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זוו-כתפחוללהקת
DOR DANCE COMPANY ז·BA 

אורדמונט Iגאמנותית;מנהלת
Artistic Director: Jeannette Ordman 

שלישייוםבנלמופיעההלהקה
בת-זורבאולםבערב 8:30בשעה

ובנוטף iאביבתל- , 30גבירולאבן
לעירומחוץאביב-בתלאחריםבאולמות

נרטיטיםולרנישתלפרטים
תל-אביב , 30גבירולאבן iבת-זורבמשרזי

 03-6963175טל,

הפחוללאפנותזוו-כתאולפו

 03-6963175טל,תל-אביב, , 30גבירולאבן iבת-זוראולפןפרטים:
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כתב-עתלאןרלהןציא ,תןכניתקיימתמכבר

ללאאבלמדןיקמדי,רצינילאאבלרציני,

הישראלים,אלפיעבןרמדעיןת,יןמרןת

צןרןתיהם,כלעלבריקןדי-עםהעןסקים

למיניהם.ןבריקןדי-עדןת

ןהןשליליןתתןפעןתעלהןןלהצביע ,הישראלי

בשטח.חיןביןתהתפתחןיןתעל

העדתיתהמסןרתהפןלקלןר,לחקרגם

הראןימןבארץ,ןהלא-יהןדיתהיהןדית

שלראןתמנקןדת ,קבןעהבמהשתימצא

המחןל. מהנה,עיסןקטבעןמעצםהןאהעממיהריקןד

איבריקןדים.בפןעלהמשתתפיםלאלהבעיקר

לנןנראהאבלביד.עיתןןעםלרקןדאפשר

ריקןד-העםשלשבהיסטןריהענייניםעלשמידע

בייחןדאסתטי,ניתןחמקצתהישראלי,

מבןימים",ייריקןדי-עםלכנןתןשאפשרבתחןם

הריקןדיםמרחבתשהןעברןכאלהמשמע

שנעשהמהעלמידעהבאתןגםלבימהלמןפע,

עשןיאחרןת,בארצןתמחןל-העםבתחןם

הבנתאתןלהעמיקהחןןיה,אתלהעשיר

 .הרןקדיםעלהאהןבההתןפעה

הרןקדיםביןהחיהקשרבעינינןחשןב

נשמחכתב-העת.אתןלעןרכיםלכןתבים

קרןבמה ,בכתבאןפהבעלמכם,לשמןע

העממיהמחןלבעןלםלכםמפריעמה ,ללבכם

אתאתכם.שמענייניםהנןשאיםהםמה ,שלנן

ןמאמרים,רשימןתןהערןתיכם,הארןתיכםכל

המןבאתהכתןבתלפי ,למערכתהעבירןאנא

זה.בעמןד

העורכים

אתלנתחהחןלף,הרגעאתלתפןסניסיןןזה

העממיהמחןלבתחןםהחליםהשינןיים
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 DUז CH NAז IONAL BALLEז

"MIDSOMMER NIGHrS DREAM" 

ON זCHOR.: FREDERIK ASH 
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השעי:צילןם

<מפולסקיברטה :'כזך j "כידךגורה,ייהושראל(הבאלט

קג'גגהסוקוו'ןגךשמןג'גה ,ךקדג'ס

דגוןגד'צ':ווס,

 1995דצמבר iוגיליון
אשלןרןתמנןרגיןראעורכים:

הפקותזוםל: IIמו

ןיינטראןבליאןרל: IIמנכ

 34679חיפה , 39שןהםרח'כתובת:
 04-8344051 , 8254990טל/:

 04-8344051פקס/:
 04-8344051ומנויים:שיווקמחן
 04-8344051מודעות:מחן

הפקןתזןםגראפית:עריכה

שריג-בהטטןבהגראפי:עיצוב

לתרבןתהציבןריתהמןעצהבתמיכת •

למחןלהמדןר-ןאמנןת

הגליון:משתתפי
ברנר,ד,אלאן-ציןןבןגליתאשל,רןת

דביר,דליהגרןמלה,דיאןדןדאי,ברכה

כהנא,יזרעאלהןייס,סמדר

 ,מנןרגיןראכריסטנסן,פלינדטאן

פרידהבר,צבי ,סרןןסנןרברט

 ,רןטנברגהניהרןזמן,ליןנט'ג ,צ'רנןבהנטליה

לןי-תנאי.שרהשרת,רנהשריר,יעקברןנן,ןד
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מדומהאות Iבמצה Iאוגרפ Iנור

גרומלהודיאןשריר.יעקבעןלמןתשניביןמחןל

 2000שנתעםמגע

שראלן Iההבאלט-אות Iומצחלום
אשלרות

הקוסםמרק

רוזמןלין.ג'נטמןריסמרקעםראיןן

ם Iמרקדם Iספר

בקופנהגןבאררמן

בריסטנסןפלינדטאן

ם Iרוקדם Iהולנד
מנור.גיוראבהולנדהמחולשלמצבן

חדשות-חדשות-חדשות

ן Iבברלםרוקדן
סרווסנורברט

נה Iושלהאופרהלבאלטהנדורסלממגרש
מנורגיורא

צברג Iקרוהראלד
הגדןלהאקספרסיןניסטיהרקדןשלצילןמיםתערןכת

נסקן Iז/ Iלנחווהמ

מ.ג.

פארנלות Iה
בן-ציוןגלית

בשוו"ץמודרנןמחולמפגשן
ברנרדאלאן

מבקרשלמפנקסו
מנורגיורא

דגווגד'צ:וס,מברז<:ו,מחו:ו:והולת

BALLET GROUP FROM BRAZIL, PHOTO: GADI DAGON 
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שאנןשעה ,לפנינןנפתחיםעןלמןתאיזה

שלבעןלםכןריאןגרפיהביצירתמהרהרים

קיברנטיבמרחבמדןמה,אלקטרןניתמציאןת

ממןחשב!

האמנןתיים,ההיבטיםהםמה

ןהייצרייםהרגשייםים,אליאינטלקטןה

החדישה?הטכנןלןגיהלרשןתנןשמעמידה

מדןמהמציאןתשלהממןחשבןתהטכנןלןגיןת

צןרתאתןלעןןתלהרחיבלתפעל,לנןמרשןת

להרחיבלנןמאפשרןתהןכרצןננן.האנןשיהגןף

אפשריתשאינהבצןרהעבןדתנןאתןלגןןן

מסןרתיים.אמצעיםןבעזרתהמציאןתיבעןלם

לרשןתנןמעמידיםהחדישיםהאמצעים

בחללחדשןתןניסיןניןתיצירתיןתהזדמנןיןת

הדדית.הפעלהןתןך

מדןמה"גןףעם-המדןמההדרןןישעם"לרקןד

יעקבלכןריאןגרףמשןתףפרןיקטשלשמןהןא

דיאןןהמעצבתהחזןתיתןלאמניתשריר

 .) VR (המדומההמציאותבתחןםגרומלה,

שהרקדןמחולותמספרהניבהמשןתףהפרויקט

שלהםהמבנהאתביחדוקבעוביצעווהצןפים

אמת.ובזמןמדומהבמציאןת

חשןמהשהראןגדןלןת,ןידיאןהקרנןת

מציאןתשלנןסףמישןריצרןהמשתתפים,

הרקדניםביןפעןלהשיתןףיתרןעןדדןמדןמה

גרומלהודיאןשריריעקבמאת

שהטכנןלןגיהןההזדמנןיןתהמגבלןתלצןפים.

יצרןהדברנחקרן,היןצרלרשןתמעמידה

המצביעןתחדישןת,יצירתיןתאסטרטגיןת

הטכנןלןגיים.האמצעיםשלנןסףפיתןחלעבר

יןמןרישןמימתןךנשאבןהבאיםהדברים

האמנים.שלעבןדה

הטכגוליוג-ות

לי Wבות Wהענענוח

ענדוענהענצ-אות

ליגוות Wענר

ליהרח-ב .ליתפעלי

צורתאתוליעוות

- Wהאגוהגוף
הוכרצוגגו.

ליגורות Wענאפ

אתוליגוווליהרח-ב

בצורהעבודתגו

W אפא-גהW ר-ת

הענצ-אות-בעולים

אענצע-םובעזרת

ענםורת--ם

 "מדןמהגןףעם-המדןמההדרןןישעםלרקןד"

יצירתשלהראשןניםהפרןיקטיםאחדהןא

עםדיגיטלית,אינטראקטיבית,בסביבהמחןל

-חיישניםכפפןת-מדןמה,-מציאןתקסדת

) (DATA GLOVE ןידיאןןהקרנת

לצןפיםמאפשריםאלהכלאינטראקטיבית.

שןתפיםלהיןתהמחןל,בעיצןבלהשתתף

ביצירה.

 ,גןפניןתןהתנסןיןתתפיסןתחןקרהפרןיקט

צלילית ,חזןתיתבצןרה ,שןניםבמישןרים

שימןשלאפשרנןצרהמערךןהתנהגןתית.

שלהחןמריןת,של ,העןרשלהגןפניבזיכרןן

שלהמטפןריהייצןגהגןף.התפןררןתןשלגדילה

הללןהפעילןיןתכלאתמאכלסהפנימיהגןף

רגשיןת.ןתגןבןתתכניםכןללמדןמה,במרחב

מןחשיבאןפןהפרןיקטאתלממשמנתעל

שתןכנתענקיגןףלברןאצןרךהיה ,ןגןפני

בתנןעןתגליתבצןרההנעמתמדת,לתנןעה

עולמותשניביןשייייעקב
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בצןרןתןלעצבן ,ההתפןררןתעבראלחןשניןת

ןלגלןתאלהאבריסאללחדןרניתוחדשןת,

הןפךהמדןמההגןףהזה,העןלסמושלאחלליס

טקסטמהןןהאבליארילינשאינן ,ספרלמעיו

 ,בןלחיןתבנייו ,תרצןאסאן, ,בןלעייושאפשר

גןף ,נןסףראשןנימרכיבמצןיהזההגןףבתןך

 ,שליגןפישלאןיבןןידשןסירשהןא ,נןסף

ןזהאחד,למישןרהמחשבידיעלמתןרגס

-זמניתבןצןרןתבשתייסילהתקלימאפשר
ןכמצבהמדןמההמציאןתבתןךכתצןרןת

הריקן,דמשטחשלהממשיי,הפיסבמרחב

שלהטבןרבעזרתהמדןמהלמציאןתהמחןבר

אתרןאהאנישלההמרקעשעל ,הקסדה

מנןןטיאנהמןפע,בשעת ,) HMD (התןצאה

לראןתיכןלתבלי ,המדןמההגןףבתןךןרןקד

ןזה ,הקסדהבשלי,המציאןתהעןלסאת

ללא ,זמניתבןהעןלמןתיבשנלחןשמאפשר

נראהנעאניבןהמדןמההגןףכלשהי,גןפניןת

בזמוגדןליסןידיאןמרקעיגביעללצןפיס

יכןליסהצןפיסאחריסברגעיס ,אמיתי

הקסדה,בעזרתהמדןמהבגןףרןתיישלהתערב

שמכןנהמהממגבלןתלחרןגהרקדויןכלהאס

 ?המדןמהאןתיהמצבעזרתמחןלהיןס

במציאןתאןגרפיהיןכןרתיכנןתידיעלהאס

כרקדו?אדסכללהגדירנןכלהמדןמה

שלא ,מתנןעעתבןבהלעצביהיהניתוהאס

-ןדסבשררקדולביובינהלהבדילתויניהיה
 ? CYBORGלהנקראשאןלי

אני-ןבפיסיבמדןמה-עןלמןתבשניכרקדו

המחןללכ,ךנןסףחדש,באןפותנןעןתיאתשח

סיבהשללשינןייסגןרמיס ,פעןלןתי ,שלי

משנהןתנןעהתנןעהכל ,העןלמןתבכלתןצאהן

בעןלסןהוהמדןמהבעןלסהושקןרהמה

עסגסלרקןדיכןלשאנימשןס ,המציאןתי

ויבמעחשאני ,במדןמהעצמישלןידיאןיישןמ

לעיצןבמצטרפיסאלהכל ,מראהשלאפקט

חדשןתסידרכןנןצרןת ,המחןלשל,חזןתי

 ,המחןל;עיצןב

המציאןתלעןלסכניסתיאתחש:שאני

שעבר ,שליגןפיאת "לראןת"יכןלאני ,;מדןמה

תיזמנבן ,המדןמהאןתיהמצבתןךזציהיטלי"יג

יכשאנ ,הממשיתבמציאןתבקיןמיחשז-ני

 ,קדימהזרןעיאתמניעאןראייתי,אתו::כןןו

-המדןמההמציאןתבתןךלנןעמסןגלז-ני
הילאשללתגמתרכשתןדעתיפןר,יכצלעןף

j עןרבתןךמצןישאניחשאניממדית,תלת

 ,אחרבעןלסשרןיחשאני ,ןסף.

הכפלתידילעשנגרמיספחדיסחשאניבזמו:ן

j להינתקדרךאיו ,עצמישלהגןפנידימןי, 

מהמציאןתתןקיבנלחןשמבלימגןפך ,:ביכןל

j בכןח ,סיןתיבפחשיאנ ,משמע ,גןפנית

j עסזמניתבןלקרקע,אןתיהמרתק ,כבידה

כביכןלשמסןגלשליהמדןמההגןףנחןשת

ההדמיה,בעזרת ,התעןפף~

ביחסבעיןתהתעןררןהפרןיקטמהלךנןך

שנבחנןקשייס ,המחןלשלהכלליתכנןו~

אי ,למשלשלנן,יןההתנהגןתהניסיןניוההיבט

I שניתו ,ליניארימחןלזןבדרךלעצבפשר

לעצבהןאתוישנמה ,ןשןבשןבעליןחזןר'

שלתסריטיסשלמערכןת ,סיאפשריןלמןת:

פעןלןתעלהמבןססיס ,"אז-אס

ג- Wב.כרקדן

כYנדוYנה-עולYנות

 Wחאג--וכפ-מ-
כאופןתגועות-את

 .-ל WהYנחול . Wחד

גורYנ-ם .פעולות-

מ-כהל W-גו--ם Wל

ככלותוצאה

כל .העולYנות

ותגועהתגועה

קורה YWנהגה YWנ

הYנדוYנהכעולםהן

כעולםוהן

הYנצ-אות-

קערמהע.למהדומהתומצ'אוהו'ודטבסר'רשב(עק
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תהליךעלהדברשפיעיכיצדצמנןעאתאלנןש

 ?ספרבתןךלשכןונןכלאס ,נחןשמה ,רהיהיצ

גןפךבתןךלהתעןפףשלהתחןשהתדמהלמה

בתןכןהמכיל ,מתמדתבתנןעהגןףשל,ך

מדןמיס?עןלמןתשלסעיקט

ביצירהלמשתמשנןעדחדשתפקידאיזה

שרןי?הןאבה ,זןתיבינטראקטיא

שלתיהקינטבהתנסןתלראןתמןתרהאס

מחןל?המשתמש

חלקיסשי "המדןמההדרןןישעסלרקןד"ב

עלאןהמשתמשתנןעתעלבימגהןאשבהס

קרבןיסכשמשתמשמסןיס,במקןסנגיעתן

 ,כלןיהס ,בטקסטמסןימיסבמקןמןת "נגען"ן

מהעןלסשלא ,פנימיחלללתןךלהתעןפף ,למשל

קבעלטקסטהתקרבןהסשבןהאןפו ,הזה

סעןאנטראקציההמשתמששלןתיפןטנציאל

צביעןחןלמהעליעשפישתמשמלכ ,ההדמיה

לעלחזןראפשרהיהיןלאי,חןדייבאןפואןתן

 7שנית,יצירהאןתה



המקנהאןתיןת,שלמערבןלתבמעיןחשןאם

חללאלכפתח ,בההיסחפןתשלגןפניתתחןשה

שןנה,

המחשביםןטכנןלןגייתהמחןלביןהקישןר

בתחןםלניסיןנןתנרחבכרהיןצרלרשןתמעמדי

כרקדןהמדןמה,ןהמציאןתהדיגיטליהמחןל

בחללהגןפניבמחןלהןשהתנסהןכןריאןגרף

ה-שלהמדןמהבמציאןתןהןהממשיהבימה

CYBERSPACE , עלראשןןמכלילהעידיכןלאני

מהאלי,ןחזרתההגןפניןתאיבןדתחןשןת

לגביתחןשןתיעלמשמעןתיבאןפןשהשפיע

שלהקסדההצין,דלבישתןעצםהמחןל,

 ,הרקדןתנןעתאתמגבילה ,המדןמההמציאןת

משנההטכנןלןגיהשלטבעהשעצםכשםממש

תנןעתן,את

אקראימהיצעשנבחרןתנןעןת ,במחןל

II מןקפאןתII לחזןרשניתן ,קןןיבתהליךלבסןף

בסימןלציהאןלםןשןב,שןבעלין

אפשרהמדןמה,במציאןתאינטראקטיבית,

שןבהאקראיןתכי ,המחןלאתןלפתחלהמשיך

הרקדןשלהאינטראקטיביתבפעןלהתלןיה

נפתחןתמכךןכתןצאה ,הממןחשבתןההדמיה

 ,גדלההןןדאןתאיןדרגתאפשרןיןתאינספןר

מיטשטשיםהמדןמההמציאןתטבעמעצם

בדרךשחלשינןיידיעל ,השןניםהיצירהתחןמי

משןםזאת ,ןבהגשמתה ,האמנןתשלהיצירה

לשיתןףפתןחשיהיהעןלם""ליצןרשעליך

אתענכוווכשאג-

ענג-עאו .רא--ת-

 .קד-ענהזרוע-את
לגועענםוגלאג-

הענצ-אותב.תור

ולעוד-הענדוענה

כצ-פור.

כשתודעת-

לאשל-הענתרגלת

אג-ענענד-ת.התלת

ענצו-שאג-חש

 .גוםדעורב.תור
שרו-חשאג-

אחרב.עולם

ליצירתמןליךהדברבן,המשתמשעםפעןלה

 ,מרןסקיםכמעט ,פתןחים ,קןןייםבלתימבנים

ןנעזרנן ,כשנתייםהפרןיקטעלעבדנןשנינן

נןסף,ןבעןזרמחשביםאנשישלןשהשל ;בצןןת

המדןמהבמציאןתמחןלשלרהיהיצתהליך

לפנינןןפתחרבןתבשאלןתלדיןןאןתנןהןליך

שללבשלרבןת,אמנןתיןתאפשרןיןת

בכ,ךהעןסקלרשןתשעןמדןתהאפשרןיןת

ביןהגבןלבעתי,דהמשתמשיםכללשלןשיתןף

אפשרןיןתהאםעןד,ברןראינןןהצןפההיןצר

תלת · ·ר •ע

י

ןהמחןל(האמנןתמהןתאתמשנןתעצמןאלה

בתןךהמחןל(מתרחשדבר,שללאמיתן ,ןהיכן

שהמחשבבמיקןםעצמה,המדןמההמציאןת

מינקבעאיך ( CYBERSPACEב-אןמקציב

בקביעתישןתףןמיבייפסיישארמהצןפים

לידייבןאמינקבעאיךהיצירה(התפתחןת

יהיהאפשרןכיצדהמדןמה(בחללביטןי

המציאןתבעזרתהיצירהתהליךאתלהתאים

תגרןםןמתיגדןלים(לקהליםהמדןמה

ןבןהן(תןהןרביםשלהשתתפןתם

 ,בירןשלים IIבצלאל IIבבנעןריןלמדשריריעקב

עבןרןיצרשבעבבתלרקדןהיהכךחרא

עברןלבסןףבארץשןנןתמחןללהקןת

מחןללהקתשםןהקיםבטקססלהתגןרר

שללמחןלבמחלקהמלמדהןאהיןםמשלן,

 ,ב IIארהאןסטין,בעירטקססאןניברסיטת

בתחןםלמחקרמעבדהמנהלתגרןמלהדיאן

ןןשינגטןןמדינתשלטהיברסיבאןנההדמיה

ארה"ב, ,בסיאטל

tI 

·בבא

יצירתימחילמידרנייבלסקלאסייבלס

יביותרהגבוההברמהותנועהמחוללימודיהמאפשרלמחולהספרבית
לכישןריהם.בהתאםהתלמידיםיכןלתאתןמפתח

לימוד.רמותבחמש 12 7-בגילאילילדיםקלאסיובבלסיצירתיבמחולשיעורים •

לימו.דרמותבשש-18 13בגילאילנוערוג'אזמודרנימחול ,קלאסיבלסשיעורי •

בסןריקודיתפוף,קפוארה,אייקידו,ג'אז,קלאסי,ובלסמודרנימחולשיעורי •
 . 18מגיללבוגריםדנסומרשל

מקצועיים.לרקדניםבוקרשיעורי •

 .שלישיבימילמחולמוריםהשתלמויות •

 .צבאאחריצעירים,לרקדניםאביבתלמחולתיאסרוןלהקת •

 .לונדון- LABAN CENTERבשיתוףלכוריאוגרפיהקורס- ' 95פסח •
 .ספרד- LA-TATIידיעללפלמקןקורס-

 21.7.96עד 2.7.96מתאריך-קיץקורסי •

 .אורחיםמורים •

 .ומיומןמקצועימורים.צוות

ה W •גענפו •

~ 

'" 



לכןריאןגרפיההקןרסמשתתפיתיארןך

בחןדששהתקיים ,לייף-פןרםבתןכנת

ש IIעןמחןללמןסיקהבאקדמיהאןגןסט

עםשלהםהמפגשאת ,בירןשליםרןבין

עלשמשתקףלמההעיןביןדן-שיח II :התןכנה

, IIלעצמןמדיןם II ,"המסך II רחןקללכתאפשרןת

תיהפרטנר II ,IIלהןראהחשןבפתח II ,"הדמיןןעם

דבריהם ."בלבדצןרהשלבמןנחיםשמדברת

לכךםיהמןדעאנשיםשלבהתרגשןתנאמרן

שלהמחןלאתיעצבישאןלבמכשירשנגען

להגיבךיןצרטכנןלןגיעןלםזה II .םיהאלפישנןת

אבל ,ןתיהבעכלאתלנןיפתןרלאהןא .עלין

 ,קןלבןריאמאןמר ,"זהעםללכתצריך

נ
התקייםהשבןעייםבןהאינטנסיביהקןרס

 ,גלןקרנהאןתןיזמה .הראשןנהבפעםץבאר

ןעיבס ,היהאקדמשללמחןלהספרביתקןיד

לתרבןתתיהציבןרהמןעצהשלידלמחןלהמדןר

רקדן ,רישרקביעאןתןריןהעב ,ןתאמנןל

כןריאןגרףןכיןםשבעבתבלהקתלשעבר

 .שבטקססןיאןסטטתיברסיבאןנןמןרה

מקינטןש-משלןמחשבעלעבדמשתתףכל

מאןדשהיאהתןכנהעם- PC-486ללישמקב

שלרישןםןמתארתשהיןגמזןרמתקינטית,

מכל ,אנשיםתשעהבקןרסהשתתפן .אדם

םיןגרפיארןהכשםןיה-המחןליתחןמ

 ,שרןןןמירהקןלבןאמירםיהןןתיק

 ,מנצןרהןאןרןגןנןשליהצעיריםםיהכןריאןגרפ

למחןלהמןריםאקסלרן,דליאןרהתיהרקדנ

בתנןעהןהתרפיסטיתבן-דבןשןשהןפמןאןרלי

לןי.-שחריןנה

אתמהמשתתפיםחלקגןיהצהקןרסןםיבס

שגם ,מסתבר .במהלכןשהכינןהתרגילים

הטעם IIנשמהחסרמחשב IIעםבתרגילים

ןהתןצאןת ,ביטןילידיבאיםןהיכןלתהאמנןתי

אתשןנים.ןבכיןןניםשןנןתברמןתכןעלהין

ביןטריתיהדן-סההשפעה IIנהיעניגןנןשלי

צגעלהתרגילהןצגבתחילה ."למחשבהבמה

שלחיבביצןעכךןאחרהמןגדלהמחשב

שלהאיכןיןתביןלהשןןתמענייןןהיה ,הרקדנים

החי.זהלביןהמןקרןהתרגיל

חשןפהתנןעתיתקןמפןזיציהצרהישרןןמירה

שחר-לןייןנה .טריןשלןכיןןניםלמקצבים

כיצדןראיתןיל,דאםשלטיפןליתשעהדהעתי

ןעלהבעיןתעלמצביעההדמןיןתשלהגןףשפת

דןןקאהחליטקןלבןאמיר .הריפןיןתיאפשרן

שהמחשבהעל-פיסייםהיתרןנןתאתלנצל

אלאחילביצןעמיןעדשאינןתרגילןיצר ,מציע

חןגגהדמיןןאצלןבלבד.הצגעללהצגה

ןעןשןתמעןפפןתראשיהן,עלרןקדןתןהדמןיןת

II כמן ,מסןגלןאינןלעשןתחןלםןדשרקמהכל

 . IIלעןף

שרירגיהצדיםיהתלמיתרגילהצגתבסיןם

שבהן ,התןכנהשלמתקדמןתיןתרמהדןרןת

9 



ברןריםהגןףמפרקי ,תלת-ממדיןתןתיהדמן

ןלבדןקאןתןלהלבישניתןןאפילןיןתר

 ,כמןבן ,דןרשיםאלהכל ,תאןרהאפשרןיןת

 ,ןתריארןךלימןדיםןמשךיןתרחזקמחשב

התפתחןתכיןןניאןדןתלעדבריןבמסגרת

ציגהחשבתהממןהיהכןריאןגרפשלםיאפשרי

ר"דשלמעבןדתהםיקצרםיקטעישנשריר

שלשןניםבתחןמיםןסקתעהפל,דציןנה

נבחרןהקטעים ,ןמןלטימדיהממןחשבתאמנןת

 ,בסיסיתמחןלאנימצייתהןפכיםאיךםילהדג

בתצןגהלמחןל ,לייף-פןרםבתןכנתהנערכת

סןןיבל,תןכניתיישןםידיעל ,ממדיתתלת

עוליסייזה

ר 8וצר 8טכנוליוג

הואו. 8עליב 8ליהג

אנרלינופנרור 8ליא

אבליונר. 8הבעכלי

עסליליכנרר 8צר

זהיי

כלשתעשהנשמהחסרתדמןתםעןבדעאתהיי

יםיברכ ,יפיםעירקדניםאיןשתבקש,מה

 ,נשארשעשיתמה ,ןקידאיןבילבןלאןכןאבןת

םירקדנעשרןתעללשיכפןלניתןגםהכל

 ,המסך"אתשימלאן

ירדמגןלאבתןכנהממששןלטלאאתהאםיי

פתרןנןתלךתיתןהיאבמדןיקהעןנהתתא

ןצרןתיהטעןיןתאבל ,אליהםהתכןןנתשלא

חשבתשלאפתרןנןתןנןתנןתןתיצירתיהאת

 ,שלךןלהרגליםלמחשבהמנןגדים ,עליהם

לעשןת,אפשראישפיסיתדבריםםינןצר

האנןשיהגןףמגבלןתאתמבינהלאהתןכנה

למשל,איתן,להתמןדדשקשהאןפציןתןמציעה

אבל ,הכתףעללשכביכןלהדמןתראש

דבריםלעשןת ,הדמיןןאתמגריםהפתרןנןת

שלהביצןעחללהןרכבשהןצגןבקטעים

עשןנשםימקןרימציןריםהדיגיטלייםהרקדנים

םימעןבדצילןמים ,אילןסטרטןראדןביבתןכנת

ןידיאןיןסרטפןטןשןפאדןביבתןכנת

תמןנהשלאחדיםערןציםבעלידיגיטליים

לדעת ,פרמייראדןביבתןכנתנערכןאשר ,ןקןל

אנר'לזלהפןךעתידהממןחשבהמחןלפל,ד

ןלזרןםהמןלטימדיןנית,היצירהבמרחבעצמאי

העןלםחןבקןתהמידעבאןטןסטרדןתכמןתה

 ,אמנןתשןחרישלרחבקהלאל

המשתתפים:שלדעותלקט

10 
 ,תנןעהכלבשבילפקןדןתהרבהלתתצריךיי

 ,הבסיסיהתנןעתיהמשפטאתלבנןתמתישזה

במהירןתלעשןתחןפשיאתהכךאחראבל

 ,"משפטאןתןעלהןןאריאציןתכלאתןבקלןת

ליאאנרה'יאס

ענענששוליט

ר 8ענגדוליאהנבנרוכ

הנרנועהאנר

נרן 8נרא 8הק 8בענדו

שליאפנררונונרליר

 .הס 8אלינרנווהנרכ
ונר 8הטעואבלי

אנרוצרונר 8

נרוונונרנונר 8רנר 8צ 8ה

שליאפנררונונר

 .הס 8עליחשבנר
ליענחשבהעננוגדונר

יישלירס 8וליהרגלי

ולותמחייבתשחממוההימדיטלומהבודתעוךמתהותוהתמונ

דפלהנ(ציתמא ,"ס"ל.טיגיי

THE lLLUSTRAT10NS SHOW Z10NA PELED'S "D1G1TAL DANCES", 

CREATED ELECTRON1CAL Y 

שפיסיתיןדעשאתהלמרןתהמחשבעלשראית

אפשר",איזה

שלךהסגנןןאתהמחשבעללכפןתבשביליי

הרבהןלהשקיעטביהאןתןלהכירצריךאתה

אתרימזכשמאודמשהותקבלאחרת ,עבודה

 ,"קנינגהםמרס

ותיבעיש ,קהידינמואיןממדיתדוהיאהדמותיי

 ,"פרספקטיבה

~ 
אשל,רותשוחחההקורסישתתפמםע

המשךקורסוכןדומהקורסיתקייםהבאהבשנה

םיבירושלרוביןש"עהיהאקדמרתגבמס
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יי
אשלרותמאת

מרקמווהללימפולסקיכשברטה

 ,השישיםשנותבסוף ,להקהייסדו

"להקתלהוקראו

הקלאסיהבאלט

הכריזוהםהישראלי"

עלהשםבאמצעות

להקהעלהכוונות:

בישראלשתפעל

רקדניםושתטפח

 ,ישראליםוכוריאוגרפים

עבודותיכלולשלהושהרפטואר

הבאלטשלברזלצאונכסשהו

שםשונההשמוניםבשנות .הקלאסי

המלהממנווהושמטההלהקה

כךעללהצביעכדיייקלאסי"

שקייםמהלכלפתוחשהרפרטואר

לאהםבמקרהלאהבאלט.בסגנוו

הבאלטהקת"לללהקתםקראו

רבים(אמניםימפולסקי-מרקמו"

עלשהקימוללהקותקוראיםבעולם

וימפולסקימרקמושלחלומםשמם).

איכותיתלאומיתלהקהלייסדהיה

עונהבמיטבו,הבאלטאתשמראה

מפרהבארץ,הקלאסיהבאלטלצורכי

ממנו.ומוזנתאותו

אמיתי.צורךהיהבארץקלאסיבאלטבלהקת

משנותכברכאומושרשהיההמודרניהמחול

בוהיהעדייוהקלאסיהבאלטואילוהעשרים

להקיםקודמיםניסיונותהשישים.בשנותחורג

רינה ,ארבטובהמיה(שלבאלטלהקות

עלולאואחרים)וב'גרפצאלכסנדר ,ניקובה

היחידהמקוםהיתההישראליתוהאופרהיפה,

בשנותלרקודהיהיכולקלאסירקדושבו

החמישים.

במהלךהלהקההתפתחותאתמתארזהמאמר

התפתחותרקעעלקיומה,שנותושמונהעשרים

אלוהשאלהשלבדיקהתוךבארץ,המחול

לא.ואלוהוגשמומקימיהמיעדי

 1975-1967הךאשונות,השניס

מרקמווהללימפולסקיברטההרקדניםזוג

רקדוהםל."בחוהחמישיםשנותאתבילה

ריסובאלטפוקיובאלטכמוידועותבלהקות

להקתלהקיםוהחלום ,קארלומונטהדה

 .העתכלאותםליווהבישראלקאלסיבאלט

ולהכותהביתהלחזורהזמושהגיעכשהחליטו

האופרהלבאלטטבעיבאופופנושורש,

כסולניםשנתייםרקדוהםשםהישראלית.

הזהלביתשלאלהםהתבררמאודמהראבל

שכרקיבלולאייהרקדניםימפולסקי:ייחלו.

הייתיחזרות.משמעתהיתהולאבקביעות

ושלהבאלט(שלההפקותבכללהופיעצריכה

מחליפהליהיתהלאוכשנפצעתיהאופרות)

פצועה.כשאנילהופיעלהמשיךצריכהוהייתי

בתיםלנקותאצטרךאםגםלעזובהחלטתי

האופרהאתלעזובהחליטו-1967בלמחיה".

להקהולהקיםפיליפדהאדיסשלהישראלית

משלהם. 12 
יוליהפקידבתלסקיימפוברטה

8ERTA YAMPOLSKY AS JULIET 

שנותבתחילתכברשנוסדענבל,מחולתיאטרוו

הלהקותרובאךכולם,אתהקדיםהחמישים,

הקימושבובעשורהוקמובארץהממוסדות

באותהממשלהקתם.אתומרקמולסקיימפו

הצעירההאחות ,דורבתלהקתהוקמהשנה

 ,)-1964ב(שהוקמהשבעבתהבוגרתללהקה
למחולנוספתבתלהיוולדעמדהגעתווובקיבוץ

 .) 1969 (הקיבוציתהלהקה-המודרני

אביבתללידמקוםחיפשוומרקמוימפולסקי

הבאלט"להקתאתוייסדואותםשיאמץ

עובריםהיויוםמדיחולוו'!שלהקלאסי

יודאיקוורבקהזיורותאתואוספיםבמכונית

לעשותונוסעיםהאופרה)אתאיתם(שעזבו

ידביתשלקטנהעץבמתעלוחזרהשיעור

גדולהלבמהעברוחודשיםמספרכעבורלבנים.

האולםמנהל .קוגל)(שדרותרינהבקולנועיותר

מדלתנכנסיםייוהיינותשלום,מהםגבהלא

כדיאחתנורהמדליקיםחשו,ךלאולםאחורית,

פותחיםלהוצאות,האולםבעלאתלהכניסלא

אתמחברים ,ואוויראורקצתשייכנסדלת

ממנושפעובדיחותשיעור.נתווהללהטייפ

אחרילסקי.ימפומספרתהרבה",וצחקנו

שניעשומתלבשות,היוכשהבנותהחזרות,

כלהסיעוכךאחרבחטף·חזרותהלהקהמקימי

הביתה.רקדנית

ימפולסקיללמד.חייביםהיולהתפרנסכדי

בתישנישלההתעמלותבאולמיחוגיםפתחה

הלימודים,שעותלאחרגו,ברמתעממייםספר

לימדהשהיאמבוקשיםכךכלהיווהם

בכלשעותששבשבועפעמיםארבע

הספרלבתיכתמורהפעם.

חדראתלרשותהשהעמידו

הכינההיאההתעמלות

התלמידיםעם

השנהסוףמופעאת

להעמידצריכה(ייהייתי

 ,'חבכיתהנוערעםריקודים

היהוזהלרקוד,רוצהלאשבעצם

דיהיינוהכלבסךאבלקשה,

לנוהיהשלאלמרותמרוצים,

 .משלנו")מקום

 "חולוובאלט"להקתשלהבכורה

לאבאולםהקר 1967בינוארהתקיימה

ייפה-דה-קאטר"אתכללהרפרטוארמוסק.

בשםמרקמושלכוריאוגרפיה ,דוליושל

גול,דאנטוושללמוסיקהייאינטרפליי",

קישוט"ו"דווויוליה"יירומיאומתוךודואטים

היוהםבעצמם.רקדושהםליפאר 'סרגשל

מופעוהכינוכספיתלתמיכהנואשותזקוקים

ישראלאמריקהתרבותהקרולראשמיוחד

לאהםאךחולוו.עירייתולראשסמולאס,דאז,

בהוצאהותאורהאולםשכרנויי :לבכורההגיעו

כלהבמה,עלחיכינושעותעבורנו.גדולהכספית

צילצלנו .הגיעלאאיש .מחדשהתחממנופעם

למרלקרוארצתהלאוהמזכירהלקרו

משרדידרךעברנוהביתהחזרהבדרךסמואלס.

לואמרתיאיתו.לדברוהתעקשתיהקרו

היהולפחותלהוצאותנכנסושעות,לושחיכינו

שהיהמהכללהגיע.בכוונתושאיולהודיעיכול

להיכנסלאלךאמרתי :היהלילאומרלו

ובכיתי'!למטהירדתילהוצאות.



הקלאסיהבאלטלהקתאתלשןןקקשההיה

אתסילןקחהיןהשבןעבסןפיחןלןן.של

חמןש ,מרקמן .אןלמןתןמחפשיסהמכןנית

בתקןןהתרבןתרכזיעסנפגשהיהבביקןרןת,

 ,להןפיעסןףסןףכשהתחילןהזמנה.לקבל

גדןלהלחשיפהזכןןהסיפהאןתסקיבלהקהל

 .בעיתןנןתןאןהדת

ץפרןלערבנקבעהתיביאבהתלהבכןרה

כברהגבריסיל.יהחבבית ,מיסיהששתמלחמת

ןיאןאזללהאתיסןישיגפחדנן l/ןמגןיסיסהין

החזרןתאחריהביתהחזרנןיןסכל .הןפעה

לשמחתס . l/שלןהגיןסצןהגיעאסלראןת

סיבנשכיאס ,זאתבכלמלאהיההאןלס

שלןסיהגצןחיכההביתהכשחזרןןרקבלב,ד

הגיעהאביביתהתללבכןרההדלת.עלמרקמן

המןדרניהמחןלשל(הגןרןקראןסגרטרןד

 .)ץבארןהארבעיסהשלןשיסשנןתשלהאירןפי

להאשלא ,סיאחרכמןןשלא ,אןתסעןדדההיא

שי I/ץ.לארחןזרמצליחזןגפתאןסמהאןתס

ךשילהמןעליכסטןביסאתס ,אמיתיןיגרעכאן

[המחןלהמןדרניהמחןללצעריהלאה.

לאישאנןןןיבכהןלךהגראהמי]האמריקאי

באלטמעדיפהאניממנן.חלקלהיןתרןצה

 . l/המןדרניהמחןלפניעלממןצעקלאסי

סמןיהאמנןתיתליןעצתהפכההיאלבקשתה,

שבדרך.הלהקהשל

היהיםקלופמיומוקמזשלחלומם

תיותינאתילאומלהקהםךייל

ונהעטנו,ינמטלהנאאתשמואה

נאוז,יהקלאםטלהנאילצוונ

ממנוומוזנתאותומפוה
ןתידנקרצירפן ,מחדשהתארגנןהמלחמהאחרי

ןרןאתלקחן ,רייס)ןנןריתקןשט(דליהנןספןת

הצטןפפנןכןלנן I/מכספס.אןלמןתןשכרן

תאןסידרהמזןןדןתאתהןרידהלל ,במכןנית

 , l/השמלןתאתןגיהצתיתפרתיןאניהבמה

ג(מפולסק(רטהבכור',ל(דר",ייגורה
קנ(נגהםוקוו(ןקוגלאורנהרקדנ(ם,

 ,"בההזרשעםערהעהגיי

סק(ובאלסקעמ(נור',כ

וראגב(עקם,וצ(ל

, " THE GIRL WITH THE GOLDEN HAIR ' 

CHOR.: NAOMI ALESKOVSKI 

דגוןגד(צ(לום,

GURRELIEDER' ,CHOR.: BERTA YAMPOLSKY ' 

DANCERS: ORNA KUGEL, KEVIN CUNNINGHAM 



נתנהלאחןלןןעירייתאךימפןלסקי.מספרת

ארןכןתהיןןהנסיעןתהמיןחלתהתמיכהאת

קןמהשכרן ,אביבלתלעברןהםת.ןןמתיש

 ,עץרצפתןבנןשטריקרברחןבפרטיבבית

ןהשכניםרעדההרצפהקפצןכשהרקדניםאבל

לעזןב.נאלצןהםהתלןננן.

רןיהבהלמקןםממקןםהתכןפיםהמעברים

ימפןלסקימשלהם.ביתשלהחשיבןתאתלהם

מרתףלרכןשלהםשיעזןרמאביהביקשה

העירבצפןןרחןקמקןםאזהמדינה,בכיכר

עץרצפתהתקינןשןב .להתפתחהחלשרק

פתחנן . 1970ב-היהזהיילעבןד:התחילןןשןב

 .הארץמכלהגיעןתלמידיםןמאןתבי"ס

תמיכהקיבלנן .רקדניםחמישהמנתההלהקה

הספיקןשבקןשילשנה,לירןת 2000שלסמלית

עןדדהההכרהעצםאבל ,אחתצנןעהלהפקה

 ."אןתנן

עצמםהם .הרפרטןאראתלהרחיבהזמןהגיע

ליןצריםלפנןתחייביםןהיןיןצריםהיןלא

היןןלאכמעטישראליםכןריאןגרפיםכי ,מחן"ל

לאןבןןדאימןדרניבמחןללא ,שניםבאןתם

התמשךבארץהיצירתיןבשיהקלאסי.בבאלט

המחןלןעןלם ,ןהשבעיםהשישיםבשנןת

הטכניהכליבבנייתהתרכזכןלןהישראלי

מרתה(בטכניקתהרקדןשלןהןןירטןאןזי

האירןפילמחןלריאקציההיתהזןגראהם).

עלדגשהןשםשבן ,-1964-1920בבארץששלט

לריאקציהאךהןזנחה,הטכניקהאבלהיצירה

יכןלתלגבינחיתןתשלתחןשההתלןןתה

ןהלהקןתמקןמיים,יןצריםשלהיצירה

מיביניהןהתחרןשבע,ןבתדןרבתהמןבילןת,

ל."מחןמפןרסמיםכןריאןגרפיםיןתרתביא

לכןריאןגרפיתפנןמרקמןןהללימפןלסקיברטה

שיצירתהשאראאנין'גהצרפתית

" LES LIENS " ,הרשימההקשרים)(הכבלים

למימןןמלגהקיבלןהםבבריסל.קןדםאןתם

חדרלהשכרןןמכספםשלההטיסהכרטיס

שלןשהבתןך .בן-יהןדהברחןבזןלבמלןן

ןעבןרהדןאטאתהעמידההיאשבןעןת

 ."יישאקןנהאתיצרההקבןצה

רקדניםלשבעההלהקההתרחבהבהדרגה

 "(ה:ו(((ר(מ(א("ב(מפ(:וסק((ברטהמרקמוה:ו:ו

AND HILLEL MARKMAN ץLSK סAMP ץBERTA 

" AND JULIET סME סIN "R 

צוויהיהנאוץיקלאםנאלםנלהקת

מושושהיהיהמודונהמחול .יתיאמ

ואילוםיהעשומשנותננונאז

חווגנזהיהעדייזיהקלאםהנאלם

קודמיםונותיםינהשישים.נשנות

פה,יעלולאנאלםלהקותםילהק

המקוםהיתהשואליתיהוהפווהא

היהנוליקלאםיוקדזשנודיחיה

שיםיהחמנשנותלוקוד

אתלמלאבקןשימייסדיהנתקלןשאזאלא

החלןהןןתיקיםמהרקדניםחלק .השןרןת

ןלאנןסדרקשלהםס"ביה ,לפרןשבינתיים

שלבביה"סןגםרקדניםלהםלספקיכןלהיה

 ,יןתרמןקדםשניםשלןששנןסד ,דןרבתאןלפן

בלבדמןעטיםמתקדמיםתלמידיםהין ,-1967ב

 ,דןרןבתשבעבבתלרקןדשאפןןרןבם

שבעבתהברןניתידיעלבנדיבןתהמסןבסדןת

המןריםמיטבבהןןשלימדןרןטשילדדה

לבסןףשנמצאהפתרןןבעןלם.ןהכןריאןגרפים

ןקנדה,ב"מארהיהןדיםרקדניםיבןאהיה

הסןכנןתבזכןתהתאפשרןהןא

דמיאתששילמה ,היהןדית

ןאתהדירהשכר ,הטיסה

הרקדניםשלמשכןרןתיהם

הראשןנים.בחןדשים

לצןרךב"בארהשהןתםבזמן

הגיען ,יהןדיםרקדניםאיתןר

יןרקהניןשלהןפעהןראןספרינגלסרטןגה

בלנשיןשלקיץ"לילייחלןםעםבאלטסיטי

ייהצגנןפרל.ןסןזאןןיללהאדןארדבביצןע

ןקיבלנןהישראליהבאלטכמנהליעצמנן

אחריבאןלם.טןביםהכיבמקןמןתכרטיסים

הקלעיםמאחןריאלללכתהתביישנןהמןפע

תןדהמכתבכתבנןרקאז ,בלנשיןאתלברך

סיפרהשניםכעבןרימפןלסקי.מספרת ,נלהב"

כךןאחרבלהקהסןלניתאז-ניריפטלהם

אתשלימדה ,בעןלםבלנשיןשלשגרירהמעין

-רןצהשהיהכפישיבןצעןןהשגיחהריקןדין
זכהןמאזבלנשין,שלללבןנגעשהמכתב

ביןןקיבלמצדן,מיןחדליחסהישראליהבאלט

 .בחינםמשלןיצירןתהיתר

שבעהעםב"מארהחזרןןמרקמןימפלןסקי

פמלההיתהבהםשהבןלטתעןלים,רקדנים

תשעההלהקהמנתהאיתם,יחדןכ,ךאןסרמן,

פניה.הלהקהשינתהקסםכבמטהרקדנים.

אבלדרגןת,בכמהעלתההטכניתהרמה

בשפההתנהלןכברןהחזרןתהשיעןרים

הןזמןהעןליםהרקדניםבעצתהאנגלית.

ןהןאבןלינגרטןדהאמריקאיהכןריאןגרף

 . " STILL POINT "היצירהאתהעמיד

אחרייימידמרקמן:הלל

הבאלטאתשהעמיד

יןםמלחמתפרצה

ןחששנןכיפןר

שהרקדנים

יקןמןמחן"ל

אבלןיברחן,

נשארן".כןלם

הרפרטןאר

להתרחבהמשיך

עבןדןתהזמינןןהם

הכןשימהכןריאןגרף

סאגאן,הילג'ין



'מפולסק'ברטה ,'כור'מפוכ'ות",סואר'אצ'ותייג
אוסרמופמלה ,שוגרמו'צ'רדרכ'ס,רקד

וראגב'עקצ'לוס, ' C-בהמפוניסייי

לכש'ובג'ורג'ור',כ

• IN C ץMPHON ץS " 
ז CHOR.: GEORGE BALANCHINE 

," MPHONIC VARIATIONS ץS " 

 CHOR.: BERTAץ AMPOLSKץ

DANCERS: PAMELA OSSERMAN AND RICHARD SUGERMAN 

מקובלמאודוהיהבישראלשניסמספרשבילה

שילובעלהתבססושלוהעבודותבארץ.

קאתריןבסגנוןאז'וגקלאסיבאלטטכניקת

עבודותשתיהישראלילבאלטיצרהוא .דאנהס

כמה ,)"החיוורהלוטוסו"פרחהמתוק"(ייהכאב

ועבודהשבעולבתהקיבוציתללהקהעבודות

ככלות",ייוהיה ,ביותרהטובהעבודתואחת,

עסוגסכיפור.יוסמלחמתבעקבותדורלבת

 .בקשרהישראליהבאלטנשארשאראנין'ג

שלהכספייסלקשייסקשובההיתההיא

 .נוספתעבודהלהותרמההלהקה

" REPETITION DE PHAEDERE " ,שהעמידה

ברטה .ווילסמהסדלרסאיטוןאןהרקדנית

הראשונהעבודתהאתיצרהימפולסקי

סזרשללמוסיקהסימפוניות",ייואריאציות

להקלשביקשמרקמן,הללשלבעידודופרנק,

היהייזה :לסקיימפו .זריסביוצריסהתלותאת

המרכזייסהרקדניסואחדמתחילההייתי .קשה

אתוהמרידחיבל ,ביהאמיןלאבקבוצה

כשסיימתי .לנהוגאיךידעתילא .נגדיהרקדניס

מאז .שליהאחרונההעבודהתהיהשזוחשבתי

בנאמנותהכוריאוגרףתלויכמהעדהבנתי

תהליךאבלטובותהיוהביקורות ."הרקדניס

בוטוודהביעהאניניתהתללננווה

ושלאאותם,עודדההיאקואוס.

פתאוםמהשאלהלאאחוים,נמו

נאזישיילאוז.חוזומצליחזוב

ועלינםםיטונאתםאמיתי,בועיז

הלאהיילהמשיך

ימפולסקיוברטהטראומטיהיההיצירה

כלקודסעצמהלראותלהמשיךהעדיפה

 .ראשיתורקדניתאמנותיתכמנהלת

מקוסהיההראשונההתקופהבסוף

תמיכהללאשהוקמההלהקה, ;לאופטימיות



 ,שנ"המערכה !!!ו:!ז(!כיי

 !פךו (פו:! :!כור

 ,זוסמןמרשה,דרורארזרקדנים,

מןאנרותום, 7צ'

"GISELLE" 

CHOR.: PERROT 

DANCERS: MARCIA ZUSMAN 

AND EREZ DROR 

שרדהרקלאממסדית,

היה ,התפתחהגסאלא

לחזרותמשלהביתלה

זהבשלבפורח.ס IIובי

אמנסהתבססההיא

רקדניסעללחלוטיןכמעט

זואבלל, IIמחוויוצריס

ההתחלה.רקהיתה

להגיעהחלובינתייס

למופעיס,הזמנות

אוהדתהיתההביקורת

אולמות.מילאוהקהל

 1985-1975בגרות,

הוזמנההלהקהכאשרהחלחדששלב

ההזמנה .-1975בישראלבפסטיבללהשתתף

יותרשחשובמהאבלביכולתה,הכרהסימלה

לחשוב IIהאומץאתלמייסדיהנתנההיא

ימפולסקי:בלנשין.אללפנותולהעז IIבגדול

II ,והללשכזאתלחגיגהלהביאאפשרמהחשבנו

הייתי'סרנדה'.אתמבלנשיןשנבקשהציע

אבל ,לנולענותאפילויטרחלאשהואבטוחה

חיובית".עקרוניתתשובההגיעהשבועייסתוך

שפטבכךהעבודהמתןאתהתנהרקבלנשין

הוזמנההלהקהנאשוהחלחוששלב

 .-1975בישואלבפסטיבללהשתתף
אבלבינולתה,הנוהםימלהההזמנה

למייסויהנתנהיאהותוישחשובמה

ולהעזבנוול""לחשובהאומץאת

בלנשיזאללפנות

ראויההיאאסותחליטהלהקהאתתראהנירי

עוררנירישלבואהעבודותיו.אתלרקוד

שנקבעבתאריךותקווה.חששהתרגשות,

מטעס ,שלההראשוןהמופעאתנתנההלהקה

(ייחששנובלודאורליבקולנוע ,לעסאמנות

וניריבאלט"),לראותרגילשלאעויןמקהל

הקהלאתוהחזיקהבאיחורלמופעהגיעה

ייכשנחלצהמרקמן:מתוחה.בהמתנהוהרקדניס

לחצתילבמה,רצתי ,התעופהמשדהמהפקקיס

נירישלהדיווח .התחיל"והמופעהטייפ,על

הדגישה"היא(ימפולסקי:אוהדהיהלבלנשין

המיוחדוהסגנוןהבהונותעבודתאתלטובה

והיא ) IIהלהקהשהקרינה

מיצירתוהתרשמהכךכל

הכאב II (סאגאןשל

אותהשהזמינה ) IIהמתוק

(באלטלהקתהעבור

ציריך)·

/ ) , 

 'י' .

 IIסרנדה IIאתלבצעכדי

אתלהרחיבצריךהיה

נפתרההבעיההלהקה.

מרקמן:מספרבפשטות,

II פאמלהאתשלחנו

והיאב IIלארהאוסרמן

הצורך .רקדניס"הביאה

עדל IIמחורקדניסלייבא

נבעהשבעיסשנות

בבאלטשדבקמהדימוי

להקהשל-הישראלי

בתנאיסהפועלת

למחצהמקצועייס

בארץלשרוד.והנאבקת

רקדניסשלדורצמחכבר

אולפןחניכירובסטוביס,

מודרניבמחולדורבת

אה ,קלאסיובאלט

 "הרמוניוסיי

סקי 7ימפוברטהבור',

ורזיניברונוקינג, 7ונדירקדנים,

" HARMONIUM " 

CHOR.: BERTA YAMPOLSKY 

DANCERS: WENDY LUCKING 

BRUNO VERZINO 



לקלןטיכלהלאכברדןרבתשלהקתלמרןת

הבאלטרקדניןת),(שלהרבההיצעאת

 .מןשכתאלטרנטיבהעדייןנחשבלאהישראלי

אחדמצדכן,אםהפ,ךל IIמחןרקדניםייבןא

לפגןםהחלהןאשנימצדאבלןזןליעיללפתרןן

משןםבעיקרישראלית,כלהקההלהקהבדימןי

בארץ·נשארהעןליםמהרקדניםקטןחלקשרק

חזרןבלהקה,ןידעניסיןןשצברןאחרירןבם,

מרכזייםתפקידיםןמילאןהמןצאלארץ

שם.בלהקןת

דהןפה IIסרנדה IIאתןהעמידהלארץחזרהנירי

קרןבמימןןימים,בשלןשהאגןן""מתןך

מהנכןנןתשהתרשמהישראל,אמריקהתרבןת

ישראלית.ללהקהמשלןעבןדהלתתבלנשיןשל

הגדןללחשבןןחיכןהישראליהבאלטמנהלי

הגיעלאמעןלםזהאךעבןדןתין,עבןרמבלנשין

נןספןתעבןדןתעלאחריםחשבןנןתלאןגם

השנים.במרןצתממנןשהתקבלן

ישראלפסטיבללקראתשנייהבכןרה

הכןריאןגרףהישראלילבאלטהעניק

 ,באך"אלקטרן IIעםבלאסקהפליקס

הןנינגןמטההרקדניתשהעמידה

בתפקידביצירהןהןפיעהמדנמרק

הפתיעאלהבכןרןתבשתימצןידמרכזי.

ןהקהלהביקןרתאתהישראליהבאלט

הבאלטהחלה.חדשהתקןפהלטןבה.

אפילןןהיןמקצןעית,כלהקההןכרהישראלי

להקתקמהשבישראלהןאשנסשהתבטאן

בפסטיבלההצלחהקלאסי.באלט

דימןיאתהעלןהביקןרתןתשבחןת

הרקדניםבעיניגםהלהקה

פאמלהלצדןכ,ךהישראלים

הסןלניםזןסמן,ןמרסיהאןסמרן

בתןכניןתמןפיעיםהחלןל, IIמחן

שלשמןתגםהישראליהבאלט

מרכזיים,בתפקידיםישראלים

דרןר,ארזפז,נירהביניהם

ידלין,ןנעמהגילאיריס
השמןניםשנןתןבתחילת

ןןנדיקןגל,ארנההצטרפן

הזמןשעםלאקינג-שפירא,

 .לסןלניןתנעשן

הבאלטשלהרפרטןאר

במהירןת,התרחבהישראלי

עלכןלןהתבססשעדייןאף

לאזינייןסף .זריםיןצרים

המנדרין IIאתללהקההעניק

הבת IIן ) II (1976המןפלא

הגיעהןא .) II (1977הסןררת

קשריבעקבןתלארץ

צרפתישראלתרבןת

אבלשבע,בתללהקת

,ו,כוה"יירומיאו

ימפו:וסקיברטהכור',

(יו:ויה)יד:ויןנעמהרקדנים,

יעקוביוגור'ורג'ג

" AND JULIET סME סR " 

R,: BERTA YAMPOLSKY סCH 

DANCERS: NA'AMA YADLIN 

BY סRGINA JAC סGE 

היכתמללאשהוקמההלהקה,

נםאלאשודהוקלאת,יממסד

לחזוותמשלהניתלההיההתפתחה,

התנססהיאהזהנשלנפווח,וניייס

וקדניםעללחלוטיזנמעטאמנם

וקתהיהזואנלמחוייל,וצויםיו

להניעהחלונינתייםההתחלה,

היתהקוותיהנלמופעים,הזמנות

ולמותאילאמוהקהלוהדתא

לבאלטהןעברןהןאלההתאיםלאסגנןנן

עןדהכירן(שאןתןטרנצ'רןרןברטןהישראלי.

אתהעלהפיליפ)דהשלהאןפרהמתקןפת

II אלבהברנרדהביתII , אתיצרשפרלינגהיינץ

II 11אןפןס שןסטקןביץ,שללמןסיקה ) 1977 ( 35

באלט)י II (1978הפרפר IIאתהעלהלמבןראל

"זןמרקמן:איילי.אלןןיןללהקתנןצרשבמקןר

מןסיקהעםפראית,נית,צבעןעבןדההיתה

מכתביםקיבלנןןבעקבןתיהאלקטרןנית

להקהאנןאםשנחליטהמינןיים,מקהלנזעמים

 .יפהעבןדההיתהחבל,מןדרנית.אןקלאסית

היהזהמשחזריםהיינןאםהיןםאןלי

 . IIמתקבל

חלהשמןניםןתחילתהשבעיםשנןתבסןףרק

מקןמייםיןצריםכלפיבגישהכללישינןי

להןפיעהחלןישראליםיןצריםשלןעבןדןת

שלבזהכמןהישראלי,הבאלטברפרטןאר

בארץהמחןלחןגי .אחרןתישראליןתלהקןת

שרקהאמןנהןעלהביטחןןחןסרעלהתגברן

בתבלהקתמקצןעיים.כןריאןגרפיםשיל IIבחן

שלמהפךעברמקןמייםליןצריםהיחסשבע

זרים,מנהליםלהעסיקהפסיקההלהקהממש.

עליהןלהעמיסקצרהלתקןפהלבןאשנהגן

לטפחענייןכללהםהיהןשלאמשלהם,עבןדןת

השבעיםשנןתבסןףליצןר.שמבקשיםרקדנים

מאשרהללהקהיצירןתהזמיןלןטמןקאי

ןישראליםןרדייאירירןשלמי,רינהאלקיים,

רןמנןכשמשההשמןנים,שנןתןבתחילתאחרים,

זהתהליךשבע,בתשלהאמנןתילמנהלהתמנה

נכבדחלקכהןנתןבתקןפתלשיא.הגיע

הלהקהרקדניידיעלנןצרמהרפטןאר

גדןלןתהפתעןתהיןלא II(רןמנן:

היןלאהעבןדןתאבללטןבה.

מאלהרעןתאןטןבןתיןתר

מחן"ל").הכןריאןגרפיםשל

הקיבןציתהלהקהגם

עליןתרלהסתמךהחלה

מקןמיים.יןצרים



ןלכןריאןגרפיההישראלילבאלטןאשר

אתיצררייטר,סןפרדןמי-ישראלית

הכןריאןגרפית .) 1976 (יירןמנסןת"

שלהבןלטןתמהדמןיןתאלסקןבסקי,נעמי

בשנןתבארץהאירןפיהמןדרניהמחןל

אחרילארץחזרהןהחמישים,הארבעים

להקתשלבביה"סשניםששןיצרהשלימדה

לבאלטיצרהןהיאהפלמי,המלכןתיהבאלט

חדשים"ייצליליםאת-עבןדןתשלןשהישראלי

יפתח"ייבתןאת ) 1979 (ייניגןדים"את ,) 1978 (

הבאלטאיפשרזןבתקןפהכן,כמן .) 1981 (

לעשןתמהלהקהרקדניםלמספרלראשןנה

דינהספר.לבתילתןכניןתכןריאןגרפיןת

 ,) 1980 (ןהזאב"ייפטראתיצרהלאסקה
"ליזיאתסןבןלרןזאליןמיסטרסהבאלט

ייקןפסתאתדרןרןארז ) 1980 (בןרדן"

בתמלהקתרקדניםשניגם .) 1983 (החלןמןת"

-הישראליהבאלטעבןרעבןדןתיצרןשבע
 .) 1976 (רןבינס"לג'רןםיימחןןהאתשריריעקב

 "חןלייזכרןנןתאתיצרקןלבןאמיר-1985ב

לעשןתןביקשבלהקהרקד(ייקןלבן

לרקןדשימשיךבתנאיהסכמנןכןריאןגרפיה.

אןתנןעזבהבכןרהאחריהסכים.ןהןאבלהקה

ברטההעבןדה").אתהןרדנןבןגד.חיילכומ

שלההשנייההכןריאןגרפיהאתיצרהימפןלסקי

החלהןבהמשך ,) 1978 (שןפן"שלייןאלסים

בקביעןת.ליצןר

שהמנהליםהממןסדןת,בלהקןת

יצירהבעידןדראןשלהןהאמנןתיים

בתבחשיבןתן,ראשןןיעדמקןמית

בשניםצמחןהקיבןצית,ןהלהקהשבע

המחןלבסגנןןיןצריםשלדןרןתאלה

החלןהיןםשלהיןצרים(רןבהמןדרני

אןלםאלה),להקןתבשתידרכם

הזההתהליךהישראליבבאלט

לעןדדיירצינןמרקמן: .נקטע

ישראליםכןריאןגרפים

היןאלהאבליפןתהיןןהעבןדןת

מיצינןמןדרנים.כןריאןגרפים

פירןשהלאה"ןהלכנןאןתם

להתחילהיההלאה"ה"ללכת

שלהברזלצאןנכסיעםלהתמןדד

יצירןתלהזמיןלהמשיךהקלאסי,הרפרטןאר

אתןלטפחמבלנשין,בעיקרמחן"ל,

שלהביתככןריאןגרפיתימפןלסקי

הלהקה.

I1 ודר"גורה';, 

כסןליימפוברטה ,'כור

גרשמןנינהרןלדניס,

ןלנינגהסוןלווין

דגוןגדיציכוס,

"GURRELIEDER" 

CHOR.: BERTA YAMPOLSKY 

DANCERS, NINA GERSHMAN 

AND KEVIN CUNNINGHAM 

הבאלטהחלה,חדשהתקופה

מקצועית,כלהקההוכוהישואלי

הואשנסשהתבטאואפילווהיו

קלאסי,באלםלהקתקםהשבישואל

ותשבחותבפסםיבלההצלחה

נםהלהקהוימויאתהעלוהביקוות

הישואליםהוקוניםבעיני

מחןלןתיאטרןןדןרבתלהקתשבע,בתלהקת

שנןתמראשיתבעןלםסיןריםערכןכברענבל

הבאלטשלתןרןהגיע-1977ןבהשבעים

עםהןפיעההלהקההראשןןבסיןרהישראלי.

ןלאזינישפרלינגהיינץסאגאן,שלעבןדןת

מארה"ב.אןרחיםרקדניםהיןןהכןכבים

מנןסים,ןלאמפןחדיםכךכלהיינןיימרקמן:

התןפרתןאתסאגאןאתלארה"בשלקחנן

התלבןשןת.אחתתיקרעןחלילהשחסלמקרה

אתהרשיםלאסאגאןשלהג'אזסגנןן

אתשינההןאחזרהכלןלפניהאמריקאים

התןפרתןאתאןתןשמנןמסןיםבשלבהריקןד.

למשל,תקלןת.עןדהיןלארץ.חזרהמטןסעל

אתבסיןרשרקדסימיןנןב,הןןתיקהרקדן

לקח ,'הסןררתב'הנערההזקןהטןחןתפקיד

אתלב.התקףןקיבלממריציםכדןריםבטעןת

סןבןלרןזאליןמיסטרסהבאלטמילאהמקןמן

להכשהןדענןשבץןקיבלהכמעטהיאןגם

אמנם,נמשךהסיןרזאת."לעשןתחייבתשהיא

אתלהקיםצריכיםהיןלארץכשחזרןאך

זה(ייסיןרמרצןנםעזבןחלקמחדש.הלהקה

(ייבסיןרפןטרןחלקנפילה"),ישכךןאחרשיא

מעטרקדן"),כלשלהאמיתיהאןפימתגלה

נשארן.

הצלחה.היה ) 1981 (השניהסיןרזאת,לעןמת

יןרק·בניןהןלבקרנגילמןפעהגיעבלנשין

למןסיקההטייפעללירעדןייהידייםמרקמן:

חששתיכיגמןרהייתיהמןפעאחרייסרנדהי.של

מסןגלהייתילאהביצןע.אתאהבלאשאןלי

אבללמלןן".ןהלכתיהפניםלקבלתללכת

שבחיםחלקבלנשיןהמןפעשאחריבמסיבה

יקבלבעתידשגםןהבטיחללהקה

שלןעבןדןתישראליהבאלט

מלאןהפעםהביקןרןתבמתנה.

הלבלתשןמתלרעננןת,שבחים

האנסמבללעבןדתלפרטים,

 "סרנדהייביצןעןלסגנןן.הטןבה

יצירןתיהןכןרביםלשבחיםזכה

הלהקה,חןלשתימפןלסקי.של

ברקחןסרהיההביקןרת,לדברי

כןכבים.שלןירטןאןזי

סיןרשלשבןעןתשישהאחרי

לדרןםהמשיכןבארה"ב

התקייםבצ'יליאמריקה.

ןבפרסבינלאןמיפסטיבל

הטןבההזרההכןריאןגרפיה

שלעבןדתהזכתהביןתר

ייןאריאציןתימפןלסקיברטה

שןדרהבאלטדבןז'אק".

היהייזהמרקמן:לחןף.מחןף

רקדנים 25נהדר.סיןר

תשעהשלסיןרהשלימן

מבלישבןעןת

הןפעהשהחמצנן

ערכה-1984באחת."

גדןלסיןרהלהקה

ןבארה"בבקנדה

ןהשתתפה

היןקרתיבפסטיבל

ברג'יןבאיטליה,

 .אמיליה

שלבעיצןמן

הצמיחהתהליך

נןכחהשןבהזה



-1979ב-משלהביתשלבחשיבותהלהקה
המדינה.בכיכרהסטודיואתלעזובנאלצו

שנירכשהביטוח"חברתימפולסקי:

שאנומכתביסלהגיעהחלוופתאוספנטהאוזיס

הלהקהמהמקוס.אותנוזרקורועשיס.

נסענויוסומדימסחריתפז'ובמכוניתהצטופפה

ס"ביסירני.נצרשבקיבוץהחדשלתיאטרון

חשךעולמנועבר.לכלנפוצווהתלמידיסנסגר

הועמדלעירייהחוזרותפניותבעקבותעלינו".

אנטיגונוס.ברחובהתעמלותאולסלרשותס

וגסס IIביהקימושובעץ,רצפתהתקינושוב

נפשותינועלהתחננו II (להתפנותלהסהורומשס

לאהתפרק.ביה"סלדבר.מיעסהיהולא

כךכללמקוס.מתקרבתלאאנימאזהאמנתי.

הבאלטנדדוכך .) IIזאתלשאתהיהקשה

והשאירלשניאחדהתעמלותמאולסהישראלי

עתקהוןעלתהשהרכבתןעץ,רצפותבעקבותיו

אילמות.כמצבותללהקה,

 ,השנייההתקופהבסיוס ,הקשייסלמרות

 ,ובעולסבארץלהכרהזכההישראליהבאלט

הכר.לבלילוטשוהטכניתורמתווסגנונו

מיובאיסברקדניסבעיקראוישהעדייןהלהקה

לצדוכלל,מגווןהיהשלההרפרטואראך

שליצירותזריס,פיסאוגרכורישלעבודות

כוריאוגרפיסכמהשלימפולסקי,ברטה

א,ך .הלהקהרקדנישלואחדותישראליס

יוצריסעידודתהליךהישראליבבאלטכאמור,

נקטע.מקומייס

וכשלונותהצלחות

ההישרדותותושייתהמסירותשבכוחנראה

ימפולסקיוברטהמרקמןהללמימשושלהס

לעצמסשהציבומהמטרותמבוטללאחלק

השלושיסההולדתיוסלפנישנתייסוללהקתס.

סולניהטוביס.רקדניס-35כמונההיאללהקה

הסואיל,ךהשמוניסשנותמאמצעהבולטיס,

נינהקוגל,ארנהידלין,נעמהלאקינג,וונדי

 .ורזינווברונוסבליפטרקנינגהס,קוויןגרשמן,

ב IIמארההעוליסהרקדניסשלמקומסאת

בעיקרחיזקווהסהעמיס,מחברהעוליסתפסו

בלהקה.הרקדניסשלהגבריתהמצבתאת

לאמנויותבמשכןהיוסמופיעהישראליהבאלט

להיותיוזמןשהואמייסדיותקוותאךהיוקרתי,

שוכריסוהסנכזבההמשכןשלהביתלהקת

נמכריסהמופעיסכל .מלאבמחירהמקוסאת

בוקרבמופעימבוקשתמאודוהלהקההיטב

שמחייבותתובעניותענקהפקות-ספרלבתי

 IIהאגוזיסמפצח IIכמומלא,בהרכבהופעה

הלהקהסיוריבעקבותבביקורות . IIסינדרלה IIו

עסלהתמודדיכולתהלשבחמצויניסל IIבחו

והאסתטיקההרומנטיקהבלנשין,שלהיצירות

הישראלי.הבאלטוסולניימפולסקיברטהשל

בתחומיסכשלונות,ישההצלחותלצדאבל

שרקדניסלביתהלהקההפיכתכמוחשוביס

בפעילותהשתתפותבו,לרקודישאפוישראליס

הלהקהלמסגרתשמחוץהקלאסיהבאלט

שנותמאמצע .ישראליםיוצריםוטיפוח

מורכבהלהקהשלהרפרטוארעיקרהשמונים

זריסיוצריסלצדימפולסקי,שלמכוריאוגרפיות

 .בלנשיןובראשסבודדים

רציניתדרךכברתעשתהלסקיימפוברטה

מוכשרתככוריאוגרפיתוהתגלתהכיוצרת

 HfLLEL MARKMAN AS ROMEOרומואודובתפקוממרקהלל

דורלבתסטודיות,שלושההקיבוציתללהקה

לבאלטואילושנייסשבעולבתארבעה

עומדלאהואוגסבלבדאחדהישראלי

בומתחלקתהיאכיערבעדמבוקרלרשותה

להתחילנאלצתבשבועפעמיסושלושס IIביעס

איךכשרואיסהצהרייס.בשעותהשיעוריסאת

עלובבבנייןהתעמלותבאולסעובדתהלהקה

ישלהוציא IIהפתגסאתמביניסס IIביהבחצר

לדברמהאיןלחזרותמקוסדיכשאין . IIמאין

תלויהשעתודתהכךהלהקה,שלס IIביעל

לבאלט.במוריס

עלמתדפקיסאינסעדייןהמוכשריסהתלמידיס

לאזוכבעברשלאאךהישראלי,הבאלטשערי

המחוללהקותעסתחרותשלתוצאה

ומרקמןימפולסקיסנוביזס.אוהמודרניות

החטא II (המוריסבקנאתהאשמהאתתוליס

 ,) IIלאוהסלהקהלעשותשהצלחתישלי

לסיומישלהסהתלמידיסאתלשמורשרוציס

בלהקותרוקדיסשהסלהתפארכךואחרהשנה

להתפארמוריסאותסעליקשהלדעתי,ל. IIבחו

עדכי,הישראליבבאלטרוקדיסשתלמידיהס

שנותןהבאלטשלפרסוסאיןלי,שידועכמה

מגיעלאלמוריס"ימפולסקי: .קרדיטלהס

בקושיאומקולקליסמגיעיסהצעיריסקרדיט.

אצלנו".למדוהכל .משהויודעיס

הטלוויזיה ,הסילוןבעידןהיוס,הרקדניס

כ,ךכלונגישקרובנראהכשהעולסוהפאקס,

בעולס.למתרחשמבעבריותרפתוחיס

ל"לחוויוצאיסמעזיסשבהסהמוכשריס

לרקודהזדמנויותיותרימצאוששסבתקווה

אויוצריס,שליותררחבמגווןשלביצירות

לרכושבינלאומי,יוצרשלללהקהלהשתייך

גסלזכורישלארץ.לחזורכךאחרורקניסיון

הרקדןתלותאחתבאלטלהקתרקשכשיש

 ,אולסלהרתיע.כדיבזהוישבמיוחדגדולהבה

הסשאוזלהזמןותחושתצעיררקדןשלהדחף

מורהשלביכולתספקמטילהשאניחזקיסכה

להקהלעברלשעוטמוכשרמתלמידלמנוע

 .הנכוןמקומושהיאמאמיןשהוא

מיהבתחרותמשתתףאינוהישראליהבאלט

החשובההפעילותלמעשהשהיאארבטובה,

בבאלטצעיריסכשרונותגילויבתחוסביותר

לבאלטבסטודיותהעשייהוחשיפתקלאסי

חינסשנאתעלמדברתלסקיימפוברטהבארץ.

הסבירמרקמןהללאבלהתחרותמארגנישל

הרבהולוקחעסוקיסמאודאנו IIאחרת:זאת

ראשהתזכה,אסלתחרות.רקדניתלהכיןזןמ

ייצאהישראליהבאלטתעזוב.והיאיסתחרר

נעשיסאינסהישראליהבאלטמנהלי ."מופסד

ההמש,ךדוראתלגדלחייביסוהסיותרצעיריס

תחדלהלהקההיוסשבבואסכנהישאחרת

מחוללתאטרוןלאחרונהשקרהכפילהתקייס

 .ענבל

דווקאזהמאמרלכתובבחרתיבמקרהלא

ליסודהשלושיסחגיגותלפנישנתייסעכשיו,

אמיצותלהחלטותלהגיעזמןישעדייןהלהקה,

מקומייסיוצריסלגילוייצירה.סדנאותולבצען

מהאתלעשותהצליחושלאלאלהכבודויותר

בעבודתיכולתסכמיטבעושיסאבלעשו,שהס

הבאלטאתיוציאוהבא,הדוראתלגדלנמליס

החדשהשהרוחמאמינהאנימבידודו.הישראלי

הממסדשליותרואוהדחדשלבגסתצמיח

הלהקה.לצורכי 19ם

ובעלותהיטבבנויותיצירותלהעמידהמסוגלת

לקהלפונהשלההאמנותיהטעסויופי.זרימה

שלהעזהבוואיןהבאלטאוהבישלהרחב

 ,סיפוקלהנותנתהיצירהאוואנגארדיסט.יוצר

ריכוזיותאתומגבירההכספיהנטלאתמקלה

כיוצרתשלהההספקמרקמן.ושלשלההניהול

ברנרדה"ביתחלקית:רשימהלהלןעצוס,

 IIשסללא II ,) 1980 ("כרמן" ,) II (1978אלבה

 ,) 1981 (אק"'דבוז"ואריאציות ,) 1981 (
II 1983 ( " 1אופוס" ,) 1982 (רטו"'קונצמנדלסון (, 
II האגוזיסמפצחII ,(1985) II 1986סינדרלה) II (, 

II הנמה"היפהפייה ,) 1986 ( "שיריסלפילרקודII 

) 1987 (, II וכולס"שנייסשנייס) שנייס" ,) 1989

 IIהרמוניס II ,(1989) IIלחודאחדוכלושנייס

) 1989 (, II ויוליה"רומיאו) ולאחרונה ,) 1992

II לידר"גורה. 

שלטיפוחיותראיןלמההשאלהנשאלתושוב

איןמי?לי("תגידיאחריסישראליסיוצריס

יכולבהונותעלבעצמושרקדמירק ...אחריס

לסקי).ימפודבריבאלט",לרקדניליצור

כברמקומייוצרשלעבודההעלתהלאהלהקה

לאאחדשאףטוענתימפולסקימעשור.יותר

אנו IIמסביר:ומרקמןליצור,בבקשהאליהפהנ

 .כךגסשורדיסבקושיקיומנו,עצסעלנלחמיס

התוצאהאורחיס?".עללחשוביכוליסאנואיך

בניגודבבאלט,היצירהבתחוסמדברהיא

יותר II (מודרניבמחולהיצירתיתלפריחהקיצוני

 , IIקלאסימאשרמודרניכוריאוגרףלהיותקל

שהפיקהצבעונית,תוכנייהימפולסקי).אומרת

ההערכהחוסראתמבטאתבאנגלית,הלהקה

הישראליסליוצריסהישראליהבאלטשל

רשימתבהמופיעהעבורו.שיצרוהמעטיס

ימפולסקישלהעבודותכלשמותעסרפרטואר

ובליללהקהשתרמוהזריסהכוריאוגרפיסושל

הלהקהורקדניאליסהישרהיוצריסשמות

היולאשלהסהעבודות II (למענהעבודותשיצרו

תמונותגםבתוכנייהמנהליה).אומריםטובות",

הרקדניסשמותציוןללאמחולקטעישליפות

מנהליעסזהראיון(בעקבותבהןהמופיעיס

בתוכנייהמופיעיסהרקדניסשמותהלהקה,

 .) IIהאגוזיסמפצח IIללאחרונהשהופקההחדשה

והואמשלוביתאיןעדייןהישראלילבאלט

לשני.אחדהתעמלותמאולסלנדודממשיך



בראיןןמשתתפןתידיןדיבןר,תןךרןקדןתעיניןרוזמןליןגינטמאת

שמןרהאינהןהתלהבןתן ,פעילבאןפן

בלבד.שלןלכןריאןגרפיה מרקהוזמןהשמוניםשנותראשיתב
-מוכרובלתיצעיריוצראז-מוריס
היהמאזבת-שבע.להקתעבורליצור

בעולם.הגדוליםהכוריאוגרפיםלאחד
בקרוב.בארץולהופיעלשובעומדתלהקתו

עמו.שוחחהרוזמןליןג/נט

בטרסבכדי.ןלאהנןראיי,ייהילדשלשסלןיצא

למנהלמפתיעבאןפןהתמנה ,שלןשיסלןמלאן

בבריסל,הגדןלהתיאטרןןלהקתשלהאמנןתי

לןמחאבבריסלהקהלבזיאר.מןריסאחרי

לעבןדןתין. "בןז!ייצעקגסתכןפןתאבלכפייס

 ,חשןבעיתןןשלהראשןןבעמןדכןתרתגסאך

גרמהלאהביתה!",לך-מןריסיימרקשהכריזה

ליצןר.להפסיקלן

ןלהפחידלהלהיבלהדהיס,מןסיףמןריסמרק

שלתערןבתהןאהיבשןת.בכלקהליס

נהנתןןגסמןבהקבימהאישקןסס,להטןטן,

עלתיגרקןראתשלןהכןריאןגרפיהגדןל.

היןס.המןדרניהמחןלבעןלסקןןייהייסטטןס

בהעזהןלחןשבעבןדןתיןלהתבןנןמנתעל

אןפןןלסגללחדשפתןחלהיןתנחןץשלן,הרבה

אחר.צפייה

הןא-שןניסלכיןןניסמנןתבשלןהשןפעהמרץ

אןפרןתמבייסגסאלאמחןליןצררקלא

יידידןאתלמשלבייסהןאבהן.ןמשתתף

שניאתביצירהרקדןגספןרסלמאתייןאניאס

כשהןא-ןעןדזאתהראשייס.התפקידיס

מיןחדתלמלגהשניהסזכןןברישניקןב

את-להקהביחדהקימןהסיי,גאןניסייל

ןמסייריס " WHITE OAK PROJECf "להקת

לארץ,גסלהגיעתןכננה(היאבעןלס.איתה

האחרןן.)ברגעהתןכניתבןטלהמהמשןסאבל

קצתשהןאבמןריסניכראיתןכשמשןחחיס

בחיין,הרביעיהעשןראתעברשכברעלבןש

הימיס.עןלמהפרחחמשהןבןישעדייןןבאמת

 !1טובכיכה I1-מוריסמדקכהקת

, MARK MORRIS DANCE GROUP "BEDTIME" 

PHOTO: TOM BRAZIL 

אתסיכןניס.ליטןלהמןכניסמאלההןאמןריס

לנסח,אןלתארקללאשלןהיצירהסגנןן
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 MARKMORRISמוריסמרןלג

רגישןתשלכתןצראןתןלאפייןרקאןליאפשר

שני.מצדהפילןסןף,ןתבןנתאחדמצדילדשל

אפשרבעבןדתןהסגנןנייסיביסמרכהריבןיאת

השכלתןאתשאיפייןהרחבלמגןןןלייחס

עממיןמחןלפלמנקןרקדכילד .המחןלית

סטפס,אחתבבתלמדןבמקבילאןקראיני

טיפש-עשרהכבןקלאסי.ןבאלטמןדרנימחןל

יישיעריי,בסרטלרקןדהספיקכבר

ןבלהקןתיהסתארפ,טןןילהשללכןריאןגרפיה

דין.ןלןרהפלדאליןטלןבןביץי,לארשל

תחןשתלערבשלךמהיכןלתמתפעלתאנישי:

עלמשהןלןמראןליתןכלהןמןר.חןשעסקןדש

הזה?השילןבנןצרשבמהלכןהיצירתיהתהליך

ייתהליךבמןנחלהשתמשלינןחלאתי:

לייחסלאנשיסגןרסמידזהכי ,יצירתייי

פשןטזןכשבאמתקדןשה,מיןלכןריאןגרפיה

מחןלי.'"לעשןתלןמרמעדיףאניקשה.עבןדה

צןפיסעסבפגישןתעןשה.באמתשאנימהזה

אסאןתישןאליספעמיסהרבהמןפעיסאחרי

האזנהכדיתןךהמחןלאתמדמייןאני

רגע,רגע,רגע,להס:אןמראניןאזלמןסיקה,

מאזיןכשאניאני,עןשיס,אתסאןליזהאת

אןהבאניכיהרבהזהאתעןשהןאנילמןסיקה,



אניסןא ,למןסיקהמאזיןפשןטאני ,מןסיקה

אתעןשהפשןטאני ,מחןלמזהלעשןתמחליט

הזיהאיזןכמןלראשליבאןתלאהיצירןת .זה

קני-מידהיןתרהרבהישבמןסיקהחזןן.אן

עברןבעלתיןתרעשירההיא ,במחןלמאשר

מפןאר.

אתהךיןא ,הללןקני-המידההסמה :'ש

במחןל?בהסמשתמש

.כללכה .במחןללעבןדןליכהכל ,למעשה :'ת

 ,ןהחןקיסהכלליסאתלעצמןבןחראמן-יןצר

 .ןסקעהןאשבהליצירהשמתאיסמהלפי

ןבכלמןבנה,יצירהתהליךלךאיןכלןמר, :'ש

השימןשעליןתרקצת ,בבקשהלי,ספרזאת

הריקןד.ביצירתבמןסיקהשלך

יהרכיאןהב,שאנימןסיקהבןחראני :'ת

ןברעןאני ,פעמיסספןרןאילהלהאזיןאצטרך

בימעןררזהכלל,בדרך .התןןיסאתןמנתח

דברשןסקןבעאיניאבל ,ריקןדייסןנןתעיר

הרקדניס.עסהחזרןתבחדרנמצאשאנילפני

זה.אתאןהבאניככה

חןתמצאשהיצירהכדייןצראתההאס :'ש

יאהבמהעללחשןבמנסהשאתהאןבעיני,ך

הקהל?

מבצעיסאמניסכןלנןהרי :ת'

שצןפיסבחשבןןמביאיסןכןלנן

מבקשאניבאמתאבל ,בנן

הואמוריסמרק

שלתערובת

קוסם.'להטוטן.'

מובהקבימהאיש

גדול.נהנתןוגם

שלוהכוריאוגרבכיה

עלתיגרקוראת

 '.'.ווק."סטטוסה

המחולבעולם

עלהיום.המודרני

להתבונןמנת

ולחושבעבודותיו

שלו.'הרבהבהעזה

בכתוחלהיותנחוץ

אובכןולסגללחדש

אחרצבכייה

חןשימצאןדבריסליצןרןחןשניסיןןגסלייש

הסיבהזאת .בעינירקןלארביסנייבע

לעצמיאןמרלאאניפןפןלריןת.שלישהעבןדןת

אןתי!,יהמןסזהאלא,אןתס!יהמןסזה

 .מזהיתרשמןאחריסאנשיסשגסןמקןןה

שלמןשלסלאביצןעלראןתלךמפריע :'ש

שגיאןת?בןשישמןפעשל,ךהלהקה

שנראהמהדיתמלאאבל ,כן ,מסןיסבמןבן :'ת

כשאניאחריס.בעיניכךנראהמןשלסיניבע

יןתרליחשןב ,שליהרקדניסעסחזרהמנהל

ןהטןןלפראזןתהחלןקההפעןלה,שהדינמיקה,

רקדניסשניביןשהזןןיתמאשרנכןניס,היןי

סטייהשןסתהיהשלאאןמדןיקתתהיה

במקןסבדיןקלהימצאקליןתר .מהמקצב

מאשרנןסף,לרקדןביחסהבימה,עלהנכןן

אתהמדןעמחדש,מןפעבכלןלדמייןלחזןר

חייבתהתנןעהאחרת.ןלאזןתנןעהעןשה

שלתןצאהלא ,פעסבכלאמיתיתלהיןת

כלהריכי ,תנןעןתחןפןסתסאיננןמחןלשגרה.

דןרשאניאמנסאז .אחרתןחשחןשבאחד

היחידההמטרהאיננןהדיןקאךמסןיס,דיןק

-מציןתיןתרחשןבןתתכןנןתישלרקדניס .שלי
להיןתצריךלאלמשל. ,ןאינטליגנציהדמיןן

כדינחןצהפיקחןתאבללציית,כדיפיקח

 .טןבאמןלהיןת

מןדעהייתכיל,ד :'ש

לכשרןנך?

שישידעתי :'ת

תחןמיהרבהלי

שלאהתעניינןת

 .חבריאתמענייניס

ןתאןןתרצןנןתליהין

תמיד .רגיליסכךכללא

שאנימהשאעשהידעתי

זהאת .עכשיןעןשה

לאמעןלסאבלחשתי,

 ,הילעצמיאמרתי
 .מןכשר!נןראאתה

יןדעתאני :'ש

ןרקדתלמדתשכנער

נסעתןאפילןפלמנקן,

עסללמןדלספרד

השפיעאיךגרקן.חןסה

עלהספרדיהניסיןן

עבןדתך?

 "פרודהבתמסויי

מודוסמדקכהקת

MARKMORRJS 

DANCE GROUP, 

"GOJNG AWAY PARTY", 
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בריקןדי-עםןכןהספרדיבמחןלשליהניסיןן :'ת

כי ,נעאניבןהאןפןעלמשפיעןאחריםבלקניים

המןסיקהביןמסןיםיחסישעמיםבמחןלןת

מסןימןת.בימתיןתצןרןתבהםןיש ,לתנןעה

ןלא ,אחריםאנשיםעםיחדןרןקדשראתה

תחןשתאלא ,העיקרהןאעןשהשזההרןשם

צןרה ,ביסןדן ,הןאהפלמנקן .שלךההשתתפןת

כמן ,אילתןרשלמרכיבבןןישסןלןמחןלשל

קהיבמןסגםאבל .אז'גנתיבנגאןהןדיבמחןל

 ,כזהמרכיבישהבארןקתקןפתשלןןקאלית

זהמשלך.בקישןטיםהמןסיקהעיטןרשל

שלחלקםכךמשןםןאןלי ,אןתימעניין

רקדניםשלמזהשןנהביצירהשליהרקדנים

 .אחרןתבלהקןת

שיצא "הרעה"ילדלשםמתייחסאתהאיך :'ש

לך?

בעדןאניעליאןמריםםישאחרמהזה :'ת

רןב .מןחבןליזשזהחןשבאניהדיבןר.חןפש

מהלחשןבבלירע"ילדייאןמריםהאנשים

שלצןרהזןהזה.הביטןישלפירןשן

המישןריםבכללכךמתנגדןאני ,קןנפןרמיזם

לאשאניהיאהאמירהשלרןשהיפ .האפשריים

אני ,למשל .כלליםמינילכלעצמיאתמתאים

כשבעצםחןשבשאנימהאןמרכללבדרך

פעםלאהאמתאמירת .לשקרממנימצפים

משפיעלאזה ,בסדרזהאבל ,צרןתליגרמה

 .עלי

אןביקןרןתעלי,ךשכןתביםמהקןראאתה :'ש

 ?אתךראיןנןת

מעצלןתהעייףממשןאני ,הכלקןראאני ,כן :'ת

 "מישהן"שמהמפרסמתשרק ,העיתןנןתשל

הכל .כעןבדהזאתןמפרסמתכביכןל,עלי,אמר

כשאנשים .מהמציאןתמאןדרחןקיםדמיןנןת

מאלההואמוריס

ליטולהמוכנים

סגנוןאתסיכונים.

קללאוטלוהיצירה

 ...לנסחאולתאר
רקאוליאפוטר

כתוצראותולאפיין

ילדוטלרגיוטותוטל

ותבונתאחדמצד

וטנימצד ...הפילוסוף

יןדעשאנימןפתעיםהםאןתיפןגשים

כךכלןלאאינטליגנטייחסיתשאני ,להתבטא

 ...ער

מתכןןן?אתהלמה ?רע :'ש

שהעבןדןתיןדעשאני ,בראיןןפעםאמרתי :'ת

אני .מהצןפיםחלקאצלאי-נחתמעןררןתישל

עםבנןחחשיםכןלםשלא ,נכןןשזהיןעד

עללענןתמסןגלשאיניברןר .שליהריקןדים

שם ,יכןלדיסנילנדשלבעליןאחד.כלשלטעמן

מעניין,לאזהאןתיאבל ,ןסטרילימנןטרלהכל

 .כאדםןלאכאמןלא

רןבכמןםיאנןרקטילאשלךםיהרקדנ :'ש

מןאדםבניכמןנראיםהם ,בימינןהרקדנים

היישןב.

אפילן ,ממששלאנשיםהםהרקדניםכל :'ת

אבל ,תזןנהבעיןתלפתחאןתםשעןדדןאלה

איךרקלאןזה .מתכןןנתאתלמהמביןאני

שליהרקדניםאתמעןדדגםאני .נראיםהם

מרכיבישתמידשכמןבןאףלשקר,שלא

בבימהמדןברהריכי ,אשליהשלמסןים

 ·ןתיאטרןן

 ?"לשקר"בכןןנתךלמה :'ש

מעמידיםהרקדניםמתילראןתמסןגלאני :'ת

הבימהעלמבצעיםמתילהבחיןאפשר .פנים

מסןבביםרקהםןמתיבזהזהמביטיםבאמת

לעשןתאמןריםשהםמהזהכי ,הראשאת

דבר.אןתןיןצאבדיןקלאזה .נתןןברגע

הרבההאמיתיהדברקינטיתתנןעתיתמבחינה

 .בעיניןימענייןתר

אןתנטיןת?התנןעןתשאזמשןם :'ש

שלןאנשיםאליךקרןביםהרקדניםאזכי :'ת

גזעיםשלןנציגיםןעכןזיםשדייםרקלא ,ממש

עבןרליצןרמשתדלאנימקןםבכלשןנים.

ןאני ,המסןימתהלהקהשלחדיםהמיןהרקדנים

אניליצןר.מןזמןשאניהסיבהשזןחןשב

הרקדניםליכןלןתבהתאםלעבןדמשתדל

סן-באלטעם ,למשל .לרשןתיהעןמדים

בבאלטמיןמניםרקדניןשכל ,פרנסיסקן

עלדגשןעם ,בהןנןתעלעבדנן ,קלאסי

 .הקלאסיבבאלטשבןלטהמיניםביןההבדלים

 .הרבהבזהמשתמשיםאיננןשליבלהקה

מהםחלק ,יותרבוגריםרקדניםישבלהקתי

 .שנהעשרהלחמשקרןבכבראתיןבדיםע

לגמרי.שןניםהיחסים

 1Iשמחתואהזושייידוס;ומולרמתולה(

MARK MORRIS DANCE GROUP, 

''JESU, MEINE FREUDE", 

PHOTO: TOM BRAZIL 



 "ולגדודואו'וס;דמומדוללהקת

MARK MORRIS DANCE GROUP, "GRAND DUO", 

PHOTO: TOM BRAZIL 

מאופרותבמוסיקהלהשתמשמרבהאתה :'ש

ביותראותךהמענייןהפןמהאופרות.םייולב

באופרה?

הןווקאליתומוסיקהאופרההמוסיקה. :'ת

יוצראנישבולאופןביותרהקרובותהצורות

למוסיקה.מחול

שמשקפיםשלךביצירותהקטעיםהאם :'ש

הםםיהחישלותריהאפליםהצדדיםאת

 ?ביוגרפייםאוטו

 ,שלילחוויותקשוריוצרשאנישמהכמובן :'ת

שמכניםמהאואוטוביוגרפימשהולאזהאבל

אפלוצדבהירצדאיןהריכי ,"חייםפרוסת 11

 .ביניהםמפרידגבולשקו ,בחיים

 .האיידסנגיףאתנושאאולישאתהאמרת :'ש

אבל ,לאאוכןאםשאדעשחשובמניחאני :'ת

 .לדעתרוצהיאיננ

חייךעלשאלותאותךלשאולהוגןהאם :'ש

שלך?ליצירהרלוונטיזההאם ,הפרטיים

אילוכך.עלמתנצלולאהומוסקסואלאני :'ת

 ,בעצם ,מבקששאניאומרהיהזההתנצלתי,

עדייןנכון.לאוזה ,סטרייטאלאכזהלהיותלא

חייבתהתנןעה

בכלואמיתיתלהיןת

תןצואהלואבבעס,

מחןלשגרה.של

חןבברסתסואיננן

כלהריכיתנןעןת,

ןחשחןשבואחד

ואמנסואזואחרת.

דיןקדןרשואני

הדיןקואדמסןיס,

המוכרהואיננן

שליהיחידה

 ,סטייההיאותישהומוסקסואללחשובמקובל

זה.אתמקבללאואני

חייך.שלזהצדהסתרתלאמעולםאתה :'ש

 ,ליחשובההומוסקסואלשאניהעובדה :ת'

שללתקופהשייכותבנושאשליההכרזותאבל

אומרלאגםוזה ,שנהעשרהחמשלפני

אוהומוסקסואלייםשלישהריקודים

 ,ולמיהומוסקסואלים.כולםשלישהרקדנים

איכפת?זה ,בעצם

דתי?אדםאתה :'ש

דתענייניאבלאתאיסט,אניבסיסיבאופן :ת'

הכל,אחרימאוד.אותימעניינותרוחניותובעיות

הדתיתמהמוסיקהיותרטובהמוסיקהכתבימ

 ,כשהייתיבבאךלהתענייןהתחלתיבאך?של

לא-לגמרינעשיתימאזפנתאיסט.מין ,בעצם

להעסיקממשיכותהללוהשאלותאבל ,מאמין

אותי.

היאאמךלמשפחתך.קרובמאודאתה :'ש

ובעבודתךבךותמכהבמינהמיוחדתאשה

גדול.מזללךהיהמילדותך.האמנותית

נינוחההיא .רגילהבלתיאשההיא :'ת

שיאהבומאנשיםמצפהואינהואינטליגנטית,

הזמן.כלאותה

שעשהלקיצוציםמתייחסאתהאיך :'ש

הממשלתיתבתמיכהב 11בארההחדשהממשל

באמנויות?

הכלכלייםהקשייםאינההחשובההשאלה :'ת

הבעיההגישה.עצםאלא ,גורםשהקיצוץ

עםמסכיםאינושמישהולאהיאהחמורה

שמהקובע,שהואזהאלאהאמנותית,גישתך

להתקיים.בכללצריךלאבעיניו,חןמוצאשלא

אףאיןפוריטנית-אמריקאית.מאודגישהזו

ב. 11מארהפחותבאמנויותשתומכתמדינה

מאודשליהלהקהכי ,אישיותלאשליהטענות

הייתיאבלהזמן,כלעובדיםואנחנומצליחה

 .כזהבמצבתהיינהאחרותלהקותשגםרוצה

באקליםלעבודרוצההייתיאבל ,אנחנויחי

יצירתיות.המעודדבריא,יותרתרבותי

ם
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DANCING SPIRIT 

ג'מיסרךג'רדיתמאת

 1993קפלך,רהארררד

 1993לונדון, , DOUBLEDAYהוצאת

רוטנברגהניהמאת

קולחתבשפההכתוב ,האוטוביוגרפיבספרה

עם(יחדג'מיסוןג'ודיתמתארתומרתקת,

ואתחייהקורותאתקפלן)האוורד

ומתייחסתוכוריאוגרפיתכרקדניתהתפתחותה

שלאמנותיתכמנהלתהאחרוןלתפקידה

II איילי"אלוויןמחולתיאטרון. 

נולדה ,ב IIבארההעבדיםמצאצאיג'מיסון,

מארג'ודיס IIבביהמחולולמדה 1944בשנת

אייליללהקתבפילדלפיה.למחולובאקדמיה

הפכהקצרזמןותוך , 1965בשנתהצטרפה

מיטבעםעבדההיאבה.בולטתלסולנית

ג'ונסון,לואיסביטי,טאליכמוהכוריאוגרפים,

נוימאייר,ון'גפאלקו,לואיסבאטלר,ג'ון

היאאיילי.אלוויןוכמובןדאביוליסס

בברודווי IIמתוחכמותנשים IIבמחזמרהשתתפה

עודדאיילימק-קייל.דונלדשלבכוריאוגרפיה

והיצירה ,בעצמהריקודיםליצוראותה

ללהקתו.חוברה , DNININGשלה,הראשונה

c: >a: » 

מהותאתמיסון'גשלהתפיסהמעניינתבמיוחד

היצירה.בתהליךהרקדן-הכוריאוגרףיחסי

ואתאייליאתמתארתהיאציוריתמאודבדרך

הגדליםהעץ,אותושלענפיםכשניעצמה

שלוהפירושאתמביאהואיחד.ומטפסים

אינה ,כרקדניתהיא,שלה.אתוהיאלריקוד

כתורמתאלא ,כמבצעתרקעצמהאתרואה

אינההיאשלה.והאיכויותהפירושאתלריקוד

 IIאיכויות IIהמהותאתבדיוקלהגדיריודעת

ההגדרהשעצםחוששתגםאך ,תורמתשהיא

אתותפיסתהגישתהאתלהרוסעלולה

שלכמוזהעצמהאתרואהגםג'מיסוןהריקוד.

בריקודליצירתו.הפנימיתההשראהאיילי,

1971) CRY (, ,הראשוןהריקודשהיהלמשל

עבורה.שיצר

אישיותבעלתכאשהג'מיסוןמתגלהבספרה

מעברומחנכת.רגישה ,חושבתאשה ,מרתקת

אתבריקודהמבטאת ,ויוצרתרקדניתלהיותה

מדגישההיא ,האפרו-אמריקאיםשלעולמם

הייחודיותהאיכויותחשיבותאתרקדןכלבפני

אותןלהביאכרקדןחובתוואתאדם,לכלשיש

איילי,כמו ,זאתעםיחדהבמה.עלביטוילידי

לשנותהמסוגלמכשירבריקודרואההיאגם

חשיבותוובזהצעירים,אנשיםשלחייהם

בעיניה.

כלשמותכולל ,מפורטתהמאודהסקירה

הארוכהבקריירהלצידהשהופיעוהרקדנים

הופיעה,בהםותאריכיםודותעבופירוטשלה

מדףעלחשובמקוםלספרהאולםמייגעת.

אתהמתעדספרהיותובשלהמחולספרי

ב"בארההאפרו-אמריקאיהמחולהתפתחות

חייהםשילובתוךהשישים,שנותמאמצע

אם ,הספרמחברישלוהמקצועייםהאישיים

שלהם.מאודאישיתמבטמנקודתגם

ם

2~ 
מלאכובולד<מ<י

R MALAKf·IOV ןVLADIM 

............... 

I 

עיילהכיכ:ב.
ה:ב.אלט • כ.Y~.ב:

VLADIMIR 
MALAKHOV 

DANCER OF THE CENTURY 
NADJA BAIER - JUERGEN HOLWEIN 

PHOTOS: DIETER BLUM 
CANTZ VERLAG 

שלו,העשריםשנותבאמצע ,מאודצעירהוא

וכברכשמנת,חלקהשלוהתנועהנפלא,נראה

 ,בשטוטגרטראשייםידיםתפקלרקודהספיק

באלט IIעםכאורחהשתתפותוובווינה.בקנדה

 IIהנמהיפהפייה IIבהנסיךבתפקיד ,שטוטגרט"

איכותאתהעלתה ,שעברבחורףבתל-אביב

 ,בבמלאכובו,ישרמות.וכמהבכמההמופע

קפיצהמסייםהוא-מעריךממששאנימשהו

עלללחוץ IIמבלימהירסיבובאוגדולה

נפסקתהתנועההרקדנים.רובכדרךהמעצור",

הזוהיכולת .הנכוןברגעקסםבמטהכאילו

כהבצורההדרושההאנרגיהאתלמדוד

היא ,הדרושאתרקולהשקיעמדויקת

מעולה.מחולאמנותשלהמובהקיםמסימניה

בשטוטגרטשחי ,בלוםשהצלםמפליאזהאין

שלהאחרונהבחוברתדיווחנו(ראה

II בישראלמחולII מדהימהתערוכהעל

מלאכובעלשלםספרהוציאשלו),

עםשיחותגםכוללהספרהצעיר.

לשאלותעונההואבהן ,הרקדן

יושרבמיןשחצנות,ללאהמראיינים

כלבבי.מרואייןממש-יומרותללא

הרשימותכל ,דו-לשוניהספר

שבווהראיונות

גםמובאים

וגםבגרמנית

באנגלית.

~ 
\ 



אצילןתןדמןיןתכיםינסתפקידיהאם :'ש

מאחרים?יןתראןתךהןלמיםניהוילמ

אןהביןאני,רןמנטרקדואנימטבעי :מלאכןב

לגלם ,אבל .רןמנטיקהבןשישדברכללרקןד

ןתיפיאןטיהסטר ,השטןחןתהדמןיןתאת

 .רבמאמץיממנדןרשהאלה

ד?במיןחלךקשיםשהיןתפקידיםהין :'ש

דןו"בבאזילשלדןיתפקלמשל ,כו :מלאכןב

שמכניםמה ,אןפידיתפק(שהןא "קישןט

DEMI CHARACTER (. לילהתחכשעמדתי

 ,היסטריממשנעשיתי ,הראשןנהבחזרה

שכןלםלמרןתשערןתי.אתתלשתי ,תייבכ

לךןישהןמןרחןשבעלבחןראתהלי:אמרן

מכלטןבןתריזהאתלבצעיכןלאתה ,ןוידמ

מזה.צאיילאדברששןםיחשבת ,אחראחד

רקדו-יעצמאתלראןתמסןגלהייתילא

בכלאבל ."ייגיבןרבתפקיד-מןבהקרןמנטי

 .מזהיצאמשהןזאת

שלפנינןילנדמהאבל ,להתנבאמןקדםיאןל

אןדןתיןעלןהספרהראשןנה,מהשןרהרקדו

ימדיןתרללא ,קריאהבצןרהערןך

םימהצילן .גיבןריםהערצתאןהתפלספןת

 .נפלאים ,הספרלבשהם ,הרבים

ם

 \ ILADIMIRA1ALAKHDVבמואבורמיידווג

א I .ברi~iראן~

ב.ךנ~ןןאכו

קiר IךאYכר

"MOSAIC" 
MEMOIRS BY 

LINCOLN KIRSTEIN 

FARRAR, STRAUSS AND GIROUX, 
NEWYORK 

יןתרבואישכיןם ,קירסטייולינקןלו

בעלןתהדמןיןתאחתהןאשנה,משמןנים

הבאלטהתפתחןתעלביןתרהרבהההשפעה

ספריןבזכןתדןןקאןלאן ,-20הבמאה

ספרןכמן ,מהםשאחדים ,המצןינים

 " METAPHORANDההיסטןרי-התיאןרטי

" MOVEMENT , ברזלצאונכסיממשהם. 

מאחןרי ) ...הכסף(ןגםהרןחהיההןא

הקלאסיהבאלטשלמהיהמדהההתחלה

ןנצרצעירעןרךכשבהיןתןב,"בארה

ןרג''גאתשיכנעאמידה,יהןדיתלמשפחה

אחריבאמריקה,לעבןדלעבןרבלנשיו

במןתן ,התפרקהדיאגילבשלשלהקתן

 . 1929בשנת

באןניברסיטהלימןדיןדרךנעןרין,זכרןנןת

ןסנןבייןקרתיכתב-עתכעןרךןעבןדתן

ניסיןו ,ןגלןיכולהיןתניסיןוהם ,לספרןת

יחסיןעלמספרהןאיפה.עןלהתמידשלא

בשםלנקןבמבליגבריםעם

למשל.הןמןסקסןאליןת,המפןרש

אןהבהןאנמלצת,שפתן

פשןטאצלןןאיובמליםלהתהדר

עשירהשלןהאנגלית .ןלענייו

ןקירסטייוההפטרה,מובביטןיים

ביןתרהנדיריםאתמןצאתמיד

בניאתמתארהספררןב .שבהם

המזרחיהחןףשלהעשירים

מפןנקדןרהמאה,בראשית

כהלכה.ןסנןבי

ראשןומכלילדעתשמבקשמי

צריך ,לאמריקהבלנשיוהגיעאיך

שלהמסייםלרבעעדלהגיע

מתארהספרמאמצע .הספר

לבאלטנתפסאיךקירסטייו
 ,המחןלאמנןתבקסמיןנשבה

הרבה.כה ,לבסןףתרם,שלה

ם
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לפניהמחקר,אתהחלובהטואבנרכשנעמי

בכלתימניםוראיינוהקליטוהםשנה,כעשרים

ישכילהםהסתברבמהרההארץ.רחבי

מרכזשלהדיוואןשיריביוגדוליםהבדלים

להתמקדבחרוהםוהדרום.הצפוולביותימו

היישובשל-ספציפיתויותרתימו,מרכזבשירי

כולםקשוריםהיוהיהודיםשתושביומנאכה

יחדעלוכולםיותר,אףוחשובמשפחהבקשרי

ייחודיתקבוצהאונו.בקרייתוהתיישבולארץ

והיום ,פעילהמסורתבארץלקייםהמשיכהזו

עומדובראשהדורותשלושהבקבוצהפעילים

ייקדבי .N" יJ.!-'כ:

"N. יבy:> גי,'-!.Jי 

כרי .N",יב.
'-!.Jל יy:> iiר 

לשאתוךמאת

פירושים ,בהטואבנרנעמימאתתמהספרי

תמר",'ייאעלההוצאתסרי,שלוםותרגום:
הרמב"םמשנתומנווהתפוצותבית

 "ישראלעם'ייהליכות

שיריבנושאמחקרסיכוםהואתמהספרי

 ,בהטנעמישלתימומרכזיהודישלדיוואןה
למוריםהמסלולוראשאתנומוסיקולוגית

סמינרלחינוךבמכללהולתנועהלמחול

ומנהלמוסיקולוג ,בהטאבנרוד"ר ,הקיבוצים

במוזיאוופהרע"שיהודיתלמוסיקההמרכז

(בעיקרועורךכותבסרי,שלוםהתפוצות.בית

שללשעברומנהלתימו)יהדותבתחוםספרים

פירשהביטחוו,משרדשללאורההוצאה

ותירגם.

-ממרכיביואחדוכלתחומי,ביוהואהמחקר
וביחסיעצמובפנינחקר-והמחולהלחו ,הפיוט

הכרהמתוךהאחרים.השנייםוביובינוהגומליו

צומחתהיאבוהמקוםאתמשקפתשאמנות

מקוםממלאהאתנוגרפיהתיאורופועלת,

אחרעוקבוהספרהדיוואו,שיריבניתוחמרכזי

היהודיובמחולבלחובפיוט,שחלוהשינויים

 ,הלחניםשובצווכיצדהחמישים,משנותהתימני

בתרבותזהמחולשלוהאלמנטיםהפיוטים

באספקטתתמקדזוסקירההישראלית.

המחולי.

שלהיסודספרימשלושתאחדהואדיוואןה

התורהספר-התאג'האחרים,שניתימו.יהודי

-והתכלאל ,ופירושיםאונקלוסתרגוםעם
 ,ליטורגייםספריםהםוהמחזור,התפילהסידור

קובץ-פרליטורגיספרהואהדיוואןואילו

מאזכרים ,ישראלבחגיהעוסקיםשירים

ומביעיםישראלעםבתולדותאירועים

בבית,בהםשהשתמשובציוו,לגאולהכיסופים

להיחקרהחלהוא .ובקהילהבמשפחה

עדאלהבמחקריםוהחשובהמאה,בראשית

וד"רסרישלוםבעריכתשיר,אמללהואהיום
לקטהציגוהעורכיםשירבאמללטובי.יוסף
לאשעדייוהעצוםהשפעמתוךדיוואושירי

זאת,לעומתעוסקים,אנושבוהמחקרנחקר.

מסורתלתעדבחראלאלרוחבהתפרשלא

 .ולהתרכזהשטחאתלהגדירמסוימת,אחת
הניתו.ככלבוולהעמיק
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וכו ,ליומובמנחה ,מורה ,מנהיג-ערוסימנחם

המצטיין.והרקדןהמרכזיהזמר

כמסורתהדיוואןשלהטקסטהועברדורות

בלתיחלקשהם ,והלחןהמחולואתכתובה,

לבניהםאבותהעבירוהדיוואן,משירתנפרד

היולאבתימן ,אולםשבעל-פה.כתורה

ביד.הועתקוהספריםוכלדפוסבתיליהודים

שרקהקודש,ירספכאתשלא ,כןעליתר

הדיוואןאת ,להעתיקהורשום"סתסופרי

מכ,ךכתוצאהבכך·שחפץמיכלהעתיק

גרסאותנוצרו ,שחלפוהשניםמאותבמהלך

ששלוםמהמשימותאחתטקסט.לאותורבות

תהיהעצמםעללקחוהאחריםוהמחבריםסרי

בדיוואן.כסופיתשתיכללהגרסהקביעת

ערבית ,בעבריתבמקורנכתבוהדיוואןשירי

בתרגוםהושקעהרבהועבודה ,וארמית

השפותבשתיהכתוביםאלהשללעברית

בהקשרגםופורשהנוקדהמלהכלהאחרות.

טקסטלכלמושר.היההשירשבוהאירועשל

באותיותכתוביםושניהםהלחןתוויצמודים

הספרמכילעודלקריאה.ונוחותגדולות

שיבוץעלומרתקתייחודיתאינפורמציה

ולאולםלבמהשנכתבומחולביצירותהשירים

תשמחשבתיוםייללחן ,למשלהקונצרטים.

אתלוי-תנאישרההתאימהנפשי"מאוד

ממשלי "ימצאמיחילאשתייהמלים

ב-שהועלה ,"חילאשתייבמחולבווהשתמשה

והמלחין ,ענבלהמחולתיאטרוןבימתעל 1957

סוויטהייביצירתוהלחןאתשיבץסתרמרדכי

 "הדסהאהבתייהשירשללמלים "תימנית

 ,דמארישושנהבביצועהמוכר ,"לאליאודהיי
שלהבית(מלחיןטוביהעובדיהמפינרשם

עדןהמלחיןידיעלהראשונות)בשנותיהענבל

פרטוששלליצירתוהשראהושימשפרטוש

בלחןקשת).וכליפסנתר ,(לחלילחזיונות"יי

במחולטטליגלןהכוריאוגרףהשתמש

שבעבתללהקתשיצר "האגדייםייהציידים

ברחבירביםבמקומותהועלהכךושאחר

העולם.

משבראתמתארהספרההיסטוריהצדמן

המסגרותשבירתאתהחמישים,שנות

בעדהוהתרבותיותהחברתיות ,המשפחתיות

מתימןהחדהמעברבעקבותהתימנית

והשירההמחולשלדחיקתםואת ,לישראל

עלמספרערוסיממנו.כתוצאההתימניים

עםנפגששבוהיוםעלבתהלי,ךהמפנהנקודת

העםריקודישלאמאקדמן,גוריתהחוקרת

שבובבנייןאבועלהתיישבההיאהישראלים.

יתחילשהואעדממנהתקוםשלאואמרהעבד

 ,ערוסימנחםאני,"שלהביוזמולולקח .לרקוד

צריךושלא ,להיותאוהבשאנימהאהיה

 ."להיפךאלאבזהלהתבייש

היוםועדמאזבמחולותשחלוהשינויים

החדשה.הארץשלהדינמיקהאתמשקפים

אבל ,זמוהגבלתשלתחושההיתהלאבתימו

וגםיותרמהיריםנעשוהריקודיםבישראל

קטעיאתהבינולאהצעיריםכי,התקצרו

והסתפקווארמיתבערביתהכתוביםהשירים

ערוסי,לדברי ,ובעיקרעברית.הכתוביםבאלה

אינםכי ,ומתעצליםמתעייפיםאנשיםהיוםיי

רוקד ,קםרקדוהריקוד.טובכמהמבינים

זאת,לעומת ." ....יושבהואוכברמתעייף ,קצת

מרגישאנירוקדכשאנייימעידהואעצמועל

שלמה."בריאות

כמובנושאיםעוסקלמחולקדשוהמהפרק

המקראטעמי ,אילתור ,צעדיםשליסודדגמי

והנחייתהמרחב ,המבנה ,בתנועהכמרכיב

דרכי ,והמחולהרוקדתדמית ,התימניהמחול

מתקבלתהמחוללים.ולבושהמחולהעברת

הגברי.התימניהמחולשלמקיפהתמונהממנו

נתמכתקביעהוכל ,ואקדמיברורכתובהוא

שלא ,אבלקודמים.מחקריםעלומתבססת

כללבדרךהםמצטטתשבהטהחוקרים ,כמוה

וכועלהתנועהמתחוםאנשיםולאמוסיקאים

מקצועיתהתייחסותחסריםשלהםהתיאורים

נמיקה.יודמרחב ,זמו ,לצורה

חלקיעבודותשלצורניניתוחבפרקמאודחסר

לשימוש ,לכוח ,לזרימההתייחסותעםהגוף,

התימניהמחולכי(אםבחללובכיווניםבגובה

כשבהטהמקום).עלכמעטלמעשהמבוצע

במחולהדומיננטייםהאבריםאתמתארת

הייתי ,הראשאתלמשלומזכירה ,מנייהת

איךעלמוגדרתיותראינפורמציהמעדיפה

מוטה, ,מתכופףהואהאם-נעהראש

מהירותוובאיז ,כיווניםולאיזה ,מסתובב

שעוסקבקטע-נוספתודוגמה .ודינמיקה

החוקרת:מסבירהצעדים"שליסודדגמי"ב

תוינהואאך ,לרוקדיםידועהצעדיםסדריי

והמרחב.הזמו ,הכמותמבחינתלשינויים

נעשיםהשינויורגעהאופיהדגם,בחירת

מקבליםאנו ,כלומר ".המובילהרקדובהנחיית

 ,הרקדואתהמנחים "המשחקכללייישלניתוח
הבסיסייםהדגמיםשלתיאורחסראבל

בוחר.הואשמתוכם

מציינתמתארתשהיאהמחולשלנוסףכאיפיוו

היא .אילתורכדיתוךבזוגותריקודבהט

בפנים,בראש,מתמקדיםשהאילתוריםמציינת

 ,בשכמותובעיקרבגובזרועות, ,הידייםבכפות

יצליחלאמימיותימנימחולראהשלאמיאבל

ברורתיאורבלי ,נראהזהאיךבדמיונולהעלות

אילתוריםמספרולצידםהיסודדגמישל

התנועהשלדוגמאותרצויהיה·עודלהמחשה.

האופייניים.המקצביםגםיתלוו

בהפנייההסתפקהבהטשנעמיחבל

 ,תנועהבכתבהתנועותלתיעודביבליוגרפית

דוגמאותלהכלילבמקום ,וראובניגלילישל

התנועות.תיאורלצד ,בפרקהתנועהמכתב

שכמובכךיכירוספריםשהוצאותהזמוהגיע

תנועה.כתבגםלכתובאפשרתוויםשכותבים

להוסיףאפשרתנועהבכתבהרישוםידעל

בו.בקיאיםשאינםלקוראיםמילוליהסבר

מבטלאינוהמחולעלבפרקשציינתיהחוסר

ספרבישראליצאסוףשסוףבכךהברכהאת

החברתיההיבטאתלהאירלמטרהלוששם

שלוהמחולהלחו ,הפיוטשליוהתרבות

אם ,זאתובכלקדימה,גדולצעדזהוואן.ידה

שללמעמדוהמחולמעמדאתלהשוותרוצים

די.בוויא ,האחרותהאמנויות

ם
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I 
הביצןעבזכןת IIםימרשכההיהזהןשסןלן

ןבילבאררמי IIןש , IIהןלמברגליבשלןיןצהמ

רבאמנןתיבאיפןקמצליחיםהןלמברג

מעןררת ,עלןבהישןתשלתמןנהשרטטל

 "להמח

" LOOPS " המבקריםאחדידיעלכןנה

II בתןכניתביןתרהשלמההעבןדהII ןII שרשרת

המתפשטןתזןרמןתןתנןעןתמהירןתתגןבןת

להסתןבבלהתכןןץ,מנתעלהתפןצצןתכמין

 . IIלבסןףןלהימןגצמןעסביב

 oגב O=Uככ ~ 0בב]ק7
בךיסטנסןפלינרטאןמאת

 IIהצערביטןיי"אתציינןאחריםםימבקר

שמאחןריהפראיןהיאןשהמלחמה IIןאת

בתנןעןת IIשימןשתןך ,זן"גןפניתהתפןצצןת

 IIהחדשהדניהמחןלתיאטרון IIלהקת

שפתחהבפרמיירהכללה ,בקןפנהגןהפןעלת

באר.רמימאתעבןדןתשתיהעןנה,את

הבאלטבכיפהשןלטבהארץ ,בדנמרק

והגדןלההוןתיקההיאזולהקההקלאסי,

נןסדההיא .המודרניהמחןלבתחןםביותר

רקדנים.שמןנהעדשישהןמונה 1982בשנת

אבילדגןראנטכוריאןגרפים,שניהםמנהליה

רןבפיעלהאמריקאי.ספירסוןארןהדנית

שלם,ערבהנמשכןתביצירןתמןפיעההלהקה

המבןססמחןל , 1991משנת IIספראנצה IIכגון

עבןדהאן ,-18הבמאהעבדשלחייןסיפורעל

הסופרתשלחייהאתהמתארת 1994משנת

מפןרסמיםספרים,מחברתבליקסןקארן

שםתחתשכתבה , OUT OF AFRICAכגון

 .דינסןאיזאקהעט

זריםכוריאןגרפיםהלהקהמזמינהלעתים

יןתר.קצרןתעבןדןתולהכיועימהלעבןד

יורמההפיניהיוצרהביאשעברבאביב

החדשניתגרסתואתלקופנהגואוטינו

אתהביאבאררמיוהישראלי , IIפטרושקה IIל

עיר IIמתןך " HOMELESS "הגבריהסולו

אתהדניםהרקדניםאתלימדןכן IIערומה

בלהקת ,במקור . IILOOPS "שלןהמחןל

 .נשיםשלןשזהמחולרקדןהקיבןציתהמחול

רקדנים-גברים.שלןשהאותוביצעובדנמרק
אתהמהןןתהמתכתשרשראןתביוהרקדניםג " LOOP " "סלופיקייש" ,

 "התפאןרה
כמןממשהדני,לקהל

תנןעותיומוכר.וגםזרגםבזמובונראהבאר ,בקופנהגןלמבקרים

יפותבעיניהםנראווהנמרצותהנחרצות

שלוהחזקההדינמיקה .ענייןומעוררות

שלהזיעהתאויהגבריהיןפאתהבליטה

נידהגהולמברביל ,הרקדניםשלושת

אוסטרוםאן-אולוףיוסנדברגותומאס

השוודים.

שלהעבודותשתיביוהשווהאחדמבקררק

איושבטריובציינו ,ישירותבאררמי

 !'בסולושישהפנימיתותיההכרח

הכוללתמהתפיסהממשהמומהתיייהיאנ

 .באראצלוהחללהתאורה ,הגופניותשל

במעיליםשלומהשימושהוקסמתיחודיבי

עליוןגוףחציהחושפים ,פתוחיםחצי ,ארוכים

 .לבגדמתחתחלקיתמכוסותורגלייםערום
שבסולןכתבוהמבקרים

" II ,"HOMELESS דקותחמשבתוך, 

 ,ופרנואידיתמתפוררתאישיות

מתוארת ,עלובנוודשל

בוביותסיבתנועות

כשהוא ,ובבעיטות

ועצמזורק

שוניםלכיוונים

יםיברגל

 !'כפופות

צבאידיוקמיןגםלבטאהצליחהואלדעתי

היאזומוצאנקןדתאישית.פגיעותוגם

 ,המודרניהמחולשלהמסורתבתחוםבהחלט

שהםשלו,םיוהמקצבהדרמטורגיהאבל

עלמןריםהיצירותומבנה ,פגאנייםכמעט

מהתנועותאחדןתיותר.רחבותכוונות

הואשבהו ,האקפרסיוניסטיות ,הפשןטות

שלביצירותיודמויותליהזכירו ,משתמש

 .ופגומותנשגבותבזמובושהו ,אקמאץ
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עבןדןתיןספקןבלי ,חדשיםהשראהמקןרןת

זה,בכיןןןנכבדצעדמהןןתבאררמישל

מבןצעיםגןףבקןןיהמתמקדןת ,עבןדןתין

יצןריםעלשלןהדגשיןתרןעןד ,היטב

שלהיכןלתמיטבאתמבליטןת ,םיאנןשי

לשןבמןזמןבהחלטבארירמהלהקה,רקדני

ןקרלסברג,טןבןרגשלבארצןןלעבןד

םאמזלגדיד ;צלם *

e fi gll l'es in wOI'ks by רוe of t מbehaviollr of sOI 
, ed וMats Ek - gl'and and yet cI'ipp 

ce Thatre is seal'ching for רe new Danish Dal רוT 

y וspiration, and Be'el" s wOI'ks defini te רnew il 

that רbe two important steps il וwi l 

dil'ection, The way his wOI'ks focו us on wel 

mOI'e on רpel'fol'med body lines, yet evel 
e best רוbeings, seems to bl'ing out all t רllmal רו

OI'e מBe'el' is I ,וpany's potentia מof the cOI 

d of רוa וe רוe to return to t מוco וwe רal רוt 

, g and Tuborg ו'sbe 'וCal 

ם
OS: DA VID AMZALLAG זHO 'ו• 

Loops" was called "the most coherent of the " 

ibed as 'וworks" by one of the critics and desc 

a chain reaction of fast and streaming sel'ies " 

, y וof movements that expands explosive 

e al'ound itself - and וonly to decrease, circ 

asized the רcollapse", Othel' critics empl 

d וattitudes of sorl'ow" and "the war and wi " 

-" despair hiding behind this body explosion 
e lines of the רוand the "stringent use of t 

on 'וdancers between the two hanging sets of i 

chains", Only one cI'itic compal'es the two 

e רוacks t ו" works directly, stating that "Loops 

," ess וinner imperative of "Home 

Personally , 1 was stunned by Be'er's total 

ight and space, And 1 was ו, concept of bodies 

-especially captured by hi s use of long, half 

open coats and the 

way they revealed the 

naked upper bodies 

and the half-covel'ed 

legs of the dancel's 
, beneath 

1n my eyes, he 

managed to express 

both military 

precision and 

personal 

ity , and וvulnerabi 

even though his 

starting point is 

clearly within the 

modern וtraditiona 
dance, his anxious 

dramaturgy and his 
most וritualistic , 01' a 

pagan , rythmic 
structure of the work 

reveales a bigger 
aim, Some of his 

simple and 

expressionistic 

movements reminded 

me strongly of the 
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BE'ER FOR DANISH 
BODIES 

BY ANNE FLINDT CHRISTENSEN 

1n Copenhagen, the New Danish Dance 

Theatre presented a season-premiere including 
two works by Rami Be'er, 1n ballet-dominated 

Denmark the New Danish Dance Theatre is the 

oldest and biggest modern company, dating 

back to 1982 and consisting of six to eight 

dancers, 1t is directed by two chol'eogl'aphers, 

the Danish Anette Abildgaard and the 

American Warren Spears , 1t generally 

presents full-evening works, such as 

"Speranza" from 1991 (based on an 18th 

century slave story) or "Tanne", from 1994, a 

work about the life of the author Karen Blixen 

alias 1sak Dinesen, 

However, the company sometimes invites 

choreographers from abroad to present 
shorter works, 1n the spring, Jorma Uotinen 

from Finland brought his new version of 
"Petrushka" to Copenhagen - and in 

September Rami Be'er staged the male solo 

"Homeless" (from the 1993 full-evening work 

"Naked City") and "Loops" changed from the 

original 1990 female trio to a male trio, 

To Danish audiences - as well as the Danish 

critics - Be'er seemed both foreign and 
familiar, His very forceful movements and 

muscular emphasis on the bodies were 
considered fascinating and beautiful , His 

strong dynamics brought forward the optimal 
concentration of masculine beauty and sweat 

of the three dancers - the Danish Bill 

Holmberg and the Swedish Thomas Sandberg 
and Jan-Olof Ostrom, 

The critics worte about "Homeless" that "in 

just five minutes, a derelict and paranoid 

street existence is protrayed, rolling and 

kicking and throwing himself across the 

stage with crossed legs", and that the solo 

was so effective "because Bill Holmberg 
dances it so well" and that "Rami Be'er and 

Bill Holmberg manage to draw with artistic 
economy a shabby, but not indifferent, pitiful 
being", 29 



יי
ובהולכדהמחולשלומצב

ךןנמאךןיגמאת

פסטיבלבהאגהתקיים 1995אוקטוברכ
שכבראירועהדו-שנתי,ההולנדיהמחול

בהשתתפותבינלאומית,למסורתהפך

רבות.מארצותלהקות

אשלרות "בישראללמחולייהרבעוןעורכי

הפסטיבל.אורחיהיומנורוגיורא

מ-יותרההולנדיהמחולבפסטיבלהופיעוהשנה

ומחיאותהתקבלו,שבהוהחמימותלהקות 15

היוהקהללהןשהעניקהממושכותהכפיים

מחולאוהביםההולנדים .התפעלותמעוררי

כללהעשירההיצעזאת.להראותויודעים

שלושכלורקדניקיליאןייריכמונודעיםיוצרים

וכןההולנדיהמחולתיאטרוןשלהלהקות

רקדניהששבעתבארישניקוב,שללהקתו

יצירותומבצעיםשניםששכברבעולםנודדים

לצדמוריס,כמרקנודעיםכוריאוגרפיםשל

אוקונורטרכמוצעיריםיוצריםשלעבודות

הגרמני.שלומרויואכיםהאמריקאית

 .ידועיםמבצעיםהופיעוהנודעיםהיוצריםלצד
למשל,מוכרים.פחותיוצריםשלביצירותפחות

רקדניקבוצתהתארגנההפסטיבללקראת

באלטבשםאירופהומרכזממזרחבאלט

ממדינותמחוללאמנילהעניקבמטרההדנובה

התנסותשלהזדמנותלשעברהמזרחיהגוש

בפרסיםשזכתהלהקהוגםבינלאומית,

סוזןבמרכזהאחרונההבינלאומיתבתחרות

מברסלונה, IMPERIAL LANONIMA-דלל

בהאג.הופיעה

בשלושהופיעובראוןודרקאפריוריתאןהצמד

מילראמנדהמאתבכורה,עבודות

וויליאםהישראליגליליאיציקהאמריקאית,

זכתההתוכניתעבורם.במיוחדשנוצרו ,פורסיית

והמענייןהבוגרהביצועבגללבעיקרלשבחים

אתבהופעתו(שמזכירבראוןאתהרקדנים.של

נוכלרבות)שניםבארץשעבדסאגאןהילג'ין

מוריסמרקשלהלהקהעםכשיופיעלראות

הבאה.השנהבראשיתבארץבסיורה

עלהביצוערמתעלתההפסטיבלמופעיברוב

שלבמקרהכןלאאךהכוריאוגרפיהרמת

ראפינו,פרנסואהשלהצרפתיתהלהקה

היההתנועהעיצובוגםהביצועגםשבהופעתה

ביןתנועהלהעבירמצליחראפינומעולה.

אתשחותכתבתאורה,ומשתמשהרקדנים

מתוחכמתבצורהואור,חושךלפרוסותהבימה

מאוד.ויפה

8 " ;קיליאן«רי ELLA FfGURA " 

יההולנדהמחולתאטרון

נקאמורהמי·מגו ,רקדנית

30 
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כללהעשירההיצע

כזכונודעיםיוצרים

ורקדניקיליאןיירי

הלהקונרשלושכל

הזכחולנריאטרוושל

להקנרווכוההולנדי

בארישניקובשל

מעןלים)שנייםאן(ןרקדומעניינתתנןעה

סלןןיופןל- "טיסגלןיישלישייתגםהפגינה

הביצןעליין,ןאנדראהרןבנהןנן'האריזנןרטןו,

הלהקהשלהאמיתיתהנדןניהאךמבריקהיה

ןרןבנהלייןשטבעןהתנןעתיתהשפההיא

- IF WE COULD ONL Yביצירה EVEN IF WE 
COULD , ןמעיואימפןלסיםעלשמתבססת

אתששןטפןתאנרגיהשלפנימיןתמערבןלןת

לראש,במעברןנקטעןתןהגפייםהטןרסן

מרןטרדםלמחןלהספרבתישלהמןפע

הטןבהןהעבןדה ,מסקרוהיהןאמסטרדם

 ,האנהניפר'גשלהיתהזןבמסגרתביןתר

רקדנית ,גליליאיציקשלארה"בילידתאשתן

המחןלןבתיאטרןוקןלברגבבאלטלשעבר

אמסטרדם,שלבאקדמיהמןרהןהיןםההןלנדי,

השנהבליבפסטהגדןלההאמנןתיתהחןןיה

יירימאתחדשמחןלשלעןלמיתבכןרההיתה

 ," BELLA FIGURA "להקתן,בביצןעןקיליא
ישןבעבןדהבארןקימןנחהןא ,לחןהמשם

 'קןלאזהיתרביו ,בארןקייםסממניםהרבה

 ,פןסלןקאסמאתיצירןתשלשלםמןסיקלי

מןסיקלייןצרשרקןען,דןיןןאלדי ,פרגןלזי

לצד ,אןרגניתלחטיבהלהפןךיכןלכקיליאו

.... -. ... ;. 

."" 

 " BELLA FJGURA "ל(אן(ק (ר« iוכזכיס"היונוםייא

ורואבנהל«ן ,'כור (ההולנדהמחולתאטרון •

JF WE COULO" GLOTTJSDANS " , 

CHOR,: LEJNE AND ROEBANA 

JIRI KYLIAN "BELLA FIGURA" 

NOT 
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רוטרדםמהעזרלהקה

סנו'מ D,טו('כור

: TONSIMONS 

"COMPOSITION FOR DANCERS 

AND COLORS" 

מלאתביצירהרןקדיסרקדנין

הבמהמסכיגסהזןהדמיןו

אןגרפיהיהכןראמיתית.ןאש

 .בכתפייסמתמקדת

המרכזיתהלהקהרקדני

המחןלאתגסביצעןהמצןיניס

דןאטןנאצ'ןשלהןןתיק

לשעבר(רקדוהספרדי

ןתיקהןעבןדהבלהקה)

למןסיקהקיליאושלמצןינת

-מרטינןכי'הצהמלחיומאת
לצדהקרב."בשדהיימיסה

תיאטרןושלהמרכזיתהלהקה

להקתהןפיעןההןלנדיהמחןל

העתןדה.ןלהקתהןןתיקיס

הלהקהשביצעההיצירןתרןב

רקדניסידיעלחןברןהצעירה

לייטפןט,-הראשיתבלהקה

היההביצןע .ןאינגרדלקרןאה

שלעבןדתןמלבדאךמצןיו

שראינן ,"בדידןתיילייטפןט

השנה,בארץגס

יןתרדמןהמחןלןת

זכופעיברוב

עלברההפסטיבל

עלהביצוערזכבר

הכוריאוגרפיהרזכבר

בזכקרהכןלאאר

הלהקהשל

שלהצרפבריבר

ראפינו,פרנסואה

גסשבהופעברה

עיצובוגסהביצוע

היההברנועה

זכעולה

אתגסשהפעילןחיישניסחןברןלרקדניס

בעצסמןסיקה,לזהלקרןא(מןגזסהמןסיקה

 ,המסכיסאתןגססתמייס),צליליסהיןאלה

אןתסהפכההצבעןניתןשהתאןרהןעלןשירדן

עלחזרהכלקיטשיןת.מזרחיןתתלסןכרין

כיןןוללאןבעיקרהיגיןוללאמבנה,ללאעצמן,

התקדמןת.

מאשרבכןריאןגרפיה

המחןלבשלןת.לעבןדןת

דלקרןאהשל "תשןבה"ללא

שניןעלןלאכוהמליסעלהתבסס

(כמןמפלסטיקריקיסגדןליסמכליס

אתמילאאינגרנהריו).שלבאנאפאזה

מהלןהיהשלאןנראהבאביזריסהבמה

שלבצילןליצןרפשןטלאכנראהלןמר.

 .אוכקיליגאןו
הפסטיבלכמנהלתפקידןאתסייסהשנה

מרקשנה, 17לפניהיןןסדןמאזמנהלן

השןןייצריתפסמקןמןןאת ,סנקרןין

פשןטלאזהו.רסטיאלןסמן ,הצעיר

בינלאןמייבלפסטמייסדשללנעליןלהיכנס

אתשאלנןשנה. 17מזההאמנןתיןמנהלן

היטבמןדעהןא .תןכניןתיןמהוטוירסןסמןאל

יכןלת-החדשההכןריאןגרפיהשללבעייתיןת

לאמירהמנןצלתשאינהמצןינתתנןעתית

שבמרכזהחליטןלכו ,כלשהיאמנןתית

 .המבצעהרקדויעמןדשנתייסבעןדהפסטיבל

שפןעלתמרןטרדסהלהקההיתהמאכזבת

עבןדהעסהןפיעהןהיארבןתשניסכבר

בהצלחהאיתהשעןבדיןצרמאת

סימןנסטןו-שניסכבר

הפעסאךההןלנדי,

מןצלח.היהלאהמןפע

ללכתניסהסימןנס

מרסבעקבןת

ןלהשתמשקנינגהס

במקריןת

ביצירתן.

 "להתראות"רפ(נזפרנסוא

FRANCOIS RAFFINOT 

" ADIEU" 
שלהמחןלפסטיבלשלמתקציבןשליששני

הנןתרןהשלישממשלתיתסןבסידיההןאהןלנד 32 



כללי,באופןשונות.מסחריותמחסויותבא

והממשלתיתהעירונית ,הציבוריתהתמיכה

הולנדקצרזמןלפניעדבנסיגה.בהולנדבמחול

רחבהתמיכהשמעניקהלמדינהנחשבה

כמואךבפרט,החדשולמחולבכלללאמנויות

דבריסמצבשסגסרבותאירופיותבארצות

השתנה.זה

האזכנונרינרהחוויה

בפסטיבלהגדולה

בכורההינרההשנה

זכחולשלעולזכינר

ייריזכאנרחדש

בביצועקיליאן

שםלהקנרו.

זכונחהואהזכחול

ישובעבודהבארוקי

סזכזכניםהרבה

בארוקיים

פחות.אףטובהקלאסיהבאלטשלמצבו

שמושבה ,הלאומיתהבאלטלהקת

ואמנותי.כלכליבמשברשרויהבאמסטרדס,

ידוערקדן ,האנגליאיגלינגווייןאותהמנהל

אך ,הבריטיהמלכותיהבאלטשללשעבר

מיכולתוכנראהנופלתאמנותיכמנהליכולתו

שניהלהקהאתשעזבומאזכן,עליתר .כרקדן

ואןרודיהמעוליסההולנדיסהכוריאוגרפיס

פרשדנציג(ואןמאנןואןוהאנסדנציג

רבהבהצלחהלעבודחזרמאנןוואןלגמלאות

מאודהדלדלההולנדי),המחולתיאטרוןעס

מבריקעשורלפנישהיהשלה,הרפרטואר

להזמיןמאפשראינוהכלכליומצבה ,וחדשני

המצטייניסהרקדניסרובגס .חדשותעבודות

שלתפקידממלאיסהסוהיוסמכברפרשו

מנהלי-חזרות.

בתוכניתהלאומיתהלהקהמופיעהאלהבימיס

הבריטיהכוריאוגרףשליצירותשלושהכוללת

 " SCENES DE BALLE "-אחת .אשטוןפרדריק

שללמוסיקהובחןטעסבטוברהנוצ-

הרקדניסאך , 1944בשנתסטרבינסקי

חייסרוחלהפיחמצליחיסאינסההולנדיס

מצליחיסלאגסהסזו.ותיקהבפנינה

עסלא ,האחרותהעבודותעסלהתמודד

 , 1946(משנת "סימפוניותותייואריאצי
סגנוןהדורשת ,פראנק)סיזרמאתלמוסיקה

למוסיקהקיץ",לילחלוסייעסולאקפדני,

חושיותרשדורשתמנדלסון,שלכךכלהמוכרת

לגייס.מצליחהההולנדיתשהלהקהמכפיהומור

באלטאוהבישלרגילשקהלהרעיון ,בכלל

מיוחדכוריאוגרףשליצירותשלושלעכלמסוגל

היאהתוכניתמיסודו.שגויאחדבערבכאשטון

יותרוטובותיקבריטיבבאלטמענייןשיעור

הבאלטשלבעיותיוחרףהרחב.לקהלממופע

ווייןשלהחוזהמכרלאהוארךההולנדי,הלאומי

ממששלושינוינוספות,שניסבחמשאיגלינג

באופק.כן,אסנראה,לא

ם

II ןמ':כנטידJ 

ש.להצעירההלהקה

יההולנדהמחולתיאטרו(

אינגריוהו :'כזר

"MELLANTJDE". NDT 2 

33 CHOR.:JOHAN JNGER 



ות Iחושirרו Iחושirרו Iיש
בלב,דשנהמקץעבודתואתסייםשאופוס,

בתפקיד.יחליפומיברורלאועדיין
V" באלטכיסאות

מוסיקליים

אתשמציעיםישבקנדה.כיוםהעובד ,קרנקו

שמותיהםוגםהשוודי,אקלמאץהתפקיד

בנטלידייוויד ,הספרדידואטוו'נאצשל

מריןומאגיוקאגז''פרלזלין'ואנגהבריטי

הכוריאוגרףזה.בהקשרנזכרוהצרפתים

יוצרהואלשטוטגרטבמירוץהיחידהגרמני

תוס.שטיפןבשםומוכשרצעיר

העונהסיוםעםהיידה,מרסייההודיעהמאז

המנהלמתפקידפרישתהעל ,הקודמת

ויכוחמתנהלשטוטגרט,באלטשלהאמנותי

אותה.יחליףמיציבורי

 ,אנדרסוןרידהואהמועדפיםהמועמדיםאחד

ימימעוד ,שטוטגרטבאלטשלותיקרקדן

מנהלושניםתשעשהיהן,דרסננקארפ

וסייםהדניהמלכותיהבאלטשלהאמנותי

התמנהמשנה,יותרלפנישםתפקידואת

השוודי.הלאומיהבאלטשלהאמנותילמנהל

פטרהשוודי,הרקדןבקופנהגןמחליפו

למנהלשהתמנההואאנדרסןרידהאחרון:ברגע *

שטוטגרט.באלטשל

ם
אביזריםבשילובתרגיליםעצמאיבאופןלהכין

אתמחליפותיהןאתללמדאחראיותולהיות

עבודתכךאחרניזונהזהמכל .התפקידים

הןהספרבביתהמלמדותהמורות .הלהקה

בעצמןוהיוומחולגופנילחינוךסמינריםבוגרות

 .בתנועתרוןורקדניותתלמידות

בעקבותשנגרםהלימודיהפערעללגשרידכ

בעבודהניכרתההשקעה,ואכןהופעות.מסע

 .הצעירותהרקדניותשלוהמקצועיתהנקיה

V" ולדתיוממסיבת

לתבועתךון

רןטנברגהניהמאת
בירושלים, ,ישראלבפסטיבלהופיעההלהקה

זכתהובהםבחו"ללהופעותיצאהואף

שיצרההריקודיםמבין .אוהדותלביקורות

 ,) 1986 (הזמנים"יימכלללהקה:שמרון
 ,) 1992 (ומסיכה"יימסך ,) 1988 ( "מבראשיתיי
אני"ו ) 1993 (וצבע"בתנועה-לקשתמעבריי

המודרניתהמחוללהקתידיעלשהועלהוהיא"

בוקרשט.שלהאופרהלדי

 10-בנותרקדניותעםתנועהלהקתהתנועתרון,
נוערתיאטרון,תנועה,מהמליםגזורששמה , 20

רק ,לדייקאםאולם, . 25יומולדתחוגגתורון,

הייצוגיתללהקההקבוצההפכה 1976בשנת

מחולכחוגבתחילהשפעלהלאחרייהפועל",של

השרון.ברמתספרבבית

הלהקהבנות,נדרשותהצטרפותןמרגע

שלאחרהשעותאת .פנוירגעכלבהלהשקיע

הןשבועובסופיהספרבביתהלימודים

חזרותישנןלכךובנוסףלאימוניםמקדישות

 .הופעותוסיבובי

מלאתויזואליתהנאההםהלהקהעבודות

פיסיתהמתאימהוצבעוניות,נעוריםאנרגיית

התנועהשפת .הנערותשלוגילןליכולתןורגשית

שלשילובהיאהלהקהשל

אביזרים,אקרובטיקה,

ושפתמוסיקהתיאטרון,

המשקל .זמננובןהמחול

האביזריםשמקבלים

ועיקרמאו,דגדולבריקודים

 .הגוףצורתבשינויחשיבותם

ניקולאיס,אלוויןהשפעת

פיסולייםמחולותשיצר

אולם .ניכרת ,מופשטים

עוסקתשלוהיצירהבעוד

שלובדינמיקהבאנרגיה

צליל, ,צבעאור,תנועה,

בריקודיםהדגשפיסול,

עלרובושמרוןשיוצרת

ואפקטיםצורניות

הדינמיוהמרכיב ,ויזואליים

 .חשובפחות

מכוןובוגרתגופנילחינוךמורהשמרון,דורית

האמנותיתהמנהלתהמייסדת,וינגייט,

 :מספרתהלהקהשלהיחידהוהכוריאוגרפית

לרגעשנגיעהאמנתי"לא

מחמשהתחילהכלכיהזה,

לפנייח,דלרקודשרצובנות

 " .....וצמחגדלוזהשנה, 25
-70כהלהקהמונהכיום

ומחולקתרקדניות,

ותקפיעלעבודה,לקבוצות

וכשרון·

ממסגרתממושכתהעדרותשלבתקופות

ההוריםבצוותהתלמידותנעזרות ,לימודית

 ,התנועתרוןשלהפסיכולוגיתעומדתשבראשם

ביתמתקייםהלהקהלצד

בנותהמכשירלמחול,ספר

הואהיוםוללהקה.לעתודה

לבית .עצמאיכגוףגםפועל

מגילילדותמתקבלותהספר

השניםשלושובמשךשש

מחןללומדותהןהראשונות

שעתייםויצירהמודרני

מכן,לאחרבלבד.בשבוע

פיסיתהמתאימותתלמידות

לקבוצתעוברותונפשית

קבוצהשהיא ,העתודה

מקבלותהןבהגיל,מעורבת

בבאלטהעשרהשיעורי

 ,מודרנימחולקלאסי,

מימוןושירה.משחקקרטה,

 'כלנקבעההעשרהשיעורי

לצרכיםבהתאםשנה

מסגנוןהנןבעיםהמיןחדים,

שנה.אותהשלהריקודים

ללהקההספרמביתהמעבר

 .שניםמספרואורךהדרגתי

אתמכשיריםהספרבבית

עצמאיתלעבודההתלמידות

השיעורלפנילהגיע-

להכין ,חימוםולעשות

בקומפוזיציה,ביתשיעורי

הופיעההאחרונהבשנה

ארה"בבצפוןהלהקה

 Mשפסטיבלבמסגרת
,EAST-WEST מאיובחודש

ישראלבתערוכתהופיעה

 .בניו-יןרק ' 95אקספו

ם

 "התנועתרוויי

חבק-יופההילה

3~ mייצומחיךו" 



רוביוש IIעבירושליםולמחוללמוסיקההאקדמיה
The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance 

 02-6527713פקס. 02-759911טל. 91904רםגבעתקאמפוסירושלים,

למחולזוספרבית
לוי-אגרוןחסיהפרופ'-מייסדת
גלוקרינהפרופ'-ביה"סראש

גלוקרינהפרופ'הפקולטהדיקאן-באסדמיהלמחילהפסילטה
החינוך.משרדשלהוראהותעודת B.Danceבמחולבוגרתוארמעניקההפקולטה

כהןבתיהגב!החוגראש-למחולהחוג
ומוריםיוצריםרקדניםלטפחבמטרההשוניםהמחולבתחומיהכשרהמקבליםלמחולהחוגתלמידי

תנועה,אימפרוביזציה,היצירה:בתחום •.סדנאותרפרטואר,ג!אז!ספרדי!אופי,מודרני,קלאסי,הביצוע:בתחום •
 .השונותהגיללשכבותהמודרניוהמחולהקלאסיהבלטבהוראתוהתנסותהכוונהההוראה:בתחום •.כוריאוגרפיה

חץעמוספרופ'החוגראש-תנועהוכתבלתנועההחוג
 •ן'-וכמאשכותנועהבכתבוידערחבהתנועתיתהתנסותתוךלתנועהומוריםרקדניםמכשירהחוג

וביצועםריקודים.חיבורתנועהתהליכיושימור.רישוםמהכתבוביצוע.קריאהכוללים:הלימודים
 l1היכולתשכלול l1שלשונותבשיטותהתנועהעקרונות.הכרתתנועהכתבשלההסטוריה •

 . ZOה-המאהשלריקודלסגנונות.יישוםואחרים)כהןבמברידג',ב.אידוקנזיס,(פלדנקרייז,

החוגים 2ב-הנלמדיםנוספיםאקדמייםמקצועות
.פסיכולוגיה.אנגליתעתיקים.מחולותיצירות.הערכתהמחול.תולדות.אנטומיה
.ספרותישראלבמסורתהמחול.מורשתנקישהבכלי.שימוש ZOה-במאה.מחולוהאזנההמוסיקה.יסודות

I לוי-אגרוןחסיהפרופ!אמנותיתמנהלת-קפיצה"'קרש
האקדמיה.שלידנבחרתמחולקבוצת

 ,-14.7.96מחול :'במועד ;-1.4.96תנועה ,-31.3.96מחול :'אמועדלמחול:לפקולסהכניסהבחינות
 • 02-759910בסל.פרסים--15.7.96תנועה

\ 

~ 

יתניעהבמחילקיץקירסי
ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוף

מתקדמים.ולתלמידיםלרקדניםמיועדים tDהקורסיכהן.בתיה-מקצועיתרכזתגלוק,רינהפרופ'-אמנותיתמנהלת

מחשב.באמצעותלכוריאוגרפיהמיוחדתקיץסדנת • 14.7.96-29.7.96בתאריכיםהשנהיתקיימוהקורסים

ראה-ובסטודיובמחשבבמקבילשחוברהכןריאוגרפיהיציגוהמשתתפיםשריר.יעקבהכוריאוגרףבהדרכת

זה.בגיליוןכתבה

-במחול"קיץלייקורסיבכתבאו 02-6527713בפקס: 02-759910בסל.קיץלקןרסיוהרשמהפרסים
 • 91904ירושליםגבעת-רם,קאמפוסרוביו,ע"שולמחוללמוסיקהאקדמיה

'" 
האקדמיהשלידהתיכןןבביה"סלמחןלהמגמה

במחוליח"ל 5שלרמהבגרותבחינותבן-צבי,לאהוגב'פרלשטייןטליההמגמה:מרכזות
מוסיקה,ג'אז,המחול,תולדותאימפרוביזציה,מודרני,מחולקלאסי,בלטהכוללת:לימודיםתכנית
 .ועודועדותעםריקודי

האקדמיהשלידהתיכוןביה"סשלהקלאסיהבלססדנת
טימופייבה.נינהאמנותיתמנהלת

 • 02-666198,02-669114בסל.התיכוןלביה"סוהרשמהפרסים

 .האקדמיהשלידבקןנסרבטןריןןהמחןל
חינוךמעניקהקונסרבטוריוןשילוח.בינהגב'מרכזת:אגרון,לויחסיהפרופ'-אמנותיתמנהלת

יצירתית.התנסותעלהמובסס , 5מגילהחללצעיריםריקודי-אמנותי

 • 02-618881,02-619443בסלפונים:לקונסבסוריוןוהרשמהפרסים
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י1ב~\רלפ\ Iא
 ~ ~אונוו"יהידותואםןנתיתכr.חתל
 "ליבןאילנה-לבגרותמחולמגמתמרנזת
זמונטסוזן /סולאןג'ני-סדנהמרנזת

 ~רוזנקיאראברהםד"ר-איזוריחינוןרנז

 I.ג;;;;.... 25130הגלילמעלהד.נ.געתון,קיבוץ
-r 04-9859852פקס. , 04-9858437טל.
המןריםןצןןתהנלמדיםהמסצןעןת

סולאן,ג'ניפראן,חנקהמונט,סוזןברסלב,.איריסקלאסיבאלט
פיודוראוברנקו

בן-בסטאורליאורני,עדהשפירא,רחלחסון,.מינלמןדרנימחןל

ברסלבאיריס •ג'אזמחןל
פרידנימרודארנון,יהודיתהסנוט,.איהקןמפןזיציה

הסנוטאיהמנדלסון,מרתהארנון,.יהודיתתנןעה

 ~הסנוטאיה •תנןעהכתב

הקיבוציתהמחוללהקתרקדני •רפרטןאר

פסח.ליאורפלדנקרייז
 "'סיחוןבוריס •מןסיקה

ליבןאילנהפרלשטיין,.טליההמחןלתןלדןת
חפץיעקב •פלסטיתאמנןת

 \S'ובכיילדיםכ'מזים ./
-1'נ j/Nנ 'i\ ' 

\~~ 
\ינ\ ~מחולסךנתפועלתהאולפןבמסגרת
בגרוובגובת \S'יירב V'מקצועי,לריקוךכהכנההשבועימותכלבמשך

תלשנתיים,המחוללסךנתתלמיךיםמתקבלים
במחול,קוךםלימוךלאחרשלושאו

אבשלוםגליתבית:אםלשך,נוריתהאולפן:מזכירת

I ון
 THE ISRAEL BALLET 1מרקמוהלל יק~ל~~~~ ~~~~

 ת~? 2יtי I צ~וך~ד~~~~במשכו
 20.30בשעה 25.2.96ראשוויום

בתכנית:

אנהשופיני

ליזוגווה

פוקיןמינאל-נוריאוגרפיה
שופןפרדריק-מוסיקה

שפיראזהר-תאורה

לסקיימפוברטה-נוריאוגרפיה
שונברגארנולד-מוסיקה
שפיראזהר-תאורה

ימפולסקיברטה-נוריאוגרפיהשיריםלפילרקוד
נספי,מתיארגוב,סשה-מוסיקה

נהןלאונרד
שפיראזהר-תאורה



 jrן Iךש nםת Iךש nם-jן Iךש
V' תחרות

בינלאומית

קלאסילבאלט

סיו,שנגהאי,

1995 
הדלי בירדמאת

שנהמדימתקיימןתבעןלםרבןתבמדינןת

להגיעלנןהזדמןהשנה .באלטתחרןיןת

שהתקיימההראשןנההבינלאןמיתלתחרןת

שנגהאי.הדרןמיתהנמלבעירבסין,

עםמלןןיםלנןחיכןבשנגהאיהתעןפהבנמל

הזהההמןןשבכלטןבשמןתינן.ןעליןשלט

עםלךמחכיםןעןדלגשת,לאןיןדעאתה

בדרךלמלןן.אןתךלהסיעמיןחדתמכןנית

המחיהתנאיאתלראןתהצלחתילמלןן

אצלנן,מןכריםלאכברשכיןםןהמגןרים,

אחרעןלםממשהיההגענןאליןהמלןןאבל

ןמשןבח).(מפןאר

תןכניתאתמידקיבלנןשהתארגנן,לאחר

ןכלשעהכלהבאים.ןהימיםהלילההמשך

בשיעןרבביקןרלהפליא,מאןרגניםדקה

הבמה,ןעלבסטןדיןבחזרןתאןבאלט

ההגעהבערבןכברפניםקבלןתארןחןת,

שבקןשימןסקבה,באלטשלמיןחדבמןפע

העייפןת.מחמתמשהןממנןלראןתהצלחתי

היהלאשגםכךבמיןח,דטןבהלאהלהקה

להתעןרר.מהבשביל

צעיריםגיל:קבןצןתלשתיחןלקןהמתחרים

לשיעןריםחילקןאןתנןןבןגרים. 18גילעד

 60שהיינןןלמרןתהתחרןת,שלפניןחזרןת

שןןיצרי.שעןןכמןעבדהכלמשתתפים,

שלבים.לשלןשהחןלקהעצמההתחרןת

שנילרקןדמתחרהכלעלהיהראשןןבשלב

שנשלחהקלאסיהרפרטןארמתןךקטעים

משניהםאחדןשלפחןתמתחרה,לכלמראש

מיןחדת,ןירטןאןזיןתהמןכיחהבקידהיגמר

קשיםאטיםפירןאן(לבנןת)פןאטה 32כמן

בשלבכברלמעשה,לבנים.מיןחדןתןקפיצןת

הטכניתשהרמהראיתיהמשןתפיםהשיעןרים

עם-הסיניםשלןבעיקרמדהימהפשןט

שלאכ,ךכלצעירבגילטכניתמןשלמןת

ןביצןעדיןקאחרים,במקןמןתרןאיםתמיד

הצעירים.רקדניםשלבמיןחדגבןההברמה

בבעיה,הישראלים,שאנחנן,הבנתימכאן

לעבןדמלהמשיךאןתנןהרתיעלאזהאבל

לבמה.יכןלתבמקסימןםןלהגיע

בכל . 60הגיעןשנרשמןהמתחרים 72מתןך

השלבאחרימתחרים. 30היןגילקבןצת

מתחרים 14הצעירהבקבןצהנשארןהראשןן

היהמתחרהכלעלהשניבשלב . 13ןבבןגרת

גםכישןריןאתשיראהמןדרני,קטעלרקןד

מפןתחלאזהתחןםכמהנןכחתיבתחןםזה.

בשנגהאיהבאלרינהפסללידנגלרואלהקופמן Dמרי

אתשעברמיכלכימבןכה,הרגשתיבמזרח.

בקטעןכאן,מצןיןממשהיההראשןןהשלב

רקדןלמעשההםמגןחכים.נראןהםהמןדרני,

הרגלכףאתןמתחן TUTUה-ללאקלאסי

שלזהבשלבבפןינט.במקןםבפלקס

לאהקבןצןתמשתימתחרהאףהתחרןת

לאהמןדרניהתחןםכמהמראהרקןזהנןפה,

נחשב.

התחרןת,שלביןתרןהקשההשלישיבשלב

ןקטעחדשקטעלרקןדמתחרהכלעלהיה

כברפהנןספת.פעםהראשןןבשלבשרקד

ןזןגןת.בןדדיםמתחריםבציציןתןבחנןבדקן

ןלרי-תיכןןתלמידןתשתיייצגןישראלאת

בגבעתיים,יליןתלמההספרמביתקמינר,

מיהבתחרןתראשןןבמקןםזכתהאשר

שלתלמידהנגלר,ןאלה ,' 95לשנתארבטןבה

זכתהאשרמפתח-תקןה,קאןפמןמרים

אןתנןייצגןהבנןת '. 94בשנתתחרןתבאןתה

ישאצלנןשגםלראןתגאהןהייתירבבכבןד

בינלאןמית.רמה

שלןשהמהצעירים,עלן,(הגמר)האחרןןלשלב

ןזהמסין,בנןתןשלןשמציילי,ןבןמסיןבנים

גבןההבסיןהצעיריםשלהרמהכמהמראה

לגמרעלןמהמבןגריםלהם.מגיעהיהאכןכי

בתרקדניתבצרפת,שחימצןין,קןבנירקדן

שנילגמרעלןכןכמןמסין,ןרקדןמרןסיה 25

מןסקבה"ייבאלטשלהסןלניםןזןגזןגןת

מאןסטרליה.רקדניםןזןג

כלהזןכים.רקהןפיען(הגאלה)הסיןםבמןפע

שבחר.קטעיםשנירקדזןכה

(ברטהמישראלנציגיםכללהשןפטיםצןןת

ןאסילייב),(ןלדימירמרןסיהימפןלסקי),

(מיקןקןמיפןתאלציף),(מריהמארה"ב

מגרמניהנאג),(איןןאןמהןנגריהמצןימה),

מאיר),(ג'ילברטמצרפתאןרסיליאק),(אלכס

רינג(חייןמסיןסמסןבה)(גלינהמבריטניה

איליאן).ןצאיראנג

שלמןזמןקהלצפההתחרןתשלביבכל

מכרןהגאלהלמןפעמשנגהאי.מחןלתלמידי

גםלמןפעהביאןהסיניםןכהרגלם,כרטיסים,

בזמןלאכןלנןהגיםשאןתןהאןכלאת

מןפעןכאשרמאןדכןעםהםהסיניםהצפייה.

לאהםלבם,אתקןנהןלאאןתםמרשיםלא

אךמאן,דמביךלפעמיםןזהכפייםמןחאים

להיןת.צריךזהשכךברןרלהם

אצלנןשהיהמהמזכיריםהטכנייםהתנאים

חידןשיכלללאבתיאטרןן,שנהעשריםלפני

הפשןטהסיניהרחןבלעןמתאךהטכניקה.

מפןאר.ןדיחדשהיההתיאטרןןןהדל,

מהמלןןשלנןהיןמיןתהנסיעןתבאחת

בית-מנהלעםלדברליהזדמןלתיאטרןן

(בעזרתשנגהאישללבאלטהספר

מגיעיםהםכיצדןהבנתימתןרגמנית)

לרמהלהגיעכדיכך.כלטןבןתלתןצאןת

להשקיעצריךגבןההכהמקצןעית

אתיןם.כלבאלטשעןתהרבהבתלמידים

נתןניעםעשרבניןבנןתבניםהתלמידים,

ספרבבתיבןחריםהםמרביים,פתיחה

הקטנןתןבעיירןתבכפריםבעיקררגילים,

תנאימקבליםהנבחריםסין.רחביבכל

הלימןדיםלבאלט.ספרבביתחינםפנימייה

ביןםבשעתייםמסתכמיםבביה"סהעיןניים

באלטהגןף,עםעבןדההשארןכלבלבד

להםמןסיפיםצעירמגילכבריןם.כלקלאסי

סיניים,מסןרתייםריקןדיםתיאטרןן,

הרפרטןאראתגםשניםכמהןלאחרמןסיקה

כמעטלןמדיםהםהמןדרני.ןהמחןלהקלאסי

מסיימיםהםןכאשרהבאלטתפקידיכלאת

באלטלהקתבכללהשתלביכןליםםה

בעןלם.

לאאךמפןאריםלאהספרבביתהתנאים

ןרצפןתגדןליםסטןדיןחדרידבר.להםחסר

חרןציםכידןע,הסינים, . PVC)איו(עדייןעץ

קשה.עןבדיםביןתרהמןכשריםןגםמאןד

הםלתןצאןת.מגיעיםשהםפלאןלא

מעשיןתשעןת 32המחןלבלימןדימשקיעים

בשבןע.עיוניותשעות-12ו

 37ם



ות Iשןחוום Iשןחirרו Iשן

אינןהרןסיסהבאלטרקדנישלהצעירהדןר

למיניהסןנסיכיסגיבןריסבתפקידימצטיין

ןהרקדניןתלירייס,בתפקידיסדןןקאאלא

הבחןריס.עלרןבפיעלעןלןתהצעירןת

v חדשותצרור

ממוסקבה

רנןבה Iצנטליהמאת

היתהלאהשנהבמןסקבההבאלטעןנת

חגיגןתמספרהתקיימן .במיןחדמעניינת

פעילןתסשנןת 40לציןןהמןפעכגןן ,ןיןבלןת

מנהלןןאסילייב,שלהמשןתפתהיןצרת

בגיליןןשדןןח(כפיהבןלשןישלהאמנןתי

ןאשתן, ) IIבישראלמחןל IIשלהקןדס

ןכללהשבןעייסנמשכההחגיגהקאסאטקינה.

נטליהמאתחדשבאלטשלבכןרה

 , IIהקמליןתעסהגברת IIקאסאטקינה,

 .הקהלידיעלבקרירןתשהתקבל

העןנהשלהסיןסמןפעאתהקדישהבןלשןי

ליאןנידהןןתיקלכןריאןגרףלמחןןההקןדמת

יןסאתאלהבימיסהחןגג ,לאברןבסקי

שלהבאלט ,היתרבין ,בןצע .-70ההןלדתן

עס ,""פאגניני , 1967משנתלאברןבסקי

בתפקידאןרח,כאמן ,דרביאנקןןלדימיר

 .הראשי

שלהרפרטןאריכלןלמהכברהןדיעןאסילייב

רןמיאן II ,הברבןריס"אגס II :זןבעןנההבןלשןי

 "הסןררתן"אילןףבסקי)לאברן :(כןר'ןיןליה"

במסיבהשנכחןהעיתןנאיס .קרנקן)ןן'ג :'(כןר

מכברכלןלןתהללןהיצירןתשכל ,בצדק ,טענן

מקןריתאחתיצירהןלןןאיןברפרטןאר

 ,באןמרןהתגןנןןאסילייב .בתןכניתןחדשה

 ....העיקרהןההכנסןתזהשברגע

במןסקבה IIהקרמליןבאלט IIבלהקת

 IIלכלןכית IIבבה'באלאקניצנטליההצטיינה

 .ןאסילייב) :'(כןר

הצעירהרקדןבלטבבןלשןי IIפאגניני IIב

דרמטיאינןסגנןנןטיסקארידזה.ניקןלאי

 .דןןקאליריאלאמןבהק

החןלפתבעןנהביןתרהטןבההיצירהלדעתי,

דימיטריהכןריאןגרףשל IIהרןחןתנשף IIהיתה

הבאלטלהקתעבןראןתהשיצרבריאנצב,

דטאניסלבסקיש IIעהתיאטרןןשל

מאתלמןסיקה ,במןסקבה-דנצ'נקן'ןנמירןביץ

 .שןפןפרדריק

ליריןת,מיניאטןרןתדןאטיס,שלשןרהזן

הקטעיסשןניס.אהבהסןגיהמתארןת

כלחלןמןת.אןזיכרןנןתכמן ,ןנמןגיסמןפיעיס

אבל ,מקריתפגישההיאאןהביסביןפגישה

שבנשףןייתכןסיכןי,בתןכןצןפןגסמפגשכל

רען.אתיכירלאאישהבא

 ,חדשתנןעתימילןןלעבןדתןמצאבריאנצב

ניאן-ניאן-רןמנטיקה.אןליאןתןלכנןתאפשר

השפעתןעקבןתניכריסשלןהתנןעתיבמילןן

קאסיאןןהחדשןהחשןבהכןריאןגרףשל

-במקרהןלא ) 1970-1892 (גןלייזןבסקי
מאתביצירןתבנעןריןלרקןדהרבהאנסקיברי

מאןדיצירההיא "הרןחןתנשף" .גןלייזןבסקי

גסבהןניכרת ,אןןירהןספןגתעכשןןית

קיליאן.שלהשןטפתהתנןעהשלהשפעה

דמןיןתרוןיהפאתטיהסגנןןשעידןמתברר

הסןבייטי,הבאלטאתשאיפיין ,הגיבןריס

ם  .הסתייס

בר'אנצובמאת "הרוחותשף"נבאורחוב "וסרג 'צוהנסו'ט.ל
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v ועדהרךמהגיל

ללהקה

המקצוענית

סייןמדרס מאת

באןלפנההתקייס 1995אןקטןברבסןף

האיגןדחבריכנסגעתןןשבקיבןץלמחןל

בישראל. ) DACI ) IIןהילדהמחןל IIהבינלאןמי

ב-הישראליןהסניף-1978בנןסדהאירגןן

הכינןסחרמןן.שלןסשלביןזמתן , 1988

הסניףשלהשביעיהשנתיהכינןסהיהבגעתןן

הישראלי.

הןאכיהכינןסאתלארחנבחרגעתןןקיבןץ

 ,במחןלפעילןתשללרצףייחןדיתדןגמה

יהןדית .מקצןעניתללהקהןעדהרךמהגיל

האמנןתיתןהמנהלתהאןלפןמנהלת ,ארנןן

מייצגתהקיבןצית,המחןללהקתשל

למחןלחינןךשביןהקשראתבפעילןתה

 .מקצןעניתלרמהעדהמחןלאמנןתןהןראת

נאמןנירהבהנחייתבמפגש-סדנהנפתחהכנס

לאהעסהמטאפוריהגוףהספר(מחברת

תןכניתןנס'גדפנההציגהןבהמשךברטל),

שש-שבעלגילאיבתנןעהלשיעןריסחדשה

בדרכיס.הבטיחןתבנןשא

ביןגהשיעןרחתסהראשןןהיןסאת

למחןלבסדנהמןרה ,פרמינגרגלבהנחיית

אשר.במטה

ליפשיץיעלשלבהרצאהנפתחהשניהיןס

ילדיסשלהתפיסההתפתחןתעלמצפת

היןסרןב .התחןשתי-התנןעתיבהקשר

עסבמחןלעבןדהדרכישללהדגמןתהןקדש

מרתה .שןניסגיליסבניהאןלפןתלמידי

ילדיעסביצירהעבןדההדגימהמנדלסןן

מתנןעהתהליךהראתההסנןטןאיה ,'גכיתה

חניכי .'ןז 'ןכיתןתחניכיעסבזןגןתליצירה

בביצןעמרשימהיכןלתגילןי"בכיתןת

שנןצרן ,באררמישלעבןדותמתןךקטעיס

הקיבןצית.המחןללהקתעבןר

היהןהןאמסכסדיןןהתקייסהכנסבסיןס

המקצןעאנשיביןפתןחלמפגשהזדמנןת

לןיטעדההדיןןאתהנחתה .שןניסמתחןמיס

המןמחה ,ליבןאלכסהפסיכןלןגבןןהשתתפן

ארנןןיהןדית ,פסחליאןרפלדנקרייזלשיטת

 .נאמןןנירה

ם



Iת Iךש nםת Iךש naת Iךש
TרחTרמחול t/ 
אחTרמסריה

למחולפססיבל
DANCE UMBRELLA 

לובדוו

רןטנברגהניהמאת

אינםלןנדןןשזקניןנאה,בהיראןקטןבר

פניאתקידםשנים,מזהכמןתןזןכרים

שלהמחןלחןבביןהצןפיםהמשתתפים

95 ' DANCE UMBRELLA , שבןעןתארבעה

זמננןבןלמחןלבינלאןמיפסטיבלשל

אןקטןבר(מאמצע-17ההפעםזןהמתקיים

אמניםהגיעןהשנהנןבמבר).אמצעעד

ןניגריה,יפןספר,דצרפת,מארה"ב,ןלהקןת

מבריטניה.ןלהקןתאמניםלצד

ייחןדייםסןלניםבערבנפתחהפסטיבל

מאליפנטןראסלרייץדנהדןפן,ןיןצאי

הןפיעההקשתשלהשניבקצהמארה"ב.

בלידס,שבסיסההשחןרה, PHOENIXלהקת

להקה ." MOVEMENTS IN 8 "עםשהןפיעה
יפניתלהקה , ARIADONEהיאמיןחדתנןספת

בסגנןןהרןקדתבפריס,שבסיסהרדיקלית,

להקתרבןת).שניםלפניבארץ(הןפיעהבןטן

DV8 PHYSICAL 1HEA1RE עםהןפיעה

 " ENTERניןסןןשלהחדשריקןדן
" ACHILLES , יינכנסהשנה.בארץראינןשכבר

שלבאספקטיםהעןסקמחןלהןאאכילס"

חברןת,יחסים,במערכןתןמתמקדגבריןת

כפיןמתפרצת,עצןרהןאלימןתאינטימיןת

היחסיםבמערגןתביטןילידיבאהשהיא

 .טיפןסיבפאברגילים,גבריםשמןנהשבין

 CONTACTה-ממציאפאקסטןן,סטיב
ON חIMPROVISA , לשתימארה"בהגיע

למןסיקההטרייהעבןדתןאתןהציגהןפעןת

האנגלית."ייהסןןיטהבא,ןשל

הפסטיבלשלהמתמשכתהיחסיםמערכת

יןתרכברריקןדיםהיןצרקנינגהם,מרסעם

הפסטיבלמחןיבןתאתמראהשנה,-50מ

סןגיםשנימביאקנינגהםהשנה .לחידןשים

רקדנים 15יןפיעןבאחת .הןפעןתשלשןנים

מהםשאחדהאחרןנים,מריקןדיןבשלןשה

השניבמןפעקייג!ג'ןןשללמןסיקהנןצר

תפאןרהרקע(על " EVENTS "הלהקהתעלה
קטעיםשלחיבןרראןשנברג)הציירשל

אןתםיןצקשקנינגהםשלמיםמריקןדים

ןללאדקןת 90שלבאןרךחדשה,לתבנית

ב-התקייםהראשןן " EVENT "-ההפסקה.

אמןרה(שהיתההלהקהןבןבןןינה, 1964

זמננן)בתלאמנןתחדשבמןזיאןןלהןפיע

חדשסןגליצירתהתיאטרןןחללאתניצלה

מאןתעודהיוהשניםבמשךמןפע.של

גםזהים.שנייםלאואףכאלהאירןעים

קנינגהם,של " EVENTS "התקיימןבארץ

ובקיסריה.התרבותבהיכל

זה,בפסטיבלחשןבתפקידחזןתיתלאמנןת

הפןרההפעןלהבשיתןףביטוילידיבאוהןא

ןהפסלרןבהרבהצרפתיהכןריאןגרףבין

ןשמה,ביצירהדיקןןריצ'רדהבריטי

" FACTORY ". כלתהלןכהריקןדזה)

הקהלמןזמןשבןהצידה)הןזזןהמןשבים

בריקןד.חלקלקחתןאפילןבמרחבלונע

חשובחלקדיקןןשלהענקייםלפסלין

רציםמעליהם,עובריםהרקדנים-בהןפעה

למןסיקהגםעליהם.שרןעיםאומתחתם,

לכךתרמןבפסטיבל.חשןבתפקידזמננןבת

וקביןמרטלנדסטיבקייג',ג'ןןהמלחינים
 .ןןלנס

היצירהאתבשקטןלראןתלשבתידכ

" POPACTION ", ןלהקתהסטרבאליזבתשל

" LITTLEEASE ", מתפתל ,מתנןעערקדןשבן
היהמוגבהת,מלבניתקופסהבקירןתןנתקל

אתלטימןפעשלתחןשהנןתןשלאהיחיד

שבעבתלהקתידיעלבןצע(הקטע

 .בארץ)ביקרהכשסטרב

שלפרטי"ייאןסףהיהבתכליתשןנהמןפע

מתמקדתרייץמנין-יןרק·היאגםרייץ,הנד

אישיבמרחבמשתמשתזרןעןת,בעבןדת

קצרים,קטעיםמבצעתהיאמןסיקה.ללא

ןידייםזרןעןתתנןעתשלקטנןתסקיצןתכ'מ

יייחןדשלההתנןעהסגנון .שןנןתבאיכןיןת

ןהגןףהתנןעהבמרכזהידייםעםבהחלט,

ההתנןעשפת.תנועתןאתןמשליםמתלןןה

תנועהמגןןןיןצרתאבלדרמטית,אינהשלה

 .עשיר

 ' R/NGSIDE '-סטרבא'יזבת

של " PARADIGM "היהאחרדופןיןצאמןפע

ביצעכברמאליפנטמאליפנט.ראסלהרקדן

קלים,בשינןייםהזאת,היצירהאת

שקןעהןאבריקןד .-1994בבפסטיבל

נעגןפןשלהכןבדכשמרכזתנןעתי,במןנןלןג

סמוייםחוטיםכאילןהשןנים,הגןףחלקיבין

מצביןיןצריםבןןאןחזיםדןחפיםמןשכים,

היאשלןהתנןעה .דןפןיןצאיותנןחותגןף

אנרגטיןת,והתפרצןיןתאיפןקשלשילןב

טיץ'המלחיןעםשלןהפעולהןלשיתןף

 .ביצירהגדןלהמשמעןתאינגליש

ינתניומעמגןןנתרחבה,יריעההציגהפסטיבל

עםפןרהפעןלהןשיתןףןלהקןתאמניםשל

יהjףבמןפעיםהקהל .האחרןתהאמנןיןת

מחולסביבתיצרןהןאןאןה,דסלקטיבי

 w .חדשיםרעיונותהמעודדתמפרגנת

RINGSIDE , כהתנסןתיןתרהנראית

עצביםצריכההייתיתנןעתית,אקרןבטית

עצמםאתמסכניםהמבצעים .ברזלשל

בעןצמהנתקליםהםבאןןיר,בהתעןפפות

לתןךכמןארצהאפייםנןפליםבקירןת,רבה

בצפןרניהםןנתליםממיםריקהשחייהבריכת

קןלמגבירימצןקים.עלכמןהקירותעל

בהםולאביזריםהאקרןבטיםלגןפןתהןצמדן

עוצמתאתהגבירןעןדןאלההשתמשן

מתרביםהאחרןנןתבשניםאמנםהחןןיה.

המתחאתבריקןדלהסתירלאהניסיןנןת

הרקדנים,שלהגןפניבמאמץהכרןכיםןהכאב

האקרןבטיםשלההתנגשןתקולןתאבל

גןפןתיהםחבטןת ,בקירןתמנין-יןרק

 ,השניעלאחדוצןנחיםלרצפההנןפלים

להתפתלליגרמןהשמיען,שהמאמץןקןלות

 .המופעכללאורךלשלומםבדאגההכיסאעל

זהועלרב,דיוקדורשתזהמסוגעבודה

 " GO ...בהןראןתהאקרובטיםהתגברן
" .... GO , הקצרהקטע .אקרןבטיבמןפעכמן
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זון Iשן nםת Iשן n Wזו Iשן
v' אינטרנט-מחול

שלהדינמיקהגםהאצילות,רקלא

אלהלטובתמחייבת.הטכנולוגיההתפתחות

אחדותהנהלאינטרנט,כברהמחוברים

מנתעלמחול,לאנשיהנחוצותמהכתובות

אחריבחיפושהאלקטרוניבמרחבלשוט

בתחוםלדו-שיחשותפיםאואינפורמציה

התעניינותם.

המחולומחלקותהמחקרממוסדותלרבים

באינטרנט,כתובתישהאוניברסיטאותשל

וישמיידי,חיפושלשםאליהם,להתחברוניתן

המחול.בתחומידיוווקבוצות l1קפהבתי l1גם

מידעקבוצותשלושקיימותבאינטרנט

למחול:המוקדשות

בבאלטעוסקת,אחתשמןשמעידכיפ

) art.arts.ballet ( בריקודיםהשנייה
שמתענייןומי ) rec.aIts.dance (חברתיים
 .) rec.folk-dancing (יחייג:עםבריקודי

 ,באלטעלכללימידעלבקשבדעתךאם

 ) alt. ballet F AQ (פרסונסטוםשלבמדורו
מבוקשך.אתתמצא

מרסמאתהאחרונותמהשניםיצירות

 ) httpתחת//:לראותתוכלקנינגהם
) spark.com/performance.html 

ליצירתהמיועדתהתוכנהבצורת

 . LifeFormsהצג,גביעלכוריאוגרפיות
-בלמצואניתןזושיטהעלקצרהסבר

/ http://fas.sfu.ca/css/gl·OUpS 
life ol·ms.html . 

פורסיית,ויליאםשלבתיאוריותשמעונייןומי

שלניתוחלקבליוכלפרנקפורט,באלטמנהל

 http ://-תחתמסקנותיהןואתעבודותיו
/ www.arc.org/gallery95 

improv.html . 
להתקשרניתןהבאותהכתובותלפי

כמפורט:אמנותיים,למוסדות

American Dance Festival 
http://www.nando.net/adf/ 

adfmain.html 

Salzburg Sommerszene Festival 
http://hirsch.cosy .sbg.ac.at/kultur/ 

szene/e dance.html 

New Y ork Intemational Dance 
Competition 

http://www.weblink.com/nyibc 

Spoleto Festival U.S.A 1995 
Dance Program 

http://www.sims.net/ 
organizations/spoleto/spoleto95/ 

dance.html 

Dance Listserv Addresses 
amia-l@ukcc.uky.edu 

Association of Moving Image 
Archivists 

ballet -modern-dance@netcom.com 
Ballet and modem dance 

ballroom@athena.mit.edu 
Ballroom dancing 

dance-hc@cunyvm.cuny.edu 
The Dance Heritage Coalition's 

CleaI·inghouse 

dance-l@hearn.hitnet 
Intemational folk and traditional 

, dance 

dance-tech@ohio-state.edu 
Dance and technology 

dldg-l@iubvm.ucs.indiana.edu 
The Dance Librarians Discussion 

Group 

rendance-l@morgan.ucs.mun.ca 
Renaissance dance 

moais-l@suvm.acs.syr.edu 
Moais dance 

strathspey -l@maath.uni
frankfurt.de 

Scottish country dancing 

tango-I@mitvma.mit.edu 
Argentine tango 

uk-dance@tqmcomms.co.uk 
Dance-music-culture in the United 

Kingdom 

לפילהתקשריוכלאמנותיבמחולוהמתעניין

הבאות:הכתובות

George Balanchine 
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/ 

dansejBalan.html 

Martha Graham 
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/ 

danse/Graham.html 

Gelsey Kirkland 
http://pubweb.acns.nwu.edu/ 

~kuwayama/kirkland.html 

The Royal Ballet 
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/ 

danselRoyal.html 

Ballets Russes 
http:/www.ens-lyon.fr/~esouche/ 

danse l.html 

Paris Opera Ballet 
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/ 

danselPOB .html 

בניוסנטרבלינקולןלמחולהספריהקטלוג

עללמידעבעולםביותרהגדולהאוצריורק,

בעזרת:נגישהצורות,בכלמחול

Performing Arts Library at Lincoln 
Center 

Dance Collection Catalog 
telnet nyplgate.nypl.org (or 

192.94.250.2) 
login:nypl 

password:nypl 
~ 
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v' תאריכים: 
בסוזןהשלישיתהבינלאומיתהמחולתחרות *

הפרסיםסכום . 1996באוקטוברתתקייםדלל

חייבותהשתתפותבקשותדולר. OOO,25ל-יגיע

 . 1996בפברואר 28עדדללסוזןלמרכזלהגיע

 ,) 35גיל(עדצעיריםלכוריאוגרפיםתחרות *
סיום . 1996מאיבאמצעהנוברבעירתתקיים

 . 1996במרס-31בההרשמה

 BALLET GESELLSCHAFT HANOVERמידע:

KARIN MUECKE 
7 . NIENBURGERSTR 

30167 HANOVER GERMANY 
0049-511-714467 : TEL 

צרפת,באניולה,בעירתתקיים 1996ביוני "'
מיזע:מודרני.למחולהמסורתיתהתחרות

CENfER INTERNATIONAL DE BAGNOLET 
SEINE SAINT - DEN1S 

RUE BENOIT-HURE 45 

FAX: 0033-1-436 38171 

תחרותיורקבניותתקייםביוני 24-3ב- *

מידע:סנטר.בלינקולןהשנתיתהבאלט

. 11 WEST ST 

1400 SUITE 
10019 NEW YORK 

1520 001-212-956 ; TEL 

1580 001-212-397 : FAX ~ 
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מש~ן Iמ~
באררוכיוכאבר:

קלוזאלכס /קולאזןמוסיקה:

רוזזאפרת /חצבנילילןתלבושות:
 11.1.96כרמיאל: _
 15.1.96באר-שבע: _
 18.1.96שמןאל:גן _
 24.1.96מנחם:כפר _

 7.2.96קימרןן:-
 28.2.96לבנים:ידרעננה, _
 22.3.96אשכןל: _
 31.3.96נהריה: _
 27.4.96ירןשלים:תיאטרןן _

דנון~ו Iזנו
באררוכיוכאבר:

קלוזאלכס /קולאזןמוסיקה:

רוזזאפרת /חצבנילילןתלבושות:
 20.1.96לןד:מתנ"ס _
 26-27.3.96רעננה:מןפת _
 30.3.96נהריה: _
 16.4.96דלל:סןזן _
 29.4.96חןלןן: _
 12-13.5.95עפןלה: _

 t ~ ·ג~ ~~~ון.
קייזראביוכאבר:

זלב,ומרקפורטיסןרמימוסיקה:
מרטיןאן

רוזזאפרתתלבושות:

בינייםוחטיבותעליונותלחטיבותלעם"ייאמנותבאישורהנעוריםלבנימותאמותבגרסההיצירות

שחמטלתזמורת,מזריךהחיות,קרנבלוהזאב,פטרהצעירה:המחוללהקתברפרטואר
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Iת Iךש nתם Iךש nםת Iךש
V' משם... 

לא

לכאן,

מפסיקים

ולרקודלשיר

שנה 40כבר

משפטיאחרי . 1956דליטא",םייירןשליןילנה,

ןהניסיןןיםהיהןדהרןפאיםשלןהןהרא

בבריתהיהןדיתהתרבןתאתלהחניק

תיאטרןניםסגרןהשלטןנןתהמןעצןת,

יהןדיים.עתתביכהפצתןנאסרה

אמניםקבןצתהמחאה,קמההגזירןתמתןך

ןכ,ך .יהדןתםמןרשתאתלשמרשביקשן

שלהפקןחהמעינןהרחקןאפלןלי,קררתףבמ

ןשןשנהירקןנייפהאתתירגמןהגדןל,חהא

אןברןסיתהיןהשיריםרןבליידיש.דמארי

ביידיש.ןשלןשהבליטאית

התחילןהימיםששתמלחמתיחראקצת

חברי-1971ןבייעלייה"עלחשאיבלדבר

ןהיןםבישראל.היןכברכאן"נחנןייאלהקת

להקמתהשנה 40מציינתכאן"ייאנחנן

בישראל.להתחדשןתה-25ןבןןילנה,

פןלקלןרהםכאן"ייאנחנןהאנסמבלמןפעי

הןאכאן"ייאנחנןאנסמבלןיהןדי.ישראלי

בעיקרשכן,הארץ,ןלילידילעןליםהיתןךכןר

יןצאיסטןדנטים,הצטרפן ,המחןלללהקת

ללמןדהארץמכלשבאןןרקדניםצבא

בריה"מןצאיישלהמחןלמרןחמקצת

חןבבים.אןתםשלןמהמקצןענןת

ליטאי,דנימעצביםכיןםהלהקהמןפעיאת

תירןש,אפיהלהקה;ןבמאיהאמנןתיהמנהל

עםיחד 1995כרמיאלפרס(זןכהכןריאןגרף

המןסיקלי,המנהלבלכרןביץ'מישההלהקה);

הלהקה);למייסדישני(דןרןמנצחמעבד

ההנהלה.ין"ריעקבבןןיצחק

מןפעאיש.-80ככיןםמןנהכאן"חנןייאנ

נה-תשעהשמןןבןכשעתייםאןרךהלהקה

בליןןיסןלניםלמקהלה,סןלןקטעיריקןדים,

 .ןמקהלהבזמרמשןלביםןריקןדיםמקהלה

ייסיפןרבתנןעה",ייהצגהמעיןהןאהמחןל

סןלניםןבליןןימקהלהשירתעםבריקןד",

ןתזמןרת.

בהיכל 1996למרס-17בייפתחהיןבלאירןע

לאחריןןמידהמדינה,נשיאבחסןתהתרבןת,

ןברחביאביבבתלמןפעיםסדרתתיפתח

 ·הארץ

~ 

 "החסידיבליהפסטייקודייימתוך " 96כא(אגחגויייקדגי

40 V' לארכיוןשנה

היהודיהמחול

 .היהןדיהמחןללארכיןן 40מלאןהשנה

שלןמנהלןמיסדןפרידהבר,צבימספר

 , 1955בשנתהארכיןןשלייראשיתןהארכיןן:

מןרילהיןתהיהשעתידמיעםשנפגשתישעה

המןזיאןןשלמייסדןנןי,דבהפרןפ'ןרבי,

יהעממהסיפןרןארכיןןןפןלקלןרלאתנןלןגיה

האןסףראשיתאתהצגתיבפנין .החיפני

ןהאתניהריקןד-העממיןשאיבנשליהחןבבני

בישראל.
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ןעדיין ,חדשנייםאזהיןאלהןנןשאיםמאחריי

הפןלקלןרחקרלאנשימןכריםבלתי

נןידבעלילחץהארץ,באןניברסיטאןת

ןהמחקרהאןסףאתןלפתחלהרחיבלהמשי,ך

'ארכיןןכעלזהבמעמדעליןןהכריזבנןשא,

 ,מיידיתליעזראףהןאהיהןדי!המחןל

הקיים'!החןמרשלבארגןנן

במרןצתהפךפרטי,ארכיןןשהןאהארכיןן,

רקלאמסןגןןהיחידייחןדילאןסףהשנים

סטןדנטיםבןנעזריםבעןלם.אלאבארץ

לה.ןמחןצהמהארץןחןקרים

יןתרהיןםישהיהןדיהמחןלבארכיןן

תעןדןת,גדןשיםכרס,עביקלסריםמשמןנים

השתלמןתתןכניןתחןזרים,עיתןנןת,קטעי

תמןנןת, ,הדרכהחןברןתכרזןת,ןמןפעים,

מהארץסטןדנטיםעבןדןתןכתבי-עת,ספרים

 ,שקןפיןתאלפיםמארבעתיןתרןכן"לןמחן

ןןידיאןאןדיןןקלטןתמ"מ 8סרטיעשרןת

שדה.בעבןדתשצןלמן

~ 

V' ברבורים

זכרממין

ה-שלהחדשןתבתןכנית ,שןדרהמכברלא

BBC , ל-חדשניתגרסהאןדןתעלכתבה

מתיןהבריטיהכןריאןגרףהברבןרים'!גםייא

שלהמןכרתהמןסיקהלפיבאלטיצרבןרן

שבגרסהשבעןדאלאיקןבסקי,'יצ

אתרקדניןתלהקתרןקדתהמסןרתית

רןטבארטידיעלשכןשפןהנערןתתפקיד

אצלן ,האציליןתהלבנןתלציפןרים

גברים.כןלםהברבןרים

לבןשיםערןם,העליןןגןפםכשחציהןפיעןםה

המבקריםהכתב,נןצןת.עשןיןתחצאיןתמין

 ...עןלמיחידןששזהסברןעצמןןהכןריאןגרף
זיכרןןאןבןרןתעלפשןטמעידהזןןדעה

באלטייעבןריצרהשןןדיאקמאץכיקצר.

משניברבןריםעםמשלן,גרסהקןלברג"

בהפקהמחייבת.שהזןאןלןגיהכפיהמינים,

מרשיםבייחןדהברבןרים"ייאגםשלההיא

ןלאשחןר,עןרצבעבעלאחדברבןרהיה

השלישית.המערכהשלהשחןר"ייהברבןר

זכרממיןברבןרהיהכבראצלנןגםבעצם,

ירןןהתבקששניםכעשרלפניהבימה.על

פןקין,מיכאילשלהסןלןאתלרקןדמרגןלין

פסטיבלסיןםבמסיבת ,הגןןע"ייהברבןר

התפקי,דאתלמדכשמרגןליןאבלישראל.

הכןריאןגרפיהכילןהתבררןידיאן,מסרטי

הסןלןאתכללןהןאגאןנית,ממשפןקיןשל

בהןנןת,בנעלי,אבלגבריבביצןעבתןכניתן

כפארןדיה.ןלא

כתבבאןזניטעןהבריטיהכןריאןגרף

ברבןריםהיןלאשאם ,ןבצדקהטלןןיזיה,

הברבןריםעלהקץמקיץהיהבעןלם,זכרים

עלשנראןהמעטיםמהקטעיםאבלבכלל.

עשהשהןאלהתרשם,היהאפשרהמרקע

שלהנפלאההמסןרתיתמהכןריאןגרפיה

מקיטש.רחןקלאמשהןןאיןןאנןבהפטיפה

~ 
V' וכרסיסצילינדר

ללונדוןסיסה

מפגובינלאומית",ייחשיפההפרןיקטשלבסיומן

שהתקייםבישראל,זמננןבןהצעירהמחןל

שלרביםמנהליםבנןכחןתדללסןזובמרכז

ו,ניגןלשזכתהבאירןפה,פסטיבלים

טיסהבכרטיסהקיבוצית,המחוללהקתרקדנית
ניקה'!ייכרןעבןדתהבזכןתללןנדןו,ןמלגה

זכתהלאה",יידןדה ,לשקמררבשלעבןדתן
מסגרת.באןתהלשבחלציןו

פרסמקבליביוגםהיתההקיבוציתהלהקה
ידיעלשנהמדיהמחןלקהזהב"ייצילינדר
באזןריםבמןפעיםלמצטייניםלעם"ייאמנןת

 .מהמרכזמרןחקים

~ 



 jrן Iחדשםת Iחדשםת Iדש
V' עשרים

לבאלט

של

שנה

הקאמרי

פראג

מאזהיתהפראגשלהקאמריהבאלטלהקת

להקתדווקאשמה,למרות ,-1975בייסודה

בצ'כיה.היחידההמקצועניתהמודרניהמחול

מחולעודדולאהקומוניסטייסהשלטונות

 ,לכןהנוקשה.הרוסיתמהמסורתהחורג

מכשלותעללגבורשהצליחסמוק,פאבל

לממןדרכיסלמצואובייחודביורוקרטיות,

להקההיתהזואמיתי.חלוץהיהלהקתו,את

בעיקרשהתפרנסהרקדניס,כעשרהשל

הסיוריסשהכניסובדולריסבחו"ל.מסיוריס

בחלהלאהקומוניסטיתהממשלהגסהללו

מעולס.

בשסלימודימשהוהיתההראשונהתוכניתס

לראשונהבוצעהוהיאבאלט"יוצריסייאיך

הלהקה,חוגגתעכשיו . 1975בנובמברבפראג

השניסבשלושקשהכלכלימשברשעברה

במופע-20ההולדתהיוסאתהאחרונות,

חגיגי.

יוצריסמאתיצירותשלפרמיירהבתוכנית

הלהקהמייסדמאתוגסשוניסכייס'צ

התקייסהחגיגיהמופעהאמנותי.ומנהלה

אתבשעתושאירח ,העתיקבתיאטרון

מוצארטשלהאופרהשלהעולמיתהפרמיירה

ג'ובאני".יידון

~ 

לארבלאזמןלפנישעדבארצותהסיור

עססיתרבותיאודיפלומטייסיחסיסקיימו

התאפיין ,וסלובקיהכיה'צהונגריה,-ישראל

לנעשההמארחיסמצדרבהבסקרנות

המחולובתחוסבכללהאמנותבתחומי

 .בפרטבישראל

הוזמןבבודפשט,ההופעההצלחתבעקבות

עבורחדשהעבודהליצורקולבןאמיר

מודרנימחוללהקתסג,דשלהמחולתיאטרון

הופיעהשאףבאירופה,מאודמוכרת

 ,הלהקהמנהלהאחרון.כרמיאלבפסטיבל

שלהתנועהמסגנוןהתרשסיורינקסתמש

סדנהלהעבירקולבןאתוהזמין ,היצירה

שלו.המיוחדהתנועהבסגנוןהלהקהלרקדני

כברלהתרחשעתידזהפעולהשיתוף

לערבמתוכננתוהבכורה 1996בפברואר

 .מאיבראשיתסג,דפסטיבלשלהפתיחה

~ 

V' לירדנהמחווה

שלנמטק Iבס Dהתק"-6.7.95ב

לכבודת Iג Iחגמחווהפה Iח

והמורהת Iאוגרפ Iהכורת, Iהרקדנ

l כהורדנה

רןנןדןשלדברין

ליוצרתברכהומהיירדנה?לךאברךבמה

ברךכריעת-הקבליבמובןלאאסגדולה,

הערכה.של

העדהאתמייצגיסשהסנאמר,כוהניסעל

העדה.וכלפיהאלוהיסואתהאלוהיסכלפי

 ,"סדהאלוהיימשרתהואהכוהןביהדות

אהרוןהתקדשותכמובהתקדשות,ראשיתו

חדנות 6והאהאלוהיסואוליבמדבר.ובניו
I 

החייסמשמעותאתמחפשיסזווגסזההמה?

צחיות. Dהאתמסמליסושניהססודסואת

ישאר iשימהייכלהיאהאמנותיתהיצירה

את ,דנה~י ."ישכחוהדבריסשארשכלאחר

היוס, jל,ךלה.ומקודשתהאמנותמשרתת
 .הקהלברכת

וכמוי; .pבדזורמיסוחגייךהייתי,ילד-מחול
שמוייהתלמודאומרהירדןעלזאת,להצדיק

 ,אכן '''והדאלוהולךמהדןבאהואכיירדן
אלינווחזר;תסמאתנובאתןויצירותייךאת

דות i !תלמישלגדולקהללשלנו.והפכתס
יסרוקקהלומוריס,מורותותלמידיס,

תךיאלברךובאונאספודרכךוממשיכי

לך.ולהודות

V' "קזבלנקה"

אירופהבמזרח

אמירשליצירתויצאה 1995בספטמבר

 ,חממיגליתשל(בביצועס "קזבלנקהייקולבן

לסיור )'רבינוביץוזוהרקולבן,אמירורוןריקי

במסגרת ,אירופהמרכזבבירותהופעות

ירושליס.עירייתמטעסרשמיתמשלחת

 ,ברטיסלבהבבודפשט,הופעותכללהסיור

ופראג.וינה

המופעיסהתפרסמובהסהמקומותבכל

הןביותר,חמהפניסלקבלתהיצירהזכתה

תפקידיסנושאיידיעלוהןהקהלידיעל

 .בהןשנכחורשמייס

יחידהאת,גווניס.רבתאמנית-ירדנה

הנחתויסודותהטבעתחותמך ,ומיוחדת

באדמהששורשיוהארצישראלי,למחול

במדבר ,ערבובבניקדרבאוהלי ,ובנופיס

גסשאלהונותרה ,היתההשאלהך."ובתנ

התשובותוהאסלחזור?אפשרהאסהיוס,

השאלות?גסאינן

שלאמרתואתלהחילאפשרעלייך ,ירדנה

צומתבפניבעמדיייפרוסט:מרסלהסופר

פרצתכבושה".הבלתיבדרךבוחראנידרכיס

וטקס,מחולשפת-שפהיצרתדרכיס,

עמוקה.אמתוגילית

עוד ,שבאמנויותהקדומההיאשהמחולנאמר

עצמואתלבטאהאדסלמדבטרס

ידע ,והצלילהמלה ,והעץהאבןבאמצעות

למרחבצורהלעצבכדיבגופולהשתמש

מכוהניכאחת ,ואתבזמן,קצבולהשליט

זו.קדומהאמנות

אדס,בניביןגומליןליחסיביטויהואהמחול

והאדסושפתו,יוצרכלולזמן;למקוסמעבר

עסשלולקשר ,המטרהוגסהכליגסהוא

סודאתמצאתואתסביבתו.ועסעצמו

היההחגיסבטקסיהקהלאצלך ,הזההקשר

היוצר.גס

מסורתוהמשכנוחידשנובזכותך ,ירדנה

בזכותך ,קדומיסטבעחגישליומיןעתיקת

אוליהאמנותיי ,שנאמרכמולחלוס;יכולנו

עללחלוסמאפשרתאבל ,הכלפותרתאינה

 ."הכל

מתמדתחתירהייהיתהאצלךהאמנות

,'43להיותיכולהאינהפעסאףשאולילשלמות, ~ 

שהיאקוקטוז'אןאמרהאמנותעלמושגת".

היאהתקווהאצלך "תקווהללאדתיי

הסמהאנשיסידעופעסעצמה.האמנות

 .משוכללכךכלהיהלא "ה"איךואילורוציס

והשאלה ,ומתוחכסמתקדסה"איך"היוס

אנולמהרוציס?אנומהיודעיסאנואסהיא

ובשבילהטנאמעליסלמיביכוריס?מביאיס

מה?

שלסודסהיהלנושגיליתהגדולהסוד

מהאדמה.מהטבע,שצמחוישראלחגיהחגיס,

וסמליסטקסיסשלמערכתהסחגיס

אמצעיהס .שניסמאותבמשךהנוצרת

חגיסהסהחגיסמלכד.גורסוהסלתקשורת

שאנוומשוס ,חולימיאינסשהסמשוס

נרותולטקסיס.לסמליסמשמעותמייחסיס

הרגיליסהנרותאינסחנוכהונרותשבת

אתגיליתאתלתאורה.חולבימישמדליקיס

המשכיותלשלבכוחסוהואהחגיסשלסודס

אבלנשאריסהחגיססמליוהתחדשות.

החגיסהזמניס.בכורחמשתנותהמשמעויות

השבועותחג ,ומחזוריותהמשכיותמאפשריס

המשךלאפשרכדיגסבאוהביכוריסוהבאת

הפרי.ואיסוףהקציר

חגיהיוהס ,בארץמהטבעצמחוהחגיס

מרכיביותרהודגשבגולהוהרועה.האיכר

ניסיתואתחג,לכלשצורף "הקדשמקראיי

אתלחזקכדי ,למקורסהחגיסאתלהחזיר

הגדולה.זכותךוזוולאדמה;לנופיסהקשר

 ,נאמר ,ההולדתביוסלךנברךבמה ,ירדנה

בתחומיסלספורמהלאדסישעודייכל

עודישלך ."השניסאתסופראיננואחריס,

 .ליצורומהלספורמההרבה





שבברליו " HEBBEL "תיאטרןוהפךכברמ
החדשניתהריקןדיתהפעילןתלמןקד

התקיימןשחלףבקיץגרמניה.בבירת

 IIאןגןסטבחןדשמחןל IIהסידרהמןפעישם

 ,סדנאןתהתקיימןעצמםהמןפעיםןמלבד

לןסינדהמילר,אמנדהידיעלהשנהשנןהלן

בלהקתןלשעבררקדו ,צ'ארנןקל'ןניגיילדס'צ

 .עצמאיליןצרשהפך " DV8 "ניןסןושל

פתחאןגןסטשלהמחןלסידרתאת

נכנס IIבמןפעניןסןולןידשלהתיאטרןו-הגןפני

גםרבלאזמולפני(שבןצעהמבריק "לסיאכ

בארץ)·

המדכאבשםביצירההןפיעהןארטיסטמג

להקתבביצןע ," NO ONE IS WATCHlNG "למדי

" DAMAGED GOODS " .שלהפסימיזםמבריסל

המןפעאןרךשלכלבכךגםהתבטאהיצירה

עלשרפרףעליןשבתשמנהעירןמהאשה

מלבד .לבובקירבןההןהיאלקהלגבה ,הבימה

 ,אדמהשלקטנןתןערמןתכיסאןתכמה

לגמרי.ריקהמהיהב ,חלבןבהגןמהשבמרכזו

פינןתמאןתוהןאההתרחשןתמקןם ,כלןמר

כרקעהבןדדת.הנפששלמפלטהאל,שכןחןת

ןהם ,רדיןדןריימשקטעיםמןשמעיםיקלימןס

סרווסנורברטמאת

משרהכןלןהמחזה .צליליםכקרעינשמעים

נפרדיםדקןתןשלןשיםשעהןמקץדיכאןו

בדממה.מהרקדניםהצןפים

אדסןו"'גתיאטרןו IIמאנשייילדס,'צלןסינדה

נחשבתמכבר ,השישיםבשנןתהנין-יןרקי

 .במחןלהמינימליזםשלמןבהקתלנציגה

םימדןד ,זעיריםמקטעיםמןרכבןתעבןדןתיה

מחןשבןת.בןןאריאציןתהמןפיעים ,היטב

 " PARCOURS "כמן ,הןןתיקןתבעבןדןתיה

רטן"'"קןנצכמן ,יןתרןחדשןת , 1979משנת

המןשך ,מהפנט ,ניכרכןחעדייויש , 1993משנת

מתמדתתנןעההמלאשלההעןלםאלאןתך

מקצביהםשלההמקצבים .םיתדירןשינןיים

 .היקןם

לןסינדהזןנחתשלההערבשלהמרכזיבחלקן

גםןבכךהדייקניים,םיהמבנאתלדסיי'צ

לעצבמנסהכשהיאמעןצמתה.משהןמפסידה

שכןחה ,מתבררםיאנשויביחצרןנטקסמעיו

בחןקיםדןןקאאלאאנןשיחסיבכךכללא

ןהזמו.החללשלהמןחלטים

הבימתייםהמשחקחןקישלמןחלטתשלילה

לאןבמיכאלשלבעבןדתןבןלטתהמקןבלים

להקתןאתלברליושהביא ,משטןקהןלם

" REMOTE CONTROL ", בשםמןפעעם

" ROUGH ". 

של(הפןרמאטדקןת-90כנמשךזהמןפעגם

בניכןריאןגרפיםעלחביבהכדןרגלמשחק

מןפעעללחזרןתכביכןלעדיםאנןןבן ,) ....זמננן

הכלנינן.ילעמןצגאינןשלעןלם ,מחזמרשל

 IIבלק-אאןט IIכרגילמהציפיןת.כשןנהמתגלה

 ,לשנייהאחתתמןנהביושחןרמעברמסמל

עםאדירהלעןצמהעןלההבימהעלהאןרהפעם

משגעיםפזמןניםתחתקטע.כלסיןם

מחזמרקטעיהמבצעיםמגישיםןמלהיבים

 ....רבהבליאןתהמןשריםןמןכרים,עייפים
אמןרבמהכלליןדעיםאינםהמבצעיםשבעת

הםלכולעסןק·עןבדיםהםשעליןהמחזמר

 ,היןם-יןםמחייםינדןשמצביםמיניכלמנסים

המצפהעייפהשחקניתהעת,כלשרבזןגכגןו

זואוסאשהשלתהלהק

 " TRA VELOGUE ///"במחול

SASHA WAL TZ'S GROUP 
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ןאשה ,הבימהעלשלההגדןללמןפעמשןעממת

אי,ךהמספרת , IIפאטאלפאם IIמיןייצרית,

במןפעיםלהיראןת.המחזמראמןרבעצם,

המבצעיםאםאפילןבתיאטרןן,שעןסקים

המתרחשמןלמשןעמםהצןפהנןתרמןכשרים,

הבימה.על

בחןדשמחןל IIשלהזעיריםבמןפעיםגם

מעניינים.דבריםלגלןתהיהאפשר IIאןגןסט

 ,מילראמנדהמאתדקןתשמןנהשלבקטע

איטית,בתנןעה,המתחילסןלןזהלמשל.

ןתנןעןתלחיןניןתןמתפתחחןש,ךבחצי ,צמחית

הבימה.עלהאןרעלייתעםןנמרצןתגדןלןת

ךוטרוךאורספאתחךשסו(ו

(ונקהוסוזנה

הבימהחרדה.מעןררצליללקןלעןלההמסך

 .ריקיםבקבןקיםשלשלםשדהמלבדריקה,

בלב,דתחתןניםלבןשגברשןכבלפניהם

צלןבהיהכאילןלצדדים,פרןסןתזרןעןתין

מנסההןארבהבאיטיןתהבימה.לרצפת

הבימה.לצדכבדהבתנןעהןלזןזלהתרןמם

זרןעלקלעים,עדלהגיעלבסןףמצליחכשהןא

 .בגרןנןאןתןתןפסתמןשטת

הקבןעןשןתפהלינקהסןזנהשלהחדשהמןפע

בתיאטרןןהןאאףבןצעדיטריךאןרס

" HEBBEL ". כןתרתןII זה ."הלבחדרי .....ןלפתע

העדרן,אןהתנןעהבחןפשהעןסקמחןל

רקכאילןהגבר .זקןפהשבהליכהןבקשיים

ןממשמתלבשהןאתנןעהתןךלעןלם.מתרגל

כברכשהןאאפילןאבל ,מכנסיןלתןךצןעד

II בתחילהכמןממשישעחסרהןא ,"ןהגןןלבןש. 

הןפעתןכלבצןפים.ןמביטשרפרףעליןשבהןא

ןמפןחד.חןששחייםבעלכשל

שבחלקהמהערימהבקבןקלבסןףנןטלהןא

משענתלןמשמשןזה ,הבימהשלהאחןרי

רבבזעםמציבהןאלתנןעתן.מןקדןנקןדת

לכיןןןאןתםןדןחףבקבןקיםשלשלמהשןרה

שעלהחפציםאתמשליךהןאכךאחר .הרמפה

שיערןרעמתאתמתירהןאאשפה.לפחהבימה

 ,נקבהןגםזכרגםשהיאכדמןתןרןקדהארן,ך

שדהאלנןפלהןאלבסןףעדינים.בסיבןבים

עדרךזהבבצבעתחילהשמןאריםהבקבןקים,

ןגןבר.הןלךשאןרם

 :לסקר-שילראלזהמאתשירמצןטטבתןכנייה

II נפשי /אפלהריקןדיםמןסיקתממנישןצפת

הרקדןלןבשלבסןף ."חתיכןתלאלףמתרסקת

הרצפהעלקצרבלק-אאןטאחריןשןכבמעיל,

 .היצירהבתחילתכמן ,הנגדיבאןר ,מינןכבר
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הסןלןאתלמלאדיןמןכשרדיטריךאןרס

 ,התאןרה .מתמידבמתחכשעההנמשך

עשןיןתהמלןןהןהמןסיקההענייההתפאןרה

נןגעת ,אלהכללמרןתיכןלת.ברןבכןלן

עדייןאמיתי.בפיןטןשםפהרקהכןריאןגרפיה

מאחןריהרעיןנןתבשלדילהבחיןאפשר

שלמילןליבתרגןםמדןברכאילןהתנןעה.

למחןל.רעיןנןת

עבר'יימלאד
כןהגים ,' ....כאן

לןמרהצרפתים
בהםברגעים

שהזמןכדמה

מלכתעמד
כמסדןלמציאןת

טהןר.פיןט

עלכיצבןהצןפה
ההזיה,גבןל
עןדיןדעןאיכן

הןאבדיןקמה

להגיערןאה.
כזהלהישג

בכןריאןגרפיה

מיטבאתדןרש

הןאהמיןמכןת.

העליןןהמבחן

II לןמרהצרפתיםנןהגים "·.··ןאכעברמלאך

מלכתעמדשהזמןנדמהבהםברגעים

עלניצבןהצןפה .טהןרפיןטנמסךןלמציאןת

הןאבדיןקמהעןדיןדעןאינן ,ההזיהגבןל

כפיאן,בכןריאןגרפיה,כזהלהישגלהגיע .רןאה

לכ,ךלרמןזלפחןתבאןש,פינהלןמרשנןהגת

העליןן.המבחןהןא ,המיןמנןתמיטבאתדןרש

וארוופוטהכוסא,

ברליןתןשבתכןריאןגרפיתהיאןאלץסאשה

המנןסחןת ,בעבןדןתיהלהראןתהאןהבת

הגןפני,התיאטרןןאןהתנןעהתיאטרןןבסגנןן

המציאןתיןאתהיןם-יןםבחייהאבסןרדיםאת

המעברהקןלנןעי,מהחיתןךישבגישתהבחלןם.

האטתן.אןהסרטהמרצתהח,ד

בית(המשמש IIהאלהנהרחןףעלתיאטרןן IIב

הבירה)בעירהמחןלמהפקןתלרבןתבימה

שהיאןאלץ,שליצירתהבכןרתהתקיימה

בשםטרילןגיההמסייםהחלק

" TRA VELOGUE ". בשנתהתפתחההטרילןגיה

 " TWENTYגרןטסקית, IIביתיתדרמה IIב 1993

" TO EIGHT .אתביצעההיא 1994בשנתשמה

קןמי.ל-בלשיםמחןמעיןשהיההשני,החלק

מיןחדבימהחלללעצמהןאלץיצרההפעם

מעיןהשחןרבחללמרחףאדם,בגןבה .במינן

שןלחןארןן,ןבןאנןש,בממדיחדר-בןבןת

זעירהדירהמאכלסיםהמבצעיםחמשתןמיטה.

שנןעדחדרזה .זןגבניביניהםןמחליפיםזן

כשהםרקןמןזרןת.גחמניןת ,זעירןתלדרמןת

נעןריםהממשי,הבימהקרקעעלניצבים

סגןריםהםעןדכלאמיתיים.לחייםהמבצעים

בתאןצהנעיםהםממעל,המרחףהזעירבחדרןן

אלפניםלקרבמגיעיםשהםעד ,ןגןברתהןלכת

 .ביניהםפנים

-אפימחזהזההיהכאילן-נפתחהמןפע
המרחףבחדרהיןשבמסנגלזמרשלבשירן

אחדכשמבצעל-חדר,מחןשלדןאטיםןבשןרת

זןגאןהשני,ןאילןבחדר-הבןבןתלמעלהמצןי

תןךהאמיתית,הרצפהעלנערקדניןת,

הקרקעבקןמתההתרחשןיןתביןסינכרןניזציה

למאבקיםהןפכןתהסצינןתהעליןנה.ןבקןמה

שתיןיריבןת.שנאהמלאיםהדמןיןת,בין

II חמןדןתילדןתII מרטנס)ןססילןאלץ(סאשה

עלתחילהנעןתקצרצרןתאדןמןתבשמלןת

קנאיןתלאחיןתהןפכןתמהרהןעדברכיהן,

מןןת IIמתה IIמהןאחתלבסןףבזן.זןהנלחמןת

 .שלמעלהבמיטההטלה-רןמןבסגנןן

 ,יפנישדבמיםמןפיעהבימהברצפתמפתח

ארןךבמקלןדןקרסןזןקי,טאקאקןהרקדנית

שניתנעלםשהןאעדשלןהפרטנריםאת

 .ברצפה

הגבריםשנימןפיעיםהבימהרצפתעל

הלאןמיההמנןןאתאחדכלןשריםשבחבןרה

עםבאהבהביםעסןקהןהכןריאןגרפית ,שלן

שהיאאחרימרטין-גןסט,נאסרשלה,הפרטנר

הןא .מהארןןהיתןליתבצןרהאןתןשןלפת

למגירהאןתהןמכניסביניהםבמאבקמנצח

מצליחההיאהבאבשלבשןלחן.שלגדןלה

מןציאהןאאבלהבגדים,בארןןאןתןלסגןר

שלפניהאתמלטףהןאןבהאחתרגלמשם

 .הרקדנית

הרקדניםחמשתאתמציינתהתןכנייה

המןכשרהכןריאןגרפית.ביצירהכשןתפים

מרטין-נאסרהצרפתילדעתי,הןא,שביניהם

טראגי-אפילן ,קןמימשהןבתנןעתןשישגןסט,

הןאהליצנים.כשל-עצבןתשלןתחןשהקןמי

מלידה.אנרכיסט

ןאלץמפייסתהעןקצניתהסאטירהכלאחרי

פעם .ןחביבקטןמסייםבמחןלהצןפיםאת

בחדרשלההצןןתאתמקבצתהיאנןספת

 IIמחזןרתמןנת IIלהמרחףהבןבןת

 ,כסביבןןהזעירבחדרסןבבתןהכןריאןגרפית

הנןקשהלכלסמל ,עץעשןיהבשמלהלבןשה

עלעליזעממילמחןלהכלנפגשיםןאזשבחיים.

הקרקע.בקןמת ,הבימה

לעןמקיםלרדתמבקששאינןטןב,בידןרזה

אתלגרדזאתבכלמנסהאבל ,ממששל

 .מסתירהשהיאמהאתןלחשןףהמציאןת

ם
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המסןרתןעמןסהמפןארהאןפרהתינ
מפןרסם ,אןסטריהבירת ,ןינהשל

םיהאמנשלאבכך ,אמניןבשמרנןת

שניצבהמרשיםבביתשןלטים

 ,המנהלהאלאהןןאלסיםעירשלבמרכזה

פןעלי-שלהמקצןעייםהאיגןדיםמכ,ןןגרןע

מיןהרקדנים.הנגנים ,הזמרים ,הבימה

להקתלןהינתפקידאתעצמןעלשמקבל

יהר ,ממשןייבחלאאם ,מסתכןשםהבאלט

כאמן.דעתןבשפיןת

 ,לעהפןאלצאילאןריהס ,סיפרשלבאןפרה

קשהכזהשסיןר ,ןעטהרקדניםדעשןןמשןם

 ....הרקדניםאתימדאמץמןידמ

לנהלןעברןינהאתברןנרעזב 1990בשנת

מאזגראץ.שלהעירןנייםהתיאטרןניםאת

 .רבהבתדירןתבאלטמנהליבןןינהןהתחלפ

~) 
~~ 
~ 

התאפיינהןינהשלהבאלטלהקת

ברקדניםתןהאחרןנבשנים

בלהקןתמהממןצעמבןגרים

הןןתיקיםרקדניה .זהמסןג

 ,ריםיהצעשלדרכםאתחןסמים

ט

 .ןינהבאלטאתלנהלמאןסטרליהסטריפלינג

מהרה.עדהסתיימהכהןנתהגםאבל

1995 (הנןכחיתבעןנההחל / הגהאתתפס ) 6

 ,צעירכןריאןגרףבןןינההאמנןתיהניהןל

רןמיאןשל(עירםבןןרןנה 1961בשנתשנןלד

 .זאנלהרנאטןןיןליה),

כבןכברכשהיההאמנןתילמחןלהגיעזאנלה ~ כ:::iר
מןצלחתאבלקצרהקריירהאחרי , 18 .....

כןןיהתאתיםישסאחריכדןרסל.כשחקן ~ ~
ןלמדלצרפת,ממןלדתןיצאהןא

A בקאןאראןהייטרןזלהאצלבאלט
V בשנת .הצרפתיתשבריביירה

1982 A מהשןרהכרקדןהתקבל
מאזבאזל.העירשללבאלט

רקד 1985

 Iייפ
האןפרהביתשלהכלליןהמנהל

שלהאמנןתילמנהלרבהחשיבןתמייחסלא

שניםלפנידעשלן.תיהביתהבאלטלהקת

שלכזההבאלטמנהלשלמעמדןהיה ,מעטןת

ראשאןהביתשלהטכנייםםירןתיהשלמנה

 .) ...מהרקדניםרבים(שהםהתאןרנים

שלהאמנןתיהמנהלניסההשמןניםבשנןת

אתלשנןת ,ברןנרגרהארד ,אזהבאלט

להזמיןזכןתןעלכארילחםהןא .המצב

לןימקמ ,קיליאןככןריאןגרפיםכאןרחים

אתלבייםהןזמןןנןרייב ,ןרןבינס

 ,הגדןליםהקלאסייםהבאלטים

 ."הנמההיפהפייהייכגןן

אתלהעלןתכשמאמצין

לרמההןןינאיהבאלט

סןףנשאןתיבינלאןמ

ןהלהקה ,פריסןף

לסדרתהןזמנה

מןפעים

נורמוראיגמאת

רנישבה'צאלנה ,הגדןלההרןסיתנהיהבאלר

שהיאשהתבררעד ,יםישנתשםעשתה

בניהןלמןשגלהןיאאבלמצןינתרקדנית

שניהלה ,ןיליאמסאןבאןאחריהאמנןתי.

ג'אןבעלהעםןשבהבשטןטגרטחזרןת

המשיךהןאבשטןטגרט.

 ,משלןבאלטיםליצןרשהחלאחריגםלרקןד

ביתלכןריאןגרףהתמנה 1993ןבשנת

 .בשטןטגרט

שלחןצפהבגדרהיתההראשןנהעבןדתן

התפקידיםשאתבאלט,יצרהןאממש.

מהמנהלתפחןתלארקדןשלןהראשיים

הגדןלןהרקדן ,היידהמרסיה ,האמנןתית

כפי-עסקהמחןל .קרייגןןרד'ריצ

אתשהכירמילכלברןרשהיה

הםיבחי-מקרןבבלהקההיחסים

השניים.שלהמסןבכיםהפרטיים

אלהכןכביםששנימפליא

שחשפהלעבןדהלהירתםהסכימן

אבל ,הבימהעלאישיתאןתם

שלהבאלט ,הצליחההימןר

אחרין .מבריקהיהזאנלה

נןספתעבןדהבאה

 ,לשטןטגרטשלן

מאתלמןסיקה

 ,מןצרט

ליןצרשהעניק

בימההצעיר

לכןריאןגרפיה

 .מרתקת

הןזמןבשטןטגרטעבןדתןעםבבדבד

 ,נןספןתאירןפיןתבאלטללהקןתזאנלה

ןגםשןןדיה,שלהמלכןתיהבאלטביניהן

להצלחה.זכההןאבןןינה

II המדאס(תיפ" 

להאגזטוגאר ,'כור

"PIECES OF EARTH" 

CHOR.: RENA TO ZANELLA 

PHOTO: HANS GERRITSEN 



כך ,ןהעזהחןצפהישזאנלהלרנאטן

 ,לתשןאןתרקלאזןכןתעבןדןתיןםישלפעמ

 .גןמזןתקןרןתיןלבבןזלקריאןתגםאלא

נןצרשלןהראשןןמלאבאןרךהבאלט

רד'ריצהישראליהמלחיןמאתלמןסיקה

ייהאיש ,הראשיבתפקידקרייגןןעם ,פארבר

בלתיהעלילהמבי,ךמןפעהיהזה .שמו "בצל

 ,נדןשהלמבקריםנשמעההמןסיקה ,מןבנת

היהמכךגרועעןד .ממששלכישלון-בקיצןר

הפעם ,זאנלהשלנןסףשלםערבשלגןרלן

הארי.מאטההמרגלתשלעלילןתיהסביב

הןאבקלןת.מתייאשאינןזאנלהאבל

שיכןלתןןהוכיחמרץבמשנהליצןרהמשיך

ןמרתקןתמשמעןתיןתכןריאןגרפיןתליצןר

עבודןתיןשלהחלשהצדעןמדת.בעינה

ןלא ,הדרמטןרגיההיתההארןכןת

 .הכןריאוגרפיה

יצירתואתאביבבתלראינןמכברלא

שטוטגרט,רקדניבביצןע ,"ריקיימקןם

ןחדשני.כמעןלההתגלהזהומחןל

מאבקיםקדמןלןןינהזאנלהשללמעבר

עצמועללקחתהסכיםלאהואכי ,גדולים

מבלי ,אפשריתבלתיהכמעטהמשימהאת

דרשהןאמינימליים.תנאיםלושיןבטחן

 ,הןןתיקיםמהרקדניםכמהלגמלאןתלהעביר

שלגדןלהמידההבאלטלהנהלתלהעניק

מספראתלהגדילןבעיקר ,אוטןנןמיה

מןפיעההיתהשלא ,הלהקהשלהמןפעים

העןנה.במשךבשבןעאחתפעםאפילן

הרא~ובההעובה

בוויבהואבלה~ל

פהובתבבפתחה

כבראהגדולה_

היהבחוץ

רצעיכוריאוגרף

ערלבידכויצירתי,.

בקאהאת

ל~מהבאלס

האופרה

ליאוהאוססרית_

יר~יעהבסיךהוא

(אובב~יקה

את ) ____בחבסה

הבמההיפהפייה

ויבה~ל

 "ק(הךםמקוהיי ,טוטגרטשטכבא

ה 7זאנורנאט ,'רוכ

""EMPTY PLACE" 

O ZANELLA זCHOR. : RENA 

בביתמלבדיןפיעןןהלהקהשזאנלההןסכם

האןפרהייבמסגרתגםעצמןהאןפרה

בןמבצעיםשכרגילבתיאטרון ,"העממית

 .זמרמחזותשלמסחריותהפקות

נפתחהבןוינהזאנלהשלהראשןנההעןנה

כןריאןגרףהיהנחןץכנראהגדןלה.בתנןפה

טלמהבאהאבקאתלנערכדי ,רתייציןצעיר

ךיהנסהןאאןלי .האןסטריתהאןפרהשל

היפהפייהאת ) ....בחבטה(אןבנשיקהשיעיר

 ~ 49ןינה.שלהנמה
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הגדולהאקספרסיוניססיהרקדןשלצילומיסrרערוכrר

שלתערןכההקיץבימיהתקיימהקלןבעיר

 IIהגרמניהמחןלארכיןן IIמאןסףתצלןמים

) DEUTSCES TANZARCHIV ( ,המןקדשתשבעיר

ב-(נןלדקרןיצברגהראלדהגדןללרקדןכןלה

 .)-1968בןנפטר 1902

במרכזשהתפתחההבעתי,המןדרני,המחןל

לשיאןהגיע-20ההמאהבראשיתאירןפה

נשים,ידיעלנשלט ,השלןשיםבשנןתפריחתן

מאריכגןןשמןתכמבצעןת.ןהןכיןצרןתהן

חלאדקרןזליהפאלןקה,גרטהןלם,הניהןיגמן,

גרטרןד , LASTBUTNOTLEASTןכמןבן,-

המחןלבתחןםשלטן-שלנןקראןס

החדשני.האקספרסיןניסטי,

הצטיינןלאןרןבםמעטיםהיןבתחןםהגברים

כךלאאבלטכנית.ברמהןלאיןצרבכשרןןלא

ןגםכןריאןגרףגםהיההןאקרןיצברג.הראלד

מאןד.מבריקמבצע

אבלהבימה,עללבדןקרןיצברגרקדכללבדרך

הרקדניתגםהשתתפהבעןלםהרביםבסיןרין

גםקרןיצברגהגיע 1953/4בשנתגיאןרגי.איןןן

ירןשליםחיפה,אביב,בתלןהןפיעלישראל,

ןעין-גב.

עלןהשתנהמשחקית,ביכןלתהצטייןהןא

ידעגםהןאכזיקית.הצןפיםלעיניהבימה

מקןריתבצןרהןתלבןשןתבאביזריםלהשתמש

 .ןמבריקה

שיאמתקןפתרןבםשבתערןכההתצלןמים

בקרןבהעשרים.בשנןתשלן,הארןכההקריירה

שלהחןמריםעלהמבןססספרלאןרייצא

למחןלהגרמניהארכיןןשבאןספיקרןיצברג

אןצרגםהןאפטר,פרנק-מנןאלשמנהלן,בקלן,

התערןכה.

~ 

קרו<צברגהראלד

מופרעות"דמו<ותיישלוש

HARALD KREUTZBERG 
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"DREIIRRE GESTALTEN" 

PHOTO: HANS ROBERTSON 



גרביצוקרהראיל ~

 !!המבשרהמלאךיי

HARALD KREUTZBERG 

" ENGEL DER VERKUNDfGUNG " 

PHOTO: GODFRfED DE GROOT 

קרויצברגוהראלדגיאורגי (יואי

 "' ?jסטרובינס-היטוו D "ב

VONNE GEORGf ץHARALD KREUTZBERG AND 

1929 , SUfTE ץ-STRAWfNSK 

PHOTO: HANS ROBERTSON 

ג
צברגיקרוהראלד

 "המלךוליימח

HARALD KREUTZBERG 

" KONfGSTANZ " 

PHOTO: MAURfCE 

GOLDBERG 
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שלמרכזההגבריםדןןקאהיןתחילה .-15ה

 ,עצמןהמלך .חדשניתאזשהיתההאמנןת

בנעןריןכי "השמשמלךייכןנה ,--14הלןאי

תפקידאתהמפןאריםהבאלטיםבאחדרקד

האקדמיהאתשייסדןהןאהשמש,אל

בשנתבפריסהמחןללאמנןתהמלכןתית

1661 . 

Y:> ....-ר ll רi
בספרייהנפתחהאןקטןברחןדשבסןף

תערןכתבתל-אביבאריאלהשבביתלמחןל

 ,הגדןליהרןסלרקדןמחןןהשכןלן ,תמןנןת

שישלעבןדןתיןאלה .נסקייז'ינןאסלב

הספרייהמספרניןגם-רייןצרקדןעבאדי,

 .למחןל

היןהרןסיהחצרןנישבבאלטלמרןת

רקדנים-גברים-20ההמאהבראשית

זההיהזאתבכלמעטים,לאמצןינים

מקןמןאתבבאלטלגברשהחזירנסקי'ניז

 ,רקדןגםשהןאשצייר ,טבעיזהלכן .הראןי

ןבפיתןחבןןאריאציןתלעסןקנמשך

זההדגןל.הרקדןשלןרישןמיםתצלןמים

המלה.מןבןבמלןאמחןןה

אתלבצעלהןלעזןר ,הרקדנית

שהפכןהמהיריםהסיבןבים

שלה.המסחרילסמל

שלמסןרתנשמרהמרכזיםבשנירק ,למעשה

הכןריאןגרףבזכןתבדנמרק,-גברימחןל

עדנשמרתהמסןרתבןרנןנןןיל,אןגןסטהגדןל

מרכז ,פטרבןרגןבסנטהזההיןםעצם

הצארי.החצרןניהבאלט המפןרסמיםהין-19ההמאהראשיתעד

אןלם ,גבריםדןןקאהבאלטשבאמני

שלהראשןנהתי(המחצהרןמנטיקהבתקןפת

הרקדןנדחקהקןדמת)המאה

מתעןפפתןבלרינה ,הצידההגבר

-נעליבעזרת ,הפיןתכאחת
שלטהאז,שהןמצאןהבהןנןת

כדיעדהקלאסי.הבאלטבכיפת

הפכןשבחבןרהשהגבריםכך

תפקידםשכל ,סבליםלמין

אתבזרןעןתיהםלשאת

התערןכהפתיחתשלהחגיגיתבהתכנסןת

 ,גתןעמנןאלחןמהמיקיהמןזמניםלפנירקדן

הרןסיהרקדןעלהרצהקלאפרןראדן

זמנן,בןאחררקדןמכליןתרהמפןרסם

ןעכשןןיהיסטןרינןסף,פןלאירןעבהעניקן

 .כאחד

 .......ג
עבאדישי

l1 ממציאות

-";מ(תוס

קיס(כ Iז«(

SHAY ABADY: "FROM 
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ןתפקידןהקלאסיבבאלטהגברמקןם

מאזרבים,גלגןליםעברןזןתןבעניתבאמנןת

במאה ,בצרפתהחצרןניהיןוצרןתהבאלט
NIJINSKY 

REALITY TO MYTH" . 

ןאסלבאתהביאשלןהגאןניכשהאמרגן

התברר , 1909בשנת ,בפריסלרקןדנסקי'יניז

המערביתבאירןפההבאלטחןבבילקהל

לפסגןתןלנסוק ,להדהיםיכןלגברשרקדן

האןןרירית.הבלרינהכמןממש ,האמנןת

הםןבארישניקןבכנןרייברןסיםרקדנים

ינסקי.'ניזשלדרכןממשיכי

 ~.ג.מ



 ...שמאירמהבל
תאורה

במה

קולמערכות

!f~" 
עמודזםו 04בןלתאורהמקצועזקטלוג
לדגאויהעבודהבשעותלפגותהקטלוגלקבלת

 o 3- 5 4 (> 07 5 7 .פקס 0 3- 5 40ו 2 <> <>- 7 .לט"כןעבםובפלואווואטרותתכרעכןאורדב

גלעזשוששלהאמנותיתבהנהלתה

 ·באצ,נו"פוןבואו
הנופ,חו,פחו,אזוויאו,פ

 R.A.Dמבחני •קלאסיבלט

מודרנימחול *
* 

ג'אז

* 
לבגרותגמרעבודותהנחיית

* 
וכוריאוגרפיםרקדניםעםמפגשים

המוריפ:צוות

פרת,טוביאוברמקו,פיוזורהרקזןגלע,דשוש
הייטנרסיגלבש,מיקיניסים,יזיזלוי,יעלנתן,רבקה

הכרמלחדףאזדרקהילתימרכזדספדרטנדערלתרבדתהאגף
 06- 372004המאןחרןתהערבבשעותגלעדשוש , 04- 98431 33אחה/צבשעות-למחולהאולפוטל.



צעדתל-אביבעירייתעשתהאחרןנהל
הבימהאמנןיןתלקידןםמרשים

לאמנןיןתהחדשהמשכן .בישראל

למרכזהעיראתלהפןךעתידהבימה

אןפיינייםהרבןהדרןגןדלןמפןאר.תרבןתי

ןאלההאירןפיםהתרבןתשבהיכלןתלטןבים

תיאלץלאהאםאןלםבארה"ב,הקיימים

האמנןיןתביתשלהאמנןתיתההנהלה

פניעלקלןבידןרפןפןלריתאמנןתלהעדיף

הביתהןצאןתגןבהבשלעכשןןיתאמנןת

הקבןעןת?

בתישלבניסיןנםנמצאלהשערהחיזןק

להלןשתנןתחהדןגמה .שניםעתיריתרבןת

גםןבהןהבימה,אמנןיןתגןרלאתתדגים

ביתקנדי,ע"שבמרכזהמחןל,אמנןת

ארצןתבירתבןןשינגטןן,המפןארהאמנןיןת

 .הברית

משפחתמכספיהןקםהזההאמנןיןתבית

חייאתלהעשירבמטרה , 1971בשנתקנדי

חמישההמשכןמבנהזהן .העירשלהתרבןת

בית-ןביןפייםבממדיהםמרשימיםאןלמןת

קןנצרטיםאןלם ,שבים)מן 2318 (אןפרה

ע"שתיאטרןןאןלםשבים),מן 2759 (

המרפסתתיאטרןןמקןמןת), 1142 (איזנהאןר

 384 (ניסיןניתיאטרןןןאןלםמקןמןת) 513 (

לקדםלשרת,יןעדןהביתאןלמןת .מןשבים)

בבירההבימהאמנןיןתאתןלבסס

מןפעימגןןןאירןחידיעלהאמריקאית,

לאפשרכדי .ןתיאטרןןמחןלאןפרה,מןסיקה,

ןמןסיקהאןפרהסדרןתשלהקמתןאת

ןהמחןלהתיאטרןןסדרןתעלנןסףקבןעןת,

תזמןרתנןסדן ,חןץמןפעיעלשהןשתתן

 .ןאןפרת-ביתסימפןנית

האמנןיןתבביתמןצעןתאמנןתסדרןתארבע

מןסיקה,תיאטרןן,סדרתהןןשינגטןני:לקהל

כארבעיםמןעליםבמסגרתן .ןאןפרהמחןל

הןפעןתמיתןספןתןאליהםבשנה,מןפעים

האמנןתמקטגןרייתלקהל,פתןחןת

המחןלאמנןתאתהמשלבןתהבינתחןמית,

אמנןתןעםאחרןתבימהאמנןיןתעם

 .פלסטית

אמניםכיןלחשןבלטעןתניתןאלהמנתןנים

שלמגןשפנקאנהניםמקןמיתןאמנןת

להןפיעלהםניתןשהריהאמנןתית,ההנהלה

איןהצערלמרבהאןלם ,האמנןיןתבבית

האמנןתיהקןשלמעמיקניתןחכך.הדבר

תקציביתבעיןת,שתישלקיןמןעלמצביע

ןמשפיעהמנןןטתבדרכהאחתשכלןפןליטית,

ההנהלהשלהאמנןתיהקןעלמכרעתהשפעה

הבעיהמקןר .האמנןיןתביתשלהאמנןתית

 .המןסדשלמטרתןבהגדרתנעןץהתקציבית
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שללאןמימרכז"להיןת-המטרההשגתאת

הפרןיקטמתכנניתרגמןהבימה",אמנןיןתכל

שבשלןשהממדים,עצןםבנייןשללהקמה

מקןמןתמאלףיןתראןלמןתיןחמשתמתןך

בהרבהגדןלנמצאשבדיעבדמספרישיבה,

ביןתרהפןפןלריתהאמנןתשאפילןממה

הישירההתןצאהזמן.לאןרךלממןיכןלה

סדרןתשלהשתתתןהיתהזהמנתןן

שלקטגןריןתשתיעלןהמןסיקההתיאטרןן

מסןרתיתןאמנןתפןפןלריבידןר :מןפעים

קהלמבטיחהמהשתייםאחתכלקלאסית.

צןרכיםרביםשכןמראש,גדןלצרכנים

הםןרביםקלןבידןרשעשןעלשםאמנןת

המסןרתית,הקלאסיתהאמנןתצרכני

 .מראשהמןכרת

נתןניםאבלבסיסאיןזןשלהנחהאןלינדמה

ביתשלהפרסןםמשרדע"ישסןפקן

ןלהלןאןתה,ןמחזקיםמאשריםהאמנןיןת

עלבנןיההמחןלסדרת .הדבריםניתןח

כיסאןת) 513 (האכסדרה"תיאטרןןייהשכרת

 W ASHINGTONהאמנןתלסןכנןת

) PERFORMING ARTS SOCIETY (WPAS . 

WPAS עצמאיכגןף , 1965בשנתנןסדה, 

היכלות

בן-ציוןגליתמאת

הבימהאמנןיןתאתלעןדדשמטרתן

חייאתןלהעשירבןןשינגטןןהמתפתחןת

להקןתמןפעים,הבאתע"יהעירשלהתרבןת

מכליןצריםשלהחדשלדןרהשייכיםןאמנים

 .הבימהאמנןתתחןמי

העצןמהבחשיבןתמכירהזןסןכנןת

כבסיסעכשןןיתבאמנןתמפןרשתשבתמיכה

להבאתאחראיתןהיאעתידית,ליצירה

בשנת .ארה"בלבירתחדשניתמחןלאמנןת

מןפע KODOלהקתהעלתהלמשל, , 1995

 DANCEןלהקתיפניתיפןףשלמרתק

GHETTORIGINALPRODUCTIONS הדגימה

היפבסגנןןמשתמשיםאיךהןןשינגטןנילקהל

חברישלהאישיסגנןנםלפיתןחכבסיסהןפ

הדגימה CHEN & DANCERSקבןצתלהקה.

אסיהממזרחתנןעתייםבחןמריםשימןש

עתידהנימהלאמנזיזתהחדשהמשכז

תונזתילמוכזהעיואתלהפזך

תיאלץלאהאםאזלםמפזאו,

ניתשלהאמנזתיתההנהלה

פזפזלויתאמנזתלהעדיףהאמנזיזת

עכשזזיתאמנזתפניעלקלזנידזו

הקנזעזתךהכיתזתהזצאנזנהנשל

מתמןדדיםשדרכהתנןעתית,לשפהכבסיס

בחברהזהןתשאלןתעםהלהקהחברי

הגיען 1994-1992השניםביןהאמריקאית.

 :הבאןתהלהקןת WPASדרךלןןשינגטןן

, THEPAUL TAYLORDANCECOMPANY 

DA YTON CONTEMPORARY DANCE 

KY DANCE wחz COMPANY, BELLA LE 

COMPANY, MARK MORRIS DANCE 

& GROUP, BILL T. JONES/ARNIE ZANE 

COMPANY, RALPH LEMON COMPANY 

AND HUBBARD STREET DANCE 

. COMPANY , תןכניןתלבירהסיפקןןחלקן

 .שנהאחרשנהמחןל

שללקטגןריהשייכןתהללןהלהקןתכל

המןדרניהמחןלבתחןםהפעילןתהלהקןת

ןהגדרה,כיןןןמחפששעדייןזה ,המתפתח

לקהלמציעןת ,הכללמןיןצאללא ,ןכןלן

תןך ,קןנבנציןנליתןלאמקןריתשןנה,אמנןת

ןראייהאתנייםבמקןרןתמכןןןשימןש

שלהם.חדשניתןפרשנןת

האחרןנןתהשניםבשלןשזאת,לעןמת

האמנןתיתההנהלההביאה

ששרקהאמנןיןתביתשל

 1994ברבאןקטן .מחןלתןכניןת

עם AMERICANBALLETTHEATREה-הןזמן

תןכניתלהעלןתתארפטןןילההכןריאןגרפית

יימנןן"היצירןתאתשכללה ,משןתפת

הןזמנן-1993-1992בהאדןמןת".הנעליים"ן

שלהלאןמיןהבאלטטיילןרפןלשללהקתן

שלהן.הרפרטןארמיטבאתלהעלןתקנדה

ניאן-קלאסי,בסגנןןרןקדןתהלהקןתשתי

תןךחזןתיתןאשליהיןפיביצירתהמתמקד

הקלאסית.בטכניקהרקכמעטשימןש

 1993בשנתהןזמנההמןדרניהמחןלבתחןם

תארפ,טןןילההידןעההכןריאןגרפיתרק

המרחב,מןשגימשמעןתאתןלבחןןלהמשיך

ני.דרהמןבמחןלןהאנרגיההמהירןתהגןבה,

שנפטרהפרימןס,פרלהעלתה 1992בשנת

היסטןריןנית,(אנתרןפןלןגית,בינתיים

כןריאןגרפיןתעבןדןתערבכןשית),ןרקדנית

 .האפריקניתהמסןרתבהשפעת

אתלהזמיןראשןןניסיןןנערךזןבשנה

ליצןרמןריסמרקהסנסציןניהכןריאןגרף

 DIDO AND EANEASלאןפרהכןריאןגרפיה

שמןריסהיההתכנןן .פרסלהנרישללמןסיקה

ןאתבנין-יןרק,הכןריאןגרפיהעליעבןד

ןהאןפרההתזמןרתיפיקןןהאןפרההמןסיקה

בןןשינגטןן.האמנןיןתביתשל

המכיל ,איזנהאןרתיאטרןןהןקצהזןלהפקה

המןסיקה,שילןבכיבהנחה ,מןשבים 1142

שלןשמנןיירןבאתימשןךןהאןפרההמחןל

כשמןניםןאמנם,כרטיסים.לרכןשהסדרןת

הערביםלשלןשתנמכרןמהכרטיסיםאחןז

הןזמןלאמאזאןלםההפקה.הןעלתהשבהם

להעלןתאחרייסנסציןני"כןריאןגרףאף

הסיבההאמנןיןת.בביתזןכדןגמתעבןדה

לתרגםמןריסבחרשבןבאןפןנעןצהלכך

דידן,קרטגן,מלכתשלאהבתהסיפןראת

 .מןתהחרפתןאת ,בהשבגדהרןמי,לאנאס

שהציגמהפכני,מחןלהיתהזןכןריאןגרפיה

ןכנשןכיבשריםאהבתכלהןטיהגבריםאת

משימןשהאמןשלהבןטההחריגהשררה.



הכניס(הןאהתנןעהבשפתקןנבנציןנלי

במפרקילהשתמשןהרבהרחבןתאגןתנןעןת

ןיןרדןת),עןלןתבתנןעןתהידייםןכפןתהאמה

הנהלתשלהטןבהרצןןשללגןןיעתןהביא

כלפין.האמנןיןתבית

כיןלןמר,לסכםניתןהאלההנתןניםלאןר

לנכןןרןאהאיננההאמנןיןתביתהנהלת

אםאלאמחןל,הפקןתןלהעלןתליזןם

בינלאןמי,שםבעלילהקהאןבאמןמדןבר

ברןרמסןרתי,קןנבנציןנלי,מחןלהמעלים

התנגדןת.מעןררשלאןמןכר,

איןהאמנןתיתשלתפיסתםהאמניםהםמי

מחןליןצריהםאלההאמנןיןת?בביתמקןם

פןלתארפ,טןןילההדרךלמןריהשניהדןרבני

הספרביתבןגריבראןן,ןטרישהטיילןר

לרמן,ןליזג'ריסלןלריסהכמןבנינגטןן

 ,ג'נקינסמרגרטןארןן,כדאגדרכםןממשיכי

ןןרשאןרנדיאלקינס,דאגנינג,ה'ןילי

שםלהםרכשןשכבראמניםןאחרים,

כןלהןבאמריקהבןןשינגטןןהמחןלבקהילת

שפיתחן.החדשניתהעבןדהצןרתבזכןת

קרןבןתלעתיםשלהםהמןצאנקןדת

ממשיתלהתעמקןתמןבילהןהיאמןפשטת,

הזמן.ןבהבטיהכבידהכןחהחלל,במןשגי

שמבטאמחןלהיאהמתקבלתהתןצאה

קהילתיתזהןתבשאלןתהתעמקןת

ןלאןמית.

בבירהאלהמןפעיםמןעליםהיכן

שןכרת WPASסןכנןתהאמריקאית?

ארבעעדמאתייםשלקטנים,תיאטראןת

קכך(פ.וו Iגע"שהבומהלאמנווותהמרכז

בוואשוגגטון

THE JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 

WASHINGTON 

ניתהנהלתניולוםו,לסנםניתז

ליזוםלננוזוואהאיננההאםנויות

אםאלאםחול,הפקותולהעלות

שםנעלילהקהאונאםזםדונו

םחולהםעליםוםי,נינלא

וםונו,נוווםסוותי,קונבנציונלי,

התננדותםעווושלא

הדרןשבכלהמצןידיםמןשבים,מאןת

המסכים,התאןרה,מחןל.מןפעלהעלאת

הנןחיםןהמןשביםהקלעיםההלבשה,חדרי

עדעשריםבגילאיצרכניםלקהלמאפשרים

עכשןןית.מחןלאמנןתלצרןךחמישים

ביןמןעליםאינםהחדשנייםהמןפעיםכלאם

האמנןיןתביתרכשזאת,בכלכיצ,דכתלין

האמנןתיתההנהלהלרשןתהמכןבד?שמןאת

האחתהדרךזן.מטרהלהשגתדרכיםשלןש

פןפןלריתבאמנןתהביתאןלמןתאכלןסהיא

מתמדתתמיכההיאהשנייההדרךנצרכת,

 ,ןבאןפרת-הביתהסמפןניתבתזמןרת

ןהדרךקלאסיקה,תןכניןתשמספקןת

עםחןזיםעריכתעידןדהיאהשלישית

שלכמפיקןתשמתפקדןתחןץ,סןכנןיןת

 .האמנןיןתבביתמיןחדיםאירןעים

ןהיאעדיין,הןזכרהשלאנןספתדרךקיימת

אמניםמןזמניםבמסגרתהלחינןך.התןכנית

סדנאןתלערןךןאןרחיםמקןמיים

שתימןעלןתןבסןפןנןער,בהשתתפןת

כזןסדנהנערכה 1994בשנתהןפעןת.

כןריאןגרפיתבןרג,סוסןןטידיינהבהנחיית

לחקןרשרצתהאסייניממןצאןןשינגטןנית

הדןרבנישלהזהןתשאלתןאתהמןרשתאת

הכניסהבחינןתמאסיה.למהגריםהשני

 1995בקיץזה.ממןצאלנןעררקהןגבלן

בהנחייתקלאסימחןלסדנתהתקיימה

סןזן NEW YORK CITY BALLETה-רקדנית

רחביבכלהתקיימןהכניסהבחינןתפארל.

שןחרלנןעריןעדהזןסדנההברית.ארצןת

קלאסירפרטןארלהפיקהמסןגלאמנןת,

קצר.זמןתןךמקצןעיתברמה

שלצרצרכניםלקהלמיןעדןתהיןתןבשל

מנןיכברשלרןבהמחןל,אמנןתאןהדי

לנןערההעשרהתןכניןתמחטיאןתלמןפעים,

הרחבהציבןראתלענייןכדי(שנןסדן

המטרה.אתשןבהמחןל)באמנןת

קיןמםכיהמקןרית,הטענהאתלבססידכ

האמנןתיתההנהלהאתמאלץפארבניינישל

כלקןדםשיבטיחמסןים,אמנןתיקןלבחןר

להדגיםןכדיהבניין,הןצאןתכיסןיאת

להלןהמחןל,בסדרתרקלאקיימתשהבעיה

אתהמנחההאמנןתיהקןעלנןספיםפרטים

סדרתןהמןסיקה.התיאטרןןסדרןת

למןפעיעליןנהעדיפןתנןתנתהתיאטרןן

ןלסאטירהמןסיקלייםלמחזןתברןדןןי,

 " THE WHO'S TOMMY "דןגמתןהןמןר

" CRAZY FOR YOU", "FL YIN WEST ". 

 " HOW TOלמחזהגםנתנהעדיפןת

SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT 

" REALLYTRYING פרסיאתהנןשא

במיןח.דאטרקטיביהןאןלכןןהטןניהפןליצר

מלאהתפןסהמבטיחןתאלההפקןת

קהלישלםשבהםבשנה,ערביםלארבעים

ארבעיםביןהנעיםמחיריםנלהבצןפים

אגב,דרךבןדד.לכרטיסדןלרלשמןנים

כיייאמר,האמנןתיתההנהלהשללזכןתה

אתלארחההזדמנןתאתהחמיצהלאהיא
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ההפקהעםהבריטיהשקספיריהתיאטרןן

הפקהקיץ",לילחלןם IIלשלןהאיכןתית

במשךהאןפרהביתבאןלםשהןעלתה

במחירןנמכרה , 1994בשנתערביםשלןשה

למקןםדןלרןעשריםמאהעדשמןניםשל

הקדמיןת.בשןרןתטןב

ביטןיאפשרןתלתתכךכלחשןבמדןע

שתןלדןתמשןםהניסיןנית?המחןללאמנןת

 ,בפרט-20הןבמאהבכלל,המחןלאמנןת

היןבזמנםאשריןצריםשלדןגמאןתרצןפה

לאמנןתבגישתםאןבתפיסתםמהפכנים

בצנעהדרכםאתהחלןאלהאמנים .המחןל

הדרךמןביליהיןהםלאחןרבמבטאןלם

שלןהפילןסןפיתהאידאיתבהתפתחןת

המחןל.אמנןת

שלהאמנןתיתההנהלהשלהאמנןתיהקן

שכןטין,לןלחשגןיאינןקנדיש IIעהמרכז

החלטןתקבלתעלהמשפיענןסףגןרםקיים

האמנןיןתבית .הפןליטיהשיקןל-אמנןתיןת

ןתרןמןת.עירייהכספימקןרןת,משניממןמן

אמנןתלעןדדמעןניינתאינההעירייה

ןגםהממסדאתשתבקרסנסציןנית

מעןנייניםלא ,קבןצןתאןיחידיםהתןרמים,

אמנןתיקןהמעןדדמןסדעםמזןהיםלהיןת

מאהבהאןניתנןתהתרןמןתקיצןני.

להיןתרצןןמתןךאןהבימהלאמנןיןת

ןשלכןמןניטיןלןשרכשמןסדעםמזןהים

לאמניםגבןה.חברתילמעמדסמלהןא

מנוי

םקווות,םשניםםוםזהאםנויותנית

הייויהעותווםות,עיוייהפיסנ

אםנותלעודדנתייםעוננהיא

ונםהםםםדאתשתנקותיוניםנםצ

לאקנוצות,ואםידייחם,יהתוום

םוםדעםםיםזוהותילהםינייםעונ

יצוניקאםנותיקוהםעודד

אמנןיןתלכליבשתיכלללמרכזהפיכתן

הנןכחיתהגרנדיןזיתנתןשבמתכןהרי ,הבימה

קירןתמטרים,עשרחמישהבגןבה(תקרןת

איננןהןאנןצץ)זהבןאריחישישןרצפןת

 ,הזמןאמנןתאתרציניבאןפןלעןדדמסןגל

האןןנגרד.

הייתי ,הבימהאמנןיןתשלמןשבעתכתןמכת

האמנןיןתביתמניסיןןכילקןןתרןצה

המנהליםבתל-אביב,גםילמדןבןןשינגטןן

יןצריםלהבריחקלשכן .האןהדיםקהלןגם

שהםעלשניםלאחרלבכןתןקלמישראל

מחןל"גליליאיציקשל(סיפןרןל IIבחןגדלים

מייימצאכילקןןתיש .) 1995מאי ,בישראל"

הבימהאמנןיןתמשכןאתלהפןךשיפעל

בתחילתליןצריםשןאבתלאבןבתל-אביב  ,"תנןעהחןקרי IIןלכןריאןגרפיםמקןמיים

לביתפעןטערךבכןתרןת,עדייןשאינם

מקדםהמןסדשלהעדיפןיןתסדר .האמנןיןת

בעלןת ,יןקרתיןתלהקןתןבראשןנהבראש

קשרשןםןבלאארןכה,ןהיסטןריהשם

שאיננןמיכל ,המןצעהאמנןתילתןכן

בחןץ.נשארזןבקטגןריה

דרכם.

ם

ביתכיןלןמרלחטןאאסןר ,דברשלבסיכןמן

הבירהאתמעשיראיננןקנדיש IIעהאמנןיןת

עןשהבהחלטהןאלהיפ,ךאמנןת.בהפקןת

העןמדןתהאפשרןיןתבמסגרת ,מאמץ

הידןעןתההפקןתאתלבירהלהביא ,לרשןתן

ככלאןלם .היבשתרחביבכלהמןצגןתמאלה

 ,קרי ,הביתשלהאמנןתיליעןדןנןגעשהדבר

ות)וחוב 4 (שנה

וחמ •
 ~ Nך WIכ

מחוללעוניינורבעוו

~ 

'" 



באו-שבעו Iי-תב
המחוככאמנותעיוונימוכז

 8 ~ 111באך·שבע 16ושם "
BAT-DOR BEER-SHEVA 

 0 ~ ~ ,ת
CENTER DANCE PAL וC וMUN 

 07 ·~ 75577פקס:

 07 ·~ 75577~ן 315 ~ 1טל:
16 Yad Vashem Str_ Beer-Sheva 84111 

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

אשלרדתמאת:ן Iז:ן Iיו ה 'V ~~;,~ר~:~~~;:~',;':~~ב;~~~~~~;~;; Iוו
 1920-1964ישואבאוהאמנותיהמחוואשית

- "מאלףמידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיהם ~
עיניים"-בכיליוןזהלספר"חיכינו ."העיר" ,ל"זסקיולחזי

תרבוח.וגוךיהחרבמשרהמחוללעהמפקח ,ל"זחרמוןשלוס

עודוכיסוףזהבספררואהשאינךמקוה"אני

מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידךי
בתילכלבסיסילימודחומרישמשזהשספרהראוי

ןרגואלוי-חסיה 'פרופ- "למחולהספרם I nה I :הכרמלהיד 820ד__ת ,אשלריתלהזמנות
 04- 246093סל_ , 34987חיפה

משליחכיללש"ח 45 :המחיר

{lf ~ 9R ~~ד~ 
ואתניאורינטאלילמחולסטודיו

אלוןמירישלבניהולה

~ 
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אורינסאליבמחולהבעה
בסןריקודי

המחךלתמצית
רבותדרכיםישנןהאורינטאליבמחול
עםהתפתחותה ,התנועהשמחתלהבעת
ופיתוחפיסיולוגייםהאנטומייםהגוףחוקי

הריקודדרךהחושים

תרברתערבי

אזהבטןריקודיבנושאהרצאות

בשילוב(התפתחותו)ומקורותיווהיום

 .הקהלבשיתוףלדוגמאושיעורהופעה

הביצרע

 .אלוןמירישלוכוריאוגרפיהאישיותיצירות . 1
מתלמידותיה.המורכבתרקדניותלהקת . 2

~ 

ח"ש 110שלםחודשש"ח, 30ניסיוןשיעור

מראשתיאוםי IIעפפרטיםלשיעוריםהרשמה

אומנותיתבטןרקדנית-אלוןמירי :בהנהלת
כוריאוגרפית

לתנועהמוסמכתמורה
 04-8528554 , 8515196 .טל

• 

~ת-שאן

~ 
~ 
I-J 

למחולהאולפן-
גלעדשאולבהנהלת

עורידודמוזיקלי-מנהל

למחולמבוא
קלאסיבלט
מודרנימחול
 :ל/מוריםב

'? 
אז'ג ~

יצירה

העשרהתוכניות

במחוללבגרותגמרעבודות
תלמידיםמופעי
וילדיםלהוריםתנועהמפגשי

אלונימאיר ;::
L<:: גולדוויןאליזבט

גלמןאורה
גלעדשאול
וייסנברגשרה

נצקיילאפרת
נובקשירלי
עז-גדחיותה

 ן..--

-. ::=tב::::
 :::>.ו
~ 

ם

ארצייםכנסיםארוח

בי!!סתחומיבכלמקצועיייעוץ
פרידניסאמנותילמחול

פרץרותי

פרתטובי

צוקענת

שטרןנורית
המקוםלהשכרתאפשרות
במשךוחזרותלסדנאות

בסופי-שבוע:אוהשבוע

נוחיםגדולים,אולמות
חדרי-ארוחוממוזגים,

הסביבהבישוביזולים

 11710שאןביתבקעתאזוךותמועצה-ומחוללמוזיקההאולפן
 06-587847פקס, 06-588343טל,

 ,, QI "'0'ס"'תנמל הרג(!,(
 .,י

<>", 

o תlc '( מo"to מr'~~fנ 
 __ 'לנוערתוואמנתותרבמפעל

ח

" \< ,.. 
-;. 
"' 

. . . - . . 

הזווםאזוושללמחולמוויםננס
 20.00- 12.30השעותבין 24.1.96ןדביוםיתקיים

Iמתאאמנויותבמרכז I נמוסדןII מנחם)כפרבקיבוץןצפיתן

בתוכנית:

* 
הארץבזרוםמחולבתחוםעבוזהתיאור

* 
מקצועיםבנושאיםהרצאות

* 
הקיבוציתהמחולמלהקתמקומשהוןן IIהופעת

למחולומוריםרכזים ,הליםנלממיועך

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 



התקיימןבספטמבר-9לבאןגןסט 25יונ
 "ברושלהמחןלימיייהתשיעיתהפעסזן

לרגל ,הפעסשןןייץ.שלרהיהבבעיר

כןתרתהיתה ,לקןלנןעשנה 100מלאת

משמע ," DANSE IMAGE "המןפעיס

למעוכנראההמחןל",ייהשתקפןת

 :קןשיןתשתימידמציבזההאקטןאליןת.

מחןלפסטיבלכלחייבהאס ,ראשית

ישבאמתהאס ,ןשניתכלשהי?בסיסמה

-&ן ......ינמחןלביוהכרחיקשר
 ~ייןלןןידיאן?לסרט

זקןקיסבאמתהאס

יצירהסןגילתמיכתבימינןהכןריאןגרפיס

לעבןדתס? ,ןטלןןיזיהקןלנןעכגןואחריס,

 " DANSE IMAGE "במןפעיצפייהרחלא

לאכי ....חיןבית ,הנראהכפי ,היאהתשןבה

לתןארבאמתראןייסהמיןצגיסהיןצריסכל

 ·כןריאןגרף

בימינןהמןדרניבמחןלההתפתחןתכיןןו

מיניאל ,עצמהמהתנןעההרחקמןליך

התנןעהאןצראתלהעשירמנתעל ,"קןנציסיי

עלצעדיסהמשחיליס ,המלאכהבעלישלהדל

 ,אלהכןריאןגרפיסכי .זהעלזההבימה

זה,נכבדבתןארלכנןתסמןגזסשאןלי

ןהרןחניהאמנןתיהרקעאתחסריס

שלמקצןעבעליאינסןפשןט ,לעבןדתס

 .ממש

חןקאתלסייסהספיקןבטרסדוע

יימסךשיהןןהמשהןנןטליסהסלימןדיהס,

סתסאןמןסיקהזןתהיה ,"צלילירקע

שאיולמיניהס,צעדיסעליןןמעליס ,רעשיס

זאתןמכניס ,למןסיקהרןפףקשראלאלהס

כןריאןגרפיה.

עבןרסמהןןיסבאןשןפינהקנינגהסמרס

הארןכהלדרךמןדעיסשיהיןמבלי ,דןגמה

I 
למסלןלשהגיעןעדאלהיןצריסשנישעשן

רשאיסשהססבןריס,הסהנןכחי.עבןדתס

אלהמןפתיןצריששניבמקןסלהתחיל

חיפןששנןתעשרןתמקץ ,היןסעןמדיס

הכביכןלשלכישלןנסטמןוכאוכברןיצירה.

 .הללןהצעיריסכןריאןגרפיס

ןכמהכמהנכללןברושלהמחןלימיב

ןזה ,זהלמצבדןגמאןת

השאלהאתמעלה

אחראיבכללמיהבאה:

בברו?התןכניןתלהרכב

לןשישמישהןכנראה

נראה .המחןלבאמנןתקלןשמןשגרק

האמנןתיערכובשללאנבחרןשהעבןדןת

שהוהפרסןמתאפשרןיןתבגללאלאןרמתו,

הכללתואתלהסבירכיצדאחרתמציעןת.

אןמצרפת " CAST AFIORE "כגןולהקןתשל

" LA WINE TORREN " ןלהקתמאןסטריה

" CIE BUISSONNIERE " לןזאומהעיר

היהמןטבשהיאבחינהמכלבתןכנית?

משבעהמשתתפיסמספראתלצמצס

כאלהאבלבלב,דארבעאןלשלןשלהקןת

ינןדרני

I I 
גבןהה.שרמתו

ה-גסהתקייסבברו"המחןלימיייבזמו

" FESTIV AL DE LA BATIE " ןבציריךנבה,'בז

שמקןבלכפי ." THEATER SPEKTAKEL "-ה

השיטהלפימתנהלהכלבהבשןןייץ,

הללןמהפסטיבליסאחדכל ,הפדרטיבית

שהיהדברהאחריס,עסתיאןסללאנערך

המארגניסשלהכספיהנטלעללהקלעשןי

המןפעיס.שלהאמנןתיתהרמהאתןלהעלןת

 ) Yויישו(בבר( 7ו nמימי

ינו 7סטא;כ (' 7אוו ,'בור ,"סימויפורטגרו 7איי

95 BERNER TANZTA GE 

"ALLEGRO FORTfSSfMO'; CHOR.: EVEL YNE CASTELLfNO 

PHOTO: JEAN·PHfLfPPE DAUL TE 
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ברנרךאלאןמאת

ההתפתחותכיוון

בימינוהמודרניבמחול
מהתנועההרחקמוליד

מיניאלעצמה,
מנתעל ,"ייקונצים
אוצראתלהעשיר
בעלישלהדלהתנועה

המשחיליםהמלאכה,
זההבימהעלצעדים

זהעל



היתהשלהםהבימה ." V-TOL "הבריטית

 .עבריהמשלןשתגדןליםבמרקעיםמןקפת

להקרנה.קדמימסךגםלהםנןסףלעתים

אןהמרקעיםביןלחמןקנאלצןהרקדנים

להתבןנןהפריעשממשמהמאחןריהם,לרקןד

בתנןעתם.

רעיןן"ייאיזהמצןיזהכלשמאחןרימניח,אני

עןברלאזהכךאבלה"כןריאןגרף",שלעמןק

הראמפה.את

מז'נבה " CIE 100% ACRYLIC "להקת

 " ALLEGROבשםעבןדהביצעה

" ,FORTISSIMO סקרנןתמעןררתשהיתה

אלאהכןריאןגרפיה,מבחינתהיטבןבנןיה

אןתהשביצעןהמשקלכבדןתשהדמןיןת

באלטאתמדיהזכירן

 ,השמניםהאנשים

המשעשע

" GROSLAND ", של

זהמחןלמארין.מאג'י

ןעלמאן,דמןצלחהןא

הרקדניםנראןכן

קלןשכחיקןינבה'מז

לי,היהנראהבלבד.

שההתחלה,

עלעןליםכשהרקדנים

בגרםהמרקעגבי

ןרקהבנייןלגגמדרגןת

לגגהגיעםעם

לעינילרקןדמתחילים

ארןכההצןפים,

 .לגמריןמיןתרת

הללןהמןפעיםכלשןןייצי,מאןדבאןפןןשןב

תיאןם.ןללא ,ימיםבאןתםממשהתקיימן

לכלהכרטיסיםכלנמכרןזאת,למרןת

רבענייןיששלקהלשמןכיחמה ,המןפעים

מחיאןתנשמעןמןפעכלאחריחדיש.במחןל

ראןיהיהשבאמתמיסןערןת.כפיים

שרמתהרקדנים,היןהרמןתלתשןאןת

אבלגבןהה.כללבדרךהיתהשלהםהביצןע

מןפת,עבןדןתשןםיצרןשלא ,היןצריםכרגיל

היצירהאלכןןנןכאילןהתשןאןתאתקיבלן

בלבד.

המןפרזהשימןש

ברןבבלטבןןידיאן

שלהמחןלימיעבןדןת

הקטעיםכללןברן.
נקבצןממשהמבןצעים

היןלאאחד,לערב

משעהיןתרממלאים
קצתןזה ,נטןמחןלשל

שללפסטיבלמעט
שבןעיים

הבלגיתהלהקההיאטיפןסיתדןגמה

COMPANIE CHARLEROljDANSE - PLAN " 

" K הטכניןהקןשיהאנרגיההשקעתמבחינת

במשךהגישןשהרקדניםמההצעדיםשל

היתההיןצרשלהכןריאןגרפיתהדרךהשלישי

בתןספתרקממש,שלןריאציןתללאברןרה,

מההזמן.במשךשיעממןהםשגםייקןנצים",

 ) Y(שוו"בברומחול 'מ'

מרפימארול :'כוך ,,,,ל.שורפרטיבתחוםיי

עקבנעליטלןןיזיה,מרקעיןמזןןדןת,לעשןת

אינם ,כיסאןתןכמןבןןלרקדניןתלרקדנים

שלם.לערבבימינןענייןדימספקים

גמראחרימתקלחיםןרקדניןתשרקדנים

סיבהכלאיןאבלידןעה,עןבדהזןהמןפע

ןבןןדאיהצןפים,לעיניזאתלעשןתסבירה

שלהזמנים .אמיתייםןסבןןמיםעםלא

מערך .מזמןעברןכבר "הבןרגניםאת"לזעזע

עד-מאןדמרשיםהיההלהקהשלהןןידיאן

אתלראןתהפריעהממששההקרנהכ,ךידכ

לגןרםאןתםהפךהןןידיאןהחיים.הרקדנים

הלהקהבמןפעבמיןחדבלטזהמשני.כמעט

95 AGE זzBERNER TAN 

 " IN THE PRIVACץ OF Mץ OWN': CHOR.: MARK MURPHץ

PHOTO: CHRIS NASH 

היהשלהם,הפסקהללאהמןפעדקןתמאה

למעשההיתהזןלכךפרט .ביןתרםימרש

המןפעבמשךרקדהשממשהיחידההלהקה

היהזההכןריאןגרפיהמבחינתאבל .כןלן

שישה-עשרבןצעןלגמרי.דיאטטימשהן

אחריכבראבל ,הפסקהללאכאמןרקטעים,

המןפרזהשימןש

ברןבבלטבןןידיאן

שלהמחןלימיעבןדןת

הקטעיםכללן .ברן

נקבצןממשהמבןצעים

היןלאאח,דבלער

משעהיןתרממלאים

קצתןזהנטן,מחןלשל

שללפסטיבלמעט

כןנהלאאילןשבןעיים.

מחןל,אירןעהמפגש

תנןעהתיאטרןןאלא

 ,דןמהמשהןאן

 ,שןנןתהיןהציפיןת

יןתרקטנהןהאכזבה

 .אןלי

ם
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J ילL

I יגתאמl נמראI ר

כץשמואלאיורים:

גרטרודכיכר

קראוס

לשעברועמיתיהידידיהמתכנסיסשנהמדי

המחולמאנשיומי-קראוסגרטרודשל

חייו,שלאחראוזהבשלבהיה,לאבישראל

ביוזמת-קראוס?גרטרודעסבעבודהמעורב

 ,בירושליסרוביוש l1עוהאקדמיהלויחסיה

הגדולהוהרקדניתהכוריאוגרפיתלכבודלערב

הארבעיס.שנותשל

ענבלבאולסביולי,-3בהמפגשנערךהשנה

ובווידיאוסרטהוצג .דללסוזובמרכז

אלגרד l1קראוסגרטרודשליצירתהשיחזור

 ,ירקוניויפהבארטוק),(בלה l1ברברו

השמיעהקראוס),שללשעבר(מרקדניותיה

חיברהשמרשנעמיגרטרו,דעלמרגששיר

ושמר , l1רוקדת! l1נקראהחדשהשירבמיוחד.

פיעלהמליסאתוגסהלחןאתגסחיברה

שלבסטודיומנעוריהירקונייפהשלסיפוריה

קראוס.

היה(לאובוגרותיההאקדמיהתלמידות

הופיעולרפואה!)אחדגברולוביניהן

דאדלי,וג'ייוסוקולובאנהשלבמחולות

מסוגלותאינןהצעירותשהרקדניותוהתברר

לעומתכזה. l1מסורתי l1מודרניבמחוללשכנע

שהןניכרהעצמיותהסבעבודותיזאת,

אסאפילוהתנועתי,החומרעסיותרמזדהות

הדבריסאמוריסבייחודלמדי.שגרתיהוא

מאתועכשווינאהדןאטאדס",בגלל l1ב

לפרסזועבןדהעלזכתהשאףלוי,חגית

שלהכןריאןגרפיסבתחרןתהראשון

גרטרוד.ש l1עהאקדמיה

שעירייתהמשמחת,בהודעההסתייסהערב

עלבבירהכיכרלקרןאהחליטהירושליס

רןנילב,ךלתשןמתקראןס.גרטרודשלשמה

ןפעלהחיתהשבהתל-אביב,עסומהמילוא,

בשמונהמחרניפגשאזחייה?רןבגרטרוד

בגרטרןד?

בתוצרתדורבת

עצמות

ביפונגהבאןלמיהתקיימהביןלי-4ב

עבןדןתשתיעסבת-דןר,להקתשלהבכןרה

המוכרההולנדיהיוצרמאתהאחת-חדשות

מאתוהשנייה ,כריסטינילסבארץ,היטב

ברןד.אניה ,בלהקהלשעבררקדנית

מאתבמוסיקהבחרההןלדניהכוריאןגרף

"משחקיריקןדיעבורפרסלהרני

 .ממוקדבלתימאודמחולויצרהקופידוניס"

שלןשהלהימצאהיןאמןריסבמרכז

לבנות),נקודותעסשחור(בלבןשקופידוניס

והמראותגדולות,מראותבידיהסמחזיקיס

 .הנאהביסביוקשריסליצורהיואמןרןת

ברורהיהלאכןלןהתנועתיהמהלךאבל

מנןצליסבלתינןתרןןהמצביסוהחפציס

משמעות.וחסרי

ראש l1ברו,דאניהשלעבןדתהזאתלעומת

בהוניכר ,ןמשעשעתמיןחדתהיתה , l1הנעל

בהבלטןבייחודלןמר.מהיששליוצרת

אלפסי,ןאריקגלילמאיההמבצעיס

הזההצירןףעצסןהעקב.הכןבעבתפקידי

סיטואציןתיצרוהבגדיסןהאנשת

חדישבסגנוותנןעה,שלנאןתןהזדמנןיןת

להניחיש .בבת-דורשנהןגממהיןתרהרבה

ברןדאניהתןזמוזהמןצלחניסיןושאחרי

 .לשעברללהקתהנוספןתעבןדותלהכין
כיאס ,כיוצרתגסלומרמהלהשישמתברר

שכולהןפיע,חדלההיאשכרקדניתחבל,

מעולה.היתה

הרצפהאפולו
רוקדת

j. ". ~ 
. , . 

אתפתחהההןלנדיהמחולתיאטרןולהקת

מיןחדבמןפעביןלי) 7--17 (הרביעיסיןרה

 ,קיליאושיירידברלשןסדןמהשאינןבמינן,

 .מימיןיצרזן,מעןלהלהקהשלהיןצרתהרוח

היא )" KAGUYAHIME "("קאגןיאהימה"

אבל ,כשלעצמהחשןבהבלתייפנית,אגדה

תןפיסשלתזמורתבנה,שקיליאוהמערכת

ובימהמיפונגינהכליושארגונגיסןחליליס,

-הנהדריסמרקדניןפחןתלאשמתנועעת
מיןחדתבימתית-מחןליתחןויהיוצריס

 .במינה

 "ההו:ונד'המחו:ותאטרו(יי ,כרמ'א:ופסט'ב:ו
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,נמשךהשחןרהרצפהכיסןיזזמסןיםברגע

נגליתןתחתיןהבימה,מעלהאלןעןלהלאחןר

ללינןלאןםשאפילןכךבהירה,נןספת,רצפה

 ....סןלןשלרגעישהצנןע

הגןףבבגד(המזכירהלןמיספיןנההרקדנית

מצןינתשיינפלד)רינהאתקצתההדןק

אינןבאמתסיפןרהאבלהירח,בתבתפקיד

הכלליהמנהלאתלראןתנחמדכאן.חשןב

המנצח.בתפקידרן,דהמיכאלהלהקה,של

ההבלןדברי ) ...המצןי(מןשנבחרןהקטעים

עלןליםהיןהיסטןריים,כהסבריםשהןשמען

שלהיסטןריהקצתשיןדעמיכללבלבל

עלאמןןשאינןלמימןבניםבלתיןהיןהמחןל,

מבריק.רעיןןשלביזבןזמידע.שלזהתחןם

צהרייםאחריבשעת ,גדןלקרקסבאןהל

עידןמשמעצעירים",יייןצריםהןפיעןחמה,

שעל(עדיןרטיגןןהדןאןקןלבןאמירתדמןר,

הטריןת.עבןדןתיהםבתקצירןרטהיים),ןנעה

נמשכת,ןהמןסיקהבחןשךנעלמיםהרקדנים

עדהתאפקןלאהכפייםןמןחאיהןבן,לא

כזה,מפגשבדיןקאבלכנדרש.הצליליםתןם

אמנןתשלשיאןביןעממימחןלשלקהלבין

שלהמיןחדהמשהןהןא ,בימתיתמחןל

כרמיאל.

------
היהמנהל,שנעשהלפניהפרטיים,בחייןכי

מאן,דהמןדרניתהמןסיקהןמלחין.מןסיקאי

צליליםבין,נעהאישיימאקישלעטןרפי

ןעדאןןירה,מצייריןשבריריים,עדינים

ןגםאןזניים,מחרישיגןנגיםשלהתפןצצןיןת

שהישראליםכפישלאייחןדית.דןמני,היא,

רגליןעלעמדהקהללעשןת,רגיליםהעצלים

כפיים.ןמחאארןכהשעה

 Dבפעכרמואל

השמוכות

שנהכלששבלמןכר,בציפייהחביבמשהןיש

מקןם,מכלמסןרתי.עממיחגהיהכאילן

ביןלי,-13-11בשהתקייםכרמיאל,פסטיבל

ןמפגשים,במןפעיםןעשירהשנהמגןןןהיה

ממש.שללמסןרתהיןשכבר

אתלמנןתיששגרתייםהבלתיהדבריםבין

האתמןל".אתזןכרייהמחןלהמפגש

כמנחהשרתרנההיןלכישלןנןהאחראים

אתבסרטלתארהרעיןןכבמאי.כרמןןןיןנתן

ןעדמהבאלטהמןדרניהמחןלהתפתחןת

הקשריםןאתהשלןשים,שנןתשלהיןצרים

אבלמצןין,הןאלעממי,הבימתיהמחןלבין

שלאןןירהיצרןןהשעההקרקסאןהלאבל

ןאנשיהתאןרניםןבייחןדאח,דכלשבהשןק,

במשחקהםכאילןהזירהלפניטיילןהמנהלה

 ,עצמןבמחןלכךלהתרכזהיהקשהכדןרגל.

טןביםהןהתקציריםשלןשתכיןחבל,

להיראןת.ראןיןתןהיצירןת

-ספיבאקרעיהאירגנהבמינןמיןחדמפגש
לןי-תנאישרהמאתןזמרהמחןלעםהרצאה

חיים)ןחןכמתשןבבןתמרץ,מלאת(עדיין

מןטילשעבר,ענבלאנשישניעםןבהגשתה

שלהקטןהאןלםבר.ןצביהאברמןב

עדמלאהיהכרמיאלשלהקןנסרבטןריןן

לאכנראההמארגניםמקןם.לאפסמעבר

שירצןרביםכהאנשיםשיימצאןהאמינן

הנאמנים.ןמבצעיהלןי-תנאישרהאתלשמןע

היאןעדיין ,במןתניהעדייןספקבליכןחה

ןמדהימה.מלהיבה "קדןשהיימפלצתבגדר

הןפיעןההןלנדיהמחןלתיאטרןןרקדני

ןגםהעיקריתהלהקהגם ,כפןלבהרכב

באמפיתיאטרןןשלהם,הצעירההלהקה

עבןראילתןרבגדרהיהשזהכמןבןהענקי·

להןפיערגיליםשאינם ,ןהרקדניםהתאןרנים

נהנהבמבחן,עמדהקהל ....אישאלף 15לפני

מחןלשלהנפלאסיןמןרקבראבן.ןקרא

כאשרסטראבינסקי,שלהתהילים"יימיסת

יימולומשהו" ,הקיבוציתהמחו;וכהולת

בזמןעורומהעור

אמותו

במקומשהו

הקיבןציתהלהקהרקדניביצעןפעמיםשלןש

באר,רמישלהחדשהעבןדתןאת

 75שלמאןדמרשיםמןפעמשהן",יימקן

כנראהבארמיןתרןת.דקןת 15,שמהןדקןת

עלהחןזריםהקטעיםאתלקצץישתכנע

חמש-ששאחרירקנרקדשכברחןמר

לקח.לןמדלאהןאזהבענייןהןפעןת.

שלןהדיןןהמשךבעצם,היא,כןלההיצירה

עירןמה"ב"עירנמשךאמיתי",ב"זמןשהחל

צןרתאתעכשיןןלבשדברים"ן"זכרןן

בפיגןםמשתמשהןאהפעםגםיימקןמשהן".

רקןלאאנכימחןלליצןרהמאפשרמברזל,

מעיןהיאהמןסיקההפעםגםכנהןג.אןפקי,

שלקטעיםהמערבלבאר,רמישליצירה

משלן.מרקםלכללמןסיקה

אןטןפיהשלאןןירהב"מקןמשהן"מצאתי

 61יימטרןפןלין"איזןעלנבןאהשלמפחידה,



 ,עלןהקיבןציתןרקדניבארסןריאליסטית.

שלהס.ההישגיסבסןלסשלבעןדלדעתי,

רטובמחול

עכובפסטיבל

 ,"אחרתיאטרןןייבדיןקמהןיןדעאינןאיש

 16כברשנהכלעכןפסטיבלמןקדששלן
לקהל,מפריעהאינההבהירןתאיאןלסשנה.

אתלמלאקטנןת,לילהבשעןתאפילןהעירני

ליהנןת.אןלסבןלהאןלמןת,

שלהאמנןתי,מנהלןמעייןדןדןהכריזהשנה

המפעלאתלהןליךשבכןןנתן ,הפסטיבל

ןעןדדפןרתלאהןיסדן(שיזמןהזההמיןחד

הטקסטהלא-מילןלי.המןפעלכיןןןקןטלר),

דןןקאןלאןמרביסאחדמרכיברקהןא

ןמכאן,בפסטיבל,רביסבמןפעיסראשי

תיאטרןן-מחןלשמכןנהמהשתןפסשהמקןס

מבשניסיןתרמרכזיתיאטרןן-תנןעהאן

יצירןתבעכןהיןתמידכיאםקןדמןת,
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ןאפילןהבימה,אמנןתשלזהלסןגהשייכןת

דןר-כהן.אלישלאלהכמן ,חשןבןת

מתרחצתשבגעתןן),מטה-אשרשלהמחןל

משטחגביעלבאמבטיההרקדניןתאחת

כלזןליליתלרחצהשישמבלימןגבה,

 ,כןלההיצירהשלבקןנטקסטמשמעןת

שמה.שינה"יינדןדי

לראןתהספקתילא

מןפעישללאתעיניבמן

למשל,תיאטרןן-התנןעה.

נאןןהשלאלהאת

אתשהחלהיןצרת ,צןקרמן

שהעניקבמןפעבעכן,דרכה

ייתמן--ללהקתהשמןאת

ראיתי.לא ,"נע

במתכןןןהשלןמפריתבעבןדתסגםישמיס

לאשמןצגת ,לטבןר"ייבדרךהקסםןרבת

שםהקרןב.משגבבגןשאלאעצמה,בעכן

לכיתהחברתןאתהתלמידים"ייאחדזןרק

כי ,השיעןריםביןההפסקהבשעתלבריכה

לילדןתנן,אןתנןלהחזירמכןןןכןלןהמחזה

אלהבכל ,בעינישבלטמה .המןפעשבכןתרתשלנןלטבןרמשמע

מרכיבהןאבהס,שנכחתי

נמרןדשלבעבןדתםהמים.

סדנת(עסכהןןאילנהפריד

שייךהמןפעשבמרקםהמחןלרןב

כללבדרךשמכןנהלמה

CONTACf " 

" IMPROVISATION משמע,

חבריכלייאילתןר-מגע."

בהשיש ,הלהקה

מבןגרים,אנשים

 ," 1995מיסשסיי ,עכופסטיב?

שיינפלדרנהשלהמחולתאטרו(



המשתתפים,מילדיאחדיםואפילונוערבני

אולשעבר,המוסךרצפתעללהםמתגלגלים

ילדותבמשחקיחרושת,ביתאולישהיהמה

מגעללאכמעטאבלאישיים,וזיכרונות

לאלפחותדיו,מובנהלאנראהזהליביניהם.

המופע.שלהאחריםהמרכיביםלעומת

למיןמוכנסיםהצופיםכל ,למשלבתחילתו,

הםומשם ,) ....כמובן(רחםוצפוףאדוםאוהל

שנמשכות ,נמוכותעגלותגביעלמוסעים

מולאלבמעגל,ההצגהצוותידיעלונדחפות

אחדכלזהבשלבהספוניםהמבצעים

העכבותכלעםהאישית,בסוכתו

גםברחםואגב,ילדותו.שלוהתיסכולים

 ....לעובריםכמזוןפופקורן,לצופיםמחלקים

הכלבשיעורים,הפסקהעלוכשמכריזים

במפק,דמשתתפיםהילדים ,יוצאים

חברתואתמפילאחדונערבחצר,משתוללים

אותו.כמובן,והיא,מיםבריכתלתוך

בעכו.מיםבליאפשראיהשנהיכ

 .קוראיםשיינפלדרנהשלהחדשלמופעגם
ורב-בצורותעשירמופעזהמיםי!יישם

עצמהרנהעםרקדנים,ושישההמצאות

אינםהמיםכאןבראשם.אורבךוריצירד

אלאהמופעים,ביתרכמורטובים,ממש

גדולים,קלים,לוחותגביעלמוקרנים

מצויןשימושכאןנעשההרקדנים.שמתפעלים

שוורץ).בוקי(מאתבווידיאו

מופעואיןכמעטהעכשוויהמחולבתיאטרון

הווידיאולעתיםאבלוידיאו,הקרנתבושאין

עלשיינפלד.אצללא .עצמוהמחולאתמחליף

עדייןוהיאלהפליאמתנועעתהיאגילה,אף

שהמופעתחושההיתהליגדולה.רקדנית

כיוהבימה,מהמחולפרידהמעיןהואהטרי

שללשלרטרוספקטיבהבעצםהוא

אתעזבהמאזהתמחתהשבהםהאביזרים

השבעים,שנותסוףלקראתבת-שבע,להקת

העצמאית.בדרכהוהחלה

ואתחפצים"לחקורייממשיכההיא

שללרשותומעמידיםשהםהאפשרויות

לוחותלבנות,טווסנוצותאבלהכוריאוגרף.

שלבובותראשילכנפיים,ההופכיםקלים

אלהכלאתכובעים,חנותשלראווהחלון

כמיןשביםהםועכשיובעבר,רנהניצלה

תחושתומכאןשלה,לעברהלעבר,תזכורת

המופע.למראהשחשתיוהעצבותהפרידה

מאוורריששובמפותח.צורניחושלשיינפלד

והופךשקופהפלסטיקיריעתהמפריחגדול

ולבסוףקינטי,לפסלשבתוכוהרקדניתאת

עירומה,רקדניתמגלה-מכסהאחרפלסטיק

לטעמי.מדי,צנועהקצתבצורהאםאף

תמידכמעטישהמודרניבתיאטרון-המחול

אלהשיינפלדאצלטקסט.שלמרכיבגם

במיקרופוןמשמיעהשהיאמשוניםקולות

המדברטייסהיתהכאילוראשה,עלהתלוי
ייחייםייקולותאבל .שדהרדיואור.בקש

אםאו,פעלולאלאאינםאלהרים i:מוג
תעלול.תרצן,

נמרודשלבעבודתוהטקסטיםזאת,לעומת

עצמוופרידחשובים,לוין,חנוךמאתפרי,ד

מחולאנשירקמצוינת.בצורהאותםמשמיע

ונמרודספרותיים,לטקסטיםרגישיםמעטים

להכניסהמסוגליםמאלהאחדהואפריד

ללאשלהםלמחולהתיאטרוןשלזההיבט

לעתיםשקורהכפיחובבים,לרמתירידה

 .בדיבורפותחיםכשהרקדניםקרובות

שיינפלד)רנהאצל(שישוהחולהמים

רקלאבימינוכוריאוגרפיםמשמשים

כמיןאלאלמחול,נטורליסטיגורםלהכנסת

כי .עצמההתנועהשלמודולציהאוהרחבה

ובעזרתמיוחדת,המיםושל ,במיםהתנועה

זו .מאודפיוטיתלהיותיכולההולמתתאורה

עלהתגברותשלתחושהוגםהיטהרותגם

בשלמהרקדניםהניגרתוהזיעההגוףחום

בחייקבועמרכיבהיאהזיעהמאמציהם.

קירסטיין,לינקולןפעםשאמרכפיהרקדן,

ועזרלאמריקהבלנשיןאתשהביאהאיש

ייצליבתובאלטיי:סיטיייניו-יורקאתלייסד

רקדניםבזיעתוי!הרקדןשלהיום-יומית

במיםלטבוללהםוכשמרשיםלהזיע,אוהבים

דרורליאתשלבאמבטיהכמו-הבימהעל

תדמור,עידושלהמחולבסיוםאובן-גל,וניר

וממעללאהיישללייסיריםנכנסיםכשהכל

 .גלויההנאתם-ממששלמקלחתיורדת

הארכהכמיןשיינפלדרנהאתמשמשוהחול

ערפלשלכמסךאל-עלנזרקכשהואלגוף,

שלהמהמםבדואטזהכגוןראינווכברזהוב,

רקדנישמבצעיםייחצותיי,באררמי

לטובזכוריםעודייהקיבוציתי!

מיםגביעלשהחליקוהייפילובולוסיםיי,

משתובביםילדיםכמוהבימה,עלשנשפכו

בית-הספר.במקלחת

גםבסיום.כללבדרךבאיםוהחולהמים

משוםוגםהיצירה,בגמרחזקכאקורד

לרקודלהמשיךאפשראיפשוטשאחריהם

נפילותמזמינהשרטיבותההבימה,על

מהירה.תנועהמונעשעליהוהחולמסוכנות,

אוהחולהאדמה,עצמו,הטבעעםהמגע

מובהקים,תנועתייםיסודותשהםהמים,

תיאטרון-שלייהמנעדייאתמרחיבים

מקובלתלדיסציפלינההפךשכברהתנועה,

שבאוזההפוסט-מודרניהמחולבעולם

פסטיבלבמןפעיהיטבניכרואלהוכלאחריו.

השנה.וכע

עתידנופלורס

האמנותמנהלצמרתביןלפגישהההזמנה

שבעבתללהקתוהאמנויות)המדע(שבמשרד

 .להתרחשעומדבאמתמהבישרהלא

להידברות-בהחלטחיובי-ניסיוןלכאורה

מהאבל .שלוחשובל"לקוחייהמנהלבין

לנווהעדהזקנותרגליאתלהטריחלישגרם

היהשעלולהמפגש,שלאחרמרכיבהיהצדק

 .בהחלטשגרתילצאת

ביןמפגשהיההוודאותייאיעםייהפלירט

מחדשמעובדיםבקטעיםשבע,בתרקדני

ברכההדיירלבין ,נהריןאוהדשלמיצירותיו

המעוררהשםאתהנושאמוסדמנהלתקליין,

ה-המאהללימודיטאנטאלוסיימכוןתמיהה

דמותכידוע,הוא,טאנטאלוס 1. ' 21

זאוס,האלשלבנוהיוונית,מהמיתולוגיה

ורעבצמאשללמצבמצחועזותעלשנידון

זכיםמיםאמנםזרמובקרבתונצחיים.

פעםבכלאבלמגדים,פריהניבווהעצים

הםאליהםידואתהושיטשטאנטאלוס

-לסיפוקלהגיעיכולתללאלהתאוות .נסוגו
טאנטאלוס.ייסוריאלה

שלהחיוביתהוודאותאיעלהרצתהקליין

ופחותהיררכיות,פחותיהיושבושלנו,העתיד

בהעזהתלוייהיהושהכלנוקשים,עקרונות

המגבילותלמסגרותמחוץלחשובלחדש,

פלירט"לנהלכינתהשהיאמה ,השגרתיות

והלאמהמפתיעלהתבשםהוודאותי!איעם

ולא-האפשרויותלכלפתוחלהיותשגרתי,

האהבהביםאלהלצפוי,לבטוח,למוכר,רק

לנו.מציעהשהיא

שלאמובןכההיהזהאוליכיאםחבל,

דבריהביןקשרהלאשהיאהסבר,הצריך

שגישההרגשתי, .ביצעהשהלהקהמהלבין

חשובמפתחלנומגישהאפילוזועתידנית

מנהלבאמתהואנהרין.אוהדשללעבודתו

האיעם-ממששלרומןשמא-מפלירטיותר

לעתיםהנראהמקובל,הבלתיעםוודאות,

כמשונה.

למיסגור,ניתנתאינהנהריןאוהדשלהתנועה

עםפלירטהיאמגבילה,סגנוניתלהגדרה

שהדבריםבליוגם .אפשריוהבלתיהאפשרי

שבינובקרבההיטבחשתיבמפורש,נאמרו

ברכהשלדעותיהוביןאחדמצדאמנותוובין

שני.מצדקליין

ם

63 



שייח 68 .

שנהמנויואתה
~ 

 \ Iהיב

 ··צצ:



FLIRTING WITH 
UNCERTAINTY 

An invitation to attend a press conference, 

following a meeting of the high officials of 

the Ministry of Science a~d Arts with 

Batsheva dance company, gave me an 

0ppol·tunity to watch a very unusual lecture
demonstration consisting of diverse 

fragments of recent works by Ohad Naharin, 

interspaced between sections of a lecture by 

the head of an esoteric institution with the 
rather fancy title of "Tantalus Institute fOI' 

Twenty-First Century Studies". A lady called 

Dr. Bracha Klein delivered the lecture -

"Flirting with Uncertainty". 

I was bracing myself for some confused quasi

philosophy but discovel'd that what Dr. Klein 
had to offer was very commonsense advise in 

favour of openmindedness and against 

hiel'archic structure and rigid administration 

led from the top. That in itself is fine, but 

what made me really happy that I had attended 
this futurological sermon, was that I felt that 

the lecturer's ideas made me understand better 

Ohad Naharin's choreography. 

In Naharin's works everything is possible. He 

does not only flirt with uncertainty, as 

Dr. Klein exhorted us all to do, he is deeply 

and irrevocably in love with uncertainties and 

embraces danger, the unknown and the 

unexpected with total abandon. This element 

of the unknown and the unexpected is, among 

other aspects, what lends his work the 

fascination it elicits. 

I did not dare ask the lecturer why she chose to 

call her institute by the name of the son of 
Zeus punished with hunger and thirst that can 

never be satisfied, though running water and 

fruit are within easy reach. Perhaps she thinks 

the ideas she preaches are also unattainable. 

At least in art - as Ohad Naharin's work proves 

- beneficial creative uncertainty certainly 

exists. W 

\ l ---" 

רזן
"INSOMNIA" , CHOR.: NIMROD FRIED 

AND ILANA COHEN, ILL.: SHEMUEL KATZ 

Cohen (who in the middle of reheal'sals at 

Gaa'ton was appointed Acting Artistic 

Director of the Inbal Dance Theatre after it 
lost another leader), In their "Insomnia" , 

without any legal or artistic reason, one of 

the dancers takes a protracted bath on stage. 

Another artistic means often used, or abused, 

in movement-theatre, namely, spoken text, 

was brilliantly utilized by Nimrod Fried - he 

spoke the sardonic but poetic text by 
playwright Hanoch Levin very well indeed, 

When they performed a duet together, as part 

of the piece, he and 11ana Cohen, both mature 

artists not surprisingly, stole the thunder 

from their young dancers, 

Rina Schoenfeld's "Sham Mayim 1995" made 

me sad, Not because of any lack of artistic 

merit in her new choreography, but because 

she incorporated in it props and stylistic 

elements encompassing her long career as 

dancer and independent choreographer, These 

reminders: a pose with "broken" arms 
commemorating her Grahamian past; the 

cardboard wings that she had used in her first 

solo, created in 1980; the large ventilator 

that very poetically blows a plastic sheet 

round a dancer, borrowed from anothel' early 

creation, were for me all pages from her 

personal album, memories from her younger 

days, 

Though no longer young Schoenfeld still 

dances very well indeed. In order to keep pace 

with the modern style in darice she too uses 

video pl'ojections , These are "de rigueur" 

nowadays. 

Another "prop" much in evidence today is 

sand. Rami Be'er used it in his stunning male 
"Minuit" duet and so does Schoenfeld. Like 

water in several new choreographies, sand or 

soil add another quality to the dance 

movement. These physical elements surround 

the bodies and connect them to the 

environment, perhaps pointing to ecological 

concerns so much in vogue today, adding a 

touch of nature to the so artificial ambience of 

stage dance. 

vocabulary itself - which is rather non

descript and too general - but his ability to 

move his dancers in a three dimensional 

world, on many levels. His stage design, the 

constructivist, symbolic sets he uses, serve 

the dancers well and create unique spatial 

patterns. And he always has a lot to say and 

says it without getting too involved in 

philosophy, a pitfall many of his colleagues 

do not seem able to avoid. 

The K.C.D.C. dancers have achieved another 

high level of performance. 

WET DANCE WITH 
SAND 

The Artistic Director of the annual Alternative 

Theatre Festival in Acre, David Ma'ayan , 

decided to encourage the creators of 

movement-theatre (a rather confusing name, 

comprising anything from mime to Pina 

Bausch) to participate in the event. In the 
eal'ly years of the Acre festival several 

outstanding dance-theatre creators, such as 

Nava Zukerman and Eli Dor-Cohen, began 

their work there. But in recent years 

"straight" experimental and traditional 

staging methods have gained the upper hand 

in the festival fare. 

It seems that movement theatre 

choreographers nowadays feel an obligation 

to keep their dancers cool and clean by 

having them bathe,. shower or at least project 

waves on them (as did Rina Schoenfeld at 

Acre). 

As a device to broaden the palette of visual 
means at their disposal, this penchant for 

watel' is effective and often poetical, as in 

recent works by Dror and Ben-Gal and Ido 

Tadmor's new company (where everybody got 
a good bath). at Acre this year, the Regional 

Dance Studio, affiliated to the 

Kibbutz Dance Company, 

premiered a new work by 

Nimrod Fried and Ilana 
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Past" was brilliant. Alas, due to a stupid text 
and a historic film with material out of 
context, this "potted history" of the art, from 
early ballet to contemporary dance, became 
meaningless, boring those who knew the 
facts and confusing the young, eager but 
ignorant, audience. 

Another good idea botched by poor execution 
was to use a large circus tent for performances 
of intimate chamber dances . The circus arena 
did not create the proper stage for such good 
works as Amir Kolben's "Casablanca", a trio 
which uses projection of film clips, or Ido 
Tadmor's fine pots-and-pans piece or the 
already famous duet by "Vertigo", also 
utilizing a video screen. They all got lost in 
the noisy tent, with technicians running 
about during the performance as if this 
delicate chamber dance fare was a rock 
concert. Let us hope that next summer a more 
suitable venue is found for this sort of 
preformance. 

Raya Spivak produced a very special meeting 
in which the veteran choreographer Sara Levi
Tanai spoke and two of her former dancers 
(Motti Abramov and Zvia Bar) sang and 
danced. It was well attended and her many 
faithful admirers were deeply moved. The 
comeback of the old lady proves that she still 
has a lot to offer. 

The Nederlands Dans Theatre's companies 1 
and 2 met with unfamiliar circumstances when 
faced with an audience of about 15 thousand 
peop1e seated in the huge open-air Carmie1 
amphitheatre. They gave the best they cou1d 
offer under these difficu1t conditions. The 
improvised 1ighting directed, on the spot, by 
Jiri Ky1ian himse1f, and the huge stage did not 
hamper these marve110us dancers. On1y the 
we11 known ending of "Psa1m Symphony", 
when the dancers fade into the b1ack void 
beyond the stage before the music stops, did 
not work we11. Perhaps the 10ud cheers from 
thousands of enthusiastic spectators were 
some conso1ation for the dancers' hardship. 

NAKED TOWN IN 
REAL TIME

SOMEPLACE 
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The Kibbutz Contemporary Dance Company 
premiered at Carmie1 Rami Be'er's 1atest fu11-
evening work, "Somep1ace". Three times it 
was danced to fu11 houses during the festiva1 . 
1t takes 75 minutes, of which 15 are 
superfluous. Be'er usua11y needs about five 
performances to pare away the "fat" and give 
his pieces their fina1 concise and "lean" form. 
"Somep1ace" is in many respects a 
continuation of the sty1e he has deve10ped in 
a11 his fu11-evening works since "Rea1 Time", 
through "Naked City" to "Aides Memoire" . 
What 1 find so compe11ing in his 
choreography is not so much the movement 

BAT DOR IN NEW 
WORKS 

The Bat Dor company premiered two new 
works at the Noga Ha11 in Jaffa on Ju1y 4th. 
One by the we11-known Dutch choreographer 
Ni1s Christe, who has often worked with 
1srae1i companies, "Whims of Cupids" , which 
was whimsica1 a11 right. The three Cupids he1d 
mirrors in their hands and endeavoured to 
connect the 10vers by using their reflections. 
A neat idea, but despite the optica1 app1iances 
the dance 100ked rather unfocused. 

Anja Brud, a former dancer in the company, 
choreographed an intrigueing, funny piece 
entitled "Head of the Shoe", in which the 
dancers impersonated parts of human attire. 
Especia11y good at this charade were Maja 
Ga1i1 and Arik E1fassi as a hat and a high hee1 
respective1y. The sty1e of the evening was 
somewhat more daring than is usua1 for the 
rather timid company. 

1t is a pity Anja Brud no 10nger dances, but 
proving again that she has a 10t to say in 
choreography, we 100k forward to more of her 
works. 

EVEN THE STAGE 
FLOOR DANCED 

The Neder1ands Dans Theatre on its (fourth?) 
tour in 1srae1 presented at the new Mishkan 
Le'Omanuyot Habama in Te1 A viv Jiri 
Ky1ian's "Japanese" ba11et "Kaguyahime". 
The fairyta1e, about a moon-maiden, 1 found 
of 1itt1e consequence, but the dancers' 
movement, the use of Japanese percussion 
instruments with the musicians an integra1 
part of the dance, and the "virtua1 dancing" 
performed by the stage floor and 1ighting 
apparatus were stunning. Fiona Lummis as the 
maiden was a joy to watch. The Genera1 
Manager of the company, Michae1 de Roo, 
who is a professiona1 musician, was the 
conductor and 1ed with a firm sense of rhythm 
the many percussionists. Nice to watch such 
fusion of art and administration. 

The 1srae1i audience, who norma11y rush off to 
their cars as soon as the curtain is down, gave 
the NDT an untypica11y 10ng and 10ud 
standing ovation. 

THE 8TH ANNUAL 
DANCE FESTIVAL 

IN CARMIEL 

One 100ks forward to this annua1 event as to a 
meeting with a dear old acquaintance. Beside 
the usua1 mixture of fo1k dance, ethnic 
ensemb1es and severa1 premieres of 1srae1i 
dance companies, there were some 
innovations. 
For examp1e, the idea behind the 1ecture
demonstration entit1ed "Dance Remembers 1ts 

P..NCE ז:כA 
CRITIC·S 

BY GIORA MANOR 

GERTRUD KRAUS 
SQUARE 

Every year former students, members of her 
dance company in the 1930s and 1940s, 
co11eagues and friends - and there is hard1y a 
dance person in 1srae1 who isn't one of these -
gather together for an evening of 
reminiscences and homage to this great 
choreographer and dancer, who passed away 
in 1977. The instigator of this annua1 
commemoration is Hassia Levi-Agron, the 
former head of the Jerusa1em Rubin Academy 
Dance Department where Gertrud Kraus was 
Professor of Dance. 

This year the event took p1ace on Ju1y 3rd, at 
the 1rtba1 ha11 at Suzanne De11a1 Center in Te1 
A viv. A fi1m featuring reconstructed works of 
Kraus' was shown and Rubin Academy 
students and graduates performed works they 
had presented at the annua1 Gertrud Kraus 
Choreographic Competition. 

The emotiona1 high1ight was a song sung by 
Yaffa Yarkoni, a very popu1ar singer who as a 
youth studied under Kraus. 1t is a very moving 
portrait of Gertrud, in words and music written 
by one of the most ta1ented and popu1ar song 
writers in the country, Naomi Shemer. 

The evening ended with a surprising 
announcement by Hassia Levi: the Jerusalem 
Municipality had decided to call a square in 
the capital after Gertrud Kraus, a fitting tribute 
to the deceased artist. 

So 1ets meet at Gertrud Square next Saturday. 



not mentioned by name (Due to this interview 
in the new programme for the performance of 
"The Nutcraker" credit has been given to all 
the performing dancers). 

The 1srael Ballet is still not the first choice of 
good local dancers, graduates of dance 
schools. Markman and Yampolsky attribute 
this to professional jealousy on the part of the 
teachers: "1 managed to establish my own 
company. They don't forgive me for this", 

thinks Yampolsky. 

It is also true that today it is easier for dancers 
to seek their place abroad than it used to be 
and many do so, especially since, when there 
is only one company of its kind in Israel, the 
dancer is more dependent on it and that tends 
to put applicants off. 

The 1srael Ballet does not take part in the most 
important ballet event in Israel - the Mia 
Arbatova competition. Yampolsky again 
speaks of lack of sympathy for The Ballet on 
the part of the organizers of the competition, 

but Markman says it is too time consuming 
for the company, with all its other difficulties. 

to pl'epare a dancer for the competition and 
I'isk losing him or her if they do well there. 

In two years The Israel Ballet will celebrate its 
30th birthday. 1 believe it is still not too 

late to initiate choreographical 
workshops to discover local talent, 

show more respect to the colleagues 
who have not created a company 

perhaps but are nevertheless 
doing well teaching the new 
generation of dancers, and 
participate in general dance 
events. These may warm the 
heart of the establishment 
towards the Israel Ballet and 
make it more attentive and 

sympathetic to its needs. 

The managers of the Israel 
Ballet are not growing any 
younger. Should they fail to 
cultivate a new generation of 

dancers, their life work may no 
survive them. 

ם

"ROMEO AND JULIET" 

CHOR.: BERTA YAMPQL$KY 

DANCER$: WENDY LUCKING (JULIET) AND 

GEORGINA YACOBY 

(1991) and "Gurrelieder" (1994): 
The qLlestion always I"emains - why not order 
more works from local choreographers? 
Markman and Yampolsky feel that to compare 
them with the modern dance groups in this 
respect is not fair because "it is easier to be a 
modern choreographer" and because "only 
some one who has done pointework himself 
can produce classical ballet". Be that as it 
may, it is more than a decade since the 

company performed anything by a local 
choreographer. Markman: "We are struggling 
to survive, how can we think of taking on 

guests?". But thel"e is more to it than that. 
Programmes of the company reflect their 
attitude to the local choreographers whose 
works the company has performed. Their 
names are not on the list of the 
choreographers who have produced works for 
the company. The same is 
true for i ts dancers -
beautiful pictures of 
Yampolsky' s 
productions decorate 
the programmes but 

before its 30th birthday the company boasts 
35 dancers; today, mostly immigrants from 
the former Soviet Union, rather than from the 
USA. In the late 1980s the soloists were 
Wendy Lucking-Shapira and Na'ama Yadlin. 
Recently they were replaced by Nina 
Gershman and Orna Kugel. Today's male 
soloists are Kevin Cunnningham, Peter Sabli 
and Bruno Vazinu. Currently the 1srael Ballet 
performs in the celebrated new Arts Centre in 

Tel Aviv. All its performances sell well and 
the company is very much sought after for 
morning performances before school 

audiences. They had had very good notices 
after their foreign tours with special regard to 
Yampolsky's aesthetic and romantic 
productions, the company's ability to carry 
well Balanchine's works and the standard of its 

soloists . 

However, they have also met with setbacks, 
frustrations and disappointments. The Israel 
Ballet still has no studio of its own, and 
without a proper place to practice in, a school 
of their own is of course out of the 

question. 

From the mid 1980s Yampolsky has 
dominated the company's repretoire with 
ballets such as "The Nutcrucker" (1985), 
"Cinderella" (1986), "The Sleeping Beauty" 
(1987), "Harmonium" (1988), "Two by Two 

and Everyone" (1989), "Romeo and Juliet" 



' Nr וLL PO וST • 

CHOR.: TODD BOLENDER 

DANCERS: PAMELA OSSERMAN 

AND HELEN GLAMBY 

the company, on its 

, attention to detail 

the ensemble and the 

style, The weak 

point, according to 

the critics, was lack 

of stars and sense of 

vil-tuosity, From the 

USA they went on to 

Chile to participate 

in an international 

competition and 

Yampolsky carried 

hOlne the trophy for 

Best Foreign 

Choreography for her 

" Dvorak Variations " 

1981), AII in all the ( 

25 dancel"S had a vel"y good nine week tOUI" and 

ce in 1984 in Canada and רe expel"iel רI"epeated tl 

g in the prestigious Reggio רthe USA, endil 

" Italy רilia Festival il ררEI 

ISI"ael they were again without רd yet il רAI 

studio and school , having had to give up their 

' Kikal" ha'Medina abode due to neighbours 

cOlnplaints" From 1979 they again moved 

e gym hall to anothel" and froln one רOI 01רר " f1 

g behind רhil"ed apal-tement to the next, leavil 

" them a stl"ing of costly parquets 

Fulfilment and Frustration 1985-1995 

By dint of theil" devotion and their struggle to 

survive aga inst all odds Markman and 

Yampolsky seem to have realized quite a few 

Y" Two years רe aims they set theil" compal רof tl 

of pl"inciple to enCOUI"age dancel"S to develop 

tO CI"eators and to elnploy loca l רil 

chol-eogl"aphel"s as fal" as possible, the Israel 

d" Mal"kman: "We wanted רBallet lagged behil 

d they רto encourage Israeli chol-eogl"aphel-s al 

pl"oduced nice wOI-k, but they wel-e Inodel-n 

chol"eogl"aphel-s, We exhausted this vein and 

went on"" The company started to pl"oduce the 

e second act of "Swan רgl"eat classics (such as tl 

Lake" and of "Giselle" , "Raymonda" and 

Paquita"), continued to ol"del" wOI"ks abl"oad " 

t רand built up Yampolsky as l"esidel 

" chol"eogl-apher 

The Israel Ballet went on its first tour to 

, Amel"ica in 1977 with works by Sagan 

Spoel-li and Lazzini" In the second tOUI", in 

1981 , they danced "Serenade" and some of 

Yampolsky's new creations" The notices were 

the freshness of רg OI רcOlnplimentary, relnal-kil 

The KibbLltz Contemporary Dance COlnpany 

-underwent a similalר change of heart and evel 

in the ISI"ael Ballet pl-ogl-amlnes some local 

" names began to appeal- such as Shal"il 

Hommage to Jerome Robins" 1976); Val"di "( 

From Foul- Winds" , 1981 and "Four "( 

Seasons" , 1983); Naomi Aleskovsky ("New 

1979 ," Sounds of Debussy", 1978; "Contl"asts 

and "The Daughter of Yiphtach" , 1981); DOlni 

" Soffer Reiter ("Romances", 1976); Alnil 

Kolben ("Sand Reminiscences", ] 986) and 

 several dances wel-e being pl-oduced by its OWIר

;" dancers (Deena Laska, "Peter and the Wolf 

Erez Drol", "The Dreaming Box"; ballet 

")" mistress Roseline Subel, "Lizzie Borden 

However, whel"eas in the Kibbutz Dance 

Company and in Batsheva it became a matter 

 ' FOUR SEASONS", CHDR.: YAו R VARDו

DA5KAL וNG AND AM וDANCERS: JANE SAN 



Maturity, 1975-1985 The company that was cl'eated with no external 
assistance was not only subsisting but 

beginning to thrive, lt had its own studio and 
school and though it still depended on 

imported dancel's and foreign choreography, it 

had hopes of changing that, In the meantime 

it began to be sought after, received good 

notices and pel'fol'med before full houses, 

An invitation to participate in the 1975 1srael 
Festival marked a new stage in the 

development of the 1srael Ballet, 1t meant 

I'ecognition and gave them courage to ask for 

"Serenade" from Balanchine and "Electrobach" 

from Felix Blaska for the gl'and occasion, In 

two weeks Balanchine sent word to the 

affirmative, only stipulating that Pat Neary 

appl'ove the production and the standard of the 

company, Neary's account was complimentary 

and the production was on its way, In order to 

pel'form "Serenade" the company needed 

additional dancers, Again they went looking 

for theln abroad, The importation of dancers, 
especially as most of them did not stay to live 

in ISI'ael, began to leave its mark on the image 
of the Israel Ballet, 

After these two galas it was recognized at last 
as a proper professional company and the 
name was changed again to "The Israel Ballet" 
omitting the word "classic", New works were 

added to the I'epertoire, among them 

fille mal gal'dee" by 

Joseph Lazzini , "Opus 

35" by Heinz Spoerli, 

"Conflict" by Roberto 

Trinchero, "Butterfly" by 

Rael Lamb, The soloists 

were still American - Pamela 

Osserman and Marcia Zussman -

however, new Israeli dancers began joining 
the company, among them Nira Paz, Iris Gil

Lahad, Erez Dror, Na'ama Yadlin, Orna 

Kugel, Maya Pevsner, Julia Shekhtman and 

Yael Wexler, 

In the end of the 1970s and beginning of 

the 80s a change of attitude towards 

local choreographers became 
apparent, The Israeli dance world 

began to grow out of its inferiority 

complex, Batsheva stopped 
employing foreign managers, 

who used to come with ready made 

works and think little of 

nurturing local 

choreographers, The company 

started ordering works from 
local artists (Oshra Elkayam, 

Rina Yerushalmi, Yair Vardi, 
Yaacob Sharir) and in the 80s 

most of its repertoire was the 
work of its own dancers, 

"GURRELJEDER", CHOR.: BERTA YAMPOLSKY 

DANCERS: NJNA GERSHMAN AND KEVJN CUNNJNGHAM 

the New York City Ballet pel'fol'lnance of 
George Balanchine's "Midsulnmel' Night's 

Dream", with Edward Villela and Suzanne 

Farrell, They presented themselves as 

at the ךmanagers of the ISl'ael Ballet, whicl 

g ךcludil ךtime nUlnbel'ed five dancel's il 

themselves, They got excellent tickets but 

Ot Inuster enough ךaftel' the show they could I 

courage to addl'ess Balanchine and only wl'ote 

him a lettel', This lettel' was to stand the 

company in good stead in yeal's to COlne, It 

touched the gl'eat choregrapher's heal't and he 

let pel'forlnance I'ights נlater gave the Israel Ba 

ets free of chal'ge, among ננof some of his ba 

certo ךthem "Serenade", "Pas de Trois" , "Col 

' Bal'occo", "Agon Pas de Deux" , "Foul 
," Tempel'aments" and "Symphony in C 

Markman and Yampolsky retul'ned fl'om the 

g theln ךcel's (amol ךUSA with seven new dal 

and including themselves ך)Pamela Ossel'mal 

. cers ךine dal ךtheir company then numbel'ed I 

-t ךThe 1Sl'ael Ballet changed ovel'nigl 

technically it improved enormously, but the 

asses and !'ehearsals were conducted in נc 

ed wel'e ךEnglish and all the works perforn 

, ol'dered from abl'oad 

It was time to widen the repel'toil'e again and 
so, for the company of nine dancers, Tod 

Bolender produced "Still Point" (1974), Gene 

) Sagan (who spent sevel'al years in Israel ננHi 

" created "Sweet Agony" and " Pale Lotus 

1974) and Janine Chal'rat also continued to ( 
contribute, this time a wOl'k by the name of 

Repetition de Phaedre" (1974), Yampolsky's " 

" first choreography - "Symphonic Variations 

1974), to music by Cezar Franck, was also ( 

produced at this time, The process was 
traumatic for Yampolsky - "1 was a beginner 

and one of the dominant dancers had no faith 
ied the company against ננin my ability and ra 

as נme" - and she preferred to see herself stil 

a dancer and artistic manager first and 

, foremost 

Despite the setbacks, by the mid 

1970s optimism seemed to be 
in order, 



t was time to ז"" l"ecogn itiol1 encoul"aged us 

widen tl1e I"epel"toil"e al1d Yampolsky and 

Mal"kI11an, like tl1e leading 1110del"11 dance 

gl"O UPS of tl1e day, 11ad to reSOI"t to 11il"il1g 

" foreign CI101"eogl"aphers 

As a l"eactiol1 to the dOl11il1al1ce of EUI"opean 

ballet in Israel in tl1e years 1920-1964, that 

focused on tl1e COl1tel1t and vel"y little 011 

techn ique, the ISI"aeli dance WOI"ld il1 the 1960s 

al1d 70s wOI"ked vel"y 11ard on tl1e dancel"'s body 

but did li tt le in the way of al"t istic creativity" 

Few chol"eographel"s wel"e producing n10del"11 

dal1ce al1d none classical ballet, al1d thel"e was 

a gel1e l"al feeling of inferiol"ity alnong ISI"aeli 

perfol"lnil1g and creative artists in the field, 

wl1en they cOlnpal"ed themselves to colleagues 

abroad" 

Mal"kmal1 al1d Yal11polsky appl"oached Jal1ine 

Charl"at, whose work "Les Liens" had 

impl"essed them in Brussels" Within thl"ee 

weeks sl1e pl"oduced a duet fOI" tl1em and cl"eated 

"ChaconI1e" for tl1e company" 

When Mal"klnan and Yampolsky discovered 

they needed more dal1Cel"S they went looking 

for theln il1 the USA and Canada" In 1967 Bat 

Oor opened a studio, bllt most of its graduates 

prefel"red to dance witl1 Bat 001" itself or with 

Batsheva, both of which enjoyed lavish Oe 

Rothschild support and could hire the best 

teachel"s and choreogl"aphel"s in the field, 

rathel" tl1 al1 join The Israel Ballet" 

The Jewish Agency paid the fare and board of 

tl1e Jewish dancers they "ilnported" and theil" 

salaries for the first few months of 

employlnent hel"e" OUI"ing their tour to l"ecl"uit 

new dancers Markman and Yampolsky went to 

 BORN AGAfN", CHOR.: BERTA " to Tel Aviv, to become finally The Israelץ AMPOLSKץ

" Classical Ballet Compal1y" They hired a f[001 

quet "aנ in an apartment building, had a p 

installed and started rehearsing, But the jumps 

disturbed the neighboul"s and they had to Inove 

" again 

ADLfN AND KEVfN CUNNfNGHAM ץDANCERS: NA'AMA 

that today is the height of fashion but tl1el1 

was in the Iniddle of nowhel"e, Kikar 

ha'Medina, Again they built a pal"quet, opened 

a school and stal"ted wOI"king" "Hundl"eds of 

pupils came fl"Oln all over the countl"Y", says 

Yampolsky" "The cOlnpany nUlnbel"ed five 

dancel"s, We I"eceived token assistal1ce to the 

sum of two thousand pounds, which was barely 

enougl1 for one pl"oduction, but the 

In ] 970 Yampolsky's father helped them 

pUI"chase a place of theil" own in a part of tOWl1 

"GfSELLE", ACT 11, CHOR.: PERROT 

DANCERS: EREZ DROR AND MARCfA ZUSSMAN 



I'ee years afteI' its ןyeal' as the Israel Ballet, tl 

, pany Batsheva was established ןןior cOI ןsel 

Two years later, in 1969, a thil'd modern dance 

porary ןןgl'oup was born, The Kibbutz Contel 

, Y ןpal ןןDance COI 

e ISI'ael Classical Ballet Company started ןTI 

, out as The Holon Class ical Ballet Company 

polsky drove ןןHolon Mal'kman and Yal ןןFI'ol 

dai ly to collect theil' two dancel's, who had left 

the Opera Ballet with them, to I'ehearse on a 

al1 wooden stage in a community centre ןןsl 

, eal' Tel Aviv ןI 

ieI'e in ןןThe Holon Ballet held its f il'st prel 

an ןןpolsky and Markl ןןJanual'y 1967 , Yal 

Romeo and Juliet" and " ןןdanced duets frol 

Sel'ge Lifar's "Don Quixote" and the I'est of the 

ow consisted of Dolin 's "Pas de Quatl'e" and ןsl 

usic by Anton ןןan's "Intel'play" to I ןןMal'kl 

, Gold 

Yampolsky gave aftel'noon classes - four 

ours each time - in ןaftel'noons a week, six I 

ake a ןןgym I'ooms at loca l pl'imal'y schools to I 

g, She prepared with the pupils the ןli v il 

ce ("you cannOl ןschool's end of tel'm pel't'ol'mal 

imagine how 

misreable it was to 

coach kids who couldn't 

cal'e less fOl' dancing"), 

The Holon Bal let Company was not easy to 

sell, Armed with reviews, Markman used to go 

to var ious cultural functionaries hoping to 

ances, and over the ןןtel'est them in pel'forl ןil 

weekends both would go aboLlt looking for 

, stages on which to put up a show, However 

when they did fina lly get to pel'fol'm they got 

good pI'ess coverage and the public liked 

 thel,ןן

The Tel Aviv pI'emiel'e took place on the eve 

of the 1967 war, befol'e a house full of women 

ob ilized, Among the ןןthe men had all been I 

audience was Gertrud KI'aus, the high priestess 

Is rael in the ןce il ןEUI'opean dal ןodel'I ןןof I 

polsky 1930ןןs and 40s, She encoul'aged Yal 

and Mal'kman, and unlike many of their 

Ot enqLlil'e why a successful dUI ןcolleagues did I 

decided to return to ISI'ael, By her own request 

e the budding company's ןןshe becal 

,' confidenti al adv isol 

When it became cleal' that they would not 

be sponsoI'ed in any way by the Holon 

municipality, the company moved 

"GURRELJEDER" 

CHOR.: BERTA YAMPOLSKY 

DANCERS: ORNA KUGEL 

AND BRUNO VERZJNO 

established in ISI'ael as early as the 1920s, but 

e 1950s only ןced in tl ןclassical ballet was dal 

still widely I'egal'ded ןel ןe opera and was tl ןat tl 

e ןisfit, ln 1967 they decided to leave tl ןןas a I 

Israel Opel'a Ballet and establish theil' own 

, company 

was ןce Theatel', whicl ןbal Dal ןBal'l'ing II 

the early 1950s, a ll ןex istence il ןall'eady il 

ed Isl'aeli dance gl'oups came ןothel' establisl 

e 1960s - Bat Dor the same ןinto being in tl 

E s h e 1 R u t h 
d Hi llel ןpolsky al ןןWhen Bel'ta Yal 

Markman named their company "The 

," pany ןןISI'ael Class ical Ballet COI 

ent of ןןak ing a statel ןןthey wel'e I 

ISl'ae li ןintent, They wanted al 

company - based in Israel with ISl'aeli 

d one ןcel'S and chol'eogl'aphel's, al ןdal 

at will be devoted to the classical ןtl 

fOl'm of ballet, Many al,tists name 

selves, but ןןel ןtheir companies aftel' tl 

polsky it was ןןwith Mal'kman and Yal 

diffel'ent - they wanted to establish a 

' ational company of thefil'st ol'del ןI 

, at would show ballet to its best ןtl 

eet and nurtLlre ןןI 

local demand fOl' c lassical 

d be nurtuI'ed by it ןballet al 

, in I'eturn 

e article outlines the ןTI 

twenty eight year long 

history of the company in the 

context of the Israel i dance 

scene and analyzes the extent to 

, which it has realized its aims 

The First Years - 1967-1975 

 The duo Yalןן polsky and Mal'kmalן

, spent the 1950s outside Israel 

dancing in such famous companies 

as the Ballets Russes and the Fokine 

Ballet, but always dreaming of 

establishing a classical ballet 

company in ISI'ael, When they decided 
e ןto l'etuI'n they naturally appI'oached tl 

ISI'ael Opera Ballet, where they 

subsequently danced as so loists for two 
yeal's , Modern dance was well 71 
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