while taking 

steps to distance oneself from aiming in 
order to prevent strain, compulsion or 

artificiality. The artist is supposed to 

appro;lch artistic interpretation free of 

constraint. So long as he/she conforms to 
/ some specific physical or mental norm he 

she cannot be said to be free to innovate, to 

interpret so as to reveal the novel in a 
. traditional role 

Every artistic performance should leave the 

spectator with the feeling that despite the 
tremendous exertion on the part of the 
artist, the source of his internal energy has 
remained intact. Motokiyo Zeami, the 85 



Dance literature is very short on the subject 
of artistic interpretation. Recourse to 
literature in other art fields yielded more. 
Sta.ge director and teacher Michail Chechov 
underlines the supremacy of imagination 
over the intellect. The latter recognizes 

only facts and so c'onfines interpretation to 

the known world and places the realm of the 

unknown out of bounds. He counsels actors 

and stage directors to get acquainted with 
the whole play (the dramatic equivalent of 
the choreographical text) first through a 

superficial reading of it and to focus in that 
stage upon creating an atmosphere. Then he 

suggests to move about on stage, without 

as yet looking at the stage directions, and 
to let the imagination expand the 

atmosphere until it envelopes the actor, and 

only then to begin articulating the text. 

The text should be articulated naturally and 

the message the play carries become an 

organic part of the atmosphere. He 

reiterates that the performer must at first be 
"neutral and receptive", physically and 

mentally, to the suggestions of his 
imagination, and only later allow his 

intellect to classify, choose and organize. 

Since the physical demands made on a 

dancer are more strenuous by far than those 
made on an actor, Chechov's instructions 

may seem inapplicable to dance. None the 

less, as regards the first phaseof grappling 

with the technique, it is most suggestive. 

Maybe a dancer should also guard his 

neutrality when first approaching a new 
dance, and like a clean slate avoid at that 

early stage the interference of memories, 

associations and recollections of 

movements from previous dances that are 
inappropriate to the new. 

In the East, where the artificial westem 
distinction between theatre and dance is 

unknown, one commonly comes across 

references to theenergy that transforms a 
performer into an artist. How does one 

"leam" this energy? Afamous Nrih artist 

tells how his father taught it to him. He 

directed his son to walk and then proceeded 

to hold his waist and pull him back. In order 

to overcome the pull and make progress the 
actor had to exert much more energy than he 

would have done walking unhindered. 

Energy, then, is the result of a struggle 
between two contending forces each pulling 

in an opposite direction. In similar manner 
vertical energy is created when a large iron 

ring pulls kyogen theatre artists upwards, 

forcing them to exert energy in order to 
keep their feet on the ground. 

86 
Western tlassical ballet strives towards a 

gliding, feather-weight motion as the 

height of aesthetic achievement, but there 

too, befor it can be attained one must reach 

artists are willing to listen and to absorb. 
Their whole body - inner space and outer 
casket - is in a constant state of 
preparedness, sending out sensitive 
invisible feelers eager to absorb every 

scent, sensation and image. They take you 

back to your starting point in early 

childhood - that creative core from which 

emanated the dream of dancing, but do so 
with the wisdom of the mature man and 
artist. 

Suzanne Farrell and Edward Villella, former 

stars of the New Y ork City Ballet, tell in 

their respective autobiographies about 

work with choreographer George 
Balanchine. He too used similes to 

. illustrate the quality he wa.s after 

Balanchine used to give soloists a free hand 

in interpreting his creations and asked them 

not to say but to do. He believed that a 

movement should be allowed to sink into 

the body and that the imaginationshould 
shape it and dictate its quality. He rejected 

cognitive interpretations. Farrell says that 
whenever he created a part for her she used 

to shut herself alone in the studio and try to 
discover the drama, the rhythms, the ebb 

and flow, the starts and the stops, the 

stormy and the mellow moments of the 
piece, "because that is the stuff dance is 

made of". When she refers to precision in 

dance Farrell qualifies that the number of 

pirouettes executed is not the point but 

rather the focus of energy in each 

movement and the balance one strikes 

The movement must radiate .זil between the 

. without becoming elaborate 

Another dancer and choreographer, the 
American Murray Lewis, also spoke of 
energy: "1 treat dance as an abstract 

dictionary of motion. The drama is my 
passion to exhaust the movement's motion, 
and the narrative is the way in which I 

organize the energy in a phrase". 

Dancing OberQn in Balanchine's 

choreogr~phy to "A Midsummer's Night 
Dream" Villella sayed that: "From the 

choreography there emerged a character 

marked by swift and light movement like a 
spear piercing the air". William Stanley, a 
famous Danish teacher at the New Y ork City 
Ballet, coached him: "if it is an athletic 
show of strength your are after, you will 
perform a bri'ses ouvert and land-stop dead 
on your heels. But if the jump is to become 
an art form you must integrate it in the next 

dance phrase, tie it to the music and find 
your own personal style for it". Villella 
described how he found his own style by 

saying that he jumped imagining he was 

f1ying over the treetops of tall trees in a 
wood hidden under heavy fog. His legs, he 

said, did all the work, carrying up the inert 

torso. 

general atmosphere changed entirely. 
Softly, so as not to break the spell, Dudley 
told them to sit down again and resume their 
exercises but to keep alive the buming 
within. 

Advanced students must be coached by an 

artist. Only someone with personal 

experience of grappling with the artistic 
side of performing - the challenges, 

solutions, confusion, revelations, progress 
and regress. can inspire a young dancer to 

translate his/her internal world into 
movement quality, can lead him/her gently 

but firmly to the point where body and soul 

merge. 

Imagination is the Inedium through which 

the inner life of man - memories, 

disappointments, covert and overt 

aspirations - is revealed. It is a wonderful 

asset and enables man to breath life into all 

his creations, be they dramatic or abstract. 

This does not mean that artists become the 

persona they represent or theobject they 

create, but imagination puts at their 

disposal all of life's experience - visual, 
emotional and sensual memories, which can 

be transformed into energy to animate their 
creations. Spectators need not, of course, 
interest themselves with the processes and 

associations that contribute to the 

significance and potency of the final 

product. 

Two great artists on two separate television 

programmes devoted to master classes, the 

painist Arthur Rubinstein and the ballerina 

Natalia Makrova, dealt with artistic 
interpretation using metaphors and similes. 

Makrova, working with a young soloist 
(who had already left a mark in the world of 
dance) 'on a variation from "The 

Nutcracker", corrected neither lirie nor 

pose. Instead, she encouraged the dancer to 
let her imagination soar free and with her 
sought ways to make each dance phrase 

significant, energetic, colourful and 
rhythmic. "Try to proceed as though you are 

treading on ice", she kept urging the 

dancer, and persisted until the image, 

through a personal memory of the 
performer's, shaped the quality of her steps. 

When Chopin preludes were played in 

s master class he compared them '!י RUbinstei 
to a gust of wind and caused his young 
students to persist. in trying to animate the 
first few bars of music and imbue them with 

the correct hue, touch and dynamics that his 

. words conjured up in their imagination 
Some people feel that such straightforward 

imagery is ridiculous, a thing for children 
to indulge in. Others are too inhibited to 

open up and expose their inner self. True 

artists never fear simplicity nor try to 

conceal themselves in sophistry. Great 



There are dancers who are more charismatic 

than others by nature, some have had the 

good fortune to be coached by teachers who 
are artists in their own right, but even 

among these you will often find artistic 

naivety, and by the time ~hey will have 

reached artistic maturity their bodies will 

no longer be able to cope with the physical 
aspect of a contemporary performance. 

Observing advanced classes, I have often 

felt deeply frustrated by the kind of 
instructions and admonitions voiced there. 

Teachers place great stress on the precise 
position of an arm, the thrust of a leg, the 

angle of inclination of the head or a slight 

shift to left or to right. It may be extremely 

important to place each finger just right and 
tb display the body contours to perfection 

but it contributes little to rhe artistic 

development of the young dancer. 

The physical shape in itself never made a 

movement more interesting nor a dancer 

into a more radiant stage personality. 

It is very seldom I encountered a teacher 
who managed to guide a student how to 

transform his "artistic frenzy" into dance 
form, or how to endow a movement with all 

the hues of this passion without going into 

excesses that Gertrud Kraus in her 

picturesque languagecalled "A facial 

emotional bath". 

Whenever I watched advanced students 

rehearsing a new performance it was always 

blatantly obvious what painstaking efforts 

had been made over the years to perfect the 
technical aspect of their dancing, and that 

the artistic aspect had been mercilessly 
neglected. Admonitions such as "you are 

not dancing, move, be more interesting, 

project youself, dare, be yourself", only go 
to illustrate the incompetence of most 

teachers to cope with this issue, and they 

serve no g06d purpose. They hurt the 
stlidents, diminish their self-esteem and 

. self-assurance and inhibit them still more. 

Jane Dudley, a former dancer with Martha 

Graham, is an exception to this norm. 

Once, in a master class of hers which I 

observed at the Rubin Academy of Music 
and Dance in Jerusalem, she was not happy 

with the execution of a series of exercises. 
She stopped the lesson and told the students 

to stand up, close their eyes and imagine a 
third eye in the centre of their forehead and 

a fire buming in their body. "Open and shut 

your eyes several times and feel how the 

intemal combustion affects your facial 

expression and how it sends forth waves 

through your eyes", she instructed them. 

They concentrated and started 
introspecting. AII of a sudden something 
about the carriage of their bodies and the 

OF 
PERFORMING 

ESHEL RUTH BY 

Nothing is as exciting and 
fu lfi lling for a dancer 

working out a new role in 
the studio as the moment 
when he/she hits upon his/ 

her personal 
interpretation for the 

part, After years of 
physical training comes the 
moment of touching that 

mystical, magical, intuitive 
something that is larger 

than life -artistic 
expression 

Nothing is as exciting and fulfilling for a 

dancer working out a new role in the studio 
/ as the moment when he/she hits upon · his 

. her personal interpretation for the part 
After years of physical training .comes the 

, moment of touching that mystical 

magical, intuitive something that is larger 

- than life.ם artistic expressio 

The article highlights certain aspects to do 

with artistic interpretation which are most 

pertinent to me as a creator and performer. I 
have always found that interdisciplinary 

encountersinspire and encourage me in my 

quest for artistic expression, and so have 

citedhere artistsfrom fields other than 

dance. They shed light on the subject at 

hand from their own perspective, and yet all 

touch upon similar points. 

In preparing a role a dancer must work out 

both the technical and the artistic aspects 

of the perform;mce. The first is a 
systematic, logical and cognitive 

grappling with the challenges that th~ 

steps pose. The second an individual 
artistic inerpretation of the part, stemming 

from the private world of imagination, 
emotion, energy and associations of the 

individual artist. Like .ying and yang these 

are two poles that art, as a metaphor of life, 

contains and which the dancer must bring 

into equilibrium. A fine balance between 

the two marks a good performance. 

From lesson one a dancer strives to make 

his/her body into an instrument and 

intensive training is his/her daily bread 

until retirement fron the stage. Today the 
physical demands made on dancers are 

greater than ever; they are expected to 

master more than one dance style and show 
artistic talent in other fields too. The name 

of the game today is energetic fast-moving 

dance, and so, instead of extending, the 
span of a dancer's career has shortened over 

the years. This means that dancers are often 

forced to quit before attaining full i!rtistic 

maturity. 

Already in their student days dancers are led 

to devote a much greater portion of their 

energy to physical proficiency than to a 
quest for personal artistic expression. 

Moreover, after they reach technical 
proficiency, dancers are left virtually to 

their own devices as regards the artistic 

aspect of the profession. 

In classical repertoire companies a veteran 

ballerina used to coach the new soloists, 

but today the rate at which dance companies 

are expected to produce new programlnes 

does not allow them to perfect both aspects 
of their performance and far too often it is 
the artistic that is neglected . 
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old und young ["men of affairs"], as was 
done in the Temple". (13) 

who adopted many of the habits, including 
attire, of their Arab neighbours. Their 
central annual occasion for dancing was the 
Feast of Rabbi Shimon Bar Y ochai at 
Meiron in the Upper Galilee, at Lag 

B'Omer. 

When Abulaffia arrived with his family to 
settle in Tiberias in 1740, this custom 
spread to many other communities across 

the land. 

Dancing, lighting of torches and other 

ceremonies performed by the side of holy 
tombs of late divines, which these 

"Arabized" jews practised were at first 

objected to by the cabba1ist mystics but 
1ater adopted by them. The repertoire of Lag 

B'Omer dancing inc1uded indigenous 
Oriental dances, such as the Debka or the 

Sword Dance but a1so Chassidic dancing 
from Eastern Europe. (11) 

Just two years 1ater we read about this 
custom as practised by the Cabba1ists of 
Jerusalem at "Beit E1" synagogue: " .. . they 

get up and dance in coup1es with torches in 

their hands, going on for severa1 hours 

reciting Psa1ms ["Shir Ham'a10t"] and the 
Kaddish ... ". (14) 

1n the 19th century, at the "Keha1 Zion" 

synagogue in Jerusalem, an artificia1 

fountain was bui1t to sprink1e water on the 
dancers, to commemorate the 

shedding of water ritua1 at the 

Temple. 

a11 Jewish communities always was the 
wedding ceremony. Many books of 

reminiscences from such diverse sources as 
the Chassidic and other u1tra-re1igious 

communities, through the first immigrants 
in the 19th century and the founders of the 

kibbutzim and moshavim describe wedding 
dances. A1as, this is outside the scope of 

the present paper. However, anyone 
wishing to learn more about Jewish dance 

traditions shou1d turn to my other 

publications. (15) 

Even some kibbutzim in the 

1920s attempted to restore this 

water ritua1. 1n 1925 the 

members of Ein Harod went to 

a fountain near the kibbutz 
with torches and water jugs. 
The chi1dren entered the cave 
where the fountain is, fil1ed the 

jugs and then poured the water 

on a fire 1it outside the cave, 

while the people danced around 
it. 1n other kibbutzim some 

sort of fire and water ceremony 

was incorporated into the 

"Gathering of the Harvest" 
festival he1d at Succot. 

But the centra1 dance event in 

w 

Dance acquired increasing1y greater 

CHASSIDIC DANCES AT MEIRON ON LAG BE'OMER 

importance among the Cabba1ists, and in 
their 1etters to their col1eagues abroad they 
exhorted them to adopt dancing likewise. 

The custom of dancing with the Torascrol1s 
on Simchat Tora became widespread. Rabbi · 

Haim Vita1 (1543-1620) wrote in his book 
"Sha'ar Hakavanot" about his teacher, 

Rabbi 1saac ben Solomon'Luria (ha-Ari): "1 

saw him being very observant about this, 

to dance and sing around the Tora scro11s, 
with a11 his might on the night of Simchat 

Tora, after the evening service ... 1 also saw 

him go to other synagogues to do this by 
jQining the congregation there". (12) 

e tlר The bibliography is to be found at the end of 
. 62 . Hebrew version of this article p 

1n 1zmir Rabbi Haim Abu1affia (1660-1744) 
decreed that during the "Chol Hamoed" 
(ha1f-ho1iday) of Succot, there should be 
festivities with dancing when the Temp1e is 

commemorated on the Joy of the water

pumping Day ("Simchat beit hashoeva"). 1n 
his book he writes, "1 [ordered them] to 

light many cand1es in the synagogue and 
play for about two hours, sing and dance, 

designated to special festivities including 
music and dance. These occasions created a 
demand for musicians, among them 
gentiles, and gave rise to Jewish musical 
ensembles who took it upon themselves to 

provide music, in spite of repeated 

wamings by the rabbis that it constitutes a 

breach of the sacred ancient prohibition to 

p1ay instruments on the Sabbath. 

During the 19th century there was an 
artistic group in 1zmir, Turkey, called 

"Dansa", which performed on the Sabbath a 
week before the wedding, singing, dancing 

and playing in front of the bride. The 
rabbinical authorities were of divided 

opinion regarding the propriety of the 
custom, Some thought it constituted a 
desecration of the Sabbath while others, 

such as Rabbi A vraham 

Ashkenazy (1789-1860), 

opined: "they are 
righteous men" , doing 

what they deem a 
"mitzva':, without 

charging fee for their 
performance, And he 

concludes that though 

there should never be a 
"mitzva through sin", 
the 'good deed of dancing 

before the bride overrides 

this prohibition. (8) 

A col1eague of his, Rabbi 

Haim Plagi (1788-1869), 

who objected to the 

playing of instruments 
and dancing on the 

"Wedding Sabbath", 

described the happenings 
that took p1ace: "Specia1 people arrive from 
another town, put a large copper vessel in 

front of them and strike it with wooden 
ladles, to make music ... " (9) 

The origin of the musical group's "Dansa" 1 
have discussed in a separate article. (10) 

' 0 ce Activities מhe Da ז
 Jewish Commuמ ities iמ

 Eretz·' sraeו
When researching the dance activities in 
Eretz-1srae1 two kinds of records are at our 

disposa1 in addition to the rabbinical 

"Responsa". Namely, books of stories and 

reminiscences. Another rich source is the 
Cabbalists' life style and customs, 

including as they did ritualistic gestures and 
dances, 

There existed dance traditions among the 
Jewish inhabitants of Eretz-1srael since 
ancient times. 1n the more recent past an 
important part was played by those Jews 



social life of Ottoman kehilot. Often the 

Jewish authorities had to intervene in dance 
customs, especially in those with 

prominent groups of newcomers from 

Spain, Portugal and Italy. 

One of the earliest sources we possess is 

from the town of Constantinople - an 
answer of Rabbi Bejamin Halevi (died 
1540) to a query from the Jews of Arta on 

the subject. He praises the customs of his 

own community as opposed to those found 

at Arta. 

These state that the bride shall not be 

accompanied when leaving her home by 

more than five women playing drums and 
"other musical instruments of the 
Ishmaelites". Even in her house she is 

allowed only the violin and the harp as 

these "do no possess the [power] of words". 

As far as dance itself is concerned, he 

emphasizes the ancient prohibition of 
mixed couples - male and female - dancing. 
"Even a boy of twelve years of age shall not 

dance in the presence of women". (3) 

The important new aspect found in this 
document is that· it applies to "newcomer~" 

as well. This indicates the influx of 

emigrants from the West into the Jewish 

communities in the Eastem Mediteuanean 

area. 

The document we discussed deals with two 

important parts of traditional Jewish 

wedding ceremonies, namely the 

procession leading the bride to the groom's 

home and the music accompanying the 
actual wedding rite. About these topics 

there is an important passage in the 
writings of the Chief Rabbi of 

Constantinople, Rabbi Haim Benbenisth 
(1603-1675), where he describes the 

dancing "to make the bride's heart glad" (4) 

and the accompanyinghabits of his flock. 

He deals with the problem of how to auange 
the music during the year of mouming after 
a death in the young couples' families. (5) 

In his opinion the wedding feast takes 
precedence over the mouming. 

Another source deals with the case of a 

widower mauying a virgin not long after 
his first wife's demise. The passage 

explaines that though the widower may 
object to musicians accompanying the 

bride on her procession to his home with 

merry tunes, he has to accept that this is her 

traditional right. (6) 

Another instance of making the widowed 

groom accept music at his wedding as 
tradition demands comes from Rabbi 
Benbenisth, quoted earlier. (7) 
The last Sabbath before the nuptials was 

characteristics were the dance traditions 

each community brought with it from its 
place of origin. If the newcomers had 

enough influence they even forced their 

traqition on the indigenous jews. A typical 
example is the community at Arta in 

Greece, which caused great tumult in all the 
Jewish communities of Greece, Turkey and 

Italy in the first part of the 16th century. 

The most detailed record of this event is to 

be found in a letter sent by the Jews of Arta 

to Rabbi David Hacohen of Corfu (died 

1530). From this letter -- which uses strong 

language not usual in such correspondence.

- we may glean the whole picture of dance in 

those communities. The text goes as 
follows: 

"May our rabbi and teacher inform us if the 

three synagogues [kehalim] in one town 

decided on regulations as to the dancing of 
married women, because the ugly 

happenings which go on daily at dance 
gatherings make them like whore-houses. A 

youngster tells the auanger of dances 

[messader hamachol]: Get me this wench, 

beacuse if not, 1 am not going to dance. And 

she too would say as much. One Sabbath 
there occuued a mishap during the dance, 

when the husband told his wife: Don't dance 

with that one. Later he found her dancing 

with just this man and an altercation 

occuued which ended in a gentile court of 
law. When the community realized what 

terrible indignity resulted from this sort of 

dancing it was resolved that under threat of 

direst ex-communications only married 

couples may dance togrther or father and 

daughter, mother with son, or brother and 
sister. This rule was observed for three 
years". (1) [for sources see the 

bibliography of the Hebrew version of the 
article] 

The dancing was supervised by the auanger 

of dances (master of ceremonies) whose 
task was not just to teach dancing and 

organize the event but also to bring 
together the dancer with the partner of his 
choice. For performing this service the 

auanger was paid by the youngster, hence 
the threat not to dance at all, recorded in the 
above quoted letter. 

This letter also points to the fact that the 
dancing took place on the Sabbath, which 

raises the question as to the accompanying 

music, as it is frobidden to play musical 

instruments on the holy day. There is no 

clear answer to this query in this document, 
but in any case the happenings at Arta 

influenced dance traditions in the whole 

region. (2) 

As in all Jewish communities weddings 
played a prominent role in the cultural and 
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Dance in the 

Jewish 
Communities of 

the Ottoman 
Empire and in 

Eretz Israel 

BY ZVI FRIEDHABER 

The 'expultion of the Jews from Spain and 

Portugal (1992-1997) and later from Italy 

brought about major changes in the life of 

Jewish communities in the Ottoman 

Empire. Each group of refugees tried to 
preseve its identity and its social and 
religious character in the framework of the 
community it settled in. Among these 89 



The final selection of dancers to participate 

in "Gevanim Bemachol" due in spring was 
made in January, from out of about 50 

w proposals rendered to the jury. 
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For the sixth time Amos Hetz's Chamber 

Dances took place during the last quarter of 
1994 in Tel Aviv and Jerusalem. Simone 
Forti and James Saunders, two American 
guest artists, took part. 

• 
Anat Danieli, Noa Dar, a group headed by 

Nimrod Fried and Tamar Borer each 

presented new works . 

The "Vertigo" duo -- Noa Wertheim and Adi 

Sha'al -- showed a new version of their 

collaboration with the British group 

"Ricochet" in Jerusalem, this time with 

Israeli dancers. 

• 
Worth mentioning is the initiative of the 

Ministry of Foreign Affairs Arts Section to 

invite nine American impresarios and three 

delegates from Bonn, Germany, to come 

and observe the work of Rina Schenfeld, 

Anat Danieli, "Vertigo", "Batsheva" and 

the Kibbutz Dance Company . 

• 

The Nir Ben-Gal and Liat Dror company is 
busy touring abroad with its piece "Inta 

Omri" and preparing a new programme 
which, as the joint choreographers state, is 

t is not yet clear ז... going to deal with love 
whether Ben-Gal and Dror will themselves 

dance in the new piece. The Ben-Gal Dror 

group was awarded a regular company 

budget by the Ministry of Arts for the first 

. time this season 

• 
One of the cardinal difficulties of all 

"fringe" presentations is that after the 

initial show-case performances the works 

disappear from the stage due to lack of funds 

and logistic problems. 

This year the artistic director of "Haramat 

Masach" at Suzanne DellaICen.tre, in which 

ten young choreographers presented their 

work, was Daniela Michaeli and it was 

announced that she will hold this position 

for another season. 

• 
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Daniela Michaeli anp Sa'ar Magal. Efrati 

himself travelled to Liepzig to discuss the 

possibility of choreographing a new work 

for the Opera Ballet Company there. 

In the meantime Koldemama has resumed 
performing his works, "Mythos", "Camina

a-toma" and "La Follia" as well as his piece 

for young audiences, "Ferdinand the Bull". 

• 
The Israel Ballet is also engaged in 
performing pieces from its repertoire. This 

was made possible -- according to the 

management -- by the opening of the new 

opera house, with its large stage and 
elaborate stage app~atus, which will make 

full scale . ballet performances possible. 

During the fall the Israel Balletperformed 
the second act from"Swan Lake" with guest 

artists from the Russian Kyrov Ballet as 
well as "Cinderella" and Balanchine's 

"Serenade". The Israel Ballet also continued 

to give its lecture-demonstrations for 

children. 

• 
The Inbal Dance Theatre still has no general 

manager, after Yuval Aloni resigned in 
November due to the deteriorating relations 

between him and the company's artistic 
director, Margalit Oved. Inbal continues to 
work intensively on its programme to be 
premiered in April. It is to be hoped that it 
will include some works by the company's 

founder Sara Levi-Tanai. An Artistic 
Committee has been appointed to assist 

Margalit Oved. To a great extent the artistic 

achievement of the coming premiere will 

determine the company's future . 

• 
Bat Dor has recently performed works by 

Gigi Caciuleanu, who has retumed from 

Paris to work for it again. In January new 
works by the Jewish-Argentinian 
choreographer Mauricio Wainrot, who had 
worked for Bat Dor in the past, were 
premiered. 

• 

~ id.ays ןho Jevvis h 

he --ו::.. in se.ason 

corn rnenced 

YAEL EFRATI B Y 
December the Ministry of Arts decided to וiI 

distribute about two million shekels, left 
, over in its coffers from the annual budget 

. among the active Israeli dance companies 
1995 All the companies looked forward to 

in thi;: hope of augmented budgets, but it 
tumed out that no additional funds were 

forthcoming, due to cuts in govemment 

spending during the 1995 fiscal year. It is 

feared that Batsheva, in spite of its 

popularity and success, is againgoing to 

. end the season in the red 

Batsheva was promised about five million 

shekels, but after the state budget was 
approved all it is going to receive will 

amount to about three and a half million. 

• 
The brand new opera house in Tel Aviv, 

whose general manager Uri Ofer resigned 

his post after continued criticism, served as 
the venue for William Forsythe's Frankfurt 

Ballet performances in Israel in November
December. In February the Stuttgart Ballet 

is due to give eight performances in the new 

hall . 

Batsheva participated in the inauguration 
ceremonies of the opera house and is due to 

perform there in March and April. 

• 
After preparing a new work for the 
Nederlands Dans Theatre, which was 

premiered in January, Ohad Naharin is busy 
rehearsing a new work with Batsheva, 

which will be premiered during the Israel 

Festiv~l in Jerusalem in May-June 95. In 

the meanwhile the company performed 
works by guest choreographer Terro 

Saarinen- (from Finland), which was well 
received by the critics, and by the Portugese 

choreographer Vera Mantero. 

• 
Batsheva's younger company, The 
Ensemble, which aspires to become more 
independent, premiered Angelin Preljokaj's 

n a ן. work "White Tears" in November 

homage to the visiting French 91 

choreographer a fascinating film about his 

work was shown and he answered questions 

froin the audience about his 

choreographies. The Ensemble also 
performed Jiri Kylian's "Six German 

Dances" and Naharin's "The Sinking of the 

Titanic", which until now were danced by 

the parent-company. 

The Ensemble's dancers also showed several 

choreographies they had created for the 

show-case performances "Haramat Masach" 

held at the Suzanne Dellal Center. 

• 
The Kibbutz Dance Company premiered a 

work by the Dutch guest choreographer 

John Wiesman, which was performed only a 
few times. The company's dancers and 

students concentrated on their creative 

works for "Haramat Masach", as well as on 

their participation in rhe second 

"International Choreographic 

Competition", which took place in 
December (See relevant articles about these 

events pp. 14,22). 

The Kibbutz Dance Company performed 

works by Rami Be'er, Daniel Ezralow and 
Amir Kolben. Its new junior company, 
based in Tel Aviv and managed by Moshe 
Goldberg, performed two well known works 

for young audiences choreographed by 

Ram.i Be'er, "Camaval des Animaux·" and 

"Peter and the Wolf". 

The company's general manager, Dan 
Rudolf, travelled to Japan to finalize the 

company's tour programme there . In 

Ferbruary the company is scheduled to tour 

in Spain. 

• 
Moshe Efrati's Koldemama company will be 
celebrating its 20th birthday this year and 

, is busy rehearsing its new programme 
Female Presence" , due to be premiered in " 

t will consist of works by three ן. spring 
, women choreographers, Anat Danieli 
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