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בזכותגםהקלאסיהבאלטלבמת(שהגיע
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הכןתביםגדןלאינןבזמנן,אהןבןהיהביןתר

 IIקןפליה IIשללמןסיקהןהאזנהלבמה,

חסרההיא .למדימשעממתחןןיהזןכשלעצמה

שלהגדןליםלבאלטיםשישהכןחאת

ןתןםחן IIקןפליה IIבישלמשל.צ'ייקןבסקי

הפריסאיןלבאלטלכ,ךמעברהרבהלאאבל

שהביאמהןזהנחןץשהיהמהבדיןקזה

באלטעןדלא .הבאלטשלהמסחררתלהצלחה

שלמןרןידיעל(שהןלחן IIג'יזל IIכמןטרגי

שעשןעקליל,משהןאלאאדם)אדןלףדליב,

בןשישדיברטימנטןבהיר,קיץלערבמזיקלא

משלן.חן

קןפליהאתלהאירמבקשיםהזמןבנייןצרים

למשל,מארן,מאגייןתר.עכשןןי ,חדשבאןר

שלהבאלטבעןלםהמרתקןתהיןצרןתאחת

באלטעבןרמשלה IIקןפליה IIיצרההיןם,

בהפקןתהידןעאןפרה(ביתליןןשלהאןפרה

רחןקהמעלה),שהןאהמרתקןתהמןדרניןת

קרןבהמארןהמקןרית.מהיצירהאןרשנןת

היא .לדליבמאשרלהןפמןבאןפיהיןתרהרבה

אלאסכרין,נןטףמתקתקסיפןרמעלהאינה

כדיקןפליהבסיפןרמשתמשתהיא-ההיפך

עלאמניםשמעסיקןתהשאלןתכלאתלשאןל

האמןבין ,ןאשליהמציאןתביןהקשראןדןת

הןפמן"סיפןרי IIמעיןיןצרתהיאןיצירתן.

 .ייחןדהןבכך , IIקןפליה IIשלהמסגרתבתןך

,אבלמדיגדןשהלעיתיםמלאה,שלההבמה

היאלרגע.מאיתנןמרפהאינההכןריאןגרפית

מעבראלבעקבןתיהללכתמאיתנןדןרשת

הדמיןןכנפיעללמסעןלצאתהןןיזןאלילגןדש

איךלגלןת,למסעהאמןשלנפשןנבכיאל

ליצירהלהיןתיכןלהןאםאמנןתרת.יצינןצרת

הגבןלןתאתמחדשבןחנתמארן .משלהישןת

לאמת,הדמיןןביןלאשליה,מציאןתבין

נןכלש.ז.בנןבמברביןתר.מה!גנטתביצירה

במשכןזאתעןשההיאבדיןקאיךלבחןןכןלנן

אביב.בתלהבמהלאמנןיןת

לחזןתיהיהניתןכךאחרחןדשבמהאןתהעל

אןפנבךשלבאןלימפיההאןפראית,בקןפליה

החדשה,הישראליתהאןפרהבהפקתןהןפמן,

ביןהדמיןןאןלדן.דייןןידשלהמבריקבבימןין

מדהים.מארןשללעבןדתהאןלדןשלעבןדתן

בכאןהמתענייניםזמננןבנייןצריםשניהם

לכללאמנןתםאתלהביאןמצליחיםןבעכשין

למקןר.מעברשהיאיצירהבאמצעןתשלמןת

היןצרהאמןלפיגמליןן.הןפכיםהםגםכלןמר,

ביןהדקןהחןטגלתאה,ןגםפיגמליןןגםהןא

אנןכאשרהיהכלאנעלםלמציאןתדמיןן

8 

של IIקןפליה IIןגדןלה,אמנןתביצירתחןזים

יצירןתהןאןלדןשל "הןפמןסיפןרי IIןמארן

יןתרהרבהעצמאיןתןישןיןתמןפת

ןאןפנבך.דליבשלמיצירןתיהם

ם

לנאלטמאיזמאנישלוינה
 ,גשןםחןרףביןםהשמןנים,שנןתבראשית

לחזןתמנתעל ,בלגיהבירתבבריסלשהיתי

 ,העשרים"המאהבאלט IIשלבכןרהבהצגת

אליניגשהחגיגיבאירןעבז'אר.מןריסשניהל

שניםשהןפיעישראלירקדןאמבש,דניאל

שלללהקתןהגיעןמשםבת-דןרבלהקתרבןת

פנאילמחרתלייהיהאםאןתיןשאל ,בז'אר

(היןםןחברתןשהןאמןפעשללחזרהלבןא

מכינים.מארןמאגיבנן)ןאםאשתן

לראןתהסקרנןתכיברצןן,הסכמתיכמןבן

היאמןכריםןבלתיצעיריםיןצריםשלעבןדה

 .מחןלמבקרשלהאמיתייםמהתענןגןתבעיני

אלין,התייחסלאעןדשאישמשהןאגלהאןלי

 .לפניבןהבחיןלאשאישמלבלבכשרןןאיזה

בריסל,שלישןבאזןרמןשלגיםברחןבןתנסענן

ןהגענןתלןלןתבמדרגןתקןמןתחמשטיפסנן

בןןעבדןהחזרןתחדרהיהזהמןזנחת.לדירה

בית-הספרבןגרירןבםאמנים,חמישה

Mudra , אתניהלהמארן .אזניהלאר'שבז
היתההיא .להפליאןרקדהשרהןגםהחזרה

לבאלטהצטרפהלכןקןדםשנה , 21כבתאז

עלמזהירעתידלהניבאןןהכלהעשריםהמאה

אםלכןריאןגרפיה,לבסןףפנתההיא .הבימה

דניאלןשלשלההעצמאיתהלהקהבמסגרתכי

המחןלשגללפניהתרחשזהכלרקדה.גםהיא

שעד ,השמרניתבלגיהאתןהציףפרץהמןדרני

בסגנןןבעיקרבאלט,רקלמעשהידעהאז

פלנדריהאזןרשלבאלטןלהקןתבז'ארמןריס

ןןאלןני.

שלהראשןןהיהאזצפיתישבחזרתןהמןפע

 Theatre d'Archeל-הפכהשלימיםלהקה
בסגנןן,בנןיהיהןהןאתיבת-נןח),(תיאטרןן

-טיפןסיתיאטרןן-מחןלשלחדשני,אזשהיה
קצתןמןסיקה,משחקמחןל,שלצירןף

פיןטיןת.במטפןרןתןמנןסחסןריאליסטי

לצרפת,הלהקהעברהמעטןתשניםמקץ

 .למןניטיןןזכתהמארן,מאגישלמןלדתה

מןפע , lIMay BIIביצירהמארןהצליחהבייחןד

סמןאלשלהאבסןרדמחזןתברןחפליטיםעל

פסטיבלבמסגרתגםהןפיעהשאיתן ,בקט

ישראל.

מארןמאגישלבקריירהחלמפתיעמפנה

ליןןשלהאןפרהבאלטעבןרליצןרכשהסכימה

בןצעהזןיצירה(גם IIסינדרלה IIלמשלהגרסה

כאילןעןצבהמסןרתיהנןשא .בישראל)

נצנצהןהבימהחמןדןת,בןבןתהןהדמןיןת

חלקיאתשתחמןזעירןת,חשמלנןריןתבשלל

הפכההיאזןהפקהאחרי .התפאןרה

 .באירןפהידןעהלכןריאןגרפית

באלט IIהיאמארןשלמןכרתפחןתלאיצירה

הבאלטעבןרשיצרה IIהשמניםהאנשים

כלשבןמשעשעמחןלזהההןלנדי.הלאןמי

ספןגיחןמרעטןייםכשהםרןקדיםהרקדנים

הקלילהתנןעתםביןמאןדמשעשעניגןדןנןצר

 • IIשמן IIהמראםלבין

האןפרהבאלטעםהקשראתהמשיכהמארן

הקןהמשךהןא IIקןפליה IIבןעיסןקהליןן,של

מדןברהפעםגםלכלןכית"."בשלההיצירתי

אתעיצבהשבעזרתןהאמצעימכניןת,בבובןת

אחיןתיהסינדרלה,עלהמןכרלסיפןרגרסתה

התןאר.יפהןהנסיךהחורגןת

מנורגיורא
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ןפחןתבינןנירקדןהאםטןב?חזרןתמנהלגם

נמנע,בלתיבאןפןיהיה,הבמהעלמלהיב

ןמשעמם?בינןניחזרןתמנהל

Y.כחןךב.ךiרקTוiרחזרןTוY.כבiרך ךיT'!Jופקידן

הסמייהגירם

אלןנחבאיםמןצנעיםהיןתרהתחןמיםאחד

ההתייחסןתמבחינת ,המחןלאמנןתשלהכלים

לאאבלהרחבהקהלשלבייחןדהלב,ןתשןמת

החזרןת.ניהןלהןאשלן,רק

באןלםהיןשבהקהלשלליבןתשןמת

 ,לתאןרה ,לביצןע ,לכןריאןגרפיהנתןנה

מהאבל ,לתפאןרה ,לתלבןשןת ,למןסיקה

לרמתיחדהאלההמרכיביםכלאתשמביא

הגדןל,בחלקןשיי,ך ,אחרתאןכזןמןפע

החזרןת.לניהןל

מהחשןביםאחדהןאהחזרןתת jמנהלתפקיד

מקצןענית.מחןללהקתבנןיהשממנהבמערכת

לרמתםןרקדניםריקןדמביאטןבחזרןתמנהל

 .המיטבית

ביןתרןהמעניינתהמבריקההכןריאןגפיהגם

מספקתןבלתיחלשהלהיראןתיכןלהבעןלם

גלוק.רינהכהן-פסטמןסיון

ניהןלזאת,לעןמת .טןבאינןחזרןתניהןלאם

פלאיםלחןלליכןלןנכןןמקצןעיחזרןת

מזה.פחןתהאפילןאןבינןניתבעבןדה

הדןמיננטיתהדמןתספקללאהןאהכןריאןגרף

אבלהמחןל,יצירתבתהליךביןתרןהחשןבה

לצד-שתפקידןהחזרןת,מנהלבאאחריןמיד

ביןתר.חיןנית-הכןריאןגרף

 ,למצןיןחזרןתמנהלעןשהמה ,השאלהנשאלת

בהכרחיהיהטןברקדןהאםגרןע?אןבינןני

 !לאהיאהתשןבה

לתפקידמתאימיםשאינםמעןליםרקדניםיש

לרקדניםאןתםשעשןהכישןרים .חזרןתמנהל

מנהלילהיןתלהםיסייעןבהכרחלאטןבים

בינןנייםרקדניםיש .ןלהיפךמתאימיםחזרןת

הןפכןתשלהםאחרןתשיכןלןת ,כריזמהןחסרי

למרןת .ממששלמעןליםחזרןתלמנהליאןתם

ןיש ,בעבררקדניםהיןהחזרןתמנהליבשרן

חזרןתלמנהלימשןתפןתרבןתנקןדןת

הכישןריםסןגןברקע,בידעבהבנה,ןלרקדנים

הכישןריםלסןגזההאינןחזרןתלמנהלהנדרש

הםאלהןהבדליםלמצןין,רקדןההןפכים

 .שהןאלמההחזרןתמנהלאתשעןשים

ראשיתרחב.חזרןתממנהלהדרישןתמכלןל

במקצןעןניסיןןרבידעבעללהיןתעלין



אנשיס,עסבעבודהורגישמוכשרהריקו,ד

וכושרסמכותובעלכפרטיס,אוכקבוצה

 .מנהיגות

לצדלעבודמסוגללהיותצריךהחזרותמנהל

תמידשתמידבידיעה,ואיתו,הכוריאוגרף

שלהסהסופיתוההחלטההאחרונההמלה

הכפייסמחיאותגסוכןהכוריאוגרף,

 ...והתהילה

ריכוזיכולתבעללהיותהחזרותמנהלעל

התמונהכלשלוכוללתרחבהראייהגבוהה,

 .ומתמידסבלנישבה,הקטניסהפרטיסושל

מדויקמוסיקלי,להיותצריךטובחזרותמנהל

רצונואתולהבהירלהסבירלדעתעליו .וברור

אומשותףחיפוששלבתהליךוגסבמדויק,

אתדבר,של,בסופולכווןעליוהתלבטויות

כלביןוהחלטהלמיקודהכוריאוגרף

הקיימות.האפשרויות

חזרות,בניהולטובה:;ןפויקצתמשהוישנו

ומתסכל.קשהמייגע,ברובושהתהליךמשוס

יחדלרקדן.רבהבקרבהעובדהחזרותמנהל

להתקדס,לתקן,שעותעלשעותמנסיסהס

רקדן,שלתסכולאוקשייסלפעמיסלהשתפר.

 ,הנדרשאתלבצעביכולתושלוביטחוןאי
בהתפרצותלהתבטאועלוליסלמתחגורמיס

לאזההחזרות.מנהלאוהכוריאוגרףכלפי

מכיווןמקצועי,לאבוודאיוזהלקרותאמור

ברגעיסגסבעצמולשלוטאמורשהרקדן

ולעיתיסאדס,בנירקהסרקדניסאבלקשיס,

העצמית.השליטהאתמכריעיסוהלחץהקושי

עניינילהיותהחזרותמנהלעלכאלהברגעיס

ולהשרותלהרגיעולדעתמאו,דואובייקטיבי

 .טובהואווירהביטחון

ביכולתובטוחיותרומנוסהותיקרקדן

שלוהקשרולכןעצמועסשלסויותרוכשרונו

ביןשנוצרמזהשונהיהיההחזרותמנהלעס

מנוסה,ופחותצעיררקדןוביןהחזרותמנהל

מנוסההבלתילמבצעצמוד.לליוויהנזקק

מנהלמצדופרטניתמדויקתהכוונהדרושה

כמובןורצופה,גבוההדרישהורמתהחזרות

ותמיכה.עידודעסבשילוב

אינווהערותתיקוניסוהפנמתקבלתנושאכל

ישהחזרותלמנהלמאליו.מובןאופשוט

עליותפקידוובמסגרת ,משלוקשייסזהבעניין

ביןלהבדילולדעתדקחבלעללעיתיסלהלך

להכירעוב,דהואשאיתסהשוניסהאנשיס

בצורהלפנותעליו .ובקשייהסברגישויותיהס

בין,כאמור ,ולהבדילשוניסאנשיסאלשונה

ואיכותכמותמבחינתלצעירותיקרקדן

אולוותרמבליזהכל .מעירשהואההערות

ולאנעימותפחותהערותמלהעירלחשוש

מחמיאות.

הפרדהלהפרידלדעתטובחזרותמנהלעל

לסטודיו,שמחוץהחברייס,היחסיסביןמלאה

להיותחייבהואבסטודיו .העבודהושעות

קרבהפניס.משואונטולאובייקטיבי ,ברור

החזרותכשמנהל .להפריעעלולההיאגסיתרה

מחליטרבותשניסשלאחרותיק,רקדןהוא

עסריקודמשלבעדיין(ואוליזהלתחוסלפנות

שהואזהבעצסנוסףקושיישהחדש),הכיוון

רקדניסעסאחרקשראובמגענמצאלפתע

 .אזעדוהופיערקדואיתסשלצידס

-מסוימתבמידהלהתרחקנדרשהואפתאוס
לקבלמסוגללהיות ,אחרתבעיןלהסתכל

הרקדןגסוסמכויות.החלטותאחריות,

לצורךפתאוסלהסתגלחייבמאתמולהקולגה

לצידושרקדמימצדביקורתאוהערותלקבל

אתלבצעמתקשההואולעיתיסבעבר,

 .הנדרשתההפרדה

שלליבןתשןמת

באןלםהיןשבהקהל

לכןריאןגרפיהיכתןכה

לתאןרהילביצןעי
לתלבןשןתילמןסיקהי

מהאבללתפאןרהי
כלאתשמביא

יחדהאלההמרכיבים
אןכזןמןפעלרמת

בחלקןשיידיאחרתי
החזרןתלכיהןלהגדןלי

 SIVAN Cס HEN·FASTMAN-פסטמןכהןסוון

הדרישןתמכלןל

רחב.חזרןתממכהל

להיןתעליןראשית
ןכיסיןךרבידעבעל

הריקןדיבמקצןע

בעבןדהןרגישמןכשר

אכשיםיעם

יכפרטיםאןכקבןצה

סמכןתןבעל
מכהיגןתןכןשר

לאהבדליסישהערותולקבללהפניסביכולת

ןילבובשליסותיקיסרקדניסביןמעטיס

הקשייסצדלכלומתחיליס.צעיריסרקדניס

הניסיוןובעלהוותיקלרקדן ...שלווהיתרונות

האיכותלמציאתתחושהיותרישהרבהבימתי

שלותיהתנועתהיכולת .שלוהאישיוהביטוי

וילאפשרויותמודעוהואיותר,ומוגדרתברורה

לעיתיס .וקשייומגבלותיולעומתולהצלחותיו

מנוגדבכיווןמשהומעירהחזרותמנהל

תיתכןואזהרקדן,שללאינטרפרטציה

ההערהלגביהרקדןשלפנימיתהתלבטות

פיעללפעוללבסוףיבחרהואלפעמיסשקיבל.

מהיודעשהואהרגשהומתוךשלו,התחושה

זהאולישלמרות ,עבורופחותאויותרבטו

זהבענייןאיןשקיבל.תיקוןאוהערהיסתור

הרקדןעלואולסתעשה,ואלעשהשלחוקיס

(שזהמבחוץמישהושלשעיןתמי,דלזכור

שהואופרטיס,איכויותתראהתמיד ) ...תפקידו

להמשיךברצונואסלראות.מתקשהעצמו

פתוחראשעללשמורעליוולהתקדס,להשתפר

ולרוב-ותיקוניסהכוונהלקבלורצוןונכונות

 .מכךנשכררקייצא

משלידעובעלרגישלהיותצריךהחזרותמנהל

-מנוסיסרקדניסעסלעבודלדעתכדי,עצמו
להעירומתיאיךולקדס,לכווןלנסותלאן

חושיופיעלללכתלרקדןולהניחלהרפותומתי

הוא.ומחשבותיו

אזצעיריס.ברקדניסכשמדוברהמצבאינוזה

הרבהדומיננטילהיותצריךהחזרותמנהל

ולהקפידפרטכלעללהתעקש,וכןיותר

 .כנדרשיבוצעושהתיקוניס

ומחמאהטובהמלהגסלהעניקתמיד ,וכמובן

אתולקדסלחזקבניסיוןזהכל ....כשמגיע

 ·הרקדן

ההבדליס .חזרותמנהלישלשוניססוגיסיש

ובעודהעצמי,בביטחון ,בטמפרמנט ,באופיהס

מאדסהשוניסאישייס,ויכולותכישוריסמגוון

ניתן,כוללני,וקצתגסבאופן ,זהעסלאדס.

 .שוניסחזרותניהולסוגילאפייןאולי,

בביצועבעיקרהמתמקדיסחזרותמנהלייש

גופנייס,קשייספתרוןעלמושסהדגשהטכני.

גופניתלשליטההרקדןעסלהגיעבניסיון

נתון.קטעבביצועהטכניתביכולתווביטחון

וההתמודדותהעבודהבתהליךנכבדחלקזה

נקימדויק,ביצועיבלהכוריאוגרפיה.עס

שזהמוצאתאני .יעבודלאדברשוסובטוח

מתמקדהחזרותניהולאסאבל ,הכרחיתהליך

המבצעלרקדןתהיה ,בטכניקהורקאך

גסיותרומאוחררצינית,בעיהכולהוללהקה

 ...באולסהיושבלקהל

הנוסףהחלקללאייתכןלאטובחזרותניהול

הנכונההאיכותמציאתשלמכלהחשוביואול

מה ,הרקדןשלהאישיהפנימיהביטוי-

מהבכל ,ובדמיונותיוברגשותיו ,בליבושנמצא

הפנימימעולמולבמהאיתומביאשהוא

בריקודו.אותוומשמש

אתולמקדלחדדלנסותהחזרותמנהלעל

למינוןהרקדןאתלנתבהאלה,הרגישויות

הביטוישלהרגשות",ייהבלטתשלהנכון

כך.כלהאישי ,הפנימי

ומלבד ,מלידהזוביכולתשהתברכורקדניסשי

אישיביטוייכולתגסלהסישגופניכשרון

שלארקדניסוישמשלהס.ואיכויותייחודי

לחפשנדרשיסוהס ,זואלוהיסמתנתעסנולדו

הפחותאוהחסריסהצדדיסאתלחדדאו

להתמודדשעליהסכפיבדיוק ,האלהמפותחיס

ביצועויכולתמעולהתיגופנשליטהעליוסיוס

נדרשרקדןשלשגופוהקשיסהאלמנטיסשל

לבצע.

רקדןולאבלבדטכניתכולתיבשניחןרקדןלא

לאאומוגבליסויכולתושגופוהבעהמלא

ולגרוסהקהלאתלרתקיצליחולאמלוטשיס,

שנגרסמהסוגאמיתייס,והתרגשותהנאהלו

11 



הנוסףהחלקללאייתכזלאטובחזרותניהול
הנכונההאיכותמציאתשלמכלהחשובואולי

מההרקדזישלהאישיהפנימיהביטוי-
מהבכלובדמיונותיויברגשותיובליבוישנמצא
הפנימימעולמולבמהאיתומביאשהוא

בריקודואותוומשמש

12 

גןרמיסשנישלהנפלאהשילןבאתכשרןאיס

אלה.

 ,גןפניתשליטה ,אישיתאיכןתשלביטןי

טןברקדןיןצריסיחדןמקצןעיןתמיןמנןת

ןמרגש.

התחןמיםלשניהןאגםנדרשהחזרןתמנהל

ניסיןן ,ידעלצדןרןחניןתרגישןת-האלה

לרקדןלתתיןכלטןבחזרןתמנהלןמקצןעיןת.

אןתןשיקדמןןרגשיןתטכניןתאפשרןיןתמגןןן

תן.באמנן

rג
כהן-פסטמןסיון

למהותכאמןלהיות

הכוריאוגרפיה

יצרתי ,רקדתי- 15מגיל-המקצןעייםחייכל

רבןניסיןןרקדנים,ןלימדתיכןריאןגרפיה

הקשןרבכלןתןבנהמןדעןתליהעניקזהשנים

ןגםחזרןתכמנהלתגם .רקדניםעםלעבןדה

כלפירבהאחריןתחשתיתמידכמבצעת

תמציתהכלפיעסקתי,שבההכןריאןגרפיה

תןכנהמשמעןתה,ןמקרה,מקרהבכלןבסיסה

התנןעתי.ןתןכנהשלההצןרניהמבנהכלפיןכן

הכוןנהאתהתנןעהדרךמעבירמבצערקדן

מיןחדתמפגשבנקןדתקדיםהממןןהרגשןת

שלןהאנרגיןתהזיכרוןהמחשבה,של

עלכמובן,משפיעים,אלהכל .הכןריאןגרף

 .הביצןעבשעתלפראזןתחלןקתהןעלהתנןעה

להבליטהחזרןתמנהלשלתפקידןהאם

אחריהתחקןתתןךהיןצר,כןןנןתאתןלחדד

מהיכן,ןאםהיצירה,שמאחןריהמחשבה

ןאתתןכנהאתלמקדביןתרהטןבההדרך

שלה?הייחןד

נןהגת,אנירקדןעםלעבןדמתחילהשאנילפני

ןמציינתהקטעשלהכןןנהעלמשהןלןמר

יכןלהאינילצןפה.להעבירישתחןשהאיזה

הייתישלאמחןלעלחזרהניהןללעצמילתאר

ןאםמבצעתכרקדניתאםבן,מעןרבת

יצירתן.בשעתליןצרכאסיסטנטית

לעבןדלישהזדמןהראשןניםהמחןלןתאחד

ייהציידיםהיהבת-שבערקדניעםעלין

ידיעל-1965בהלהקהעבורשנןצר ,ייהאגדיים

ןשעליפרטןש,עדןמאתלמןסיקהטטליגלן

התזמןרתבליןןי ,-1978בלחדשןהיה

נפתחייהאגדייםייהציידיםהפילהרמןנית.

עןליםהציידים .מןסיקליליןןיללאבקטע

מקצביןצריםמקלןתיהםןנקישןתלבימה

זהבמקרההצי,דאחריחיפןשיהםאתשמלןןה

אןתן.ןצדיםמגליםשהםעד ,רקדנית

פתיחתעםכברהבימהעלנמצאתהרקדנית

(רצפתבאדמהקבןרהכמעטכדמןתהמס,ך

מפניהפחדבהןניכרנרגשתשתנועתההבימה)

שלבתנןעתה .הציידיםשלהצפןיההמתקפה

-פרימיטיביחייתימשהןישזןראשןנהדמןת
כאילן ,הראשכיןןןאתלהמכתיבהפחד

(נקישןתהקרקעמןהבאיםלצליליםהאזינה

הרמתימולהצילום, ,גראהםמרתה ,יכור ,"הרודיאד"כגלוקרגה
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בכתבלהשתמשזכיתילאחזרןתכמנהלת

 ,בסרטי-ןידיאןאןבסטיםנעזרתיתנןעה.

העבןדהאתשביצעןרקדניםשלןבזיכרןנם

לימדןהרקדניםםישלפעמקרהכךלכן.קןדם

שהםמהאתגםבתפקידמחליפיהםאת

שלהםפירןשיהםאתלתפקי,דהןסיפןעצמם

להם.המיןחדתהאישיתהתנןעהןאת

הרשימןתעלנןסף ,כןריאןגרףעםכשעבדתי

ניסיתי ,המרכזיןתהתנןעןתשלבעצמישערכתי

םיהמלןאתהדימןייםאתבןןידיאןלתעד

כןןנתאתלתארבהםמשתמשהיהשהןא

לספןר?לאאןלספןר ,למשלהתנןעןת.

 ,במןסיקהשןנים,בגןרמיםתלןיההתשןבה

בעבןדהאןבסןלןמדןבראםבשאלה

ביןמדןיקתיאןם(הדןרשתקבןצתית

התשןבהןראשןנהבראשאךהמבצעים),

עצמןהכןריאןגרףלימדשבהבשיטהתלןיה

 ,מןריסנןרמן .היצירהאתהרקדניםאת

 ,מקצביםספרןלאנגןפרלברןסכריסטןפר

ספרה.לאמעןלםגראהםמרתה ,זאתןלעןמת

יחשתתמידכמבצעתןגםחזרןתכמכהלתגם

יעסקתישבההכןריאןגרפיהכלפירבהאחריןת
ןמקרהימקרהבכלןבסיסהתמציתהכלפי

הצןרכיהמבכהכלפיןכזתןככהתהימשמען
התכןעתיןתןככהשלה

בעין.נראןתשהדמןיןתעדבבימה),המקלןת

זה,פחדלהאירהכרחיהיההחזרןתבשעת

עןדהין .כןלןהמחןלבנןיעליןהבסיסשהןא

בדרמהמרכזיןתנשיןתדמןיןתשתי

שלהןהתנןעתייםןהמןטיביםהמתפתחת,

הראשןנה,הדמןתשלאלהמתןךהתפתחן

היתהמהשלןשאחתשלהתנןעהאיכןתאןלם

שןנה.

רןבפישעלבכךהמןדרניהמחןלשלייחןדן

החזרןת,אתמנהל ,אותןמלמדעצמןהיןצר

אןתן.מפיקגםןלרובצןרךכשישאןתןמשחזר

גןברןבימינןדןפן,יןצאימקריםיש ,כמןבן

גםאבל ,כןתבי-תנןעהשלברשימותהשימןש

האחרןנןתהחזרןתעלמפקחתמידכמעטאז

במחיצתן.ןעבדליוצרקרובשהיהמישהן

אתביצןעלכלמביאיםרביםמבצעים

קןשימתעןררןלעיתים ,החזקהאישיןתם

בגבןלןתשלהםהאמנןתיהאגןעללשמןר

 ,האמנתיומעולםמאז .הנתןנההכןריאוגרפיה

שעלין ,לתנןעהעצמןאתלהתאיםהרקדןשעל

ןלאעצמהבעדלדברלתנןעהלהרשןת

שלן.יכןלתןאתלהפגיןכאמצעיבהלהשתמש

להשתמשלמבצעלהרשןתנחןץבזמןבןאבל

אןתהלהכניסןלאהדימןי,ביצירתבאישיןתן

יששלן.הביצןעאתהמגביללסדאןתןאן

מעצמן.כאילןהצןמחאןרגניביצןעליצןר

גןפןתיהםגביעלרןבפיעלנןצריםריקןדים

נכתביםנדירןתלעיתים(ןרקרקדניםשל

ככללהיצמדשאיפהתןך ,הנייר)עלתחילה

עללןןתרמבליאךהיןצרלכןןנןתהאפשר

המבצע.האמןשלהייחןדיןתהתנןעהןתיאיכן

 ,אחריםלמבצעיםהמחןלאתשמלמדיםשעה

 ,קליםשינןייםלעשןתתיםלעיהכרחי

שעליןמזהאחרשהןאהמבצעלאמןבהתאם

במקןר.היצירהנןצרה

ןהיאמןסיקהלצלילילימדןהתנןעהאת

ישעןדחזרה.בכלפסנתרןנןכחןתהעדיפה

הרקדניםשבןשהאןפןבחשבןןלהביא

II סןפריםII זההבהכרחאינההמןסיקהאת

מנהלעלאבל ,התןןיםנכתכןשבןלאןפן

אלהספירןתביןלקשרמסןגללהיןתהחזרןת

להיןתעליןבפרטיטןרה.הכתוביםלמקצבים

עםןלדברהתוויםאתלפענחמסןגל

בלשןנם.המןסיקאים

היאהחזרןתמנהלעבןדתשלאחרהיבט

השעןתאתת.יהשבןעהחזרןתתןכניתעריכת

השיעןראחרישמידאלהבמיןח,דהטןבןת

היצירהעללעבןדהחדילינהגתי ,בבןקרהיןמי

השעןתיתרןאת ,עןבדיםשעליההחדשה

מןיצירןתחידןשעללעבןדההקדשתי

מחליפיםרקדניםהכנתעלאןהרפרטןאר

קרןבןתלעיתיםבקרןב.שתבןצעליצירה

ללמןדןמקןםאןיהןןידסרטאתלרקדןמסרתי

נהגתיכךאחרןרק IIטקסט IIהאתעצמןעםבן

עםבחזרהלשתפןןלבסןףלב,דעימןלעבןד

הבמצעים.כלל

שלהסןפיהדימןיעללשמןריהכרחי,לדעת

-סיפןקמצאתידיתמביצןעה.תןךרהיהיצ
בשעתבאןלםמנןכחןת-יןמקצןעאישי

ביןמהסינתזהרבההנאהןהפקתיהביצןע

המבצעים.האמניםשלןהביצןעהיןצרכןןנת

ם
גליקרינה

בת-שבעב,ורולתתודולדנורותורג,וולדנור

באולדמוור,מחו'טור 7ורפולודוולןורואוורוום

 .בודוש'וסדובוןש"ע
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יפהפייהעירבמןכפלייה,מתקייםשכהמדי

 .מןדרכילמחןלביכלאןמיפסטיבל ,צרפתבדרןם
ןמטרתןשבןעןתשלןשהאןרדהפסטיבל

המחןלאתהעןלםבפכילהציגהעיקרית

במןכפלייההקהלאתןלחשןףהצרפתיהמןדרכי

הזריםהמבצעיםעםמחן"ל.איכןתללהקןת

גל-ברןכירדרןרליאתגםכמכןהשכהשהןזמכן

עןמרי""איכתאבתןככיתם

14 

הטסאפורןכ'אק

L'/MPUR", KARINE SAPORTA ' 

JEAN M/CHEL GUILLAUD ס:T סPH 

בפסטיבלישביליתהשבןעבמהלך ..........

למרכזלהפןךהאמביציהאתיחשת ...........
במןנפלייה,המפעמת ,בעןלםהעכשןןיהמחןל

מדימןטסיםלפסטיבלזאת,מסתיריםלאהם

חשבןןעלהעןלםמכלמחןלמבקרי-50כשנה

מחולמבקריעשרןתעללדברשלא ,המארחים

 ,ןיאלשמגיעיםצרפתים

ערשכמןכרתרפתצההיסטןריהמספריאמנם

לאב ,יהרןמנטןהבאלטהקלאסיהבאלט

תיהנןכחהמאהשלהשבעיםשנותמאמצע

שםשקנההןאיהצרפתהמודרניהמחןלדןןקא

התאהבןהצרפתיםכאשרהחלהכל ,בעןלם

בעיקר ,האמריקאיהפןסט-מןדרניבמחןל

ניקןלאיסאלןןיןקנינגהם,מרסשלבלהקןת

גדןליםמןריםייבאןהם ,בראןןןטרישה

ןצמחאןגרפייםיכןרמרכזיםהקימן ,ב"מארה

כמן ,מצןיניםצרפתיםאןגרפיםיכןרשלדןר

ן'ירג ,קאצןליאנןיג'י'ג ,קלןד-גאלןטהאן'ז

 ,בגןאהקידןמינןכמןבןמוניירמאתילד ,שןפינן

מה ,לזכרןמןקדשבמןנפלייהבלישהפסט

המחןלאתןעשהאלהכןריאןגרפיםיחדיש

שלהכשרןןהןאמיןחדלכההצרפתיהמןדרני

ןתרבןתהיסטוריהפיסןתלשבץםיהצרפת

מחןלשלהאמריקאיבפןסטמןדרניזםתיצרפת

 ,נטן

ראשכאשרנוצרלמחןלמןנפלייהשלהקשר

מפתעלהעיראתלהעלןתשישהחליטהעיר

כבר ,השכנההעיר ,ניןןיבאב ,התרבןת

ןלכןלתיאטרןןגדוליםפסטיבליםהתקיימן

בשפההדןברתהאחרתלמןזהפנתהמןנפלייה

 :פלשהעירראש ,למחןל-אןניברסלית

ןלהקתןבגןאהדןמיניקאתלהזמיןייהחלטתי

במיעןט,הייתיהאןפרה,בביתלעבןד-1984ב,

משןגעשאניןאמרןאןתיביקרןיהיבעירז;וברי

שלחדשניתמןדרניתמחןללהקתלהזמין

יהיהשלאאןתיהזהירן ,צעירכהןריאןגרףכ
שאקיםיעצן ,יתפחןהעירייהןחןבןתקהל

אגם'אתשתרקןד ,קלאסיבאלטהקתל

 , ,"סיכןןלקחתי ..יזל''גןאת 'הברבןרים
הלהקןתלאחתבגןאהשללהקתןמשנעשתה

החלןבאירןפהבצרפתביןתרהמעניינןת

ב-נפטרכשבגןאהבמןנפלייה,פןרחהמחןל

השאלהןנשאלהמפחיד,זמניחללנוצר 1992

פעלןכברםיבינתי ,מןרשתןאתלהמשיךאיך

-14ןמקצןעייםרקדניםמאןתכמהבעיר
(בצרפתמקצןעיןתקאמריןתמןדרניןתלהקןת

שהןאחןזיםבאמצעןתלהןכיחשיכןלמירק

עלןלהןפעןתלחזרןתבשנהשעןת 600מקדיש

למכסהשמגיעמי ,מקצןעילרקדןנחשבהבמה

 ,אבטלה!)לדמיזכאיזן

שלהעתיקהבעירלהיפתחעןמדבנןבמבר

הגדןלהכןריאןגרפיהמרכזמןנפלייה



עםענקמנזר-בעןלםןהמשןכלל

המאהבאמצעשנבנהמשגעת,ארכיטקטןרה

שבעהשלבעלןתאלהבימיםןמשןפץ-15ה

פרטיסיןרליערךהמרכזמנהל .דןלרמיליןן

כמןטיבחזרןחלןם"ייזהןהמליםהחדשבמרכז

סטןדיןשםיש .למשנהןאחדמאןלםכשעברנן

ןבןמטר,תשעהבגןבהתקרהעםמ"ר 272של

אןלמןתישתיאטרןן.לבמתהדרןשהציןדכל

אןלמןתקןלית,ןלמעבדהלספרייהעדיםהמין

קבלהאןלמןתהטכני,ןלצןןתלרקדניםמנןחה

צמןדיםמטבחיםעםשינהחדריאגףןאפילן

עבןדןתליצןרשיןזמנןהמאןשרןתללהקןת

אןןירמיזןגמערכתגם .במרכזמקןריןת

לאאךהאןלםאתשתקררהןתקנה,מיןחדת

האימןנים.ממאמץהמיןזעהרקדןלגןףתזיק

חצרשבמרכזןפרסה,בצןרתמבנהצמןדלמנזר

מחןלמןפעימתקיימיםןבה ,גדןלהפנימית

עכשין.כבר

אחרים-14למצטרףזהכןריאןגרפימרכז

מגיעמתקציבןחציבצרפת.הפןעלים

ןמהמןעצהמהעירייהןהשארמהממשלה

בניגןדכןריאןגרפי",יימרכזהשםהמקןמית.

כמעבדה-ייעןדןעלמצביע ,"למחןלמרכזייל

מרכזבכל .מןדרניתלכןריאןגרפיהניסיןנית

מארן,מאגי(למשללהקהעםכןריאןגרףפןעל

מןפעלהעלןתשמתחייביםסאפןרטה)קארין

גםהםשנים.בשלןשמןפעיםשניאןבשנה
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במחןלהתאהבןהצרפתי1בכאשרהחלהכל

שלבלהקןתבעיקרהאמריקאי,הפןסט-מןדרכי

 .בראןןןטרישהכיקןלאיסאלןןיןקכיכגה1ב,מרס
הקימןמארה"ב;גדןלי1במןרי1בייבאןה1ב

שלדןרןצמחכןריאןגרפיי1במרכזי1ב

מצןיכי1בצרפתי1בכןריאןגרפי1ב

זהתפקידסובמסגרתהמרכזאתמנהליס

עסזריסאוצרפתיסיוצריסמזמיניס

ליצורחודשיס,לכמהלהקהכללהקותיהס,

במרכזיסבמרכז.מקוריותעבודות

רקדניסלהכשרתספרבתיאיןהכוריאוגרפייס

מוריעסהטכניקהבהקנייתלהתחרותלאכדי

הפרטיות.הסטודיות

שלהלהקהתפעללמשל,במונפלייה,במרכז

ופעסמקומיותקבוצותלצדמוניירמאתילד

מקוריתעבודהליצורזרהלהקהתוזמןבשנה

המרכז,חשבוןעלההוצאותכשכללפסטיבל,

בן-גלונירדרורליאתהנוכחיהמנהלולדברי

רצינייס.מועמדיסהס

היובפסטיבלשראיתיהבולטותהעבודותבין

-סאפורטהקאריןשלענקהפקותשתי
" Le Spectre " ו-" L'Impur ". הראשונה-
" Le Spectre ,,, הרקדניותחייאתמתארת

אכזריותעובדותחשיפתתוךפריסשלבאופרה

לחייסהקשוריסהרומנטייסהדימוייסוניפוץ

ייפנטוסאגדת(כמוהאופרהבימתעל

סאפורטהקאר'(

LE SPECTRE'. KAR1NE SAPORTA ' 

PHOTO: JEAN M1CHEL GU1LLAUD 

המפרכיסהאימוניסמתואריסהאופרה").

רוחניותלהיותשביקשוהצעירותשעברו

והעובדההאגדתית,טאליוניכמווקלילות,

למיטותהמוגשטריבשרלהיותשאולצו

מעלההזההמחולהבורגנות.ועשיריהאצולה

-הפמיניסטיתהאמירהאתהדעת~ל
משלבתהיאבחוכמה,עשויההכוריאוגרפיה

רקדניותשליומיומיותתנוחותשלאלמנטיס

רקסובלוהואהבאלט,לקסיקוןבתוד

 .יתרמאריכות

בשואה.עוסקתסאפורטהשלהשנייההיצירה

מרוסקותובובותרכבתפסיהונחוהבמהעל

 ,שיערמסמרותצרחותהיההקוליוהליווי

ריקודרקעעלשוט.כלביסוהצלפותנביחות

שלדברי ,עירומהיפהפייהרקדניתבביצוע

הגוףשלהיופיאת"להראותבאהסאפורטה

הוקרנוהמרוסקות",הגופותלעומתהמקורי

סאפורטההשואה.עלתעודהסרטיקטעי

במיןכמו-אכזריותשליופיהבמהעליצרה

שלהזוועהלמראהצהלכשהקהל ,רומיקרקס

יצאתיבזירה.אריותידיעלהנאכליסשבוייס

בשאלהויכוחעודשאיןדומניחלחלה.אחוזת

כברלא,א(השואהנושאאתלרקודאפשראס

כמובנושא,ועמוקותרגישותעבודותראינו

מאורות"ו"ליקויסוקולובאנהשלייחלומות"

מעיןהיהזהכאןאבלאלקייס,אושרהשל

 .ברוטליבידור

פיליפשלומהנהצבעוניתיצירההועלתהעוד

-ולהקתו ) Phillipe Decoufle (דקופלה
להקתניקולאיס,אלוויןשלעבודותשלשילוב

לאהכלבסדאבלאייסו,ולהקתפילובולוס

והזיכרוןשראיתי,המחולמעבודותהתלהבתי

הואממונפלייהאיתישלקחתיהגדולהאמנותי

המופלאההאלג'יראיתהזמרתשלדווקא

כולתוס.אוסאתששרהסאפו,

פטריוטיס,לוקאלצעיריסשלהגדולהקהל

חלקס(הממוקמיסהאולמותאתשמילאו

ענקבאולמותהיסטורייסוחלקסבאתריס

בפנימרשימהחוויההיומודרנייס),סופר

רוקעיסגסהסהבראוולשאגותנוסףעצמה.

שלאואומרואעזברצפה,ברגליהסבהתלהבות

נראה-המופעטיבמהלהסמשנהכדכל

במונפלייהזכוהצרפתיסשהכוריאוגרפיס

אילעיתיספופולרי.זמראלילישלבמעמד

מהסופרלטיביסלהשתאותשלאהיהאפשר

בביקורתהמקומייסלאמניסהתשבחותבדברי

הצרפתית.

עודכבודשלמקוסבמונפלייהשמורלישראל

המנהלהסבירובראיוןהראשון,מהפסטיבל

מונטאנאריז'אן-פולהפסטיבלשלהאמנותי

-1992ייבאלג'יריה):ילידיהודייהלאס(בן
שנה 100לאיזכורהפסטיבלאתלהקדישחשבו

יהיהשהנושאהחלטתיאבלאמריקה,לגילוי

השלכהלכדישספרד.לגירוששנה 500

עצמהעלנסגרתאירופההיוסשכןעכשווית,

גירשהשספרדכמוהזריסאתלגרשורוצה

 1992ייעדמוסיף,והוא .היהודיס"אתבשעתס
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ןלהקתןבגןאהדןמיניקאתלהזמיך'ייהחלטתי

במיעןט.הייתיהאןפרה.בביתלעבןד ~-984ב

משןגעשאניןאמרןאןתיביקרןבעירייהחברי

שלחדשניתמןדרניתמחןללהקתלהזמיך

באלטלהקתשאקיםיעצןצעיר.כהכןריאןגרף

ןאתהברבןרים''אגםאתשתרקןדקלאסי,

סיכןך"לקחתי'ג'יזל'.

אליסשהישרחשבתיכיבישראלביקרתילא

הפלסטיניס,אתלהביןכדימספיקעושיסלא

ומצפוניתהשלוסתהליךהחלשנהבאותהאבל

ואניבההתאהבתיבארץ.לבקרליאיפשרזה

 ."ישראליסאמניסלהזמיןמאושר

השולטןידעלו .מספרדשגורשוהיהודיס

לפעולתישמוזרותהשלכותאיזההטורקי

 .בקברוגבהמריסבוודאיהיהההיאההצלה

בת-שבעלהקתהוזמנהשנתייסלפני

 ,"אנאפאזה"עסוהופיעהבשניתלמונפלייה

 .שובבן-גלונירדרורליאתהוזמנווהשנה

אתמעריךאניכיאותסהזמנתי IIמונטאנארי:

מתקשרת 'עומריאינתא'שבגללוגסעבודתס

מעמד-בפסטיבלהמרכזייסהנושאיסלאחד

המוסיקהשילוב .התיכוןהיסבאגןהאשה

דרורשלבעבודתסכולתוסאוסשלהערבית

עסבת-שבעלהקתהוזמנההראשוןלפסטיבל

 ,חץעמוסוכןנהריןאוהדשל IIארבוס IIו"קיר"

-גלבןונירדרורוליאתבורר,תמרשמגרענת.

להקותגסהוזמנו ."התשוקהבמערבולת IIעס

מונטאנארי,לדבריכימטורקיה,מחול

אתשנה 500לפניאספההעותמניתהאימפריה

ביןרעותליחסיסמלגסבשביליהואובן-גל

אתלפסטיבללהזמיןהרעיון .וערביסיהודיס

הישראליתבןזהבהואתיראית'האלגסאפו

אתשראיתיאחריצץכולתוסאוסאתלשיר

 !"עומריאינתא'

מונטאנאריהבאה?.לשנההתוכניותומה

ולחייסלמקריותנותןשהואומסביריךימח

באופןדבריסמחליטאינוהואאותו.לכוון

הרבהשישראיתי"ושרירותי.שכלתני

עסהיוסשיוצריסצרפתיסכוריאוגרפיס

יחדאזרוסואנישונות,מתרבויותלהקות

 !זו'בתופעהיתמקדהבאהפסטיבלאיתס.

a 

סאפורטה ('ראק

RTA סL'fMPUR", KARfNE SAP " 
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נוךמאךויגמאת

בצפןןןגשןםקרהשנההיהאפרילחןדש

אןלמןתביןבבתיהסתןשם ,ןבמרכזהאירןפה

יםיממלכתאןפרהבתי ,ןגדןליםקטנים

במחןלקןרהמהלגלןת ,ריםיזעןתיאטראןת

היתההמןפעיםבחירתהעכשןןי.האירןפי

מתקבלתזאתןבכל ,המזדמןלפי ,אקראית

האירןפיהמחןלפנישללמדיכןללתתמןנה

זה.ברגע

בתקציביםקיצןץשלאלהבימיםלכאןרה,

קתימחמתכנניםבגרמניהרבןת(ןכשבערים

בעיקר ,המחןללהקןתמתקציבניכריםחלקים

נכאיםלאןןירתלצפןתהיהאפשר ,הקטנןת)

המחןללהקןתשלפעילןתןהיקףןלהקטנת

ןההיצערבההפעילןתלמעשהאךהאירןפיןת,

 .למדיןמגןןןעשיר

שבצפוןייהמלכות""סיי

עםבאלטלהקןתשכנתהןלדנמרקלשןןדיה

התןאראתנןשאןתןשתיהןארןכהמסןרת

מנהלשלהחןזהפגכשנהלפנייימלכןתי".

אנדרסןפרנקהאחרןןבעשןרהדניהבאלט

מלכתעםידידןתןאךקןפנהגן,אתעזבןהןא

ןתפאןרןתתלבןשןתלעצבשנןהגת ,דניה

 ,ןבעצמהבכבןדה "שלהייהלהקהליצירןת

 .כתמידאיתנהנןתרה

שםלשטןקהןלםאנדרסןעברהנןכחיתבעןנה

המלכןתיתבלהקהרפןרמהלעשןתמנסההןא

ה,ירקדנשןרןתמהזדקנןתהסןבלתהשןןדית,

הןא .רדןמהןמאןןירהמדימסןרתימרפרטןאר

המלכןתיתהמשפחהעםלהתיידדכברקיהספ

ילבתחןלשהאנדרסן,לפרנק ,לן(ישהשןןדית

שנתלקראתרעיןנןתכמהןלהגןתמלןכה)

תיתבןהתרבירהיילתהיהכששטןקהןלם , 1998

זן.בשנהקןפנהגןשלתןארה ,"אירןפהשל

להשתמשבכןןנתןישהרפרטןארצןב.בעי

גםשעשה(כפיהשןןדיתהבאלטיתבמסןרת

בןרנןנןןילשלהרפרטןארעםבמןלדתן

] Bournonville [( אתכךלשםןלנצל

שבטירת-17המהמאהאטרןןיהת

במצבבןשנשתמרןתיאטרןןזהנגהןלם.ידרןטנ

הזזןתןהתפאןרןתמכןנןת-הבימהכלפעןליית

לנסןתבכןןנתןעןדהשנה.מאןתשלןשבנןת

השןןדיהבאלטעבןרשנכתבןיצירןתלחדש

להקהשל(מייסדיהבפריסהעשריםבשנןת

ןהכןריאןגרףהרקדןהיןזןןחדשניתניסיןנית

מארדהןרןלף ] Jean Borlin [בןרליןז'אן

] Rolf De Mare [, אןתה)ןמימןהלישנ. 

תלבןשןתחלקילרבןת ,ההיסטןריהחןמרכל

 ,השןןדיהמחןלאןןיבמןזמצןי ,זריםיןאב

ןתעןדןתשמקןרןתכךנסלןנ,ךאריקשמנהל

 ,המןזיאןן ,אגב .חסריםלאהשיחזןריםלביסןס

בית"מלעבןרעןמדןספריה,ארכיןןהכןלל

שנקנה ,חדשלבנייןשטןקהןלםשל "המחןל

שגםכךהעיר,שלהעתיקבחלקזהלצןרך

בתצןגןתין.לצפןתיןכלןמזדמניםתיירים

המניגר ,ומבר ,קהינוהזנסו ,"טמלהתוךמותינסציי

~ "HAMLETSZENEN", SUSANNE LINKE, PHOTO: ENSEMBLE 
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שלהגרסהאתלראןתליהזדמןבקןפנהגן

ןיןליה",רןמיאן IIלהבריטיאשטןןפרדריק

אחתהיתהזן .מזמןלאהעלההדנישהבאלט

ניהןלןתחתשהתקיימההאחרןנןתהבכןרןת

שהןזמןדני)(ממןצארקדןשאןפןס,פטרשל

אנדרסןשלפיטןריןאחריהלהקהאתלנהל

היתהשבחירתןהסכימןכןלסןשבדיעבד

המלכןתיהתיאטרןןהנהלתשלגדןלהשגיאה

המסןרתעתירתהלהקהאתמנהל(כרגע

מנהלכמ"מ ,אליאסןגיןניהןןתיקהרקדן

ןקבןע.חדשכןכבשיימצאעדאמנןתי,

נמשכיס).ההןלמתהאישיןתאחריהחיפןשיס

שלהכןריאןגרפיהרדןס,ממשהיההמןפע

מהרקדניסאחדןאףמיןשנתנראתהאשטןן

שמעלמשהןלהפקהלהעניקהצליחלא

לשגרה.

למסיבתבמקרההזדמנתיבקןפנהגן,עןד

המלכןתיהבאלטהתבשרשבהעיתןנאיס

שלישי,אןלסלבנןתהחליטהשהממשלה

שמעבר IIחדש IIןה"הישן"הבתיסלצדמןדרני,

הדרמטיהתיאטרןןללהקתמיןעדהןאלרחןב.

האןלסכי ,ןהבאלטהאןפרהעלגםיקלאך

המצברקעעלבלבד.אןתםישמשןהטןבהישן

התרבןתתקציביצימצןםשלהעגןםהכללי

התרבןתשרתהיתהבצדקכמעט,אירןפהבכל

הבנייההתחלתעללהןדיעגאהדנמרקשל

קרןנןת.במיליןניתסתכםשעלןתה

התוכשר'מהחבריה

סוזנהשל

עשריםכברהיאגרמניה,שבצפןןברמן,העיר

התיאטרןןמנכ"לתיאטרןן-מחןל.שלמרכזשנה

 ,) Arno Wuestenhoffer (ןיסטנהןפרארנן
יצירתהבשנןתבאןשפינהאתשעןדדהאיש

זעםמפניעליהןהגןבןןפרטאלהמןקדמןת

ןשסלברמן,לבסןףעברעיר,אןתהבןרגני

חדשני,תיאטרןן-מחןליןצרילעןדדהמשיך

קרסניקקרסניק·ןיןהאןהןפמןריינהילדכמן

תיאטרןן IIןהמןבהקפןליטיאישהןא

היהלסגנןנן)שלן(הכינןישלן IIהכןריאןגרפי

כשעברגםכזהןנשארןפרןבןקטיבילןחמני

לברלין.מברמן

שניםפעילאינןכברהשמןניםבןןיסטנהןפר

קןמפלקסבבניינישןרהעדייןרןחןא.בלרבןת,

כפי ,"ארנןסר II (ברמןשלהעירןניהתיאטרןן

בתןלדןתשמילאןהתפקיד ,אןתןמכניםשהכל

מינפרד).מאמרמצדיקיםהחדישהמחןל

זההיןםהמחןלתיאטרןןקבןצתאתשמנהל

מעבןדתההיטבבארץהמןכרתלינקה,סןזנה

הקיבןצית.הלהקהעם

שלבמןפעלינקהפתחההנןכחיתהעןנהאת

שלההקבןצהרקדנישיצרןעבןדןתשבע

צעירים","כןריאןגרפיםהכןתרתתחתלעצמם,

מקןריןתשלכזהבשפענתקלתילאןמכבר

כגןןסןלן,עבןדןתשםהיןיצירתית.ןיכןלת

" II) "Wirbel השדרהבעמןדחןליהII ( מאת

 " Wirbel "המעןלה.ןבביצןעהבארתלגיטה
אישטסמילכלהיטבמןכרתבסצינהמתחיל

במסכתהשימןשאתמדגימהדיילתפעם:

נאמאליה.הצןרךבשעתשתיפןל II (החצמן

עלאןתהןלחבןשהסיגריןתאתלכבןת

מתחתהנמצאת II (ההצלהןבאפןדתהפניםיי)

שבןטראגי-קןמי,פנטןמימהמןפע ,) IIלמןשב

ןזההנןסעיםאדישןתמןלמתאמצתהדיילת

דגםתלןיהרקדניתלידבזמן.בןןעצןבמצחיק

משמשןהןאים,סןסןןדמןישדרהעמןדשל

ןמקןרי.משעשעמצןין,בהמשך.אןתה

שבכל ,בבנייןלטיילהקהלמןזמןבהפסקה

הילדיםמאגדןתאחתמתרחשתבןןחדרפינה

אפשרלמשל,הנמהיי,"היפהפייהאתהידןעןת.

תעלהןאםצדדית,בדלתצרפתחדרךלראןת

אתשםתגלההאןלםבירכתימדרגןתבגרם

משמעבחןר,דןןקאזה(במקרהסינדרלה

II סינדרלןII ( הנשףמחלצןתאתןפןשטתלןבשת

שלשלםמבחרהלאה,ןכךשלה,הקסןמים

 .סאטיריןתאןדמיןניןתבמןטציןתאגדןת

ביצןעביכןלתהצטיינןהעצמיתהיצירהבמןפע

פיליפיני,ממןצאאמריקאירקדןמבריקה

בסןלןהרחןקמהמזרחןרקדנית ,קרןזליאןנרד

ביצןעית.ןיכןלתיןצרכישרןןשלשפעמסעיר.

לינקהסןזנהמאת IIהמלטמתןך"סצינןת

כעשרשאחרילמדי,אניגמטימןפעהןאעצמה

שלןשהבןישפתרןנן.אתלחפשחדלתידקןת

אךאןפליןת,הזהןכמספרהמלטיםארבעה

לאהםאםגםמצןיניםןביצןעההתנןעה

לינקהפירןששלהמיסתןריןאתפןתרים

בידיהם,כשמצלמןתרקדןהרקדניםלשקספיר.

אתאלהלהנציחחדלןלאןהםהבהיקןפלשים

כךכלהמאפיינתהזאת,המרכזיתהתמהאלה.

"תןכןייעבןריהיתההמןדרניים,חיינןאת

ןלינקהמאןדחיןניתלהקהזןבהחלט.מספיק

 Urs (דיטריךאןרסלניהןל,ןשןתפה
Dietrich (, הצעיריםלרקדניהםמספקים

לרןב.ןאתגריםגירןיים

שאט.לדורקריסטינה ,ייקוויס"

N ןNA DE CHATEL. PHOTO: BEN VAN DU ןSZT ןNES". KR ןL " 



קרוזלואונרדייטנגו",

"TANGO" • LEONARD CRUZ 

בד"סלדורףגבר"ח"לופ"

התעשייהשל,מרכזההאןכלןסיוצפןףהאזןר

נןרדהייו-ןסטפאלומדינתהןאהלאהגרמנית,

רבגםדןמני, ,הןאהרןהר,שבחבל

ןהמחןלהבאלטלהקןתןצפןףהתיאטראןת

 .גרמניהאזןרימכלהמןדרני

שלהשןןייצריהמנהלהןדיעשעברהבשנה

דיסלדןרף),שלהבאלט(להקתהרייובאלט

למרןתתפקידןאתמסייםשהןאשפרלי,היינץ

אחדןת.שניםבעןדרקלפןגעתידשלןשהחןזה

שפרלי,אתעקץמהבדיןקהביולאאיש
מקןם,מכלא,ךבעבןדתן,מאןדשהצליח

ןבמקןמןלציריךעןברהןאהבאהבעןנה

רקדו ,) Yuri Vamos (ןאמןשיןריהתמנה

שעבןדההןנגרי,ממןצאןכןריאןגרףלשעבר

בהמשך·כךןעל ,במינכוראיתישלןחדשה

באלטלהקןתמנהליביומןסיקלייםכיסאןת

שלשיבתןאבלבגרמניה,מקןבלדברהם

למדי.צןרמיםבקןלןתלןןתהלמןלדתןשפרלי

המחןלפסטיבללמנהלהתמנההןאכשנהלפני

 .שמידטיןכוהמבקרבמקןםהאזןר,של

שניםאןתןניהלזה,פסטיבלעיצבשמידט

הרחןקמהמזרחלהקןתהזמיושנהןכלרבןת

המנעדאתהרחיבהןאכךבמסגרתן.להןפיע

בעצם,אןתן,ןהפךהפסטיבל,שלהסגנןני

מהזמואחריאסיה.שלהבימהלאמנןתלחלןו

חבלשלהתיאטראןתמנהליעלנמאסןכנראה

סיניןתאינדןנזיןת,הןדיןת,להקןתהרןהר

לשפרלי.הניהןלאתהעבירןהםןאזןיפניןת,

תפקידלמלאמהרעיןוהתלהבלאכללשפרלי

הפסטיבליהיההשנה .ללחציםנכנעאבלנןסף,

מןכרןתלהקןתעלןיתבססןמגןןוחדשניפחןת

הבאלטקנינגהם,מרסלהקת-ןמכןבדןת

-בלגיןתלהקןתשתיהןלנ,דשלהלאןמי
II רןזסII המןפיעהןאנדקיבןסןיםןלהקת)

המחןללהקתישראל),בפסטיבלגםהשנה

ברןסכריסטןפרשבראשה ,מלןנדןוראמבר

הקנדית. La la la Human Stepsן-

איפהלהבחיואפשר(שאיהסמןכהקלובעיר

שניםפןעלתנגמרת)ןשכנתהמתחילההיא

היא !'ז anz-Forum "ןשמהלהקהרבןת
אבלקלושלהעירןנימהתיאטרןוחלקהיתה

בעןלםהמשאביםצימצןםעקבכשנתיים,לפני

בטןבתהשלאנפרדהבגרמניה,הבימה

יןכועןמדבראשה .העירןנימהתיאטרןו

הביתבתיאטרןו .) Jochen Ulrich (אןלריך

עבןדהשלבכןרההתקיימהלשעברשלה

בשםןעשירצבעןנימןפעאןלרי,ךמאתחדשה

השחןרים'!המחןלןת-"גןיה

הספרדיהציירשלהאפליםציןרי-המלחמה

 IIהעירןמהמאיה II ,-18ההמאהבוהגדןל
היטב,מןכריםשלןהפראיים IICaprichosllןה

מןפיעיםאכוגןיהמציןריהללןהאלמנטיםןכל

עשיר,מחןלזהאןלריך.יןכושלבעבןדתן

ללאגםממנןליהנןתשניתוןנמרץ,צבעןני

מההבנתיבדיןקלאכי ,מזל .רעיןניתפרשנןת

הציירשלזהדיןקומאחןריהכןןנההיתה

בתנןעה.הגדןל

ל Wבימופעל-גקהפrוחההגוכח-rוהעוגהאrו

W ובעrעבודוW הקבוצהרקדג--צרוW לה

יצע-ר-םייייכור-אוגרפ-םהכוrורrוrוחrוילעצימם

ימקור-וrול Wכזהפע Wבגrוקלrו-לאוימכבר

 וr-וrר-צ-ו-כולrו

בשימןשרק(ןלאפןרסייתבילישלהשפעההמחולארץהולנד

ןלאחדשניתמאןדבמסגרתבנעלי-בהןנןת

מאת IINothing Originalllןאת ,באלטית)

מחןלהאיטלקי, ) Antony Rizzi (ריציאנטןני

חברתייםיחסיםמשקףהכיןןנים,לכלהיןרה

שבה,מןזרה,מסיבהשלאןןירהןיןצרמשתנים

מעלמחבליםרקדניםתלןייםהיתר,ביו

ןיםשללהקתןאתריציראה(האםהבימה

ריציזה,מןפעפיעללשפןטאםןאנדקיבןס?).

מרתק.ליןצרלהתפתחעשןי

פניםברחןבפגשתילהאגכשהגעתימיד

מיוחבןשנהריואןהדשלדיןקנןאתמןכרןת,

תןכיצןרתלןהמשןןהנזירים,שלמצנפת

 .המןדעןתלןחןתכלעלמתנןסס ,גרןטסקי

בימיםמבןצעתמשלןשיצירהמשןםןזאת

 .ההןלנדיהמחןלתיאטרןוידיעלאלה

נמשכיםנהריולאןהדקיליאוייריביוהקשרים
בלהקהביתבוממשןהואשנים,כבר

ההןלנדית.

 ,אחרתלהקהשלבמןפעלחזןתנסעתילהאג

II סאקפינןII ןןבהאד ,""סאקפינןשל(מנהלה

Ed WubbeJ [, שלןעבןדןתבזכןתבארץמןכר

הלהקהשלהראשיןהמןרהבת-דןר,בביצןע

תמידהמחןלבעןלםאןגו.ג'ייהישראליהןא

 ,עבןדןתשתיכללהמןפעמכרים).פןגשאתה

ןןרטמומריהמאת ," Dangerous Choir "את
) Maria Voortman ( יינגהדהברטןןרן

) Roberto De Jonge (, בןשניכרתמחןל

באמסטרדםפולנ"ם

שמןשבהההןלנדי,הלאןמיהבאלטלהקת

שלהחדשהביצירתןהןפיעהבאמסטרדם,

 ,) Krysztof Pastor (פסטןרקשישטןף
עשרכברשעןבדפןלניממןצאהכןריאןגרף

השלישית",הסימפןניה II ,במערבשנים

בופןלנימלחיוגןרצקי,הנריקמאתלמןסיקה

לאחרןנהמתחיליםשכןריאןגרפיםזמננן
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החורג-מיתתפ-מ Wתרב-תבנ-מ-צרפסןכור

ורות Wורות Wל wהתקובלהבאלןכ-תהןכ-פול

תאתהיוו-ת-ת Tהיהקוו-ת.התנועהתעגל-מאו

 .והתפאורההתאורהאתלהפל-א
בוגרתל-ןכה Wהתוכ-חותרתקירצ-נ-תחול

וברקדנ-מבב-תה

משלושיסליותרממדיסגדולתיצירהזו .לגלות

 .שעהכמעטהנמשכתרקדניס,

החורגיסמשתתפיס,רבימבניסיצרפסטור

שורותשורותשלהמקובלהבאלטימהטיפול

תאמההזוויתית, ,הקוויתהתנועהמעגליס.או

רצינימחולוהתפאורה.התאורהאתלהפליא

בבימהבוגרתשליטההמוכיח ,ומרתק

הולנדשלהלאומיהבאלטרקדניוברקדניס.

 ,תנועתיבברקהאחרונותבשניסמצטייניסלא

הצעירוגילוהתלהבותובזכותאוליהפעס,אך

הרגילההפלגמטיותעלהתגברו ,) 36 (היוצרשל

 .ומענייניסלתנועהמסוריס ,כניסוהיושלהס

לימודיסייסשסבגדנסק,וגדלנולדפסטור

ב-השורה.מןלרקדןוהיהבאקדמיהמחול

הכרזתאתשליוותההמהומהבשעת , 1982

 ,הצבאיהחירוסמצבעלירוזלסקיהגנרל

שעברהבשנהלמערב.להגיעשהואאיךהצליח

מרקדניסמורכבתלהקהעסעבדהוא

שבשנות ,והונגריססלובקיס ,יוגוסלביס

מובנתוהבלתיהמזוויעההאזרחיסמלחמת

אצלכמו ,כחולההיתהלאביוגוסלביה

באלטשמה .מדסאדומהאלאשטראוס,

נערכוחזרותיהס .) Donau Ballet (הדנובה

שישההסרביס.תותחיהפגזותתחתזגרבבעיר
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 ,נפצעוהלהקהרקדניושישהמשלושיסעשר
אורסיסחטףפסטורגס .אנושבאורחאחד

 .באפועדייןתקועוהואכדור,

הישראלי,הבאלטעס ,בארץגסעבדפסטור

הןומה .ואוסטרליהניו-זילנדבקנדה,וכן

הלאומיהבאלט-שלוהאסבלהקתתוכניותיו

אחריזו.משאלתינבוךקצתהואהולנד?של

ומנהלבעצמולרקודחדלהואשסשניסעשר

החליטלאעדיין ,איגלינגוייןהאנגלי ,הלהקה

מקוס,מכלהבאה.בעונהייצורהואמה

שונותמארצותפסטוראלזורמותהזמנות

עבודה.מחוסרלאוהוא

כמעטמקץייקוו"סיי

שגהעשר"ס

 ) Krisztina de Chatel (אטלשדהקריסטינה
יותרכברשעובדתהונגריממוצאיוצרתהיא

שנהעשרהשבעלפניבהולנד.שנהמעשריס

מנהלו(היוסהנדריקסדיקאותיגרר"יי

למיןהלאומי)הבאלטשלהאדמיניסטרטיבי

ראיתיושססחורותמחסןדמוינידחמבנה

 .מוזראפילוביותר,חדשניהיהשאזמופע,

 .ייקוויס"שאטלדהשליצירתההיתהזו

הנעותנשיס,ארבעידיעלמבוצעתהיצירה

ריבועבתוךמדויקיס,גיאומטרייסבמבניס

פלורצנטנורותשלעמודיסידיעלתחוס

,הרקדניותכיווןשינתההתנועהדולקות.

הכניסולאלעולסאבלוחזית,מקוסהחליפו

כזורקמהלתנועתן.הבעהאורגששלשמץולו

חדשיסודאזהיתהמופשטתתנועהשל

זה".את"לאכולאיךבדיוקידעתיולאבמחול,

מצוינותעבודותראיתייותרמאוחרותבשניס

היאשאטל.דהקריסטינהשלמרגשותומאוד

המוחלטהגיאומטריהמופשטמתחוסיצאה

 .וספרותיותמעלילתיותנמנעהתמידאך

עלמבטינפלבמקרה,כמעטהנוכחי,בביקור

שעלבתעלהממשלאמנות,גלריהשלחזיתה

מבצעתא'שביוסוהתבררהתגוררתי,גדתה

הישנההיצירהאתשאטלדהשלהלהקהשס

איךלבדוקכמובן,הלכתי,ייקוויס".ההיא,

העיקריהשינויהיוס.יצירהאותהעלאגיב

ביןשרקדוהסגבריסארבעהשהפעסהיה

אותס-כללהשתנהלאהמחולהאור.עמודי

אבלמדויקות,זוויותאותן ,ישריסקוויס

שלובהחלטיותבעינימרתקהיההמופעהפעס

עיןשובהאבלצונן,מופע .להפליאואסתטי

צריךחדשניתשאמנותנוכחתיושובולב.

המיוחדתלשפהלהסתגלשיש"לקרוא",ללמוד

תהליךהואהזההלימודמקורי.יוצרשל

בקימבקראצלאפילושניס,להימשךשיכול

ורגיל.

טרסזומצוינתלהקהמדועמובןלאממש

ארצה.הוזמנה

הגבוההגבר"הקולתרבות

קולעסהזמררמבוטס,פיטראתזוכריסכולנו

בת-שבע.בלהקתשרקדהמדהיסהקונטרטנור

אחרוןשסורסאחרישנהמאתייס

הגבריהקולכנראה,חזר,ה"קאסטראטי",

שאמניסמסתברבימינואךלאופנה,הגבוה

מיוחדיסצליליסלהפיקמסוגליסרביס

כישרוןבאמצעותרקמגרונס,אלהומתוקיס

סוער.מחולבשעתואפילווטכניקה,

הספרדילעמיתוחבררמבוטסמקוס,מכל

שרקד , Joaquim Sabate (סאבאטהחואקיס

שלנו,גליליאיציקמאתביצירהמכברלא

והשנייס,שניס),חמשכברבאירופההעובד

בקונטרטנור,לשירוגסלרקודהמסוגליס

המנגנתפסנתרנית-רקדניתבחברתמופיעיס

הרוחות ,ייאנחנובשסמיוחדבמופעבצ'מבלו,

ייהסערה"מתוך(ציטוטהאווריריות"

קלאסיקוניסמאתלמוסיקהלשקספיר),

 .ואחריסהנדלפרסל,מוצרט,כוויוואלדי,

אקרובטיתולפעמיסמצחיקהלעיתיסהתנועה

ומבוצעתרעיונותשופעתוכולהומסוכנת

והשעשועהיופיהתוכניתבכללהפליא.

ומהנה.מבדרתבערבוביהמשמשים

לבאלטחדשאמגות"מגהל

שטוטרגט

ואלמונית,קטנהרקדניתשלסיפורהזה

-קרנקוג'וןהכישרונותציידבזכות-שהפכה
והתמנתהעולמי,מידהבקנהבלרינהלפרימה



קרנקן,שלכיןרשתןשטןטגרט,באלטאתלנהל

שהיאהאמיןלאאישמןתן.אחרישנתיים

כעשריםאןלםהרם,בתפקידלשאתמןסגלת

בצןרהשרביטהתחתהלהקההתפתחהשנה

כשמרסיהלהתפןרר,החלהכלמעניינת.מאןד

מחצבתהלצןרהתעניינןתהאתהסיטההיידה

ןיןתריןתרמבלההיאשם-אמריקהדרןם-

אתלהתירדרכיםמחפשיםהיןםמזמנה.

שנןתעדמגיעשתןקפןשלה,החןזה

 ...האלפיים

הבינהשהיאייאמרהיידהמרסיהשללזכןתה

קדחתנייםןחיפןשיםלפרישתה,המןעדשהגיע

אתלהןציאכמןעמדהעלןאמנןתימנהלאחר

הןאאנדרסןאנדרסן.רידאתמהבןץהלהקה

ארןכןתשניםרקדשבצעירןתןקנדי,רקדן

חזרשניםכעשרןלפניקרנקןשלניהןלןתחת

אתבהצלחהניהללקנדהשןבןאחרילמןלדתן.

הקנדי.הלאןמיהבאלט

ןבתןךהתפקידאתעצמןעלקיבלאנדרסן

אחתאתלפתןרהצליחאחדיםחןדשים

שלן,האםלהקתשלהמעיקןתהבעיןת

ןתיקיםרקדניםשלשלמהמחבןרהלהשתחרר

ןהתרעננןת.להתחדשןתהדרךאת,שחסמןמדי

לאנשיםלןמרנעיםאןקלדברהיהלאייזה

קלןסןלדימירקייל,בירגיטכמןגילי,בני

שניםןעבדתירקדתישאיתםקריגןן,ןריצ'רד

הןןעלהריקןדנעליאתלתלןתרבןת,

הצליחהןאאבלאנדרסן,אןמר ," ...ןללכת

למלאתקציביתאפשרןתלןישןעכשיןבכ,ך

מןכשרים.בצעיריםהמצבהאת

אחריםמןעמדיםפניעלמסןיםיתרןןלייייש

היטבמכיראני-היידהשלמחליפהלתפקיד

אניהגרמני,הממסדשלהחשיבהדרכיאת

שטןטגרטתיאטרןןהנהלתאתאישיתמכיר

גרמניתמדברןאניכאןשעבדתימהזמנים

אחריחןדשייםאךאנדרסן.אןמררהןטה",

מתקשהעדייןהןאהיידה,עםלחפיפהכניסתן

להכניסבדעתןשישהחידןשיםאתלפרט

שהןאקרנקן,ןן'גשיצירןתברןרלרפרטןאר.

תןכניןתמרכזלהיןתישןבןהעןלם,בכלמלמד

באלטשלהגדןלהנכסהןהריןבצדק,הלהקה,

 .שטןטגרט

לנהללעבןרמתעתדקריגןןריצ'רדבינתיים

חברןעןברןעימןבברליןהאןפרהבאלטאת

דהרןברטןהצעירהכןריאןגרףהקרןב,

למדי,חלשיןצראבלסימפטיבחןראןליביירה,

הבאהןבעןנהאנדרסןלרידפנןישהשטחכך

להקתןעלחןתמןאתלהטביעיןכלהןא

החדשה-ישנה.

בב"רתהא"ר"תהשושנה

פ"נ"מלח".לצל"ל"יבוואר"ה

אחריבןןאריה,,בירתלמינכןמגיעכשאתה

לחןששלאיכןלאינךבשטןטגרט,שהייה

ןאילןממש,שלבירהעירהיאשמינכן

לא.ןתןןתרבןתיחביבכרךשטןטגרט

עשרןתשללהקההבןןארי,הממלכתילבאלט

 ,הןןתיקהןרנןןקןנסטנץבהנהלתרקדנים

הלהקההןפיעההשנהבמרסמפןארת.מסןרת

ןאמןשיןרימאתעלילתילבאלטבבכןרה

כברבגרמניהןעןבדשחיהןנגרי(כןריאןגרף

בראשיתלהחליףןהמןעמדשנה,מעשריםיןתר

כמנהלשפרליהיינץאתהקרןבההעןנה

בדיסלדןרף).שמןשבןהריין,אזןרשלהבאלט

עלטיפןסיאיריסיפןרמיןלןרקחןאמןש

הסינתטיבסיפןרןלעצמאןת.האיריםמאבק

נערה-הצפןייםהאלמנטיםכלמןפיעים

סןכןבריטי,חייל-ב"אןיב"שמתאהבתצעירה

המתאמץ,הכפר,אידיןט ,הנערה)(אביאנגלי

ערמןמי?)שהןאלנן(להראןתלצלןעמה,משןם

כלשלאהנערה),של(בעלהתמיםכפריןמןרה

ןאמןש,החליטעןדלאשתן.קןרהמהמביןכך

זהשישייאירית"הכישהמןסיקהתמןה,באןפן

ז'אןהפיניהלאןמיהמלחיןשלהיצירןת

סיבליןס.

 ,אתמניעהןאמיןשנת.הכןריאןגרףשלגישתן
שלןהתנןעתייםהמבניםןכלבשןרןתרקדנין

יריןתכןללהדרמטיים,הרגעיםסימטריים.

מחןלןתביןמתרחשיםאיריים,ירקןתןשאר

אןרכים ,לענייןשלאבאלטיןתשלארןכים

ממש.שלרישןםמןתיריםןלאעיןכהרף

שפעשמזמנתבארץהעןבדשיןצרמדהים,

מעןליםעלילתייםבבאלטיםלחזןתהזדמנןיןת

במןשגיםדבקןאחרים),נןימאיירקרנקן,(של

כלאתלבטאשמנסהבאלט,שלמיןשנים

תנןעןתבאןתןההתרחשןיןתכלןאתהדמןיןת

שגרתיןת.

ןהתנןעההבימהעלבנעשההתבןננתי

אלאהרקדנים,שללאהיתהביןתרהמעניינת
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האמריקאי(שעיצבהתפאןרהשלדןןקא

איךלראןתרציתימאןדלמשל,סקןט).מייקל

שניסעשרלפנישהןפיערןסירקדןהתפתח

ייכןכביממןפעיאחדבמסגרתאביב,בתל

אחרילישראלשהגיעןהראשןניס "הבןלשןי

קיריל-המןעצןתבריתעסהקשריסחידןש

האקדמיהאתאזסייסאךהןאמלניקןב.

עימהאןתןהביאהמשסןבלרינה ,נגרדבלני

קטעיסלרקןדרצתהכיבארץ,להןפעןת

היהמלניקןבייג'יזל".שלהשנייהמהמערכה

בתנןעןתשגסמשןסבמיןח,דאזמרתק

אתזנחלארבהטכניתמיןמנןתהדןרשןת

שלהזדהןתמלאהיהןהכלשגילס,התפקיד

רןקדמעטןתלאשניסכברפנימית.אמת

עסנמנההןאןהיןסאירןפה,במערבמלניקןב

בןןאריה.שלהממלכתיהבאלטשלהסןלניס

תפקידאתגילסהןאןאמןששלבבאלט

פשןטלאתפקידהגיבןרה,שלבעלה ,המןרה

עליתרפשןטאבלהפסיכןלןגיההיבטמן

שלאכ,ךכדיעדריקןדית.במחינההמידה

ןלמהלאאןהתפתחהןאאסלהבחיןיכןלתי

נמצאיסלבטאעליןשהיההרגשןתמןסגל.הןא

ןלאשבתןכנייה,העלילהבתיאןרבעיקר

הדמןיןת.ליתראןלןשניתנןבצעדיס

בווינהבינמקימטר

החלטתןעלהרבעןןלקןראידיןןחנןכשנהלפני

משטןטגרטלעבןרזאנלהרנאטןשלהנןעזת

שלהבאלטלמנהלשסןלהתמנןתלןןינה,

שלא-המסןרתעתירתהממלכתיתהאןפרה

המנהלשללנןחיןתןאןלטןבתההיאתמיד

האמנןתי.

תןכניתןבכןרתהתקיימהאפרילבאמצע

זאנלהשכןלה ,הןןינאיהבאלטשלהחדשה

משלןשמןרכבהיההערבסטרבינסקי.ןכןלה

בשלןשהיי(סימפןניה""בנפתחהןאיצירןת:

השתמשןכבררביסשכןריאןגרפיס ,"חלקיס

זאנלהשלמיןחדתבגרסהנמשךבה),

ןהסתיימהןתזמןרתלפסנתר " Movementsל"

האביב".פןלחןיישלחדשבנןסח

 ,רגשןתמנןכרזןןיתי,מחןלהןא "ייתנןעןת

האמניסממיטברקדניס,ןשנירקדניןתלשלןש

היצירהלבימה.להעלןתיכןלהןןינאישהבאלט

נהדרתתפאןרהעסמאן,דצבעןניתהראשןנה

ןמרתק.עשירןהמחןל ,דקרקיסןההןלנדישל

אןתן.שיבחןהמבקריסעמיתירןב

שלדעתסעלחלקתיהאביב"לייפןלחןביחס

מעןלה.יצירהזןלדעתישלי.הקןלגיסרןב

לעתי,דהקדןסהפןלחןאתהעבירזאנלה

בעיצןבמפלסטיקשקןףחצימבנהבדמןת

מעליןהספרדי. ) Jordi Roig (רןיגןרדי'ג

ןאדמהקןרבןהמןעליתהנערהלבסןףנתלית

-מבפניסהמןאריסהמבנהקירןתעלנןשרת
מרגש.רגע

ןבראשהג'ינס,במכנסיגדןלהכלהקה

שלההמצןיןןהפרטנרנןיהסימןנההרקדנית

הןןינאיהבאלטגילססןלימןשי,תאמאש

שפהבעיניחןמצאןאכזרית.אלימהחברה

שליצירןתמתןךצעדשלמןדעאיזכןרישןשס

ניז'ינסקי.ןכמןבןבז'ארמןריס ,באןשפינה

אחראןכזהריקןדשלמההצלחהיןתר

הידןעיסןינה,שרקדניהתחןשהאןתיהרשימה

ןבגישתסשלהסההתלהבןתבחןסר

האפשרןתמאי(הנןבעתהזחןחההפקידןתית

רקדןהסעצמס.עלהפעסהתעלןלפטרס),

להגידאפילןןאפשר ,בהתלהבןתבמסירןת,

להקהראיתילאעןדעצמית.בהקרבה

ןזהככה,רןקדתמדי?)(מכןבדתזןמכןבדת

לגייסהצליחהןאזאנלה.שלהגדןלניצחןנן

אמיתי.אמנןתילמאמץהרקדניסאת

הרגעעצמן,זאנלהשלעדןתןפיעלןגסלדעתי,

אחרידןןקאהתרחשבבכןרהביןתרהחשןב

הקיפןלהשתחןןת,שסיימןאחריהמסך.רדת

כפייסןבמחיאןתבתרןעןתהרקדניסאןתן

רגעבאןתןןבדיןק ,השניאתהאחדןחיבקן

תקציבשגןרלהאןפרה,ביתמנכ"ללבימהעלה

לשליטתן,נתןניסעבןדתהןתנאיהלהקה

רןחשיסשהרקדניסהחיבהלנןכחןהןפתע

 .זאנלה-שלהסהחדשןהכןריאןגרףלמנהל

ם

(ינההממלכת(הבאכט ,זאבכהךנאטו ,האבוב"פולחן'/

"THE RfGHT OF SPRfNG", RENATO ZANELLA, VfENNA 

PHOTO: AXEL ZEfNfNGER 
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מס IIג'הרקדןVי

נהרגסונדרס

מופעבמהלך

סונדרסג'יימס

'EYE', CHOR.: JAMES SAUNDERS 

יימס!גהאמריקאיהרקדןנהרגהשנהבאוגוסט

גרמניה,בקלן,רבותשניםחיסןנדרססונדרס,

לימדשםאולפנהניהלהאחרונותובשנים

למשתתפימוכרתשיטתו ,המיןחדתבשיטתו

בירושליםרוביןע"שהאקדמיהשלהקיץקורס

בשנהאורחמורהתקןעלסונדרסלימדשם

שעברה.

לאמנותבמוזיאןןהופיעעתנהרגסונדרס

תוך .קלןשלולקתרדלההרכבתלתחנתהסמןך

המדרגותכבשמעקהעלנעהואמופעכדי

וכנראהידיועלנעמדהבניין,שבחזיתהמרשים

שמונהנפלהןאהמשקל.שיוןיאתאיבד

הצופיםלעיניהכניסה,אולםאלמטרים

 .במקוםונפטרהנדהמים!

~ 
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שלנוש IהאVי

נגהם Iרמ Iבב

(אנגליה)בירמינגהםשלהמלכותיהבאלט

בינטלי.דייווידהכוריאוגרףידיעלמנוהל

שלוהלהקהרקדניאתלעודדהחליטבינטלי

מופע-סדנהשלהמקובלתבדרךלאאבלליצור,

מאתמינורבסיבמיסהבחרהואכוריאוגרפית.

השוניםחלקיה llמ-אחדכלוחילקמוצרט

היהרשאיאחדןכל ,מהלהקהאחרלרקדן

עלהעולהככלהמוסיקליהקטעעםלעשות

להתקייםמתוכננתדומהעצמיתעבודה .ליבו

 .שנהמדי

טרימעצבבינטליהצמידצעירכןריאוגרףלכל

בעיר,בימתילעיצובהספרביתיתלמידמקרב

 .והתפאורותהתלבושותלעיצוב

 Dance "העתכתבעורכת ,מנינגאמה
Europe ", במיוחדוהתרשמהבמופענכחה

שמעןןהצעירהישראליהרקדןשיצרמקטע

אבלבאנגליההיוםרוקדקאליכמןקאליכמן.

מיהבתחרןתמאודהצליחבארץרקדכשעוד

זוגותלשלושהנכתבשלוהמחולארבטובה.

פולה'יציוסףהםהמבצעיםוהסולנים

) Joseph Cipolla ( טרדיניקואנדריאה

) Andrea Tredinnick ( .עוסקהואהידועים
חבלהבמלאכי ,מנינגלדבריאו,ייצריתבזוגיות

 .השביעיברקיע

~ 

ם Iפרסם Iס vIימפר

עלנדבותכגשםבאוגוסטירדופרסיםשפע

בת-שבעלהקת .בישראלהמחולאנשיראשי

שרב"פרסאחתכלזכוהקיבוציתוהלהקה

עלהוענקהפרס .ש"חאלף 45סךעלהחינוך"

אלסקובסקינעמיפז,נירהישבושבהועדהדיי

 .שטרןונורית

זיו-איילרות ,בניאלמערןמורכבתאחרתועדה

לענתח"שאלף 25העניקהמיכאליודניאלה

שמנסותצעירותיוצרותשתידר,ונועהדניאלי

להצגתקבועותיותראופחותלהקותלקייס

עבודותיהן·

בראשארוכותשניסשעמדהלוי-אגרון,חסיה

רוביןש"עבאקדמיהלמחולהפקולטה

חייה.מפעלעלבפרסזכתהבירושליס,

ישראליםמחוללאמנימחולקתשנתייסמדי

הונגריהילידיהודירקדן ,גובייהש"עמלגה

שרעבי,תומרבמלגותזכוהשנהבדנמרק.שעבד

דניאלי.וענתבוררתמר

~ 
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V השורוםשור

לשרהאשר

יצירותיהשלבכורהמופע

לוי-תנאישרהשלהמחורשות

ענבלבתיאטרון-מחול

מרכזבמתחםהתקיים ' 96יוליחודשבשלהי

ענבל,מחולתיאטרוןשלחגיגימופעדללסוזן

להוסיףהיהודיהנוהגפיעלחדש,לשםשזכה

ואריכותלבריאותכסגולהשםחולהלילד

רב-אתני/!מרכזמעתהנקראוהואימים,

תחומי/!.

ענבלמחולכשתיאטרוןשנה,כעשריםלפני

התאספובמשבר,כמהיודעהמיבפעםהיה

לוי-תנאי,שרהשלהטוביםמידידיהכמה

הנפלאהתנועהתיאטרוןשלהיוצרתהרוח

רקדניהשוותיקילהסכיםלשכנעהוניסוהזה,

שלה,המופתמיצירותכמהויחדשוישחזרו

חידושללאמוצגות.אינןכבררבותששנים

האמנותיהאוצרידידיה,טענומצולם,ותיעוד

 .לטמיוןיירדהזה

והקשההממושךהדיוןכלישבהלוי-תנאי

דברשלבסיכומואךדבראמרהולאלעיתים

ידידיה.בעצתלשמועאזמוכנההיתהלא

להזמנהמאודשמחתיההם,מהיועציםכאחד

"שירהמחודשותיצירותיהשלהמופעלבכורת

יצירתה,משיאיאחד ,) 1982 (השירים"

 .) 1961 ( 11רותמגילת 11ו

במחולהאורטוריהעלהמסךשעלהלפני

שמאחששתיחרדה.ביאחזה 11רותמגילת 11

שהיוהדברים,ייראואלהארוכותשניםמקץ

השישים,בשנותמושלמיםונראומלהיבים

שמאחששתיגיחוך.עדונאיבייםמשומשים

כשלאבשעתה,היוצרתצדקההכללמרות

שלה.עבודותושחזורחידושעללשמוערצתה

לאהשפיעה 11רות"מגילת-לדעתישזאתכי

ודווקאבארץ,המחולהתפתחותעלמעט

יוי-תנאושרהכזר!:רזת",יימגיכת

שהוזמנהגראהם,מרתהבזכות

ממנוהתרשמהכךוכללמופע

יוצרתושלומעריצהידידהשנשארה

ערבבאותוהתפאורהימיה.סוףעד

קרווןדניאתלהזמיןלהגרמה

פעמיםבניו-יורקלהקתהעםלעבוד

אחדות.

הראשונההתמונההתחלתעםמיד

טוביהשלשהמוסיקהלי,התברר

רפישלחדש(בעיבודעובדיה

הטקסטיםאתתואמתקדישזון)

ושהאלמנטיםככפפה,התנ"כיים

הנשעניםקרוון,דנישלהחזותיים

תימנייםורקמהצורפותעבודותעל

וממנה,הבימהלתוךונוסעים

ופיוטיתקסומהאווירהיוצרים

אבללהפליא.מעובדתבפשטות

שרהשלהכוריאוגרפיהזההעיקר

כמותנועהקוויהמשלבתלוי-תנאי,

נגדיתבתנועהמשתמשתבקאנון,

אתורוקמתבקונטרפונקט,כמו

נסשלאעשירהקוליותברבהמסכת

אתלהשוותשלאיכולאיניליחה.

תנועהבונהלוי-תנאישבההדרך

י"סשלביצירותיוהמצוילמרקם

באך·

נוראל,\צוןזארב,שרהכהן,אילנה

אתשעשו"ענבל",ותיקיושארסלערחל
נאמנהאמנותיתעבודהעשוהשחזור,מלאכת

ששבוהרקדניםוגםנהדרת,לתוצאהוהגיעו

ומוטי(הנצחית)חג'בימלכה-לבימה

לאווירה.הנכונההתחושהאתתרמוהמוב,אבר

והרקדנים-הצעיריםהמבצעיםכללא

אותהעלהיוהחידושלצורךשצורפוהאורחים

בועזשלהמרכזיבתפקידמרציאנוציוןרמה.

הסגוליהמשקללוהיהולאמדייבשהיה

רותבתפקידערבה-כלףכוכבהלדמות.הנחוץ

בתנועתה,מעניינתבלתיאבלנאההיתה

היא 11רותמגילת 11אלה,חסרונותולמרות

בלתימקורי,טקסטביןשילובשלמופתיצירת

וכוריאוגרפיהתואמתמקוריתמוסיקהמעוב,ד

גבוהה.ברמה

אופיהשירים""שירליצירה
ביסודההיא 11מגילה 11ה-שונה

ואילועלילה,ומתארתדרמטית

אנתולוגיההוא 11השירים"שיר

הנושאשרקאהבה,שירישל

שיצרההמחולביניהם.מקשר

מעשוריותרלפנילוי-תנאישרה

מחולותשללקטגוריהשייך

יצירהמשמעסימפוניים,

שהןהתרחשויותעלהמספרת

לדעתי,מריאליות.סמליותיותר

האהבהוייסוריהאהבהלמשל,

שחשלמיממשייםמאודהם

זהתנועתיבמופעאבלאותם,

מצוחצחיםקצתמופיעיםהם

ווי-תגאישרהכור':השירים",יישוי

הפסטורלי,הפותח,בחלקייצרייםדיולאמדי

דברשלבסיכומואךהחגיגי.המסיים,ובחלק

גךכלטובובנוימורכבכההתנועהמבנה

הוא , 11מגילה 11בהדרמטיתהפשטותכמושממש

אפשרלכוריאוגרפים.לימודחומרלשמשיכול

עלמשמעותיתתנועהבוניםאיךממנוללמוד

הצדדיםעלקפדניתשמירהתוךהבימה,

בוישהמחול.שלהצורנייםהארכיטקטוניים

נהדר,תנועתיונוףנהדריםתנועתייםמבנים

העתיק.כי 11התנלתוכןהדוקקשרהקשור

הליליים,הםביותרהחזקיםהקטעיםלדידי,

הסובביםהשומריםעםאלה"הכהים";

בולכלובשהופכיםהמקלותעםבחוצות,

אהבהחיפושלילזההשונמית.אתכולאים

לעצמההרשתהמשלוי-תנאייותרייצריאפל,

מגיעהלילהאחרימרגש.ולכןאחר,מחולבכל

נוצצת,חופהבדמותהדרמטית,ההתרהתור

יותרהרבהתנועתייםומבניםלבנותתלבושות

זומסיימתתמונהלצערירוגעים.סימטריים,

בחולון,חתונותאולםמדייותרלימזכירה

ומראות,צבעוניותבזכוכיותנוצץ

אמנותיתחוויההןהמחודשותהעבודותשתי

שליההסתייגויותכלעם-עליונהמדרגה

ההתחלהרקשזולקוות,וישאחראוזהמפרט

החייאתשלשכאלה,חגיגותעודלנוושצפויות

שהדורראוילוי-תנאי.שלותיקותיצירות

באמצעיםלהנציחןוישאותןילמדהצעיר

לרשותנו.היוםהעומדיםהחדישיםהטכניים

מנורגיוראם
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זiוו Iחךש Wת JirIוחךש lךש
v דיגיטלי-מחול

תמונתי

"פנומנה"פסטיבלבמסגרת
אמניםמכארבעיםאחתהיאפלדציונה

התצוגהמחלליבאחדעבודהליצורשהוזמנו

בתחילתשנערכה ,/ 4חרוציםיד IIתערוכתשל

הפסטיבלבמסגרתבירושלים,אוגוסט

פנומנה'! IIהמופעלאמנויותהבינלאומי

ודינהנאורדפנההיושאוצרותיההתערוכה,

חזותילתיאטרווהספרלביתעשורציינהמילר,

בירושלים.

שהמחולפל,דציונהשלהמולטימדיהעבודת

דרךפריצתמהווהראשי,תפקידבהממלא

יכולותעלהמסתמךחדשניאמנותילז'אנר

ככליהמחשבשלהמרשימותהמולטימדיה

המחול,שפתשילובעלובעיקרעבודה,

למוצרוהטלוויזיההקולנועהציור,המוסיקה,

צגטלוויזיה,צגעלהמוצגתחומי,רבאמנותי

הסטודיו.וקירותמחשב

נערכה IIאופוס IIסטודיושלהכניסהבאולם

דקות 14דיגיטלי",מחול IIשלהווידיאותצוגת

במחולמחשב.באמצעותכולושחובראורכו,

לכאורה,שונהאופיאחדשלכלקטעים,שישה

ורקדניםמשותפיםתנועתייםמוטיביםאך

למשנהואחדמקטעשנודדיםמסוימים

להקתאחת.למחרוזתהקטעיםאתןהופכים

היאפל,דציונהאותהשמכנהכפי"דיגידאנס",

מאוירות),(דמויןתמדןמיםרקדניםשללהקה

שלה.הביתיהמחשבבתןךןפועלתהחיה

II והםוירטואוזיתתנועהיכולתבעליכולם

עבורםמחברתשאניהמחולקטעיאתמבצעים

לעיתיםרבה.ןבפיוטיותמופתיתבדייקנות

הכבידה'!מכוחאפילומתעלמיםהםקרובות

בסביבותמתבצעיםהדיגיטליהמחולקטעי

צילומים(איורים,אומרתהיאשןנות,ציוריות

בדיוניים),ממדייםתלתונופיםמעובדים

רגעיםיש .המחשבבאמצעןתהואףהמועצבןת

הציוריהרקעשבהםהדיגיטליבמחןלרבים

אלהןברגעיםהראשי,התפקידאתממלא

מקןמהאתבמןדעמפנהפלדציןנה

הצבעונייםרקדניהאתוהופכתככןריאןגרפית

שלממדהמכניסיםנעים,מכחוליםלמעיו

מחןל,ביומלאהאינטגרציהשרקתנועה

ליצןר.יכןלהפלסטיתואמנותןידיאו

גביעלהוצגוידיים,רחבאןלםעצמן,בסטודיו

כולםשאןביםענק,הדפסיעשרשבעההקירות

הדגיםהדפסיםשלאחדסןגהמחול.מתוך

ןלמעשההמחןלשלהפרטיטןרהמתוךדפים

הממדבליהמחולרצףאתהמסתכלבפניפרס

המאפשרתנייחת,איןריםבתצןגתשלן,החולף

התנועתי.הטקסטאתלנתחואףלבחןולהכיר,

עיבודישלסדרההיההדפסיםשלשניסןג

לסצינןתבצבעוניןתם,מדהימיםתמןנה,

ביוהאמיץהקשרהריקןד.מתןךנבחרןת

התמןנתיתהתצןגהלביוהווידיאותצוגת

 .העבןדהשלהמולטימדיוניהאןפיאתהדגיש

ןבןמחשבהוצבהסטןדיומפינותבאחת

זןעמדהןהציורים.המחולקטעיאןחסנו

להיפגששביקשלקהללהדגיםלאמניתאפשרה

במחשב.היצירהתהליכיאתעימה

פודצ'ונהשוד'ג'טו,מחוומתוךולטעבמדבר",יירגע

רבהינהפלדציונהשלהאמנןתיתפעילןתה

בעברןכתיבה).וידיאןמחןל,(ציןר,תחןמית

 ,במחקרהעיקרילעיסןקהזןפעילןתנלןןתה
ביווהתקשןרת.המחןלבתחומיןייעןץהוראה

בתחןםבעברפלדציןנהשמילאההתפקידים

למחןלהחןגכראשכהןנתהיצוינןהמחןל

רןביוש IIעלמןסיקהבאקדמיהןלתנועה

במןעצהלמחןלהמדןרר IIוכיןבירןשלים

כתבהןראתןלאמנות,לתרבןתהציבןרית

שלןהפקהןייזןםבאקדמיה,ןתנועהתנועה

מחולוסרטיןידיאודאנסןעבודןתסדנאןת

) II מבןלII ,II ומלןאומחןלII (. עםהמפגש

המתפתחהתוכנותעןלםןעםהמקינטוש

שלהמקצןעיתבקריירהלמהפךגרםןהדינמי

אמנותהןאהעיקריעיסןקהןהיוםפלדציונה

ממןחשבת.

דללסןזובמרכזתןצגפלדציןנהשלתערןכתה

התחרותבעת ,' 96אוקטוברמאמצע

םלמחןל.הבינלאןמית

v אמנותימנהל

חדש

הממלכתיתהאופרהלבאלט

בוואריהשל

העןנהבסוףלפרושהחליטהורנןוקונסטנץ

הבאלטכמנהלתמתפקידה ) 1997/8 (הבאה

שנים,אחריבמינכוהממלכתיתהאןפרהשל

לישקה,איוואוהרקדויתמנהתחתיה .ארוכןת

המבןרגבבאלטשנהמעשריםיןתרשרקד

 .מהבימהלאחרונהןפרש

לרקןדהחל ,-1950בבפראגנולדלישקה

יצרהוא .להמבורגועבר-1969בבגרמניה
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ג'ןושלבבאלטיםרביםמרכזייםתפקידים

ראשיעוזרהיההאחרונותובשניםנוימאייר

םזה.פןרהלכוריאוגרף

v באלטתחרויות

ניושלהשנתיתהבאלטתחרותהתקיימהביוני

בשםצ'כיתרקדניתזכתהזהבבמדלייתיורק.

 Barbora (קוהןאוטקןבהברבןרה
Kohoutkova ( טטיאנהכסףובמדליית

מאוקראינה. ) Tatiana Jouravel (יןראבל

היןכסףבמדליןתשזכוהגבריםהרקדנים

סאלבייבןגנאדימבןלגריהדינבאיבאו

מרוסיה.

 20ביותתקייםפריסשלהבינלאומיתהתחרןת

אחרןותאריך . 1996בדצמבר-4ובנובמבר

- 45222874בטל'ש.ז.באוקטובר 15להרשמה
 . 0033-1-45226024פקסאן 0033-1

מתקיימןתהבינלאןמיןתהבאלטתחרויות

מספרלהלו .שנהמדיקבועבתאריךכללבדרך

ןתאריכיהו:תחרןיות

-הוואנה,קובהאלונזו,אליסיהש IIע.תחרות
מאי-יןני

יןני-יןרקניו.תחרות

יולי-בולגריהוארנה,.תחרות

-אוקראינהבקייב,ליפארסרג'ש IIעתחרןת •
אןקטובר

דצמבר-נובמבר-פריס.תחרות

בסנטהבינלאומית.התחרות

םדצמבר-פטרבןרג
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 ~וI iשן inום Iשןחiום Iשן
למגמהןהתקבלתינבחנתילאמנןיןת,התיכןן

מלבדמישהןלהיןתהיהיכןלןלאאיןהחדשה.

שלכאלהכמןיןתלגייסהיהשיכןלהילמרתה

ןמרץ,מסירןתהןמןר,חןששכנןע,כןח

אחדגגתחתלאסןףאפשרהיהלאשבלעדיהם

כלשןניםןאישיםיןצריםאחדקןרסןלמסגרת

לןאיהמפרי,דןריסגראהם,מרתהכמןכ,ך

דהאגנסלימןן,חןסהטיןדןר,אנטןניהןרסט,

מק-הלןקראסקי,מרגרטכןהן,רןברטמיל,

ןאןקןרייררןתיןריקן,ןינטר,אתלגיהי,

הטצ'ינסןן·

V" הולמרתה

מורה,מחנכת, ,) 1995-1901 (

וידידהמחדשתיועצת,

התקיימההילמרתהעםהאחרןנהפגישתי

שנפטרה.לפנימעטיםחןדשים ,' 95באןגןסט

בחדשןתןהתעניינהמאןשרתנראתההיא

דאגההביעהמישראל,שהבאתי

רצןןןביטאהבאזןרהמדיניןתמההתפתחןיןת

רןביןע"שןבאקדמיהבירןשליםןלבקרלשןב

היאהלאהיקרה",ייחסיהידידתהאתןלפגןש

לןי-אגרןן.חסיה

אר,ןליג'ןהספרבביתןלהיפגשלשןבנדברנן

עדשלןהאמנןתיתהמנהלתהיתהשהיא

לפניאבל ,-1985באקטיביתמפעילןתשפרשה

אןשפזהןנפלה,נכשלההילמרתהשהספקנן

 . 94בגילנפטרה,ןשםחןליםבבית

היתההיאהעשרים,בשנןתדרכהראשיתמאז

לעןדדכדיבארה"ב.למחןלהחינןךחלןצת

מזמינההיתההמןדרני,המחןלאתןלחזק

קיץבקןרסילהשתתףחשןביםיןצריםאמנים

מארגנתשהיתהמחןל,שלןפסטיבלים

ביתאתיסדההיא-1934בשןנןת.במכללןת

ןרמןנט,מדינתבנינגטןן,במכללתלמחןלהספר

ראשןןאתשםניהלהשנהאןתהשלןבקיץ

למחןל.הפסטיבלים

הספרביתאתיסדההילמרתה 1948בשנת

ייפסטיבלןאתקןנטיקטמכללתשללמחןל

בשנתשעברהמפןרסם,האמריקאי"המחןל

בצפןןדיןקע"שלאןניברסיטהדרןמה, 1978

קרןלינה.

המןריםלחברהילמרתההצטרפה 1930בשנת

נין-יןרק,ברסיטתניאןשללמחןלהספרבבית

ניהלהןלבסןףכמןרההתחילההיאאז.שנןסד

שללמחןללמחלקהשעברהלפניהמןסד.את

מגמהיסדההיא ,-1951בג'ןליאר,ןהספרבית

במחןלשניאקדמיתןארקבלתלקראת

האןניברסיטה.במסגרת

יןצריםקיץמדיהתכנסןבנינגטןןבמכללת

אןןירהןנןצרהןסטןדנטים,למחןלןמןרים

תקןפהאןתהשלהמחןלאמנישגדןלייצירתית

למחןלהקהלןלחינןךפןרהליצירהניצלן

למיטבשהפכןמהיצירןתאחדןתהחדש.

נןצרןהמןדרניהמחןלשלהקלאסיקה

ביניהןשנים,באןתןבבנינגטןן

" Letter to the World" ,"El Penitente " 
מרתהמאת " American Document "-ן

עבןדןתהןלם;הניהמאת " Trend "גראהם;
סןקןלןבאנהןיידמן,צ'רלסלימןן,חןסהמאת

מאת " New Dance "ןהטרילןגיהןאחרים;

שלהטרילןגיהממחןלןתבאחדהמפרי.דןריס

בשנןתלהשתתףהזכןתבחלקינפלההמפרי

 .-1953בכשחןדשבג'ןליאר,ןלימןדי

 MARTHA HILLהולמרתה

אישיןתאחדכלמרשימים,היןהמןרים

נדרשןןהסטןדנטיםהיצירתיןת,בשיאמןשכת

פעמיםמאמצים.ןלהשקיעבאתגריםלעמןד

סבלנןתקשבת,אןזןהילאצלמצאנןרבןת

דלתלכןלם;פנאילההיהתמידלעזןר.ןנכןנןת

ליבה.סגןרגםןכךתמידפתןחההיתהמשרדה

ארצהעליתילימןדי,אתכשסיימתי ,-1954ב

התכתבנןאיתה.מכתביםבקשריןנשארתי

אתביקשתירבןתפעמיםהמקצןע.בענייני

-זןןאיכפתיתרגילהבלתיאישיןתשלעצתה
מחןלןאמניתפתןח,לבעםידע,מלאאדם

כך.כלדןפןיןצאת

רביםאקדמייםכבןדתןאריקיבלההילמרתה

כמנהלתמחליפתההארןכים.חייהבשנןת

לה:כתבהטןפז,מןריאלבג'ןליאר,ןאמנןתית

שעלינןידענןתמידג'ןליאר,ןרקדניייאנחנן,

לעסןק.בחרנןשבןמחןלתחןםבכללהצטיין

אתקיבלתןתמידמצןיניםשנהיהציפיתתמיד

המחןלפניאתןשינינןהתקדמנן ...מבןקשך

יןצרים,רןקדים,אנןןבעןלם.באמריקה

מחלקןתבראשעןמדיםלהקןת,מנהלים

איכזבנןשלאמקןןהאנימרתה, ...למחןל

אןתך·"

בליט:בןהמשןררשלמדבריןבציטןטאסיים

היללמרתהיןתראןפיינידברלךייאין

 ...בןתמיכהידיעלכשרןןלהאדירמיכןלתה
הנחישןתחןכמתה,למחןל,החינןךבתחןם

שניםעשרןתבמשךשנרתמן Iןהדמיןןשלה

בקידןםמכרעתהשפעהלההעניקןלמשימתה,

 a ". ...באמריקההטעםטןב
גלוקרינה

החלההילמרתהעםהשניםרבתידידןתי

הקיץקןרסהתקייםשםלןנדןן,ניןבעיירה

שלהשנתיהמפגשלמקןםשהפךיסדה,שהיא

אןתההכרתיבאמריקה.המןדרניהמחןלאנשי

לכןריאןגרפיםבתחרןתשןפטתששימשהשעה

 , 92ברחןב " Yב"-1948בשהתקיימהצעירים,
התיכןןהספרבביתשןבנפגשנןכךאחרןמיד

 .)-1948ב(נןסדבנין-יןרקלאמנןיןת

לגמרסמןךבאקראי,הילמרתהאתפגשתי

לאמנןיןת.בתיכןןהראשןנההלימןדיםשנת

ןמדןעשיעןריםמקבלתאניהיכןשאלההיא

הקיץ.בקןרסלןנדןןבניןנמצאתאיני

דמיאתלשלםיכןליםלאשהןריכששמעה

במכללהשליהקיןםהןצאןתןאתההןראה

שאטלפןביקשההיאהקןרס,שבןעןתבששת

כלשהן,רעיןןבדעתהתעלהןאןליבערגאליה

אןטןבןסעלעליתילמחרתהיה.בדיןקןכך

שיעןריםשלנשכחבלתילקיץאןתישהביא

סןפיהמפרי,דןריסעםרגיליםבלתיןחזרןת

ןןדדייןןידהןרסט,לןאידאדלי,ג'ייןמסלאן,

מזלישהתמזלןיןצריםמןריםאחרים,ןרבים

במחיצתם.לעבןד

שללהתערבןתההןדןתשקיבלתיהמלגה

ןחייבהלימןדמשכראןתיפטרההילמרתה

חזרןתבשעתתאןרןכעןזרתלשמשאןתי

היןצריםמגדןליכמהשללהקןתשלןמןפעים

בהןהןפעתישלאאז,המןדרניהמחןלשל

רגילה,בלתילימןדיתחןןיההיתהזאתבעצמי.

שניםהיל.למרתהתןדהאסירתאניהיןםןעד

צעירים,ביןצריםלתמןךהמשיכההיארבןת

כשרןנןתיהם.אתלגלןתמיןחדחןשלהשהיה

 Hunterב"שליהראשןנההלימןדיםבשנת
College " ,טלפןןמהילקיבלתיבנין-יןרק

המגמהייסןדעלליבישרההיאשבןנרגש,

בןגרימעמיתיכרביםבג'ןליארד.למחןל
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למחולאזוןיאולפו
סהיודןעמק
אזוריתמועצהאירזהדהוטלבהנהלתה

הירזןעמק

למחולאולפן
 15132היררןעמקר,נ,

 06-751838 ,טל

ולמבוגרים,לילזים,שעוריםמתקיימיםלמחולבאולפן

יב.'ועזא'מנתהמשתתפיםילזים
כמחול,חיצוניותבגרותלבחינותתלמיזותמגישיםאנו

שיטותבשתימלמזיםאנו-הבלטבמקצועות
• RAD בחינותנולל

וגנובה,.שיטת

מוזרני,רקוזמלמזיםאנונןנמו
גיאז,רפרטואר,אמפרוביזציה,יצירה,

פנטומימה,

THE REGIONAL 
SCHOOL OF DANCE 
JORDAN VALLEY 15132 
TEL: 06-751838 

המבונרים:חוניבמסנרת

יוגה,פלזנקרייז,בשיטתחוגיפפתקייפיפ

פזרחיוריקוזטאי-צ'י

המורים:חבר

צ'רניאק,גלינהפילק,פרינה-.בלט

אורן,הזה-פוזרני •אריבןפירבורובל,פריפ

בוטניענת-.ג'אזתורזיתי

ננרתיפזראורית-פלזנקרייז •רוזנטקיפיקי-.טאי-צ'י
הרשקוביץחן-פזרחי.ריקוזאור-יפאטתי-.יוגה

בפסנתר:מלווים

גלפןיפיפבקייב,אולגהרבינוביץ,גיטה

מקייפיפואנוויצירה,טזנאותפתקייפותבאולפן
הזפנות,ולפיבעמקהטזנא,קבוצתעפהופעות
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למחוללמוויסהשתלמויות
 1996/7תשנ"ז

שבעבארדרןם:אזןר

גייוםמזיהמחול,לאמנותעירונימרכז-זורבתעםבשיתוף

תל-אביבמרכז:אזןר
העיתיםביכורילמחולהמרכז-הקיבוציתהתנועהבריתעםבשיתוף
גייוםמזיאביב-יפו,תלועיריית

חיפהצפןן:אזןר

זייוםמזי

 ,קומפוזיציהאז,יג ,מוזרנימחולקלאסי,בלטהנושאים:ביו
מחול,להוראתמתוזיקה

שפירא,זניאלהפריזלנ,דאןסאליבורשטיין,אריההמורים:בין
גולזשלג-טאין,מירילאון,מילכהקול,סיקיחסון,מיכל

 02-738140והרשמה:לפרטים

~ 



Iת Iךש Wnת Iךש Wnת Iךש
שכלטיפןסים,מאןתםממש,בלןפרהיההןא

שלאהבטחןתבשלעליהםכןעסיםחבריהם

להםסןלחיםאבלכןבדן,שלאןחןבןתקןימן

המחשבתיתההברקההמקסים,החיןךבשל

בעל IIהמקצןעירמאי IIהשלןההתלהבןת

במחיראפילןלמפעלהנלהבהאישי,הקסם

השקר.

V' גארםקהרולף

הירחוןעורך

" Ballet International " 
לעולמושהלך

 23בןבחןרהחלשנהעשריםכמעטלפני
רןלףקלן.בעירהמחןלבתחןםשןנןתביןזמןת

ןדמיןן,מעןףבעלימאןתםהיהגארסקה

ןהחלטןת,לדיןניםלחכןתמסןגליםשאינם

אגןדה,לייסדבמקןם,ןבןמידמןכרחים,אלא

לאןרןלהןציאלערןךלהתחילמיזם,ליצןר

תמימהקצתאמןנהמתןךספר,אןעתכתב

איכשהןיימצאכברשהכסףנבזית,ןקצת

מעשה.לאחר

עלןןלשכפלגארסקהרןלףהתחיל-1977ב

ןבארצןתבגרמניההמחןלעלאינפןרמטיבי

תצןגהמןפעיןלארגןנןספןת,אירןפיןת

שנמניםכאלהביניהםצעירים,לכןריאןגרפים

בתחןםביןתרןהפןרייםהידןעיםעםהיןם

לינקה,סןזנהכמןבגרמניה,החדשהמחןל

 .ןאחריםהןרןןאתקריסטינההןפמן,ריינהילד

ערןךמצןין,ירחןןהתפתחהצנןעמהעלןן

אתמןשךגראפיעיצןבעםמןדרניתבצןרה

 " Balletבשםרחב,ןאןפקהעין
" International . בכתבשחסרמהכלבןהיה

ימים,אןתםשלמחןללענייניהגרמניהעת

קלןשלהמחןלארכיןןאישלאןרשהןציא

לעןלמןהןאגםהלך(שאגב,פטרסקןרט

 IIמתחרה IIהשבכןתרתהבינלאןמיןתהשנה).

מכלידיעןתבןהיןבכדי:הןזכרהלאהצעיר

העתכתבןאנגלית.גרמניתנכתבןהןאהעןלם

ROLF ,ו"ג.לטגרט ,צ'.לום ,גארסקהרו.לף GARSKE 

אבללהצלחה,ןזכהייחןדיהיהגאךסקהשל

העלןיןתאתכיסןלאןהמןדעןתהמינןיים

גירעןנןת.צברןהןא

שלןהעיתןןאתלקייםגארסקההצליחאיך

כשלןשלפנישנמכרעדשנה,עשריםכמעט

ןהמכןבדת,הגדןלהפרידריךלהןצאתשנים

משלםהיהלאהןאלאיש.התבררלאמעןלם

התחלפןהטכנייםהמערכתןעןבדילכןתבים

שןב .משכןרןתחייבנשארלהםגםכילבקרים,

הייחןדיהמפעלעלרגלפשיטתאיימהןשןב

אגןדהמייסדגארסקההיהפעםמדיהזה.

לגייסמצליחןשןבנןסףהןצאהביתאןחדשה

מנין.יןדעהשדרקכספים,

ןלעןלםלישראלחםיחסהיהגארסקהלרןלף

מזמיןהיהבשנהפעםןלפחןתשלנן,הריקןד

שהייתי(דןמני,בישראלהנעשהעלרשימה

גםהןא .שלן)הראשןניםהזריםהכתביםאחד

בנןשאהגדןלהבינלאןמיבכינןסבארץ,ביקר

 .-1979בבירןשליםשהתקיים , IIבמחןל"התנ"ך

ספריהןצאתהיהשלןהחשןביםהמפעליםבין

היההןאמעןלים.היןשהןציאןהספריםמחןל,

ב-באןש,פינהעלספרלאןרשהןציאהראשןן

חשןביםספריםביןזמתןיצאןןאחרין , 1979

מאנן.ןאןןהאנסיןסקןרטעלגם

דידיןןיממכריןלרביםבא , 43בגילמןתן,

הפרטייםחייןאתבקנאןתשמרהןא .כהפתעה

מהאןפק.נעלםממשבאיידסןכשחלהלעצמן,

לייחסישאןלישלןהירחןןשלהמכירהאת

גםאלאצפןיה,רגלפשיטתלעןדרקלא

לאהאיןמהשממחלתןידעשגארסקהלעןבדה

בחיים.יןצאים

המקסיםןהבלןפרהפנטזיןנראחריןהשאירכך

ממש.שלמפעל

~ 
ג.מ.
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V' תחרות

ארבטובהמוה

לבאלט

שםעלהתחרןתאתהמארגנתהעמןתההנהלת

התחרןתאתלקייםהחליטהארבטןבהמיה

תתקייםהבאהןהתחרןתבלב,דלשנתייםאחת

ספרבתישלמןפעאןלם . 1997בשנתרק

דללסןזןבאןלםבמאיהתקייםלבאלט

,ביתיליןתלמההתיכןןהספרביתבהשתתפןת

לאמנןתהמרכזשבע,מבארבת-דןרהספר

עלהאקדמיהידשעלהתיכןןטבעןן,מקרית

חיפהלבאלטהסטןדיןבירןשלים,רןביןשם

 .תקןןהשבפתחקןפמןמריםשלןהסטןדין

~ 
פתח-תקווה ,קופמןמר'םס"'הב

 "ק'שוטוןיידמתוךבמחו.לכג.ל'א.לה



אפרתיוכשה
ישראלפרסתנרך



ןשן~ nםI nןש nםI nןש
t/ ישראליתיצירה

בפסטיבל

הבינלאומי

למחולהעשירי

מודרני

לימון

חוסהע"ש

במקסיקו

מודרנילמחולהעשיריהבינלאומיהפסטיבל

השנהבאפרילהתקייםלימוןחוזהשםעל

במחוזקוליאקן,לימון,חוזהשלהולדתובעיר

שבמקסיקו.סינאלואה

לחילמחילקוליאקןפסטיבלהולך-1986מ

אמריקה,מדרוםממקסיקו,קבוצותומזמין

המחולבהאדרתחלקלקחתומקנדהב"מארה

השנה .לימוןשללעשייתוהצדעהתוךהמודרני

גםהוזמנה-לפסטיבלהעשורבחגיגות-

שגרירותאלפנתההפסטיבלהנהלתישראל.

התרבותיחסיבמסגרתבמקסיקו,ישראל

אתוהזמינה ,לישראלמקסיקוביןהקיימים

ללהקתעבודהליצוראלהשורותכותב

פתיחתלערבהמקומית,דאנסהסינאלואה

ייזכרונות"שלוהיצירהאתולהעלותהפסטיבל,

סדנתבביצועקופיטמן)מרקשל(למוסיקה

 .המודרניתהמחול

המקומיתהלהקהעבורשיצרתיהיצירה

של(למוסיקה "וירטואליסוריאליזםיינקראת

קדם)יסמיןשלותפאורהתלבושות ,אבניצבי

על ,"הומוקינהיי :חלקיםמשלושהבנויהוהיא

ייהראירובוט,דמויימתוכנתיםאדםבני

סוריאליסטיים,חלומותקטעיעלהשבור",

ארוכותתולעיםעםוירטואליים",ו"חזיונות

אחרות,יםוחיותסרטניםבראשן,שפנסים

כלובתוךגבר jגב;ךאשה-אשהשלודמויות

ענק,בדמתוךמציציםראשיםשלושהאלה

 .בחללפסליםויוצרהרקדניםסביבשנע

עלכתבהאלכסנדרומרטינזג'ורג'ינה

 :" Noreste "בעיתוןוירטואלי"ייסוריאליזם
ערכי.באופןהופיעהדאנסהסינאלואה"להקת

דימוייםגיליתיוירטואלי'סוריאליזם'במחול

הרבהקורהשלאדברומרעננים,שגרתייםלא

קדםמשההאחרונות.בשניםמחולבמופעי

ואתנשמתואתרעיונותיו,אתלרקדניםהנחיל

מעולהביכולתאלהרעיונותביצעווהםדמיונו,

והפרובוקטיביותהחדותלתנועותובהתמסרות

הציבשהמחולהסוריאליסטייםולחזיונות

ניסובוהקטעבמיוחדבלטבפניהם.

אםמחדשלבדוקהאילמיםהמונואידים

תחושהשלהםהמכונהבגופותקיימת

מלבדכלשהי,תחושהאומוסיקלית

חוזהשםעלכיכרבחנוכתנפתחהפסטיבל

זוטאפסטיבלהתקיימוהצהרייםאחרלימון.

האינדיאניםשלרחובריקודיותהלוכת

 ,הספרדימהמחולהושפעושלאהמקסיקנים,

ערבלפנותאותנטיות.ססגוניותבתלבושות

באכסדרתקולקטיביתתערוכהנפתחה

מחולייבנושאהמופעים,נערכובוהתיאטרון

גםנבחרולתערוכה .הפלסטית"באמנות

 ."ו"לינוליאוםעץ"ייחיתוכי-מיצירותישתיים

צורךכמובןאיןלימוןחוזההכוריאוגרףעל

כמהזאתבכלישאך ,הדיבוראתלהרחיב

שלההיסטוריהבספריעליונכתבושלאמלים

כאן.לומרברצוננוואותןהמחול,

להיותכללהתכווןלאלימוןיורקלניוכשהגיע

אחרישניםסיפרהוא ,וכוריאוגרףרקדן

הרלנדשלמודרנימחולמופעאבלהאירוע,

הגרמניהיוצרמבית ,קרוייצברג

מחשמלתהתנסותלוהעניקאקספרסיוניסטי,

לימוןחוזהמתארכךחייו.מהלךאתששינתה

כמעטהמס,ןעלהייכאשר :ההיאהחוויהאת

הרגעהיהזה .נפלאיםהיוהרקדניםמתתי.

עליהשפיעואלהרקדנים .מחדשנולדתישבו

אלוהים, ...כךכל

לנערהאמרתי

 ,בחברתישהיתה

כלהייתיאיפה

מההריזהחיי?

רציתישתמיד

לארקלעשות,

השאר .ידעתי"

 ....ידוע

קוליאקןפסטיבל

לאחדהפך

המחולמפייסטות

שלהגדולות

שותפים .מקסיקו

ארגוניכלבו

ויזמיםהתרבות

ובמסגרתופרטיים

הפסטיבליוזם .למחולמקסיקופרסמוענק

מאסטרוהואהקמתומאזהאמנותיומנהלו

רבאיש- ) Hector Chavez (שבזהקטור
 ,רקדן ,במקסיקוהאמנותבתחוםפעלים
האקדמיהמנהלוהיוםכוריאוגרףשחקן,

 .בקוליאקןלמחול

המודרניתהמחוללהקתאתהקיםשבזהקטור

האמנותיכמנהלהומכהןדאנסהסינאלואה

להקההקיםכןוכמו ,הביתוככוריאוגרף

שתי . Taa-Yilerumבשםמקומיתאתנית

וארה"במקסיקורחביבכלמופיעותהלהקות

מיצירותיו.ברבות

סונאלואהלהקתהופיעההפתיחהבערב

לאחור"הנושפתהרוחיי-יצירותבשתידאנסה

)" El Reverso del Viento "( בכוריאוגרפיה

ריינה ."רטואליויו"סוריאליזם ,רומרורוזהשל

כתבה ," Noreste "שלהמחולמבקרתאלנה,

רומרורוזהשלייבכוריאוגרפיהזה:ערבעל

הפלסטיות .החשוביםהםהרקדנים

מגווןיצרוהשוטפתוהתנועההכוריאוגרפית

אתמזמיןקדםמשהשלהריקודלעין.נעים

כוריאוגרפיהשלהתנסותלחוותהרקדנים

יכולתהלהקההפגינהזהבריקוד .מודרנית

מחולשלבריקודגםוביטחוןממשיתריקוד

 .היוםעדשידעהמהמכלכךכלשונה

זציהיוהסינכרונהאלמנטיםביןההרמוניה

קואןרדינציהשלגבוההרמהמהרקדניםדרשו

וביצוע".

היתהבפסטיבלהמרכזייםהמופעיםבין

שוןא-ייחזיונות Tablasלהקתשלהתןכנית

להקתשלאוקסיס"שלייהסודעדן",גןשל

 Danzabiertaקבוצתשלןתוכניתדלפוס
מקובה.

והיא "גופניייתיאטרוןלהקתהיאטאבלס

טווהבבסגנוןמעולהתנועהתיאטרוןהדגימה

 ,מעולהמקצועיתלהקההיאדלפוסהיפני.

במקסיקושפועלת ,במקסיקוהטובותאחת

קיבלההיאהיווסדהבשנתכבר .-1992מסיטי

בפרסזכתה-1993ובלמחולהלאומיהפרסאת

הנערכתשנתיתכוריאוגרפיתבתחרותהראשון

הופיעהאיתההיצירהסיטי.במקסיקו

עלשבנויה ,ילדיםתוכניתהיאהשנהבפסטיבל

עםפראגשלהשחור"ייהתיאטרוןבסיס

הקובניתהמחולקבוצתקומיים.אלמנטים

הכןריאוגרפיהבתחרות-1989בהשתתפה

חלקנטלהומאזביפןסאיטאמההבינלאומית

בלונדון ,בקולומביהבאקוואדןר,בפסטיבלים

(בפסטיבלבברצלונההלטיני),(בפסטיבל

האמנותיתהמנהלתבהמבורג.והשנהגרייגר)

 Marianela (בואןמריאנלההקבוצהשל
Boan ( סולו.קטעיבמספרבפסטיבלהופיעה

ויכולתהומרגשתדרמטיתהיתההופעתה

מצביםביצירתבמיוחדבלטההתנועתית

קומיים.

ם
קדם*משה

רקדהרחוקבעברכוריאוגרף.הואהכותב *

במקסיקוממושכותתקופותשההבענבל,

ובאוסטרליה.
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 ר\~(}'ילפ\ Iא
 ~ארנוויהודית-אומנותיתמנהלת ~

 "ליבואילנה-לבנרותמחולמנמתמרנזת

~ 
נהועינב-סדנהמרנזת

וואבנזאב-אדמיניסטרטיבימנהל
 25130הנלילמעלה ,נ,דנעתוו,קיבוץ

-r 04-9859852פקס, , 04-9858437טל,
המיריםיצייתהנלמדיםהמז::וציעית

פראוחנקהברסלב,.איריסקלאסיבאלט
זאבלאירנה,דורנבוסליו'אננ ,פיודורוברנקוא

בו-בסט,אורליאורני,עדהשפירא,רחל ,חסוו.מינלמודרנימחול
שייביץמינלנליף,אילנה

ברסלב.איריסג/אזמחול

שייביץמינל ,ווארניהודיתנוט,הס.איהקומפוזיציה
הסנוטאיה ,וומנדלסמרתהארנוו,.יהודיתתנועה

הסנוט.איהתנועהכתב

הקיבוציתהמחוללהקת.רקדנירפרטואר
פסח.ליאורפלדנקרייז

זילברשטייוליטו ,סיחוווריס.בהקשהוכלימוסיקה
ליבואילנהפרלשטייו,.טליההמחולתולדות
חפץ.יעקבפלסטיתאמנות

~ 

 .....ילריסלומזים~אן'פן
 \ד\זיי(''~ 01

 וJ/,,,'ץב~לד\זו.י \
'נמגמJוקיימתרב, "מחולסדנתפועלתהאולפןבמסגרת
מקצועי,לריקודכהכנההשבועימותכלבמשן

במחול,קודםלימודלאחרשלושאולשנתיים,המחוללסדנתתלמידיםמתקבלים
אבשלום,גליתלשדנוריתהאולפן:מזכירות

6JP'97'3 
לוחמלוהנועתלפרהסתני

 : Iתיאטרומוסיקה,קלאסי,בלטמוזרני,מחול
ת Iמום'קלושמ'עהקצב

מךחבשת Iתפ

• I צI עצמוהבעהךת'ותI ת

ת Iגופנמוךעות •

• I צI נכונהבה

ה Iנצ Iקואוךך •

ה Iצ Iקומפוז •

ת Iךת Iצ I.הבעה

תל-אביבתריייע

יצירתימחרלמרדרנייבלסקלאסייבלס

יביותרהגבוההברמהותנועהמחוללימודיהמאפשרלמחולהספרבית
לכישוריהם.בהתאםהתלמידיםיכולתאתומפתח

ג'אז-לילדיםיצירתימחול-מודרנימחול-קלאסיבלט
פלדנקרייז-תיפוף-בטןריקודי-אפריקאימחול-קפוארה
אימפרוביזציהסדנת-תנועהסדנת-אייקדו

 18מגילובוגרים 8- 7גילאיונוערילדים •
למקצועייםבוקרשיעורי •
צבאאחרילרקדנים"מוזע"-ת"אמחולתיאסרוןלהקת •

מקומות)מספרנותרועדיין(למעונינים
מוריםהשתלמויות •

מוריםצוותבהדרכתהעיתיםבכוריבביתלומדיםתלמידיםמאות
וממוזגים,מקצועייםריקודאולמותבמרכזביותר,מיומןמוסיקאליםומלווים
וקפיסריהמקלחות

הנחהת"אלתשבי *
למשרד 20.00-15.00השעותביןלפנותאפשרנוספיםלפרסים *

ה Wמגי Iפי

~ 
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 ~ Iןש n וI ri1ןש n וI ri1ןש
אתלצנןהצליחןלאהתקרהןמאןןררי ,נסבל

שיריםנקראןהשניבחלקהרןתח.המרתף

 .יקריםסןטיםהאחרןןמספרןבעיקר ,נןספים

נןסףעיבןדהיההמרגשיםהקטעיםאחד

עידןשליצירתןפרידןאט- IIיקנטליסה IIל

בר-אןןתמירןשלשלןמשןתףןבביצןעתדמןר

 .'נןביץ'צחייםשלשירהבליןןי

ריקים"Jר Iל vlnי"מ

המשוררשללזכרוערב

לסקליחזיהמחולומבקר

חזישללזכרןערבהתקיים 1996באןגןסט-1ב

המהבילבחניןן ,שעברהבשנהשנפטרלסקלי,

מבקרמשןרר,היהלסקליאביב.תלצןןתאשל

הןאןכךהזה,הסדרלפי-מחןלןיןצרמחןל

דןריהמלחיןהערב.מעצביבעיניגםנתפס

שלמלןתיןלמבןלקןלעןתמנגינןתיצרפרנס

שכתבאלההאחרןנים,לשיריםןבעיקר ,לסקלי

ןלמקןרבין.לןמראשהידןעמןתןלקראת

עידןלשם,אילןדניאלי,ענתהכןריאןגרפים

אינטימיים,מחןלןתתרמןנהריןןאןהדתדמןר

היחןדיים.לשיריןשהןתאמהתנןעתיתבשפה

-המקןםמבחירתמאןשרבןןדאיהיהלסקלי
כהה,תאןרהןזיעה,חןםאספלט,

מדייפןתלאמאןלתרןת,במןתאקספרסיבית,

שלקבינההיתהמהןאחת .מדימכןערןתןלא

היהזה .מנןףנןשאתסמי-טריילרמשאית

בןשהתרחש ,תזזיתאחןז(אןרבני)עירןנימןפע

לבמןתהחלןקהבמןת.מספרעלזמנית

 ,לסקלישלחייןלמהלכיגםבעקיפיןהתייחסה
אביבתלביןבישראלזמנןאתשחילק

ןאמסטרדם,האגביןןבהןלנד ,ןגבעתיים

אףלפספסלאכדילבמהמבמהנדדןהקהל

 .מהפאזלחלק

טןביסיןנתן-מההתחלההתחילןהערביןצרי

בעלןןהנערלסקלייחזקאלשכתבקטעקרא

זקהייםןאסתילאןריצחק ,"ברנר"הספרבית

חיבןרהראשןנים,ספריןשנימתןךקראן

עדיןמחןליצרהדניאליענתןהאצבע.ןחיסןר

יצירתהאתתנןעתיתמבחינהשהזכירןיפה,

מרקדנישלןשהכךאחר . IIאןקטןבר IIהנןגה

ןקלרתמירנירעזמי,(סהרבת-שבעאנסמבל

קשןחמחןלבקטעהןפיעןברטייה)לןק

ןשירהמגלסערשללכןריאןגרפיהןדיסהרמןני,

המלאך IIהשירפיעלאבן-אןר,עדישל

לסקלי.של IIיןסיהמקןרקע

היןייהעיר"בעיתןןלסקלישלהמחןלביקןרןת

ןצמןדןתקןלחבלהטכתןבןתאישיןת,תמיד

היהמחברן.שלהמסקרנתההסתכלןתלזןןית

יכןלנןקריאתןשאחריהמןסףהערךתמידלהן

חסךלאהןא .חשבתי"לאזהעל ,ייןןאןלןמר

כמןשאהב,מןפעיםשלבמקרהבשבחים

מחןלכ"יצירתשתיארנהריןשליימבןל"

בןטהלשןןלנקןטגםהיהיכןלאךגאןנית",

במהרהלאשבןןדאירקדניםןישןמןשחזת,

אתאביגלשןשקראהלזכרןבערבלן.סלחן

 .במלןאה ) 1988 (חמןרים" IIעלשלןהביקןרת

השמיכןתשלהחמןרילמשאבהנצמדלסקלי

ןהפךןבן-גל,דרןראיתםשנשאןהמקןפלןת

בביקןרת,החןזרלאלמנטהחמןרדימןיאת

חברתאזזנדברג,אסתרמבט.כנקןדתכמעס

ניאן-ביקןרתקראה ,ייהעיר"מערכת

מהשתלסןתהפחדעללסקלישלז'ןרנליססית

החלחלהתחןשתןדןמיהם.טבעןל"יימןצרי

פןתח ,תימהןןמןכה ,הכןתבכאשרגןברת

 IIבלןקןרדןן"שלקפןאתחליףשלאריזה

 ,לןיקאריןהראשןןבחלקהןפיעןעןד ...ןמןצא

אלכסנדרשרןןבן-זאב,דןרישימקן,דליה

 .שיריןמתןךבקריאהאלקבץןרןנית

הראשןןהחלקאתסיימןמחןלקסעישני

קסעיצרהאריאלירןיסל .הערבשלןהמרתק

השירפיעלןבןבהלרקדניתנרסיבימחןל

II ."בעלשתןקףכנןשהמתפקדתהבןבההנןשים

הרקדניתידיעלמגןלםהחןבןבעלחןב,

 ,השניהמחןלקסע .הבןבהאתשמפעילה

II "ההןפעההיהלשם,אילןשליקנסליסה

ששימשההמשאיתשלהקבינהעלהראשןנה

למחןלעיבדנפלא,רקדןלשם, .הבימןתכאחת

באןפןהמתייחסיםלסקלישלמשיריןאחדאת

כתיבתבזמןגססממנה ,האיידסלמחלתברןר

כסהןרהבשירמתןארתהגסיסההאחרןן.ספרן

מצדןדקדנסיתןכרקןבהאחדמצדןמןשלמת

פןרחהןאאך ,יפהפהפרחהןאיקנסליסה .שני

הביצתיתבתןיסבןבגללצחנהמעלןתבביצןת

מןשבי"במלבב:לאריחןןגםעקןםצןמחהןא

 ,ליריןתביקנסליסןתהעמןסןתמשאיןת

יקרים).סןטים(מתןךמחרידןת"ריח,עקןמןת

לאאנשים,מעסלאעזבןההפסקהאחרי

בלתיהיהשהחןםמשןםאלאהשיעמןםמפאת

בע-שבתאנסמב:ו ,"כוסכהמקרקע 7א:והמיי

מג:וסער ,'כור

רמכתכרנ ,הטוובורו:-רווק:וומכ,עזסהר ,רקדנכם

דגוןכדג ,צכ:וום

 ,בןקרלפנןתלשתייםקרןבהסתייםהערב

תלעלהרבהשכתב ,לסקלישלהעירנןתשעןת

העריםאתןשחיאחרןתעריםןעלאביב

בתןכניתעןד .בידןשעלהגבןההכיבןןליןם

היהאפשרןבןברקןביץ'רןניתשלסרסהיה

ילסקלשלןהנעריןתהחןלמניןתבפניןלצפןת

ןרןחניאסןציאסיבישהיה ,לדיבןרןןלהאזין

 .ןברןרמדןיקתמידזאתןעם

המתקפהבגללדןןקאלסקליאתשיזכרןיש

ןעלעצמןעלשלןהפשרןתןחסרתהאכזרית

 "העירייתןןיבעהנרגן"יןמןייבמדןרהקןרא

גיליןנןתחןלקןביציאה .האחרןןשיריןןבספר

שלמןבהקשיןןקיבאקט ,חינם "העיריישל

ןןקיהשגרםבמתכןןןשלאאןליאך ,המקןמןן

אןלאןפנייםבדרך ,לדפדףלנןכחיםתןןיהעשל

האיש ,הזהלערבבסיבהןלהיזכר ,למכןנית

 .בהתכנסןתשחסר

36 



 96-97הלימודיםלוטנת

המחןל,מקצןעןתלכלבית-ספר
ןמבןגריםנןערילדים,הגילאים:לכל

ןהמסלןליםהרמןתןבכל

• 
מוניטיוובעלמובחרמוריםצוות

• 
בביםלחומשובחמסלולמקצועי,מסלול

ומופעיםמחולסדנאות

• 
למצטייניםמלגןת

למחןל NEW-YORKקרומטעם

המורים

הנילמדים:המחולומקצועות
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קלאסיבלט
ברידזה,אוטרפסטרנק,ואדםאילנה

שפראיילתר IIדשחזדוב,אירנה

ג-'אזמחול
ול,ןרינהבראוו,דויילמגובראוו,שמעוו

צרורסמדרוינטרפל,רשירו

מודרנימחול
ספיראמיכלקליף,אילנה

פלמנקו-ספרדימחול
אזולאינילי

סטפס
מילראבי

 04-8344662סל.והרשמהלפרסים
 3795ת,ד, , 04-8255067טלפקס: , 04-8344662טל.:חיפההספןרטהיכל
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שלוהשםמאסטר.-אמיתיבי-בויהיההואמרגוליו

הראשונהבפעם .החולצהעללוכתובהיה

יל,דהייתי .בהרלםאחתבסמטהאותוראיתי

 ,באהייתיבהתחלהאליו.להתקרביכולתילא

מהאתלעשותומנסההביתההולךרואה,

 • IIליעזרעצמוהואכךאחר ,שראיתי

וירומאת

עםאוריגינלגטודנסהברייקלהקת ~

הגיעה IIJam on the Groove "המופע ..........
ברייקהזהלמחולקראולאמעולם IIלירושלים.

שפירושובימה(שםוויגלסליאמרדאנס",

באמת IIדנס.הברייקתרבותמחלוצירוטט),

היפ-הופ,מוסיקתישהיפ-הופ.לזהקוראים

צורתייחודי,לבושלז'אנר,מיוחדותמלים

טייגרפהשםאתשקיבלוהציוריםוגםדיבור

תרבות".לאותהשייכים

II היפ-לרקודכדירחובותסוגריםהיובהרלם

("הבלתיהשחורדה-אינקרדיבלמספר ,הופ"

אוסאקלומי),אדסולההאמיתיששמו ,"ייאמן

II סוגריםבלוק,תופסיםבאים,היוהחב'רה

שלערמותמביאיםהצדדים,משניאותו

חשובהכימתחילה.היתהוהמסיבהרמקולים

 .יי"'גהדיהיה

עומדשבמרכזהאמריקאיתתרבותזוהיפ-הופ

כ-מזהצומחתהיא .אותוהמייחדוכלהיחיד

כהרלםתרבותיעונישלברובעיםשנה 26

מיסדושתושביהםיורק,בניווברונקס

 .ההישרדותממאבקכחלקריגוששלתחרויות

 ,רגשותיהםהישרדותהיתההראשונההתוצאה

שלהם. IIאני IIהוחיזוקהעצמיהכבודהעלאת

,בסמטאותספרבתיבחצרותבהמש,ך

ושכלולבנייהתהליךהחלציבוריים,ובשטחים

וירטואוזיותשלבשיאיםשהתבטאעצמי,

בתיאוםמרשימהקצביתמחוליתבהתעמלות

מוסיקהצמחהבמקבילמוסיקה.עםמלא

פיעלויותריותרתזזיתיתשהפכהחדשה

וכןהתחרות,בדרישותהמתמדתהעלייה

עממייםקירוציוריפיוטשירה,חשיבה,

היהמהלישתיארמומחהלתמונהנכנסכאן

התקליטיםאתתופסהיההוא .ג'ייהדיעושה

ומסובבמנגינותבהםחורצתהמחטבעוד

למכונהמניחהנגינה,כדיתוךלאחוראותם

אחורהלסירוגיןוכךקדימה,שובלהניעם

איבדההמכונה .חדשמקצבשנוצרעדוקדימה

הדישללאצבעותיוהתקליטעלהשליטהאת

 .נשמהעםנגינהלכליהפךוהתקליטג'יי

אחדפטיפון-המערכותהשתכללויותרמאוחר

היהאפשרהבקרהכפתורובעזרתמנגןהיה

קטעיםמשמיעהיהשהואמהאללצרף

עלזמניתבומנוגניםשהיואחריםמתקליטים

שואי Iני Iנפסט "י[ Iג Iאוו"גטו
יורקבניו,דווקאייאמןלאבאופן .חדשים

שללמסריםמצוקהנוערהגיעהברוטלית

ושכלולפיתוחהנצחית:היווניתהפילוסופיה

 .הפרטשלהמיוחדות

שלמה .ראפקוראיםלזהפטיפונים.עוד

לי,סיפרעכשווית,למוסיקהמומחה ,ליפשיץ

מהתקליטיםבמקרה,נולדההראפשתופעת

כי ,העוניבשכונותלהשמיעשנהגוהסרוטים

התפתחה IIסרוטה IIההמוסיקה .שהיהמהזה

חייםולהפיחהמלאכותיאתלכבושרצוןמתוך

אתשתאםהכרתיתתתהליךסבילה,במכונה

 .לחופשהרחובנערישלהמאבקרוח

II בשנותבברונקסאחותיעםלגורעברתי

ששמו , IIאגדתי II (פייבלמספרהשמונים",

חורחה-פורטוריקנימוצאעלרומזהאמיתי

מהמם ) b-boy (בי-בויפגשתישם II ,פאבון)

אצלנושהיהממהאחריםדבריםוראיתי

היאוגםאותילימדאחותישלחברבהרלם.

היכולותעםלשכונהיצאתיואזלי,עזרה

הייתימיוח,דמשהוליהיה .שרכשתיהחדשות

לימדתישלאעדאותילנצחיכלולאבי-בוי.

 ."אותילימדשהבי-בוימהאותם

II דה-מספר ,"כךהזההסגנוןהתפתחבהרלם

אתמציבהיהג'יישהדי"אחריאינקרדיבל,

ה'החבר ,מוסיקהלהשמיעומתחילהמערכת

מתחילהיהלאאחדאףאבלמתקבציםהיו

אתפותחהיהג'ייהדיאזלפשל.פחדולרקוד.

בקצבולשירלקרואומתחילהמיקרופון

לכאן,בואהופהישם,אתה ,הופ'הי :המנגינה

 ...למעגלכנס ,בויהופמיגימיגיתה,תה,הי
זהאתזהלימדנו .' ...כברבואיכולת,תראה

היהלא ,כסףבזההיהלאביחד.מאודלהיות

ראינוכךאחר .יחדהרבהרקהיה ,מסחור

והתקרבנורעיונותועודעודמביאיםשהילדים

 ."מהביחדחלקהפכוהם .אליהם

אוריגינלגטואמנימספריםהשמונים,בשנות

מסלנג,ונקייהאינטליגנטיתבהירה,באנגלית

ברובעיםנמוךכלכליממעמדנוערבניעסקו

מיניצחבהןבתחרויותיורקניושלהקשים

הפיסיבתחוםרקלאמיוחדת,יכולתשהפגין

ההיפ-נולדכךהרגשי.הביטויבתחוםגםאלא

רגשותלתארהנערשל"היכולת ,האותנטיהופ

היןלתחרןיןתשקדמהבתקןפה" :וויגלס ."ועדהעםקבליריבמולנאבקכשהואגם

ברןנקס ,קווינסהרלם,שלהחבןרןתביןקרבות

המיוחדיםביןהתחרויותכשהחלןוברןקלין.

 . IIחלקבהןלקחונשיםגםוהרלםברונקסשל

גםלהתפתחהחלהחדש,המחןלדרךאז,

ולתארסיפוריםלספרוהיכולתהמיןחדהלבוש

 , IIהאלימותמשכהאותי II .אנושייםמצבים

ו-קשוחאותה"שיחקתיסוויפט.קןמספר

cool . ידעתילאבעצםאבלבי-בוי,שאניחשבו
ולהתאמןהריקודאתללמודהתחלתיהרבה.

 .האגדיספדהטיטןאתפגשתיאזעשרמגיל

היתהבתחרויות.שניצחונשיםהיו" :פייבל

שלחבורהשהנהיגהאחתמקסיקניתנערה

 .גברים"
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משהוקרההשמוניסבשנותאבל 1Iוויגלס:

הפכואותן,הרסהלתקשורתהפריצה-לנשיס

בצורהאןתןוצילמותקשורתילגימיקאותן

מיניניצולשלמכשירהיתההמצלמהזולה,

אבלבכולנופגעזהשלהן.ליכןלתראיבמקןס

מכלמהחבןרותלהתרחקגרסזהרבותלנשיס

יותרהפךשלנןהמחולעיןלמראיתוכל,

הןהבנותכיעין,למראיתרקאבלשוביניסטי,

תיאןרשלהפןכלאתלהיפ-הופשהחדירו

 ./נןתרוזהסיפוריס,וסיפוררגשןת

השתמשואחריס,מחולותיצרונשיס"פייבל:

והעבירו ,אהבהשיריעלבמחולות ,דנסבאיזי

 !'תקןוהמעוררימסריס

לכבושאיימההתקשןרת 1Iדה-אינקרדיבל:

אתמאיתנןלקחתרצןהס ,כלילאןתנו

לקחוהסברחןב,אותנוןלהשאירהצעדיס

מוללרקודאןתנובמקוסאחריססיאנש

איתס,לעבןדנןחלהסשהיהכאלה ,המצלמות

והיושלנוהתרבותאתהכירולאאלהאבל

 !'שטחיתבצןרהלעבודמןכניס

חטפופןפןלרייסבידוראמני 1Iןויגלס:

שביצעןהאנשיסאתלאאבל ,שלנןאלמנטיס

מכאןאחתתנועהמאיתנולקחו-אןתס

שלנוהחייסשאלה ,אןתנואבלמשס,ןאחרת

כאבזהלרחןב.חזרהזרקן ,שלנןהתרבותוזו

זאתלבצעיוכללאלעולסאחדאףלנו,

צריכיסהסזהאתרןציסהסואס ,כמןתנו

 !'איתנןולעבודלנןלהקשיבאלינן,לבןא

1I 1 ,פייבלמספר ,התשעיס/בשנותI התחלנו

במהעלשלנןהיכולתאתןלהפגיןלהתקבץ

אןריגינל,גטו-הלהקהנןלדהוכךמשןתפת

 Ja.m on the 'שלה,הראשןנהןההפקה
Groove ', שלגר'!היתה

מאבקשלתןצרהיאההיפ-הופתרבות

אתשהןביל ,אכזרבעןלסאותנטיהישרדןת

שפןרץאנושילעומקקיומסעלהנאבקיס

עסאותסראיתיברןך,דווקאהחוצה

" 1IJam on the Groove ישראלבפסטיבל
כוריאוגרפיסהסשלגר,בהחלטןזה ,בירושליס

שלארטילריהעסמופע,לבנןתשיודעיס

ראןימסרשלעמוקהמבארהעוליסרעיןנות

דברןברןטליןתיפהדברזהשטןב-להערצה

והרסני.מכןערארןךלטןוחאבללרגעמסעיר

להגיעשכדיומביניסהטובאלשןאפיסהס

עלהואמאבקסלהשתפר,הזמןכלצריךאלין

סיהנש ,שלהסהמחולכבןדעל ,האדסכבןד

עלבמלאכה,העוסקיסהשטחאנשישלהס,

-הבמהעלמתנפציסהסהתרבןת.כבןד
מתפתליס ,הגבעלונוחתיסבאןןירקופציס

דיאלןגיסןיוצריסמדהיסבתזמןןכנחשיס

לךנראהמהסמישהואס ,מרתקיסתנןעתייס

וי,-האס-טירשתשלצןפהשאתהסימןמוכר

 ,בביתומרגישיסבקליפיסמופיעיסהסשס

טי--האסשכןממש,הטבעיבביתסלאכיאס

האמנןתןלאהאמנןתמסחןרזאתבכלזהןי

זכינןבכאר,ז'ררשלהבמהעל ,כאןלשמה.

לב,ןחןדראמיתיעמוק,במסר

 ,סוןיפטקןפייבל, ,וןיגלסבלטוהרקדניסבין

רןמרן ,מאןריציןרוגה ,נאצי ,דה-אינקרדיבל

הישרלירןשליסשהגיעמכולס,הגדולואוראקו

עלהשינהללאטיסהשעןת 22(ואחרימיפן

גסבלטןהרקדניןתבין ,לבמה)מדהיסבמרץ



בקנה(אפילןריקןדיתןגסבימתיתביכןלת

הניהשחןרה,לןרנהקלאסי),באלטשלמידה

להדהיס.הגמישהןלריסההאקרןבטית

אתבצןפהמעןרריסאןריגינלגטןרקדני

עלפןעליסלאןבהחלטהנעליס,הרגשןת

זןכיסהסכמקןבל.נמןכיסאינסטינקטיס

קרבןתמתאריסכשהסאפילןהקהלבאהדת

עלשןמריסתמידהסכיטאןן,בצ'יינהקןנג-פן

לןןלגריןת,גןלשיסלאןלעןלסטןבטעס

מןפרעיס.יצריסשלאןפנתיתלהתססה

/I שהיהכמןיהיהלאפעסאףזההבמהעל

זהאתלחיןתצריך I/ןןיגלס,אןמר , l/בשטח

 .) girlגירל,(אןלבי-בןילהפןךכדיזמןלאןרך
לחץ.בתנאילביצןעהמחןלאתהןפךהשטח

שלבדסזןרסשזהעדלצןרךהןפךהןא

עסשלנן,הנשמהעסמתאחדהריקןדהאנשיס.

הנשמהשלןהאפריקאיהאינדיאניהמקצב

 • l/שלנן

דרמה,עסהןמןרלשלביןדעיסהסהבמהעל

שינןיימנןגדיס,רגשןתכבדןת,עסקלילןת

גרפיטי-רבהחיצןניהקססדרסטייס.מהןת

אןתנטיןת,תלבןשןתהאחןרי,הקירעל

הרקדןשלהיכןלתןשיאמלהיבהמןסיקה

-יןפימתגלהלעטיפהמתחתןגסהאנןשי.
שמנהליסאנשיס ,חןפשלןחמישלעןלס

לשרןדעצמסחישלןהסתרבןת.מלחמת

כבןדאתןרמסלהסשבזעןלסבתןךןלהתפתח

מיידיתהצלחהרןדפיסלאהס .שלהסהאדס

מלחמתס,אתלןחמיסאלאןשטחית

מדהימה.ןמלחמתס

/I אמנןת.אינןןןנדליזסתרבןתאינהאלימןת

 • l/לאמנןתהכבןדאתילדפתחמקןרי,תהיה

האנשיסאלמביטהקהל,אלפןנהןןיגלס

מאלהאחדכל I/אפלטןן:ברןחבפשטןתןאןמר

יןדעשהןאמהאתעןשהפשןטכאןשתראן

בהתרגשןתמבקשבקהלילד . l/טןבהכילעשןת

זאתעןשהןהיאהדבריסאתלתרגסמאמן

צריךאחדשכלאמרהןא I/רבה,בהנאה

 • l/בןטןבהכישהןאמהאתלהראןת

/I אחדכלהיןסגנגסטר?להיןתרןצהאתה

הקהלאלנאציפןנה , l/גנגסטרלהיןתרןצה

הבמהעלעןלההמהממתהרקדניתןלריסה

דה--שלההשחןרהגנגסטראתבמחןלןמפתה

המחןלאתמתארתהשירהאינקרדיבל.

מקןריתהתנןעהלדרמה.מילןלינדבךןמןסיפה

שתישלהרגשיתההתפתחןתאתןהןלמת

מחןלבחןכמהבןנההכןריאןגרפיההדמןיןת.

הדמןיןת,שתיבאלימןת.מאבקשעיקרן

המתפתחלדןאטקמןתרחןב,ןנערתגנגסטר

הגנגסטרשבמהלכןסןער,קבןצתילמחןל

שלןהייחןדעלןמןןתררצןנןתיןאתמאבד

בקבןצה.ןנעלס

עסמליסמנגינה,קצב,יששלהסלמןסיקה

הסרגשןת.להעביריכןלההיאןלכןמשמעןת

אןתן.לפתחןגסנןשאלחברגסיןדעיס

/I אנשיסלאהסתרבןתמכבדיסשלאאנשיס/l , 

מןלסןןיפטקןניצבהבמהעלהשיר.אןמר

נדלקלפתע .במןזיאןןתמןנהאןלילבן.מסך

מבצעהןאהמסך.עלנןפלהשחןרןצילןאןר

-איתןרןקדןהצלמאןדמהירןירטןאןזימחןל
הצלמקבלשלפתעעדקןפץיןר,דעןלה,

עמ .ענופעלבגות"ודע·מ Wכור"אוגרפ"מהמ

ל Wעענוקהענבארהעול"מרע"וגותל Wארוכ"לר"ה

וברווכל"ות"פהדברזהוכוב W-להערצהראו"ענסר

 .והרסג"ענכוערארו,לוכווחאבללרגעענסע"רדבר
אל"ולהג"עכד" Wוענב"ג"מהוכובאלואפ"מ Wהמ

תפר Wלההזענןכלצר",

אותןווב?צו?וס, ,' 96ושרא?פסטוב?אורוגונ?",גטויי
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הענחולכבודעל .האדמכבודעלהואענאבקמ

w הג .להמW מ"W אג .להמW " הW העוסק"מוכח

עלענתגפצ"מהמ .התרבותכבודעל .בענלאכה

 .הגבעלוגוחת"מבאוו"רקופצ"מ-הבענה
ד"אלוג"מו"וצר"מענדה"מבתזענון"מ Wכגחענתפתל·מ

ענרתק"מתגועת·"מ
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בקהלילדעולה.כשהרקדןויורדעצמאות

צוחק·עצמךמוצאואתהלצלקרהמהשואל

אגרוףמכניסוהצלמרשימהקפיצהלפתע

צחוקהילד.שואל ,"מכה?לונותןיימילרקדן.

מגיחוהצלהאולםאתממלאיםותשואות

מולהמסורתיתלהשתחוותהבמה,לקדמת

הקהל.תשואות

הבמהתנאישיפורעלשנאבקבירושלים

גםלשבתמקוםאיןמרוצה.נראה ,לרקדנים

םיומשתתפחיםנוכרביםנוערבניבמעברים.

-אורכולכלומריעיםשורקיםהם-במופע
אמיתי.ישראלפסטיבל

עלשהופיעשמימגלהכשאתהנרגשאתה

ניושלביותרהקשותהשכונותנעריהםהבמה

הרלםכמומרובעיםונערותנערים-יורק

 .בזהזהלחמורבלאזמןלפנישעדוברונקס

מריונטהומפעילאדוםארגזעלעולהפייבל

שלהחדשןבסגנו ,וויגלס)ידיעל(מגולמת

והמפעילסוערמחולמבצעתהבובהההיפ-הופ.

ומושכתעצמאותעלמכריזההיאאז ,מתעייף

מנסהוהואהארגזמעלמפעילהאתאחריה

הבובהתכובשבהדרגהבו.תלותהאתלהשיב

נפשועלנאבקוהעייףהזקןוהאדוןהארגזאת

פינוקיוכמו .חוטעללבובהבידיההופךהוא-

יצירה-יתאמילילדשהופךהזקןפטו'גשל

המתארדרמטימחולזה-לאמניםסמלשהיא

עלאגו,הסופרעלוהרגשהפעולהשלניצחון

לאוגםלהיותיוכללאלעולםשהאדםמהכל

ומרגשת.קהחזיצירהזושיהיה.צריך

עםנערות .מקוםאפסעדמלאהאולם

הרולרבליי,דעםנערים ,שלהןהאופנוענים

עםהגיע ,מהסטףהצאןרועה ,שיוילדים.יםנש

באולם.שורהחציתופסיםוהםילדיועדרכל

שלהמהוללותמהרקדניות,רימוןאיה

םימהוותיק ,ורבקה,ביותרנרגשת ,ירושלים

מעוצמתמודאגת ,ירושליםתיאטרוןבבאי

קורןואושרהסוףעדנשארתאבלהרעש

רחביה.זקנילצדכיפהחובשיילדים .יניהמע

המחולחיישלהקטליזטוררוטנברג,אבנר

חייאתבעיקרמתאריםאוריגינלגטוריקודי

חלשיםהפרטיאוריתאלהובריקודיםהרחוב

לאלעולםההיפ-הופשבסגנוןאף ,יותר

הענאןענןגןפסעסבס 8ליכליא.חלירס 8נן.חנהס

 • 8גןפנ 8ןפ 8לי Wא 8Wןצןע 8בלי Wליענן.ח Wבא 8ליהפלי

המןרעד.חה 8אס 8ןהןליככןלי.ח 8הא.חס 8צ 8ענערהס

ראה Wההןבענליןא 8.ח 8אענ 8רןחנבכןח
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הווירטואוזייםהאלמנטיםכלנפקדים

עלהליכה ,גשריםסלטות,שלהמרשימים

הדגשעיקרוהראש.העורףעלוסיבוביםידיים

ומשפטימצויניםמעברמשפטיעלמושם

אלמנטיםשלטבעיתזרימההמאפשריםביניים

משפטיביניהם.חריפיםניגודיםעםחזקים

לעוצמהאוריגינלגטושלבמופעזוכיםהמעבר

במאבקהמפעילהופךבעזרתםפיוטית,

מההמנחהיסבירבהמשךלמופעל.ההישרדות

תוךבי-גירל,שלגשרזהומהבי-בוישלגשרזה

מורידיםהםידייםמעמידת-הדגמהכדי

סימטריהבאילראשמעבראלרגליים

מעברלפסקתהופכתההדגמה .מופלאה

תנועתילחומראותנוהמכינהכוריאוגרפית

אותוומשלבת ,גשרסוגישניזהבמקרה ,חדש

עלזהבכרקמתהקבוצתיהמחולבהמשך

עוליםהאלההגשרים .קדושהפרוכת

הרקדניםשבוקבוצתיבמחולומשתלבים

וירידהגורןלחצאישורותשלמעבריםרוקמים

לגשר.פעםמדי

מעגלוריקודיבקנוניםמתפתחיםיחידמחולות

אנדיודימינוקרשנדי ,שוניםבכיווניםושורות

הניגודים .מרתקבקונטרפונקטלסירוגין

צידוהואהאחדכאילוותמידנכוןמתפתחים

מלפניםהנראהדיוקןכמוי,השנשלהאחר

ביצירהלהיותשצריךמהזהזמנית.בוומאחור

עמידותמולריצהרגיעה,מולסערה-מחולית

עלוסיבוביםמרשימותקפיצות ,וגשריםידיים

שלנמוךמחולשלושה,מולשניים ,הראש

וקפיצתארבעהשלגבוהמחולמולשלושה

אורךסולו,מולמעגלחצאייחי,דשלסלטו

ההולםבאורךדימינואנדומולקרשנדושלנכון

קודמו.את

עלסיבוביםבעשרותמסייםהגדולאוראקוכ,ך

וידיוהתקרהאלמוגבהותכשרגליו ,ראשו

רקדניםשלגורןחציובמרכז ,לצדדיםפרושות

הלהקהמגיעההזוהסיטואציהאלמופלאים.

הם(קרשנדו).רגשותשלעצוםפיתוחלאחר

 .הפעולהשיאאחרילהפסקה ,לישיבהיורדים

עקימויותעםבגשריםעומדיםחלקם

בפרטיםלדייקישרגשותלתארכדימעניינות.

פרטיםשלמחולמבצעיםאוריגינלוגטו

הםומנוחה.תנועהשלנכוןבסדרמדויקים

המאומןגופםעםליבםכלאתלךנותנים

יופישלושיאביצועשלבשלמותלהפליא

איתהוהולכיםהיכולתאתמעריציםהםגופני.

ההשראה.ובמלואאמיתירוחניבכוחהסוףעד

ם
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יביסע
זה

האחרונותבשנים

ומשתררתהולכת

אואופנהיבישראל

עבודותשלנורמהי

-מלאבאורד

שלבאורדמופעים

לפחותשעה

שלם.ערבשממלאים

עםשהופיעהראשון

מלאבאורד .עבודות

משההיהבעקביות

והיוםאפרתיי

הכוריאוגרפים

ובראשםהממוסדיםי

ורמינהריןאוהד

הפחותבאריוגם

למשלממוסדיםי

דניאלייענתדרינועה

ליאתיתדמורעידו

בן-גלונירדרור

עיקראתמקדישים

כאלהליצירותמרצם
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זה

ךלסטאלגמאת

שהתחילבכךגיחרהואתדמורעידו ~

""'IIIIIIIIIII באורךעבודותכיוצרשלוהקריירהאת
לאעבודותתיקשיברשימהלאחריס .מלא

גסוביניהן,יותרקצרותיצירותשלמבוטל

שרובסגסיצוין .משתתפיסמעטעסעבודות

הקצרותבעבודותדווקאלשיאסהגיעו

 .והקומפקטיות

 ,מוכשריסיוצריסהסלעילשמנינואלהכל

היטבעשוייספרטיסהרבהישכללובדרך

סובלותככללאולס ,שלהסבערביס

לומרשלא ,רבהמיומרנותהסעבודותי

הקומפוזיציהמאתגרמבריחהוגסמגאלומניה,

לזכור,כדאיאךקשיס,דבריסאלה .השלמה

בדיוק(לאבלנשיוורג''גכמוכוריאוגרףכי

שלעבודותיצרלאמעולסזניח)כוריאוגרף

 ...לושלאהרשובגללשלאמניחואנישלסערב

ולכובמוסיקהשלובהאמנותהואהמחול

המקביליסבכליסלמחוללהתייחסטבעי

מצפהאני ,למשל .למוסיקהלהתייחסות

קומפוזיציותליצורשיידעומכוריאוגרפיס

למושגמלחיניס.שלמזאתנופלתשאינהברמה

אחדממד-אחדמממדיותרישקומפוזיציה

הרקדניסמצבכלומר ,בחללהתמונההוא

הבמה,במרחבהעמדתסואופולחלליחסית

היצירהשלההתפתחותקוהואשניוממד

תלוייס,בלתיאינסאלהממדיסשני .בזמן

רגע,בכלבחללצורותמתהוותבמחול .כמובו

התפתחותוהיאאלהבתצורותהשינויותהליך

ניכררביסבמחולותהיוסהמחול.של

בתאורה-החזותיבצדעבודהשהושקעה

גסהכוריאוגרפיסלרובמרשימות.ובתפאורה

חותסעסמעניינתתנועהליצורהיכולתיש

תנועהקטעיליצוריודעיסמהסחלק .אישי

בכלנבוןשימושיששבהסקבוצתייס,

כמעטאך .עשירחלליוצרזהוגסהמשתתפיס,

מבחינתעושר,שלרצףראיתילאפעסאף

כולו.המחוללאורךרעיונותאותסשלפיתוח

מאחדקובליתמונהרודפתתמונהכללבדרך

הכוריאוגרפיסרובשנבחר.לסדרטעסשייתו

לאחדובצורךהסיוס,פרקבחשיבותמכיריס

אפשרתפזורתכללאאולס ,הקצוותאתבו

יוצריסוישלסיוס.מתחתאללטאטא

שעלאףעללוותרשאסורכנראהשחושביס

רעיוןכללהראותחייביסשהסכוריאוגרפי,

וריאציה,ובכלאפשריתזוויתמכלשלהס

בכוריאוגרפיותפעס.בכלחזרותשיותרובכמה

אפשראבלרעיונותשלניצולאמנסישכאלה

 .מזהלמות

שתיאפוא,יש,ארוכותעבודותשלליוצריס

בהס,ומחסוררעיונותעודף-מנוגדותבעיות

 .גרועיועץהואהאגושתיהןשלובמקרה

על(כמוכוריאוגרףשעלהאמיתיתהשאלה



רעיונותכמהננהיאעצמואתלשאולמלחין)

עשירהבצורהאותסיפתחצדיכאלאלויש

 .יהשנאלהאחדאותסויקשור

מצויןבסיסלהיותדווקאיכוליסרעיונותמעט

וליצירתלמיצויסמקוסשיאזכי ,ליצירה

 .במגבלותיומכירשהיוצרבתנאי ,התפתחות

התנועתישהחומרשיוצר ,אומרתזאת

למיצויאצלומגיע )'וכו ,החזותי(והתיאטרלי,

שלקודירליצורצריך-דקותכעשריסבתוך

מוחלטיספרמטריסאיןכמובן, .דקותכעשריס

שהרעיוןהכוונהבמיצויאך ,רעיוןשללמיצוי

לאלעייפה.נלעסלאאךומתבטאמתפתח

במחולראשונהצפייהשלבמצבלהיותנעיס

בדקהלהתרחשעומדמהמראשעהיידמתוך

אינהאס ,"ערבאעשהאניייההחלטה .הקרובה

 ,בפועלביצירהשישלחומריסמתייחסת

בהןשיש-לומניותמגאלעבודותמובילה

בילות.מוהיוזוקקושאילואמיתיותפניניס

טרחניבבלילאובדותהןאך ,נפלאיסלמחולות

 .ומצער

שיש ,"סייצירתייינוראכוריאוגרפיסישמנגד

מתעקשיסוהסהזמןכלרעיןנןתהמןןלהס

מהעבןדהסןלדיסאךי,ביטולכןלסלתת

והחיבןרהפיתןחהקןמפןזיציה,שלהשחןרה

ההיצמדןת .שלהסןהמיצויהרעיןנןתבין

אסגסבראש,שעןלהמהלכלסטיתיהנרקיס

שאינסכאלהאוסותריסדבריסאלה

שלליצירהמןבילה ,אןרגנילמכלןלמתחבריס

ריקודיסמחרוזתיילכנותואןלישניתןמשהן

שלרגעיסלמרות ,כזורהייצ ".בימחילאבסדר

 .הצןפהאצלממשימשקעמןתירהלא ,יופי

אסןציאטיביקשריילזכותלטעוןכמובןאפשר

פשןטזןאבל ,השוניסהפרקיסבין "ןאישי

 .לקןמפוזיציהמאחריותהתחמקות

הסןגכמןבןזהאימפרוביזציהשלבעבודה

אבל ,הפרקיסביןלהיןתשיכןלקשרשלהיחיד

אסלקהל.המןצגןתכאלהעבןדןתכמעטאין

לכלבנויהןהתנועהמראשמןקלטתהמןסיקה

הכלליהמבנהשדןןקאסיבהשןסאין ,היפרט

החןמר .ןאסוציאטיביפרוץיישארהיצירהשל

מקןרכמובןהואוהאסןציאטיבייהאיש

הגלסחןמריאתלבשללדעתךיצראך ,היצירה

רובשאתלדעתצריךיצירתיןכןריאןגרףהללן,

להגשיסיןכללאשלוהנפלאיסהרעיןנןת

אחת.בעבודה

בןישכאשרבמיטבןהואמוסיקה,כמן ,מחןל

מהמכלןלפרטשכל ,דהיינן ,אןרגניתשלמןת

-ןלעומקבחלל, ,לרוחבלאחריסקשור
ארןכןתעבודןתליצורמאודוקשה ,בהתפתחות

הזאתהאורגניותשבהס ,משתתפיסהרבהעס

לכתובהרבולאהמלחיניסגדולילכן .מושגת

יותרלא ,מהמשוס ,כלל(בדרךסימפוניות

יניחופיסאוגרשכוריסיבהשוסואיןמתשע)

יכוליס.כןהסשדווקא

ם

.............. 
דרהכע :'כור , 1995זה",וומרק 7 "

תמ'רנ'ר ,קוגן 77ה , 7שנ 7'ע,ר 7מפסטאפרת ,סקדנ'ר

וןגד 'דג ,וס 7 'צ

N סGADI DAG ס:T סA DAR. PH סR.: N סSA ". CH סLACHRIM " 

 1996 ,"הוב'אקוס 7שבת 7 "

ב 7דן ,וס 7 'צ , 7-גבןר'ונדרורת'א 7 ,'כור

" NEY סF RAPE AND H סLAND " 

DAN LEV ס:T סR & NIR BEN·GAL. PH סR. : LIAT DR סCH 
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הנרךמת
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שיירהלמוטמאת

~ 
נמשךאקמאץהשוודיהכוריאוגרף

והעמידמוכריםלבאלטיםאחתלא

היהכךעצמו.שלוהראש-הראש"ייעלאותם

 "הברבוריםלייאגםשלוהגרסהשלבמקרה

גםקולברגבאלטביצעהשני(את "ולייג'יזל

שלנוסףבבאלטטיפלהואעתה .בישראל)

שלהזמנהלפי ,הנמה"היפהפייהיי ,ייקובסקי'צ

שלהוותיקהאמנותי,המנהלנוימאיירג'ון

המבורג.באלט

 Peder (פרייפדרבעיצובהגדולההבימה
Freiij ( קירמשמאל-קירותשלושהמוקפת
חציאדום.האחוריוהקירירוקמימיןכחול,

בסביבהמתנהלתהדרמטיתמההתרחשות

אקמאץבאוויר.ייזרוקה"וחציה "בורגניתיי

למאהכךכלהטיפוסי ,הבאלטאתמושך

קומית,בצורהלזמננו,בהחלטתיות ,הקודמת

שלהמצוינתולהקתווברוטלית,גרוטסקית

חולשותיהכלעלהיצירהאתמגישהנוימאייר

גרנדיוזית.בצורה

הנסיישלפניבגרמניהמתרחשתהעלילה

מתחילצעירזוגהשישים.שנותשלהכלכלי"

הרקדןביןצנע.בתנאיהמשותפיםחייואת

אמריקאי- Lloyd Riggins (ריגינסלויד

זוגוובתבקופנהגן)בהצטיינותשרקדצעיר

הקשר ) Joelle Boulogne ( 'בולונגז'ואל

אתעיצבאקמאץהמין.הואהעיקרי

והקהל ,מחיצהמאחוריהמיניתההתרחשות

ושביםלרגעשצציםבודדיםאיבריםרקרואה

הזוגשלהראשונההרכישהמאחוריה.ונעלמים

הםשבהירוקהפולקסווגןמכוניתהיאהצעיר

לעיר.מחוץלטיילנוסעים

שלהראשוןהילדללידתהצופיםעדיםכךאחר

הלידהוכשבחדראורורה,בשםבת-הזוג

האםשלל::(טנהזריקההמיילדהרופאמזריק

אקהכוריאוגרף.שלהנועזהרעיוןמתברר

המסורתיתהכישורמחטדקירתאתהחליף

שנותמאההמטילה ,הרעההפיהוקללת

מזרקשלבמחטוסביבתה,הנערהעלתנומה

הואהמיילדהרופאכסמים.לתלותהמוליכה

הואמהרהועדקרבוסהמכשפהשלגלגול

בימתיתנוכחותעםדמות-סמיםלסוחרהופך

העורכהההרקדןידיעלהמגולמתגדולה

 .) Gamal Gouda (גודהגאמל

קשריםעלשומראקאבלמוזריישמעאוליזה

בדמותמופיעותהפיותלמשל,המקור.עם

מצטרפתואליהןמחוספסותחוליםביתאחיות
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הופכיםשבאגדההנסיכיםצפצפנית,סבתא

מתנסהשאיתםמפוקפקים,לטיפוסיםבגרסתו

דברשלבסופו .שונותמיןבחוויותאורורה

למזרקמתמכרתהחדשההגרסהשלאורורה

יתר.מנתבעקבותההכרהאתומאבדת

שמעשיוצעקבאולםצעיראדםקםהזהבשלב

נמרצות:קללותאותווקילל ,נוראייםקרבוס

זה "החוצה!זריםנחשים,זולל ,קוףשלזנביי

הואהצעקותאחרידזירה.הנסיךכמובןהיה

בכמההיצירהשלהנבלאתוחיסללבימהעלה

נשאאורורה,אתנישקהואאזאקדח.יריות

הבוס.אתמשחקוהחללאשהאותה

ידיעלמסומלתודזירהאורורהשלילדםלידת

אלאאורורה,לידתשסומלהכמוענק,ביצת

ופירושלבנהבמקוםשחורההביצהשהפעם

תחילההנסיך.ולאקרבוסהואשהאבהדבר

אתומחבקבסוףמכריעאבלדזירהמהסס

גוררתאורורהואילו ,בזרועותיוהנולדהרך

הבימה.לרוחבבליאותעצמה

לאהוא-מעטותלאחולשותאקשללליבריט

מלחמתשלאחרהתקופהביןלגשרמצליח

כמו "הברקותיימינילימינו,השנייההעולם

הולם,ביטוילידיבאיםלאהזריםשנאתנושא

 ,דגיםמרקהמבשליםהזקניםזוגשלהסצינה

רק ,העכשווימתיאטרון-המחולהשאולה

נראהעיבוד""ה .העלילהזרימתאתמעכבת

תמידלאהאקטואליזציה ,מאולץלעיתים

אתמשבשתרקתקופתנוורוחיפהעולה

 .הקלאסיתהיצירה

והביצועהכוריאוגרפיהעיבודזאת,לעומת

שליצירתואתהופכיםוהםמדהימיםממש

עםנמנהאקמעולה.ליצירהאקמאץ

שיצרוזמננובניהמעטיםהכוריאוגרפים

התנועהלעיתיםממש.שלאישיסגנוןלעצמם

נדהםאתהולעיתיםמשעשעת-גרוטסקית,

יאוששל-רגשותשלהפנימיהביטוימעוצמת

להתפעלרקאפשרטהור.אושרושלודיכאון

התנועתיים.המבניםושקיפותהצורהמנקיון

בתפקיד ) Bettina Beckmann (בקמןבטינה

ומשכנעתהדמותגלגוליכלאתמגלמתאורורה

ההתמסרותבזכותהקיצוניים,המצביםבכל

אינהשבעצםהתנועה,לסגנוןשלהסייגללא

בו.מורגלת

מאץהתיאטרליהבימתילעיצובשנוגעבכל

יודעהואמושלמת.בצורהכמובןשולטאק

הדמויותשכפולידיעלעבודתו.אתלנסחאיך

יששבעלילה.הכלליהמרכיבאתממחישהוא

נסיכיםתריסר ,מלכים 12נסיכות, 12אצלו

התכווןהואבתחילהסבתות.הזהוכמספר

כליהעלשוודיתרוקתזמורתלהפקהלהזמין

הרעיוןעלויתרלבסוףאךהאלקטרוניים,

צ'ייקובסקי,שלהמקוריתבמוסיקהוהשתמש

שללמופעלהתאים "מחדשאותהאירגןייורק

היצירהבןמובהקיםניגודיםבלבד.שעתיים

שהיוביניהן,ועימותהחדשלנוסחהמקורית

מעטיםוב"ג'יזל",הברבורים"ב"אגםבולטים

םהנוכחית.ביצירתו

והממדהימימממשוהביצועהכוריאורגפיהעיבוד

אק .מעולהליצירהאקמאץשליצירתואתהופכימ

שיצרוזמננובניהמעטימהכוריאורגפימעמנמנה

ממששלאישיסגנוןלעצממ

אורורהבתפקידבקמובטיגה

INA BECKMAN AS AURORA חBE 



זוו-כתמחוללהקת
DOR DANCE COMPANY ז·BA 

אורדמוג'נטאמנותית:מנהלת
Artistic Director: Jeannette Ordman 

שלישייוםבנלמופיעההלהקה
בת-דורבאולםבערב 8:30בשעה

ובנוסףתל-אביב; , 30גבירולאבו
לעירומחוץבתל-אביבאחריםבאולמות

נרטיסיםולרנישתלפרטים
תל-אביב , 30גבירולאבובת-דור;במשרדי

 03-6963175טל,

 ~~r__ __~ ..... 03-6963175טל,תל-אביב, , 30גבירולאבובת-דור;אולפופוטים:
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בןעמיםשלגןרלםאתהמשנןתכבירןת,היסטןריןתתהפןכןת

לאשניםכעבןררקהאמנןתבתחןםביטןילידיבאןתלילה,

הקןמןניזם,נפילתאחרישניםששאןחמשעכשין,רקמעטןת.

הבימתיהמחןלבתחןםממששלבהתחלןתלהבחיןאפשר

ןסלןבקיהצ'כיהבפןלניה,החדיש

מודרנימחולשלפסטיבליםשני ..........

פעםשהיהבמה ' 96ביוניהתקיימו ..........
והשניצ'כיהבירתבפראגאחדהמזרחי,הגוש

בפולין,שלזיהבאזורביטוםהנידחתבעיר

שניוזרות.מקומיותמחוללהקותבהשתתפות

הגוברתלהשפעהטובהדוגמההיוהפסטיבלים

שלהדעיכהלעומתהמודרניהמחולשל

אלהבאזוריםששלטסובייטי,בסגנוןהבאלט

מיצרים.ללאשלטוןשנהכחמישים

המחולשלוהיסטוריוןכוריאוגרףיסד-1991ב

מודרנימחוללהקתלומינסקייאצקבשם

המחולייתיאטרון-בפוליןראשונהמקצוענית

הבירהבוורשהנוסדהלאהלהקהשלזיה."של

אלאקרקוב,שלזיה,מחוזבבירתלאואפילו

בעיקרהמתקיימתביטום,בשםשדהבעיר

עלשמעולפולניהמחוץמעטיםושרקממכרות

 .אודותיה

לזןשייךלחייו)-30השנות(באמצעלומינסקי

עקשנותבזכותשמצליחיםהלהקותמייסדי

שלאחרבפולין ,-1991בנלאית.ובלתישקטה

מכלדופןיוצאהיהשלוהמעשההקומוניזם,

שלהעירייההסכימופנייתו,בעקבותהבחינות.

ומנהלתתושבים)מיליוןכרבע(שבהביטום

בשנותשנבנהתיאטרוןלרשותולהעמידהמחוז

ניתנתאבלגדולהלאבימהשבוהשישים,

באלט,לשיעורימאודיפהאולםלשימוש,

ישהזההמיוחדהצעדאתומשרדים.מחסנים

והאזורהעירפרנסישללרצונםלזקוףכנראה

התרבותבמיניסטריוןאי-תלותםאתלהדגיש

בלהקותרקתומךעדייןשעקרוניתבוורשה,

בפולין.ענפהמסורתשלהןהקלאסי,הבאלט

לעבודהחלהרקדנים,שבעההמונהלהקתו,

ביניהםמחו"ל,שהוזמנויוצריםעםבעיקר

וריסהחייםמארקקייזר,אביסוקולוב,אנה

כולםקייזראביאת(להוציאיארוסלב

שכולםהעובדהיהודים).וכולםמארה"ב

יאצקשכןמקריתאינהאולייהודים

כחוקרדרכואתהחל ,גמור,גוילומינסקי

ואפילופולין,שלהמחוליתהיהודיתהמסורת

בוורשההיידי"הממלכתיב"תיאטרוןשיחק

לודרושהשהיתהיידיש,ללמודכאמצעי

במוטיביםמשתמשהואלעיתיםלמחקריו.

מסורתיתיהודיתובמוסיקהבתנועה,יהודיים

לצורך.תמידולאבעבודותיו,

בארצות-לפוליןמחוץגםכברהופיעהלהקתו

בארה"בוארה"ב.ישראלבגרמניה,וכןשכנות

מחולאנשיעםאמיציםקשריםיצרהוא

~ 
ומביה 7קו ,פ.לסיופיטרכור':יימיחזור",

"RECYCLE", CHOR.: PETER PALACIO 

DANCERS: FRANCISCO CUERVO, BEATRIZ VELEZ 

COLOMBIA, PHOTO: ALEJANDRO MANDSACUA 

-בביטוםבפסטיבלניכרוותוצאותיהם
והלהקהממיניאפוליסרקדניםבוהשתתפו

יוצריםשלבעבודותהופיעההפולנית

ממינסוטה.

ב-שהתקייםמודרני",למחולהשלישיה"כנס

הואלהופעות.בימהרקהיהלאביוני, 23-14

מכלשמוריםקיץקורסמעיןבעיקרהיה

באוצעיריםממאהויותרבולימדוהעולם

השונות.המודרניהמחולשיטותאתבוללמוד

רובם-גדולהיההסטודנטיםשלהתיאבון

היושלאמאמץהשיעורים,לכלנרשמו

עליהםוהיהכמובן,בו,לעמודמוסגלים

כללהיתרבין .להיצמדמורהלאיזהלהחליט

והתכנסותמחולתלבושותלעיצובסדנההכנס

יוצריםעםמהעולםמחולמבקרישל

פולניםמבקריםלהפגישכוונההיתהמקומיים.

מוושינגטון,ג'קסוןג'ורג'(ביניהםהאורחיםעם

אלה),שורותוכותבמווינהאמורטאנדריאה

מהעיתונאיםאישהסמינריו"רמלבדאבל

שמוכיח,מהלהופיע,לנחוץמצאלאהפולנים

שלמצבהקשהמההמקום,אנשילדברי

הפולנית.בעיתונותהמחולביקורת

בכנסביותרוהמעודדתהחשובההתופעה

מודרנימחוללהקותשלההופעותהיוהמחול

להקתביניהןשכנות,ומארצותפוליןמרחבי

הניסיוניהסטודיומלובלין,מצוינתסטודנטים

ומהארצותמקאליש, Alterולהקתמקרקוב

-ההונגרית Vertigo-Artusלהקתהשכנות
בבאניולהמהופעותיה(ששבהישראלית

מלובליאנהלהקותצרפת), ] Bagnoletנ
וכן(ליטא),ומקובנומווילנה(סלובניה),

כמויותר,רחוקותארצותמאסטוניה.רקדנים

 .לכנסרקדניםהןגםשלחווארה"ב,אוסטריה

 Alterהיוהבולטותהפולניותהלהקותשתי
הראשונהמלובלין.הסטודנטיםולהקת

מאתומרוכזותאפלותעבודותשתיעםהופיעה

המורהיורביץ!ויטולדהלהקהכוריאוגרף

הסטודנטיםקבוצתשלוהכוריאוגרפית

פאליחלבחנההעירונימהפוליטכניקום

) Hanna Palichleb ( העבודהאתהיטביודעת
מצוינותמיומנותרקדניותכמהמונהוהקבוצה

רקדניםכמה-בפוליןנדירוזה-ואפילו

בהחלט.מרשימים

הופיעוהשלזי",המחולייתיאטרוןהמארחים,

יותרהרבהשהיולומינסקי,שלבעבודות

הלהקהבהופעתשראינוממהמעניינות

שנתיים,לפנידללבסוזןהבינלאומיתבתחרות

ובמופעממיניאפוליס,קוסטהסםשלבעבודה

ממאהיותרבנות(מריונטות)בובותשלמוזר

ויטיורק,בניוהחיצ'כיבמאישגילהשנה,

והרקדניםלומינסקישמו. ) Vit Horejs (הורז'

במופעמסוגננת,בתנועהלבובנאיםהצטרפו

ובדמותומפראגהגולםבסיפורלכאורהשעסק

הצלחתיכךכללאאניכיאףהמהר"ל,של

זו.מקסימהלאגדההקשראתלראות

החזקהבפסטיבלשהופיעוהזרותמהלהקות

רקדן .הקולומביאניתלדעתי,היתה,ביותר

מלאכמעטבעירוםביצעומרתקיםורקדנית

רובאתגםשיצרהארוגה,פלסטיקיריעתעם

בשםמחולשלהם,לדואטהקוליהרקע

איכותשמירתשעניינו ,)" Recycle "(יימיחזור"
הרקדניםעלנפלומסויםברגעהסביבה.

תוצרתזבלושארריקיםפלסטיקבקבוקי

פיטרשלהכוריאוגרפיה, .המודרניהאדם

אתהיטבמנצלת ,) Peter Palacio (פלסיו
ממקצביםונעההרקדניםשלהתנועהכשרון

יפהריתמיתבצורהוחזרהלמהיריםאיטיים

מאוד.

שרובומשוםגדולה,לאעירהיאביטום

לעירמחוץומיושןדלבמלוןשוכנוהמשתתפים

שללמקוםאכסדרותיו,כלעלהתיאטרון,הפך

חם.חברתימפגש

ןלוזאנןלומילןבאנ/ובהזוזנה ,'כור ,"איתךיי

סלובןליהארטיסי,להןלת

, S TEBOU" ("WITH YOU"), CHOR.: ZUZANA BACOVA & MILAN KOZANEK " 

ARTYCI, SLOVAKIA, PHOTO: PAVOL BREIER 

שהןפיעןהזרןתמהלהקןת

ביןתרהחזקהבפסטיבל

 ,לדעתיהיתה,

רקדןהקןלןמביאנית.

ביצעןמרתקיםןרקדנית

יריעתעםמלאכמעטבעירןם

גםשיצרה ,ארןגהפלסטיק

לדןאטהקןליהרקערןבאת

יימיחזןר"בשםמחןלשלהם,

)" Recycle "(, שעניינן

הסביבהאיכןתשמירת

49 



בשםנמרצתאשההיאזהשנתיפסטיבלמאחןריהמניעהכןח

בתנאיםאיד,.להביןמצליחאינן.אישקרןיצמןיאןןנה

מדייסילגמצליחההיא .,היןםבאירןפההשןרריםהכלכליים

לגייסמצליחהאישהןהחסןיןתהתקציביםכלאתשנה

הלהקןתמיטבאתלפראגלהביאכדיגדןליםממפעלים

עינין.לנגדשהתרחשןהמחרידיםהאירןעים Tanec Praha-אגפרמחןל

במלההמןפעאתכינהלשןןחדכי'צעמית

קלףגיליןןשפירןשה , palimpsestהלטינית

אחרןכתבןהמקןריהטקסטאתמעליןשמחקן

מתחתשרידיםרקנןתרןשמהמקןרכך ,תחתין

החדשןת.לאןתיןת

היפהבבירתההתקייםביןלי-2ןביןני 15בין

הפסטיבלהשמיניתהפעםזןצ'כיהשל

- Tanec Prahaמןדרנילמחןלהבינלאןמי
פסטיבלמאחןריהמניעהכןחפראג.שלהמחןל

יאןןנהבשםנמרצתאשההיאזהשנתי

בתנאיםאי,ךלהביןמצליחאינןאישקרןיצמן.

היאהיןם,באירןפההשןרריםהכלכליים

התקציביםכלאתשנהמדילגייסמצליחה

ממפעליםלגייסמצליחהשהיאןהחסןיןת

הלהקןת.מיטבאתלפראגלהביאכדיגדןלים

יןםמדילהתקייםהיןאמןריםהתןכניתפיעל

שלבעיקרהעתיקה,העירבכיכרמןפעים

הקיציהגשםאבלןסלןבקיןת,צ'כיןתלהקןת

לראןתלנןהזדמןזאתבכלרןבם.לביטןלגרם

את ,ייאקרןפןליס"באןלם-מקןמיןתלהקןת

 Monika (רבצןבהמןניקהשללהקתה
Rebcova (, אתןכןןאשה"ייגברבעבןדה

 Regina (הןפמנןבהרגינהשלרקדניה
Hofmanova ( טנגןמחןלןתב"חמישה". 

 ,במרכזעמדןהצרפתים ,זהבפסטיבלכרגיל

ןז'ןסףדיאסנסהרבהשלהלהקןתעםןהפעם

ביכנרשללמחזהשלןעיבןדהביאנאדג'נאדג.'

לקןפסתהרקדניםאתהכניסהןאייןןצק."

פרטיםהרבהןשלהלהחרידצפןפהתפאןרה

המסכןהחיילאןדןת(עלביכנרשלמסיפןרן

אהןבתן,רצחכדיעדןהגיעלקשייםשנקלע

כאילןאבלהשפיןת)ןאיבןדמקנאהבנן,אם

שלאשמיכךהעלילה,אתלצןפיםלספרשכח

אחרילעקןבהיהיכןללאהמחזהאתמכיר

 ,טכניתיכןלתהןכיחההןפמנןבהשלהלהקה

בלהקןתחסרה(שלרןבהתנןעהעםהזדהןת

 ,לשעבר)הקןמןניסטיןתבארצןתהמןדרניןת

ןחןשאירןניהקצתמאן,דחשןבןזה ,ןבעיקר

הנןשאת ,מסלןבקיה ,אחתלהקהרקהןמןר.

שלמזדמנתייהתכנסןתהמשןנההשםאת
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פול,ו ,ולאלושלהקת ,"'אלטר/

ALTERץ ". KALISZ COMPAN " 

כןלהכיאןלי,לה(המתאיםמזדמנים"רקדנים

-סןבייטיממשמשהןהביאה ,כאילן")ייכזה
ישייהאםבשםסנטימנטליפטריןטיקיטש

פאלןהכןריאןגרףמשלהאל?"בעינידמעה

זןסטיאק·

שלבעבןדתןלחזןתיכןלתישלאהצטערתי

לשעבררקדן ,סנדרןניסימןנההאיטלקי

כמהכברהמלמדןאנדקיבןסןיםשלבלהקה

היתהשעברהבשנהעבןדתןכיבפראג,שנים

 .מצןינת

פאבלשלבהנהלתןפראגשלהקאמריהבאלט

ייהרבעןן 'ר(למדיידןע ) Pavel Smok (סמןק

ביצעהןאהשנהבפסטיבל .) 8גיליןן ,למחןל"

-1787בהתקיימה(שםהעתיקבתיאטרןן
מאת "ג'ןןאנייידןןשלהמקןריתהבכןרההצגת

פטרהצעירהיןצרמאתעבןדןתשתימןצרט)

שלהביתכןריאןגרף ,) Petr Zuska (זןסקה

עבןדההלאןמי."הבאלטייאתעזבמאזסמןק

שיריםלצלילי ,"תלייהעמןדייי-אחת

ןכןלהןפיןטיתעצןבההיא ,ענןגיםמןראביים

 " Seul "-השנייהןאילןעדינהתנןעתיתרקמה
השישים),משנןתברלשלשירשם ,"(ייבדד

מחןלהיאברל,ז'אקשיריבהשראתשנכתבה

שלתפקידןאתהממלאןרקדןלכיסאןתדינמי

שלהמןפעהחייאתלטעמי,ןהמלחין.הזמר

 .מדיסנטימנטלימעשההןאברל

היהלערבסמןקהאמנןתיהמנהלשלתרןמתן

" Stabat " מחןלזהדבןר'אק.מאתלמןסיקה

עלילתי,להיןתמבליהחדשה,הבריתעלהנשען

 ,) Petr Kolar (קןלארפטרביצעהקןרבןןאת
בעבןדתןגםמרכזימבצעשהיה ,מצןיןרקדן

זןסקה.של

כךכללהםשישעלכים'בצלקנארקאפשר

עדמסמטנה ,מעןלהמקןריתמןסיקההרבה

ןיאנאצ'ק.מרטינןדבןר'אק,

ם
מנורגיורא

לפסטיבלמסערשמי
מןדרכילמחןלישיהשל

בפןלין

לצןרןתיהאנןשית,לתקשןרתהתייחסןת

פסיכןתרפיסט.שלעבןדתןעיקרהיאהשןנןת,

דןןקאבהתרשמןיןתי,אתכםלשתףמבקשאני

מהפסטיבל ,המחןלמעןלםבאשאינןכאדם

ביטןם,בעירמןדרנילמחןלהשלישיהבינלאןמי

 .פןלין

נפלאהתקשןרתראיתי

בהתרחשןתה

ביןהמגשרןתלשפןתנחשבןתןמחןלמןסיקה

כיצדראיתיפןלניה,ביטןם,בעירלאןמים.

מארחיםעםלמעשההלכהמתגשמתזןאימרה

בשיעןרמןרהבלב,דפןלניתדןבריםשרןבם

מדרןםמןסיקהגרמנית,שמדברתלדןגמה

זילנ,דמניןרקדניםשלןקהלאמריקה

ןעןד.אסטןניה ,דניהקןלןמביה,



כןלםמיןתר.המתןרגמןנעשהשעהחציבתןך

צחקןהרקדניםתנןעה.-אחתבשפהדיברן

גןברתבפתיחןתהמןסיקהבתןךןהשתןללן

ביחדאכלןכןלםאחדיןםןאחריןהןלכת,

ימיםארבעהאחריחברןיןת.נרקמןתןהחלן

חמהגדןלה,אחתמשפחההיןכברכןלם

תרפיסטים-שלבכנסיםאפילןןמתקשרת.

המןמחיםלהיןת(שאמןריםפסיכןלןגים

שכזן.נפלאהדינמיקהנןצרתלא ) ...לתקשןרת

מדעי-אנשיצריכיםאןלי .קנאהמעןררממש

הרקדנים?מןללמןדההתנהגןת

הציגהבפסטיבלשהשתתפהחבןרהכלבערבים

בדבקןתזאתןעשתה ,עבןדתהאת

עדשןבלהיןןכחהיהיפהכמהןבהתלהבןת.

רקדניםאכן, ."הןאחדדארבעהסדנאיימה

גןףשפתבאןתהשןחחןתבלקצןתמכל

המןסיקלייםהקטעיםשאפילןמעניין .נהדרת

נחצבןכמןמןפעיהםלליןןיהלהקןתשבחרן

סגנןןעםיחדשןנהשהןאדןמה-מקןרמאןתן

 ...מזכירשמאןדאחר

הפריהשקיימתבחשבןןלהביאכמןבןיש

ממןריםןלמידהדן-סיטריתזרימה ,הדדית

נקלטתהתנןעהששפתהעןבדהאך ,משןתפים

אתמןכיחהצןרהבאןתהכןלםאצלכמעט

הרןחניהפנימי,בעןלםהבסיסיהשןןיןן

אספרנטן,במקןםאןליהאדם.בנישלןהרגשי

להיןתהיהיכןלמחןלזמנהןף,ר"דשלחזןנן

בינלאןמית.שפה

פראגשלהולאמריטלהבא ,ברלאול'זרייש ,"לבד"

זוסולהפטר ,'כור

CHOR.: PETR ZUSKA .זSEUL '. THE PRAGUE CHAMBER BALLE ' 

מפחידיםלאמבקריםראיתי

המלהמהלכתןכןריאןגרפיםרקדניםהרבהעל

במןשגכי ,ןרעדהחיללאאםיראהמבקר

משהן.מאיימתמשמעןתגלןמהביקןרת"יי

אמןרהןאמקצןעית,סמכןתהןאהמבקר

שלןהניתןחפרספקטיבתידע,עתירלהיןת

שלמזןןאףהמבצעהרקדןשלמזןרחבההינה

לחרןץבמזי,דאןבשןגג ,עלןלהמבקרהיןצר.

רקדניםלפעמיםשמעתיקריירה.שלגןרלה

בעןלםהחייםכאנשיםמחןלמבקריהמגדירים

המבקריםהרקדנים,שללטעמםמשלהם.אחר

הבימתית-העשייהמןמאןדמרןחקים

 ,המבצעיםשלראייתםמזןןיתהאמנןתית.

אחריאקדמית.אליטהמעיןהםהמבקרים

עבןרינמןגבביטןםהפסטיבלשלקןרטןב

לחלןטין.זהמיתןס

בעלימבקריםביןמרתקיםמפגשיםחןןיתי

לשיחןתהשמיםרןחןתמארבעשהתכנסןשם,

ןבעלי ,כןריאןגרפים ,רקדניםעםרציניןת

היההדיאלןגהמחןל.בתחןםנןספיםמקצןעןת

הגןבהכשרףהעיניים",ב"גןבהןהתרחשכן

במפגשיםגם ,כןעליתר .לכןלםשןןההיה

 )"דיןניםייאןסמינרים"יי(פןרמלייםהבלתי

הייתםממש.שלאינטראקציההתפתחה

ה"תןןיןת"התערבבןאיךלראןתצריכים

ישבןןרקדןמבקר-נמןגןמפתיעהןבמהירןת

ןכןריאןגרפיתמבקרתרעים,לשיחתשעןת

 .התיידדן

למטבעצדדיםשניקיימיםשאמנםהתברר

יןתרהרבהלמטבעשישמסתבר(ןבאמנןת

ממשמתייחסיםכןלםבפןעלאךצדדים)משני

משמעןתיתתקשןרתשןבמטבע.לאןתן

היןצרים ,המבקריםביןאמיתישיחדןקןלחת.

עצמםאתלראןתלאמניםמאפשרןהמבצעים

בהלהימצאיכןליםאינםעצמםשהםמזןןית

בעתעצמןאתרןאהאינןהרקדן(שהרי

שהןאהשלם,אתלרקדןמגישהמבקרהמןפע).

כךעלחלקין.שלהכלסךמאשריןתרהרבה

אתלהעריךןהכןריאןגרפיםהרקדניםיכןלים

המןשחזמעטןלחשןשןלאהמבקרשלתרןמתן

אתראיתיבביטוםנועד.לקטילהרקכאילו

שלרצןנםלשביעותהבונהההתקרבותתופעת

הכל.

חיובישיגעוןגםיש

אתהכרתישנתייםלפניכרמיאלבפסטיבל

גבןלעלרזה , 38בןאיש ,לןמינסקייאצק

לןמינסקיןבאיפןק.בשקטמדברהסגפנות,

מחולשלקטנהלהקהמנהלשהןאסיפר

 ,מולדתובפוליןשפועלתהיחידהמןדרני,

מרחק ,ביטןםבשםקטנטנהבעירשבסיסה

החזקהרןשםאת .מקרקובנסיעהכשעה

 .הדןברשלצניעותוביהןתירהביותר

עםלןמינסקייאצקהגיעחודשיםכמהאחרי

למחולמיתלאןבינהלתחרותרקדניוחמשת

הגםשהציג,המןפעדלל.בסוזןמןדרני

אןתיהרשיםלאיהודית,במןסיקהשהשתמש

ןפןלקלןרייתרבןתעםקשרין(ראשיתבמיןחד

באוניברסיטהלימןדיןבשנותנקשרן "אידי

אךבפולין),היהודיהמחןלתולדןתעלומחקרו



מןצאאנישנתייםכעבןר-האלדרכינפלאןת

האישןאתלןמינסקי,שלבעירןעצמיאת

מסתבראזבינלאןמי.פסטיבלמארגןהרזה

הצליחהןאלדבר"."שיגעןן-כזהדברשיש

כמעט,תקציבללאקצרה,תקןפהבתןך

הןאממש.שלאימפריהלבנןתנמלים,בעבןדת

לאמנןתחסןתלהעניקעירןראשאתשיכנע

להעלןתכדרךבארצם,כהעדידןעההבלתי

לקבלהצליחהןאהמפה.עלהעירשםאת

ממלאשיפןץמעטשאחריישן,תיאטרןןבניין

מןקדלחזרןת,מעןלהכמרכזתפקיד

מצןין.מןפעיםןמרכזאדמיניסטרטיבי

אמריקאי.יןצרמשלכןריאןגרפיהקיבלן

חןללןביטןםבפסטיבלמהביקןר,כתןצאה

המאסטרןשללשרביטןהלהקןתשתי

 .מיןחד ,נןסףקטעגםעבןרםשיצרלןמינסקי,

ןמבטיחןתדשןתחןהיכרןיןתחדשיםיחסים

נרקמן.

במעיןניחןהןא .ןמרתקמדרבןמניע,כןח

רקדניםעלהשפעתהאשררןעמת","שתיקה

הפלאיםחליל IIהשפעתאתמזכירהצעירים

 .המלין"של

קריירהלאישמנבאאניבמפעלן,יתמיךאם
 .מ"שיגעןנן"יבריאשלאלןןמאחלמזהירה,

זיידריוסי ~
רקדןהכירהןאיןרקבנין-נןספתןדןגמה

ןהצליחבןןשינגטןןהיןםשחיסנגליממןצא

אתללמדהעןלםשלהשנילצדלהגיעלשכנען

היהזהאפריקאי.ריקןדהפןלנייםתלמידין

השחןרבמןרהלהתבןנן ,,בתחילהמןזרמאןד

שעןתכמהכעבןראךהלבנים,תלמידיןעם

העןלםסדרי-מאליןמןבןכאילןהיההמיזןג

 .מבראשית

קשריםלןמינסקיפיתחשניםכמהבתןך

כןריאןגרפים,מןרים,רקדנים,עםאישיים

לאט, .תבליבשןתמחמשתןעיתןנאיםמבקרים

בןנההןאבהיחבאכמעט ,בשקטבהתמדה,

ןהרקדניםהיןצריםאתןמפתהיחסים

-מןרה-יןצרהןאבמקבילמפעלן.עםלהתיידד
גםממשיפןטנציאלעםמחןללהקתבנההןא

בינלאןמי.מידהבקנה

לןמינסקיטןרחהאחריםעיסןקיןכלעלבנןסף

 .פןליןלרחביהמןדרניהמחןלדבראתלהביא

שלןשעןדלפחןתבמדינתןצמחןשהכרתיןמאז

אבא IIגםהןאשלןהמןסדןלכןלןלהקןת,

נןסעלןמינסקי .השתלמןיןתמרכזןגם IIרןחני

המעןנייניםפןליןןרקדניללמ,דפןליןברחבי

הזמיןשעברבקיץ-לתהליךדןגמההנה .לביטןםלרגלעןליםמןדרניבמחןל

ב,"ארהבמינסןטה,לביקןרעצמןאתלןמינסקי

שללחשיפהבנןסףשם,רקדנין.חבןרתעם

עבדגםהןאהאמריקאיהקהלבפניעבןדתן

ןרקדניןמשלן,מחןלעלמקןמיתקבןצהעם

נכחתימכל.יןתרהאישאתמאפייןשקט

שיזםבסמינריםןגםבחזרןתבשיעןרים,

יששלןלשקטאבלשלןןה,הקריןהןאןבכןלם

. -. 
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למחולמבוא •

קלאסיבלט •

מודרנימחול •

מחולתיאטרוו •

המחולתולדות •

רפרטואר •

הגוףעיצוב •

מחוללהקת •

יח' 5בגרותבחינות •

מחולמפגשי •

אורחיםמוריםעםסדנאות •
קיץקורסי • ~

 .-באולםלתלמידיםמחולמנויי • .::
ארצייםכנסיםארוח •

מיועדיםהלימודים

המוריםצוות •

מיהבן-ישי,ראןבןאכמןן,עפרה

מרינה ,ן-ליחנןןעפרה ,ןרןבלמרים

בפסנתרמלווה •
למזןבריטה

לסדהמקוםלהשכרתאפשרות
אולמותשבוע.ובסופיהשבוע

בזוליםארוחחדריפסנתרים,
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אלוןמירישלבניהולה •ואתניאורינטאלילמחולסטודיו

בטןריקודי •אוריבטאליבמחולהבעה

המחולתמצית
רבותדרכיםישנןהאורינטאליבמחול
עםהתפתחותה ,התנועהשמחתלהבעת
ופיתוחפיסיולוגייםהאנטומייםהגוףחוקי

הריקודדרדהחושים

"חש 110שלםחודש ,ש"ח 30ניסיוןשיעור
מראשתיאוםי IIעפפרטיםםילשיעורהרשמה

 6.10.96בתאריךמתחילהההרשמה

תרבותערבי
אזהבטןריקודיבנושאהרצאות

בשילוב(התפתחותו)ומקורותיווהיום

 .הקהלבשיתוףלדוגמאושיעורהופעה

~ 
-אלוןמירי :בהנהלת
אומנותיתבטןרקדנית

כוריאוגרפית

לתנועהמוסמכתמורה
 04-8528554 , 8515196 .טל

הביצוע
אלון.מירישלוכוריאוגרפיהאישיותיצירות . 1
מתלמידותיה.המורכבתרקדניותלהקת . 2
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ששמההאניגמה

פאברהיאו

Jan Fabre 

Arnd Wesemann 
 Fischerהוצאת

1994 , Frankfurt am Main 
עמודים. 148

הואפאברהיאןהבלגיוהכוריאוגרףהבמאי

הראשוניםהמופעיםבמינה.מיוחדתתופעה

אתהדהימו ,שנהעשרהכחמשלפנישביים,

שלו,התיאטרלי"ב"הטירוףלמשל,הקהל.

ארבעונמשךאביבבתלגםבשעתושהוצג

במחאההתפרעלעיתיםהקהלויותר,שעות

למחואהרבהגםאבלהבימה,עלהנעשהנגד

ולהריע.כף

מאודשוניםרבים,מופעיםפאברהיצרמאז

חיבתועלנכתבושטויותוהרבה ,מזהזה

בעטשעשההשימושועלהבימתיתלחידתיות

התפאורה.כלאתלעיתיםלכסותכחולכדורי

כמו ,שלוהדימוייםהותירויימחהבלרושם

עלכתרהנושאיםהעירומיםהנסיכיםשני

היהמהם(אחדהתיאטרלי"הטירוף"מראשם

עלהמתנפצותהצלחותואנדקיבוס),וים

המבצעיםשלהמרתוןוריצתחיותצפרדעים

כוחות.אפיסתעד

שלמוזרבאלטהיהבארץשלוהשניהמופע

בשריונותאביריםושניבביקינירקדניות

מעלמטרארבעהזעירה,מדרגהעל .כבדים

הרקדניתהמופעעתכלעמדה ,לבימה

דסקוקלייראלס ,שלוהקבועההראשית

) Els Deceukelier (, לקהל.בגבהעירומה

שלוגוברתהולכתבתמיההאותוזיכההמופע

הצופים.

 ,וראיונותמאמריםאודותיועלהחדשבספר

ומעמיקה,מרתקתופרשנותעבודותיורשימת

פסידו-מדייותרובליברורהבצורהשכתובה

פילוסופיה.

~ 

לדעתשרציתמהכל

דרני Iטמ OIהפעל

Writing Danci ng 
in the Age of Postmodernism 

, Sally Banes 
1994 , Wesleyan University Press 

עמודים. 412

עין,וחדתפעלתניתמבקרתהיאביינססאלי

במהברצינותשעסקההראשונהשהיתה

ורבמעורפלמושג ,פוסטמודרני"יישמכונה

זהספרה .למחולהנוגעבכלבייחודמשמעי

עטה.מפרימאמריםאסופתהוא

בנעלייימחולהמונחמטביעתביינס,

אחרישבאלמהכהגדרההתעמלות"

גליאתמדויקתבצורהמתארת ,המודרניזם

בכנסייתמהמופעיםוהחדשני,הניסיוניהמחול

השמונים.שנותסוףועדיורקיתהניוג'אדסון

המבקרותשתיהןסיגלומרסיהביינס ,בעיני

שתיהןהאחרון.בדורביותרהמעמיקות

השבעים,בשנותלפעולשהחללדורשייכות

המודרניזםגדוליאת ""לתפוסהספיקשעוד

עםוגדללקלאסיקה)הפכו(שבינתיים

האמפריגראהם,-הגדולותבמלכותהמורדים

חריףשכלאח,דמצד ,יש ,לשתיהן .דורןובני

אישיאופישני,ומצדבהירה,התנסחותויכולת

ועצבניתמופרזתואינטנסיביותלבריותנוחלא

" a ,\ . \ ז

עיםושקאוהתיאטרוןבימותעלהעכשוויות

חסרותאבליקותומד ,ארכיוניותבעובדותמדי

משמעות.
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הידברותעלשמקשההדבראותואךמשהו.

לכתיבתן.לפפלמוסיףדווקאאיתןפנים

מחולכותבותשתילגביאובייקטיביאיני

הפכושיחותינואחתלאכי ,אלהמעולות

לאמתפעלאניביינסשלבמקרהאבללוויכוח,

שהיאמהענייןגםאלא ,הראייהמבהירותרק

רובהמחול.אמנותמתולדותבתופעותמגלה

להתרחשויותמדיצמודיםשהםאועמיתינו

עלרשימותרקלאישזהמאמריםבמקבץ

עדוכמעטוהשבעיםהשישיםמשנותמחול

שליותרהרחוקמהעברפרקיםגם,אלאימינו

עללמשל,כמו,המחול,אמנותתולדות

והנשכחהחשוביטייהסובהכוריאוגרף

 "השוודיייהבאלטועלגולייזובסקיקאסיאן

 ,מזמןלאעדפחותלאוהנשכחהחשוב

הרקדןשיסדולב,אגידישלמתחרהו

וידידובורליןאן'זהשוודיוהכוריאוגרף

שנותעצאמבבפריסמארידהרולףהתעשיין

במודע,מודרניסטיתלהקההיתהזוהעשרים.

אתוהרחיבה ,עונותחמשרקשפעלה

שלהאוואנגארדאזשהיהמהשלהתחומים

מחודשתהתעניינותישהיוםהמודרני.הבאלט

שוחזרבשווייץהפריסאי.השוודי"באלט"ב

 "הקרחעלייהמחליקיםהבאלטשעברבחורף

השוודיהבאלטשלהחדשומנהלו,בורליןמאת

בחידושלעסוקמתכווןאנדרסןפרנקהמלכותי

 .הבאותבעונותבורליןשליצירותיו

להניחוישמאו,דמומלץביינססאלישלספרה

אתםישמכירמיגםענייןבושימצאו

וגםראשוןמכליבמחולהפוסטמודרניזם

רקהמחולעולםאלשבאוסטודנטים

הואהפוסטמודרניזםושאפילו ,לאחרונה

בהיסטוריה.פרקעבורם

~ 
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ניסה,הואאחרות,במליסמוגדר.עלילתי

הגשיסוכךמופשט,מחולליצור ,והצליח

עלפוקיןמיכאילשלהתיאוריותאתלמעשה

מיותריס.ספרותייסמלחציסמשוחררבאלט

הבאלטאמןגסבזמןבוהיהמאסיןאבל

היוס,וגסהמשעשע,וגסהדרמטיגסהעלילתי,

עליצותיייצירתואתהמתעדבסרטכשצופיס

בולטיס ,אופנבאך)של(למוסיקהאית"יספר

ההופכתהנמרצת,והתנועהשלוההומורחוש

רוקדיס.גופותשללמערבולתהבימהאת

סגנונו,אתאיפיינהמיוחדתאינטנסיביות

המשונההאישבתפקידזהבמקרהוכרקדן,

בימתיתנוכחותלוהיתה ,אמריקהמדרוס

 .רגילהבלתי

-מאסיו
כהלכתהביוגרפיה

Massine 

 Vicente Garcia-Marquezמאתביוגרפיה
 , 1996לונדון, , Nick Hern Booksהוצאת

עמוד. 448

ל-שמואתשינהשדיאגילבמיאסין,ליאוניד

Massine , בארצותביטויועללהקלכדי

שלהבולטהכוריאוגרףלמעשההיההמערב,

הואהשלושיס.ושנותהעשריסשנותסוף

הבאלטלהקותעסבעבודתוחידושיסחידש

שדיאגילבאחרידיאגילבעסועבדהשונות

שראהמה(בשלניז'ינסקיעסקשריואתניתק

דהלעלמהנישואיו-ניז'ינסקימצדכבגידה

יותרמאוחרובשלבכרקדןתחילה ,פולסקי)

 .כיוצר

יוסףשלהיהגילסשמאסיןהראשוןהתפקיד

שעוררה(יצירהיוסף"ייאגדתכי"התנבבאלט

שלהעירומותרגליובשלגבותהרמתבעיקר

כאזורכבשיספרוותרקשלבשיוסף,הנער

עסהראשונותבשנותיו .למותניו)חלצייס

שלמקומואתלמלאגסבהדרגההחלדיאגילב

שנשא(למרותהאינטימיכידידוניז'ינסקי

ילדיס.והולידזואחרבזונשיסשלושבחייו

בבאלטעסקאףלורקה,בנו-מהסאחד

עבודותפעסלאהעמידאביושלובזקנתו

 .) 1979בשנתמותואחריאחתוגסמשלו
באלט ,הסימפוניהבאלט "ממציאייהיהמאסין

יצירותהןשלוהמחוליתהתנועהשבסיס

סיפורחסרוהואסימפוניותמוסיקליות

נכוןמשקלשיווימתקייסזומצוינתבביוגרפיה

תיאורלביןהפרטיועולמוהאישתיאורבין

מובאותבהישעודהאמנותי.וסגנונויצירתו

גרסייהדורו.בנידברישלעינייסמאירות

רצינית,ביוגרפיהידומתחתהוציאמרקז

ולמרותומדויקת,מקיףמחקרעלמבוססת

הספרהרחבהמדעיוהבסיסהעובדותעומס

היומאסיןליאונידשלחייוכיומרתק,קריא

גדול.אמןשלותהפוכותבפרטיסעשירסיפור

נשכח.כמעטהואבימינוהפלאלמרבה

ם

הבולשוימורשת

MaxillJ.ova and Vasiliev 
at the Bolshoi 

 Roberta Lazzariniמאת
 , 1995לונדון, , Dance Booksהוצאת

עמוד 169

The Perfection of Dance 
 Leonid Zhdanovמאת

and Margarita Yussim 
 , 1994 ,אנגליה , Coombe Booksהוצאת

עמוד 140

מתעדיסאלהומכובדיסמפואריסספריסשני

באלטשלוהמכובדהמפוארהעבראתבעיקר

עלשהמונוגרפיהאלאהמוסקבאי,הבולשוי

MAXIMOVA & VASILIE 

 AT THE BOLSHOו
L A ZZ A R IN I A זROBE R 

המנהל(היוסולדימיר-ואסילייבהזוג

הבולשוי)שלבמחלוקתהשנויהאמנותי

עשרותזהשלווהפרטנריתאשתו ,ויקרינה

הכתיבהאתשאיפייןבסגנוןכתובה ,שניס

אין,ונהדרנפלאהכל-באלטעלהסובייטית

וזריכפייסמחיאותרקנפילות,ואיןמחלוקות

פרחיס.

זאתובכל ,האידיליהאתמפריעלאדברשוס

תצלומיסשפעמכילהואכי ,חשיבותלספריש

כמומוכרות,פחותיצירותשלגסמעוליס,

גולייזובסקיקאסיאןשלעבודותיו

ספרזהטיפוחיו.בניהיושהוואסילייביס

קלאסיבאלטילחובבכמתנהלתתשמצוין

הרוסי.מהזן

(המלמדתיוסיסומרגריטהז'דאנובשלספרס

שונהמסוגהואובישראל)אמריקהבדרוס

בביתרבותשניסלימדוהמחבריסשני .לגמרי

אבל ,לכוריאוגרפיההאקדמיהמוסקבאיהספר

בימויאומחולותחיבורעלאינוהספר

הכילפרטיסהיורדהללשירמיןאלאבאלטיס

בעיניהסהבאלט.הוראתדרכישלמעשייס

נרדפיס.מונחיסהס "קלאסיבאלט"ו "מחוליי

ומזכירה ,נשגבת-נלהבתהיאגסהספרנימת

 ,וולינסקיאקיסשל "הצהלהספרייאתלעיתיס

במשמעויותיהמתוארתתנועהכלשבו

המוריסשני .המיסטיותואפילוהאסתטיות

תנועותעלמפורטבדיוןמסתפקיסהמנוסיס

כלללעסוק,מבליוהראשהזרועות ;הידכף

בפרקיסלדוגמהשיעוריסמעיןכולו,בריקוד

 .מוגדריסגוףחלקיעלנבחריס

 "נכוןייכולל ,ומפורטיסרביסהצילומיס

קפדןמורהאוחרוץשתלמידכך ,"נכוןבלתי"ו

ואפילוסיועמעטלאמהסלהפיקיוכלו

שכדרךחבל,דידקטייס.אמצעיסאורעיונות

כאןגס ,מרוסיתמחולספרישלמתרגמיס

העותקוכי ,רוסייסהלאהשמותשובשו

 .היעדלשפתפונטיבאופןהרוסימהתעתיק

ם
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 Oורקדניור Oצורונריור , 0ורנרינרולדו

פריךתכרצכימאת

שהעמידוהכלה/,לפנימרקדיןכיצד IIהשאלה

הראשונה(במאההללוביתשמאיביתחכמי

ריקודילכלהמקור ,ספקללאהיא, ) 1לספירה()

 .הדורותבמרוצתביהדותשהתפתחוהחתונה

כאשרחלהחתונהלריקודיבהתייחסותמפנה

בקודקסקבע ) 1343-1270 (אשרבריעקבר'

אבן IIבטורהטורים,ארבעתשלוההלכתי

ולרקדוכלהחתןלשמחמצווה IIש IIהעזר

היכתבהמיוםהפכהזוקביעה ) 2 (.לפניהם/

בכלמאזמופיעההיאכך .עשהלמצוות

המעשיביצועהורקבסוגיההדניםהמקורות

המשתמשיםראשוןלמקום.ממקוםמשתנה

החתונהלריקודיבקשרמצווהמחולבמונח

 1365--מווליןהלוייעקב 'ר(ל IIהמהריהיה
ל IIהמהרימנהגיבספרובגרמניה.שחי ,) 1427
אז[מרקדים]שמחנגיןמקומותויש IIנכתב:

אחרשבתבמוצאישעושיםמההמצווהמחול

החתונותנערכוכללבדרך ) 3 (.ההבדלה/

ונשפיבבוקר,שישיבימיאשכנזביהדות

ההבדלהלאחרהשבת,במוצאינערכוהחתונה

שכל ) 4בית-המחולות,(אובבית-החתונות

להניח,וישלעצמה,רכשהחשובהקהילה

 .ל IIהמהרישללימיוקדםזהשמנהג

ריקודי-המצווה,שלהתפתחותםעללעמודכדי

לסקוראלאלנונותרלא

אותםשלהמוסרוספרותהמנהגיםספרותאת

יהודיתבלשוןהראשוןהמנהגיםבספרימים.

בשנתבוונציהשהופיע(עברי-דייטש)אשכנזית

הקהילותמןבאחדות IIכדלקמן:כתוב , 1590

עםהגבריםהמצווהריקודאתאזמרקדים

 ) 5הכלה."(עםוהנשיםהחתן

יצחקריקודי-המצווה,בנושאהרביםבמחקריו

ריקודיםהיוהםשבראשיתםהניחריבקינד

ישאלהולדבריו ) 6חברתיים-קיבוציים,(

שלארשומותרושמישלבכתביהםגםתימוכין

היהודיםממנהגירביםשרשמומבני-ברית,

הפרנסיםזקןאוהרבלמשל,חלק.נטלושבהם

יתרהיוואחריהםהחתןאתלוקחהיה

שנוצרהעדזוגות,זוגותמסתדריםהמסובים

יוצאיםהיווככהזוגות,שלארוכהשורה

אותולעשותנהגוהנשיםיח.דכולםבמחול

ויתרהכלהאתהובילהשבהןהחשובה-הדבר

כמומתכונתבאותהאחריהןהסתדרוהנשים

נשמרהימיםלאורךלאאך ) 7הגברים.(

שלביצועםבשעתהמיניםביןההפרדה

הגברשלהיחידבריקודלאריקודי-המצווה,

בריקודולאהכלהעםוהאשההחתןעם

56 

אנולמדיםזאתלעיל.שתוארהקבוצות

-17המהמאהוהמוסרהמנהגיםמספרות
ריקודי-המצווההשתנוהזמןבמשךואילך.

ביןרקולאמעורביםלריקודיםבחלקםוהפכו

קהלכלבשיתוףאלאבלב,דלכלתוהחתן

נגדותוכפותהולכותהתראותאולםהנוכחים.

הולידולמחולזוגהלבניהכלהביןישירמגע

מטפחת/.שלבהפסקהריקוד IIאת

חלהחתונהלויקודיכהתייחסותמפנה

 ) 1343-1270 (אשוכויעקכויכאשו
שלוההלכתיכקודקסקכע

שיימצווההעזוייייאכזכטווהטווים,אובעת

לפניהםייולוקדוכלהחתזלשמח

שלבפירושוהמקורות.לסקירתעתהנעבור

 ) 1863-1813 (איזנשטאטצביאברהםר'הרב
וכלהחתןלשמחמצווה IIנאמר:תשובהפתחי

הרבדבריאתמביאוהואבפניהם/.ולרקד

הספרמחבר ,)-1832ב(נפטרשורחייםאברהם

עםבמחולללכתדאסורונראה IIחיים:תורת

אוחזאינואפילוהמשתה,ימיבשבעתהכלה

בדרךמטפחתשלבהפסקאלהממשבידה

הזה,שבדורחכמיםתלמידימקצתשנוהגים

ההולכיםבליעלבניואותןשפירלאהכאאף

הכתובאומרעליהםדעלמאהנשיםעםבמחול

בספרותגםכלומר, ) 8 (./ערינקהלאלידיד

התייחסותקיימתימיםאותםשלהמוסר

בספרביצועם.ודרךריקודי-המצווהלעניין

 )-1706ב(נפטראפשטייןמ IIיר'שלהמוסר
ש)בעברי-דייט(כתובהבאלעולםהישרדרך

עםרוקדיםהאנשיםמןחלק IIקוראים:הננו

והםהכלה,ידיאתעוטפיםכשהםהכלה

אתלשמחבמגמהמצווה,מטעמיזאתעושים

שוםעםרוקדואינוכןעושהשאינומיהכלה.

 ) 9 (.אדוק/יהודיזאתבכלהואכלה,

כיזונותהאחוכשניםשנעוכוכחתונות

היהאפשוישואל,כמדינתחסידיםחצוות

ויקודי-המצווהכיזוכיםכהכדליםלהכחיז

הויקוד,וכצוותהווקדיםשכיזכהפסקים-

השונותהחסידיםכחצוות

ומאזורלעילשהובאומאלהיותרקדוםמקור

יוחנןר'שללתורההפרשנותחיבורהואשונה

 )-16ההמאהראשית--15ההמאה(סוףלוריא
כותבהואשם ) 10נפש,(משיבתאלזס,איש

הרעהמנהגעלואבוי"אבויהיתר:בין

ושותיןומזמריןשמרקדיןבעתהאלהבמדינות

אשתאפילוהנשיםאתהאנשיםשלוקחים

 .עמהםומרקדים[חשופות]יחפםבידיםאיש

עםלרקדמצווהשעושיםביםחושויש

 ) 11הכלה."(

התקיימוהאזור,בקהילותהחברתייםבחיים

ולאשונותבהזדמנויותמעורביםריקודים

היוהמחולממפגשיבחלקבלבד.בחתונות

כלבלארעותובידאישאוחזיםהרוקדים

נוהגעלמההתראותלמדיםאנוכךעלחציצה,

תפיסתובמיוחדמעניינתהתוכחה.בדבריזה

ענייןאתלוריאיוחנןר'שלהכללית

עלכותבהואבחיבורואחרבמקוםהריקודים.

הבתולותרק IIכדלקמן:וריקודןהנשיםשירת

לקפץהבריותעלעצמןשיחזרולהןראוי

לפניהמשוררותלנשיםלמחותראוי-אחריהן

רקהאנשים.[במעמד]במעמודהכלות

 ,הבחוריםלחבבכדיבזהשמותרותהבתולות

ניתן ) 12אישות."(לשםאחריהןשיקפצוכדי

כלכנגדיוצאלוריאיוחנןשר'לומר,אפוא

מתיראבלגברים,עםנשיםריקודישלצורה

בטענה,גבריםבמעמדבתולותשלריקודןאת

מציאתלשםהבחוריםעללהתחבבדרכןכךכי

וככלביותר,מקוריתדעהספקללאזו .חתנים

היחידה.לאאםמסוגההראשונהלי,הידוע

אתהדורותבמרוצתשינוריקודי-המצווה

דרךאתואףמשמעותםצורתם,תוכנם,

בחצרותבעיקראמוריםהדברים .ביצועם

 ,אירופהשבמזרחישראלובעיירותהחסידים

והבדחניםהכליזמריםלפעולהנכנסוכי

הןריקודי-המצווה,למנהלישהפכולמיניהם,

הזמנתםבדרךוהןהמוסיקליהליוויבאמצעות

התנועה .הכלהעםבריקודלצאתהנוכחיםשל

לריקודעצמהמשלגישהפיתחההחסידית

שבהןשבחתונות,לריקודי-המצווהובייחוד

אצל .מטפחתשלבהפסקלרקודמקובל

אךמעורבים,ריקודיםכללאיןהחסידים

והריקודריקודי-המצווהתופסיםזהלעומת

חשובמקוםהכלה,עםובעיקרהכלה,שלפני

התפשטהכלהעםהריקודבחתונות.ביותר

מזרחיהדותכללאלהחסידיםמחצרות

בהמש,ךשנראהכפיהפ,ךוהואאירופה,

הריקודבחסידות, .מעורבלריקודרבהבמידה

בריקודי-המצווההתמקדמטפחתשלבהפסק

שמותהיוריקודשלזהלסוגשבחתונות.

השתנווצורתותוכנוואףשוניםמשמות



אתרקדובוהמועדגסלמקוס.ממקוס

וגסלחצר,מחצרשונההיהריקודי-המצווה

 .שוניסבמקומותשוניסהיוהכלהשלהזוגבני

-אחידותהחסידיסבחצרותהיתהאחדבדבר
עסלרקודהמצווהשלבחשיבותהבאמונה

נחוס,ריבןמוטליריעלמסופרלמשל,הכלה.

לריקודיסשבצאתומצירנוביל,הגדולהמגיד

המטפחתשלאחדבקצהאוחזהיההכלהעס

היהכךהשני.בקצהאוחזתהיתהוהכלה

עייפהכאשרוגסארוכה,שעהעימהמרקד

מוסיףמוטליריהיההריקוד,מןופרשההכלה

ריהגיעהריקודיסבשעתלאות.ללאלרקוד

 .הדיןבעלמאהיהולאהיש,לביטולמוטלי

כהלכהמשיבהיהמוטלישריאמרו,תלמידיו

ביתבימיחיאילומרקדיןכיצדהשאלהעל

 ) 13הלל.(וביתשמאי

לייבמשהירעלמסופר :שנייהודוגמה

למעןשיגעהרבהביגיעהידועשהיהמסאסוב

עלהוכאשרלחופהעניותכלותשלהכנסתן

 ,והנהבשמחתן.השתתפותעלויתרלאבידו,

היושלאענייה,כלהאליוהופנתהזקנתולעת

והככההחתןניבפהחכהעםהזקנהייקוד

TH CHALLA· IN HER HAND סLD LADY DANCING WITH A ·SHAB סAN 

M ססRE THE BRIDE AND GR סBEF 

לייבמשהירחופתה.לעריכתאמצעיסבידה

בהיותו .לביתהלשלחהועמדצרכיהלכלדאג

רצהאךלחתונתהלנסועמסוגלהיהלאזקן

 ,למנגניסקראולכןבשמחתהלשמוחזאתבכל

 .מאמתחתוהסודראתולקחשבתבגדילבש

ובקצהוהכלהבידינתןהאחדהקצהאת

בריקודיצאקלה,ולשעהבעצמוהחזיקהאחר

היתהגדולהכהרבה.בהתלהבותהכלהעס

עודמעשהואתעשהכיעדבעיניו,המצווה

 ) 14חתונתה.(קודס

הריקודהתקייסלעילשהובאוהמקריסבשני

הצורהוזומטפחת,שלבהפסקהכלהעס

שישאף ,החסידיסחצרותברובהמקובלת

ובמשתתפיסהריקודבמועדקטניסהבדליס

אתרוקדיסהיולמשלסדגוראחסידי .בו

בשעת ,החתונהיוסלפניעודריקודי-המצווה

שלפניבערבהחתן)(סעודת IIמאהלחתן IIה

אלעגולהגורןבחצינעמדהיההקהלהחופה.

בריקוד-לחזותשיוכלוכדיהמחותניס,פנימול

בהפסקבלב,דוהכלההחתןשרקדוהמצווה

מכסההכלההיתהלאזהבמעמדמטפחת.של

בתלמודהנאמראתלקייסכדי ,פניהאת

עסמיד ."שיראינהעדאשהיקדשלאאדס"ש

מתוךהכלהאתמוציאיסהיוהריקודגמר

בליוויסיבריקודממשיךהיהוהקהל ,המעגל

 ) ISכליזמריס.(שלעליזיסניגוניס

חצרותביןהאחרונותבשניסשנערכובחתונות

להבחיןהיהאפשר ,ישראלבמדינתחסידיס

-ריקודי-המצווהביןרביסבהבדליס
ו,דיקהרובצורתהרוקדיסשביןבהפסקיס

חברו ,למשלכ,ךהשונות.החסידיסבחצרות

שונותחסידיסחצרותשלמנהגיסכמה

מבעלז, IIינוקא IIהשלהמפורסמתבחתונה

יוסשלפניבערב . 196Sבשנתבארץשנערכה

החתןהובא , IIמאהלחתן IIהאחרי ,החתונה

עימהלצאתכדי ,וישניץמביתכלתולבית

החתןהגישהריקודבשעתבריקוד-המצווה.

זומטפחתשלובהפסק ,לבנהמטפחתלבלתו

ריקודי-אתלערוךהמנהג .בריקודיסהזוגיצא

שהוא ,החתונהיוסנישלפבערבהמצווה

נחוסילרמיוחס ) 16 ( ,רנוביליצכמנהג

חסידיסבחצרותמקובלוהוארנוביל,ימצ

וסילילשלהמאוחרותבשעות ) Iרבות.(ן

ריקוד IIבוהכלה IIוקאינ IIהיצאוהחתונה

בהמשך)לריקודי-המצווהזהכינוי(על IIהכשר

בקצהוהחזיקההכלהבעלזבנוסחהפעס
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בקצהןהחזיקןהחתןהחתןאבנטשלהאחד

 ) 18הנאספים.(לפניחןללןןכךהשני,

שנערכה ,מלאלןבר"האדמןכדנשלבחתןנתן

הזקןר"מןדהאהיה , 1978בשנתבארץ

הכלהעםריקןד-המצןןהאתשרקדהראשןן

 .לאלןבחסידיכמנהג ,מטפחת-משישלבהפסק

מסכתבסןףןרקהחתןאביאיתהרקדאחרין

אך ,כלתןעםבריקןדהחתןיצאהריקןדים

ןיבבחתןנהגם ) 19מטפחת.(שלהפסקבלא

בשנתבארץשנערכה ,ןזידטשןבשניץיןחסידי

הכלהעםריקןד-המצןןהאתרקדן , 198ס

בבניתיחסידבחתןנה ) Z(ס.אבנטשלבהפסק

המחןתניםרקדן , 1971בשנתבהשנכחתי ,ברק

משתהשבסןף-המצןןהיריקןדאתןהרב

ןהחתןהכלהןאילן ,אבנטשלבהפסקהחתןנה

 ) Zlהפסק.(בלארקדן

שמןתלריקןדי-המצןןההין ,לעילשצןיןכפי

ןהמשמעןתייםהמענייניםאחד .שןניםמשמןת

הריקןד-ייכלןמר ,"טאנץכשרייהיהביןתר

כברןמשמעןתןזהשםשלמקןרןעל ."הכשר

ןבמיןחד ,מעטיםלאחןקריםלהתחקןתביקשן

 ) ZZהכליזמרים(עלבמסתןריבקינדיצחק
ניסהבהם ) Z3 (,החתןנהקןדיירעלןבמחקרן

בשםלהשתמשהחלןשבןהמןעדעללעמןד

עלמקביעןתיןכמהאןלם .ריקןדי-מצןןה

אחדבקנהעןלןתאינןןזמנן "הכשרריקןד"ה

התחלתאתמייחסהןא-ןימקןרןתעם

עלךא ,-19ההאהמתילראשבמןנחהשימןש

יש ,שבידינןיםיהספרןתהמקןרןתסמך

 .המאןחרלכל-18ההמאהלמחציתלהקדימה

רכטמןאברהםשלפירןשןעלתמהריבקינד

הכלהעםהחתןייריקןד :"טאנץכשריילשם

הכלהיכ ,להראןת ,החתןנה-סעןדתלאחר

מטפחתש.לבהפס;והמצווהיי;ווד
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יסן,דכלאיןלתמיהתןאך ) Z4 (."כשרההיתה

עללהכרזההעיקריהמןטיבאכןזהשכן

יהןדהשללמאמרןבהערןת ."הכשרריקןד"ה

 ,המשתהבסןףיי :אנןבידרןכןתב(אבידע)אלזט

 ,'כשרה'החתןנהאםהייחן,דשעתעהיכשהג

עןמדתהכלה :הידןע 'הכשרהמחןל'נערך

אחדאחד ,מטפחתבידההאןלםבאמצע

אישאיש ,(הגברים)הקרןאיםיחשןבניגשים

עםאחדסבןבןסןבבהמטפחתאתתןפסמהם

 ) Z5 (."להכה

בכמהייעזרא:ןבעקיבאהסןפרכןתבןכך

 :הכשרהריקןדאתכךלרקןדנהגןמקןמןת

כשרה ,[כלןמרכשרההיתההכלהכאשר

כלתןיידאתלןקחהחתןהיה ,פ]"צ-הדתימנ

היןןהרבםיהמחןתנ .במחןלעמהןיןצא

בקצהמחזיקיםשהיןמטפחתעםםימרקד

לאהכלהכאשראךי.השנבקצהןהכלהאחד

החתןעםמרקדתהיאאףתהיה ,כשרההיתה

 ) Z6 (."מטפחתשלבהפסק

אנן "הכשרריקןד"השלמעטשןנהצןרהעל

הבדחן ,זיזמאריעקבשלבזיכרןנןתיןקןראים

השןשבניןתהיןהמזןן-ברכתלאחר"א:מהןרןדנ

באמצעאןתהדןתיןמעמהכלהאתלןקחןת

את .שןבלעםבמטפחתעטןפהידה ,החדר

ןהיהבידןלןקחמחןתןכלהיההזההשןבל

'הריקןדנקראהיהזה .הכלהעםסןבב

 ) Z7 ('.''הכשר

הןאלריקןדי-המצןןההנןספיםהשמןתאחד

בשםאם ".השבתייריקןדכלןמר ,טאנץ"שבתיי

קשרלמצןאאפשרעןד "הכשרהריקןדיי

ןבמיןחד ,בחתןנהלריקןד-המצןןהכלשהן

ריקןדיילשםהרי ,מטפחתשלבהפסקלריקןד

 ) Z8לחתןנה,(קשרכללכאןרהאין "השבת
קןד-ימראחראינןכאןהמתוארהריקןדאןלם

מןשןנההןאמטפחת.שלבהפסקהמצןןה

האישמבחינתרקכהעדשתןארןהריקןדים

שןחטאלא ,הבדחןשאינן ,המחןלעלהמנצח

אתליניצקיי"יהסןפרמתארןכך .העיירה

שלהריקןדיםאתמנהלהיההןאיי :המחןל

מטפחתןאתמןציאהיהרבה.באמנןתשבת

מצוןההיה ,לשניהאחדמןעמהוסבבהגדןלה

נןתןהיהןלכלי-הזמרלכןלם,לקרןאהבדחןעל

נןתןהיההמטפחתשלהקצהאת .לנגןסימן

למןזמן-האחרהקצהןאת ,הכלהבידי

היהןכך ,באמצעיתהאןחזהיהבעצמןלריקן.ד

הרןקדיםכלשכלןעדהריקןדאתמנהל

 ) Z9 (.ןהנשים"הגברים

אתבזיכרןנןתיהמתארתןנגרןבפאןלינה

תםיבב-1848בשנערכה ,חןהאחןתהחתונת

צורתאתמתארתהיאהיתרןבין ,בבןברןיסק

ןשבעסעןדת-הנישןאין"לאחרהכשר:הריקןד

ביד ,אחיןתיהביןהכלהאתהןשיבןהברכןת

הבדחן .מרןבעתמטפחת-משיהיתהמהןאחת

 .הכלהעםלרקןדהגבריםאתמזמיןהיה

שלהאחדהקצהאתמגישההיתההאחןת

למןזמן-האחרהקצהןאתלכלה,המטפחת

הכלהעםסןבבלריקודהמןזמןלריקןד.

 '.רקדן'כברהבדחןשקראעד ,במחןלפעמיים

 .אחיןתיהביןבחזרההכלהאתבןיהןשאז

הגבריםכלעםהכלהרקדהזןבצןרה

המתנןתשביןהיהרןןחמנהג ) 3שנכחן."(ס

מטפחתגםנכללההחתןנהערבהחתןששלח

בריקןד-הכלהיצאהשאיתההתחרה

 ) 31 (.המצןןה

הנהעדשתוארןבמתכונותריקןדי-המצןןה

לחצרןתמחןץאלגםמהרהעדהתפשטו

שם .שבעיירןתהיהןדיםמשכנןתאל ,החסידים

ריקודיםשלבמסגרותשביתהקנןהם

גדןליזאתלמרןת .מעןרבתבחברהחברתיים

כיפעםלאבהםהשתתפןהחסידןתאדמן"רי

 .לקיימהשישגדןלהמצןןהאלהבמעמדותראן



אלהריקודיםלתיאוראכזבלאמקור

ישראללקהילותהזיכרוןספרילנומשמשים

מבנירביםהעלובהםבשואה,שנכחדו

שתישביןמהתקופה(בעיקרזיכרונותהעיירות

שהתקיימוהחייםמאורחותהעולם)מלחמות

מחולתיאוריכללותיאוריהםבעיירותיהם.

מהאוצרדוגמאותכמהרקכאןנביארבים.

הזה:הבלום

שאתנהוגהיה(=לסקו)לינסקבקהילת

ובשעתמראשמזמיניםהיוהכליזמרים

בתעריףשכרם.אתאיתםקובעיםההזמנה

או , IIהכלהריקוד IIשלחינםנגינתהיתהכלולה

שלעניינווזהטאנץ",כלה IIההעםבלשון

והיההכלהכיסוילפניהתקייםהואזה.ריקוד

מןאחתכלידיעלהכלהלפניבזוגותנרקד

אללבאותזוגכבנותלחתונה.שבאוהעלמות

אוהכלהשלרעותיהמשמשותהיוהחתונה

כלשהיעלמהשרצתהנוסףריקודכלאחיותיה.

היהטאנץ",כלה IIלבנוסףזהבמעמדלרקוד

עבורו.ולשלםהכליזמריםאצללהזמיןעליה

שהזמינה,הריקודמחיראתהעלמהשילמה

לצורךלריקוד.אליהלהצטרףחברותיהיכלו

כסףבמעותמצטיידותהעלמותהיוזה

 ) 3Zקטנים.(

ריקודםריקוד-המצווההיהל'חורזבקהילת

רוקדכלכ:ןנרקדוהוא ,דווקאהזקניםשל

מעגלסגרווביחדהשכןשכםעלידמניחהיה

מוציאהיההרוקדיםאחדבתוכו.שהכלה

קצהאתנותןאדומה,מטפחתהז'יפצהמכיס

עימהורוקדהכלהבידיהאחתהמטפחת

היתההכלה-הריקודכשנפסק .במעגל

 ) 33נעלמת.(

אתלקנותההוריםנהנוטוטשיןבעיירה

הענייןנקראהעםבפילילדיהם.הריקודים

זהבמעמדנחתשבעוההורים ."טאנץקויפן"

תורתאתיודעיםבניהםכיבהיווכחם

 ) 34 (.הריקוד

בקהילתשאירעמיוחדמקרהעלסיפורלהלן

שהיהלזוגחתונהנערכהבעיירהצא:אדניהאר

לפיילדים.הולידלאאךשניםעשרכברנשוי

מיאנואך ,לגטהםהיוצריכיםישראלדיני

הכנסתביתבחצרחופההעמידוכןעללהיפרד,

תורה.ספרבלווייתלחופתוהובלוהזוג

אתליווהכולווהקהלבעצבניגנוהכליזמרים

ונרקדוסביבםמעגלנסגרלחופתו.הזוג

השמיםמןאולייודע,מי-"ריקודי-המצווה"

לקטיגורייתשייכתכזוחתונה ) 35ירחמו.(

כסגולהגםשנערכוחתונותחתונות-מצווה","

מעמדותבישראל.קהילותשפקדומגפותנגד

ומיוחדים,שוניםבריקודי-מצווהלוואלה

 ) 36כאן.(מלתארםהיריעהשקצרה

אחדבחתונות.לכליזמריםנודעהרבהחשיבות

בספרמצויבנדוןביותרהמפורטיםהתיאורים

הנפלאתיאורםמלבד .דובנהלקהילתהזיכרון

כמותומצאנושלאהריקודים,שלוהמלא

ציוןאתגםכאןאנומוצאיםאחר,מקורבשום

ידיעלשהוזמןוריקו,דריקודכלשלמחירו

כלולהיהושלאהכליזמריםאצלהרוקדים

תיאורםוהרימראש.המוסכםהנגינהבמחיר

מחירם:ולוחזוכלולותבמסכתהריקודיםשל

לארבעהריקוד ,"קאדריל"הריקודמחיר

ארבעיםדקות,עשרהכחמששארךרקדנים

בזוגותשנרקדה"שר'ל",ריקודמחירקופיקות.

וו Pהויאתניוו Pלונהנוומות pמייבנמה

(נלומו,נשוההיתההנלהנאשוהנשו:

וייאתח Pלוהחתזהיהמניותה),נשוה

והובהמחותניםבמחול.עמהויוצאנלתו

ים Pמחזישהיומטפחתעםוים Pמוהיו

השניייצה Pבוהנלהאחוצה Pב

שכונהלמהעדמהירוסופואיטיתושתחילתו

II דהירהII ,לזוג.קופיקותעשריםסוערת

דוגמתומצאנושלאבמיוח,דנרחבלתיאור

ה"פרייליכס":ריקודזכה ,אחרמקורבשום

שתי ,גבריםשנישלבזוגותנרקדהיהזהריקוד

מסתדריםהיוהרוקדיםואשה.גבראונשים

הזוגמבניואחדמהשני,האחדניכרבמרחק

תפיפותמיניכלהשנימוללבצעמתחילהיה

ורגליומאחוריולומשולבותידיווצעדות,

סימןנותןהיהמשעייףואנה.אנהמקפצות

שלו,הריקודיםבמסכתמתחילהיהוזהלשני

הריקודבאיכותהראשוןעללעלותומנסה

סביבהעומדהקהלבעזרתוזאתובלהטוטים,

ענייןשלבסופוהרוקדים.אתומשלהבומדרבן

ידאחדכלשמיםמתלהטים,הרוקדיםשניהיו

באקסטזהיחדיוומרקדיםהשניכתףעל

הכליזמריםשלנגינתםלקולוגוברת,הולכת

ריקודשלמחירוהנוכחים.ומצהלות

קופיקות.עשריםהיה IIפרייליכס IIה

בשםריקודגםנרקדזוריקודיםבמסכת

נוטלהחסידיםאחדתיאורו:וזה"פויליש",

הכלהאח,דבקצהואוחזהמטפחתלידיו

הםוכךהשנייההמטפחתקצהאתנוטלת

חתןלשמחכדיזהמולזהבריקודיוצאים

ריקוד-המצווהמאשראחרזהאין .וכלה

 ) 37 (.שםבשינוי

לאובעהוו Pוי ,"ליאוו Pהייוו Pוימחיו

אובעיםות, Pועשוהנחמששאויונים Pו

P ופיP .וימחיוותP שנוהיישויל",ווP ו

עומהיוומופותיטיאושתחילתובזונות

עשויםמועות,ייוהיוהיישנונהלמה

P יופP לזונות

מזדקרותריקודי-המצווהשלהרחבהבמסכת

 ,"רקדני-מצווה"שלמעטותלאדמויותלעינינו

החתונה,מוזמניושארקרוביםמחותנים,לא

פשוטים,אנשיםאלא ,היוםמצוותלהםשזו

שהיומצווהלהםהיהשריקוד-המצווה ,"עמך"

אמונתם.ותמימותליבםחוםבכלמקיימים

לאשבעולםהוןכלשבעדכאלההיוביניהם

אנשיםזו.מצווהעללוותרמוכניםהיו

העיירהשלמנופהחלקהפכואלהפשוטים

אפואנעלהתתואר.לאבלעדיהםוחתונה

 .האלההדמויותמןאחדות

יושר-מאכער,דעריויזיפחיבארנובבעיירה

בריקודיונודעצדקתומעשייתרביןאשר

יויזיפר'בחתונות.ובמיוחדתורהבשמחת

מיהיהלאילדלחתןשזכהובשעההיהחייט

הרחוב,באמצענערכההחופהלו.שידמה

החתןבידילתפוסיויזיפר'נהגולאחריה

לכליזמריםלקרוץהשוק,דרךלהובילםוהכלה,

ולצוותהמים)ושואביהחייטיםמעניי(שהיו

מאחוריה"פרייליכס".ריקודאתלנגןעליהם

וילדיהאורחיםהמחותנים,צעדוהכליזמרים

החתןאתיויזיפר'משאירהיהלפתעהעיירה.

בריקודלפניהםויוצאעומדםעלוהכלה

וכלענקית,קלועהחלהנושאהואכשבידיו

 ) 38 (.כפייםבמחיאותאותומלווההקהל

רבות,צדקניותהיוידועותסוחובולהבעיירה

מאמציהבשלזלאטקע,הצדקתבלטהביניהן

זלאטקעעניות.כלותבשבילכספיםבאיסוף

מלובשתכשהיאחתונהבכללהופיענהגה

כשהיווקישוטיה.בגדיהבמיטבומקושטת

היאהיתהלחופתם,וכלהחתןמובילים

מחיאותאגבהדרךכללאורךלפניהםמרקדת

העיירהמאותהשנירשומותרושם ) 39כפיים.(

היתהזלאטקעשלריקודיהשאל ,מספר

עוברותהיושתיהןפאיע.הסבתאגםמצטרפת

מלאיםדלייםנושאותכשהןהחופהאלבדרך

כסףמטבעותלתוכםמטילהיהוהקהלמים,

זלאטקעהיוהחופהמןחזרהבדרךקטנים.

 ) 40הכלה.(לפנימרקדותופאיע

שלדמותהידועההיתהחורוסטקובבקהילת

ללבושהרבתהכילהבאכינויההשחורה.חנה

טהרתבמצוותהתעסקותהובשלשחורים

היהלקייםשנהגהנוספתמצווההמתים.

מצווה IIהאתענייהכלהשלחתונהבכללחולל

 ) 41טאנץ"·(

צוםפירן IIבשםמנהגהיהסארניקיבקהילת

שהיהלמחולות,החתןאתלהוביל , IIרימפל

הכליזמריםבלווייתהחופהלמחרתמקוים

עושההיהזובתהלוכההעיירה.ברחובות

לבושמגיעהיההואשיע.בשםיהודיגדולות

בפרחיםמקושטבמינו,מיוחדטורקימלבוש

לפניהתהלוכהבראשמרקדוהיהגדולים,

אתומשמחמעץגבוהיםקבייםגביעלהחתן

 ) 4Zהקהל.(

העםבלשוןאו , IIהחלהריקוד IIלנוספתדוגמה

בקהילותכךכלנפוץשהיהטאנץ",חלה IIה

קוז'ניץ.בעיירהמצאנואירופה,במזרחישראל

העיירה,צדקניותארבעהמצווהאתקיימושם

גםשהיווהנדל,גרינעושרה'לה,רבק'לה

לרקודנהגוהןהקהל.יתרמכלבראשגבוהות

חלהעםחדשזוגכללפני IIהחלהריקוד IIאת

הןכיעליהןהעידובידיהן.ממדיםעצומת

מצוותאתמקיימותהןשבריקודןהאמינו

 ) 43כהלכתה.(והכלההחתןשימוח

"צימבל".מלכההיתהידועהזאמברובבעיירה

בימיידועההיתה-מעידיםכך-זואשה

גםאלאבחתונותריקודיהבגללרקלאנעוריה

כשהיאמבצעתהיתהריקודיהאתכ"בדחן".

כמריםמצלתיים,עלבנקישהעצמהאתמלווה

בא IIצימבל IIשכינויהסבוריםבשעתה.הנביאה

 ) 44מצלתיים.(מאותםלה

יונה'סראכעלזקנההיתהניישטאטעלבעיירה

לפניהחופהלאחרחתונהריקודיכלעלחזקה

בשעההמפורסםלריקודבניגודוהכלה.החתן

מרקדתיונה'סראכעהיתההחלה"ריקוד II ,זו

ומרימהגדולהעוגהבכפיהנושאתכשהיא

עלהמושמעהמארשקצבלפיעל.אלאותה
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החתולפנימרקדתהיתההכליזמריםידי

קדימהפסיעותשלושפוסעתכשהיאוהכלה

אנשיביוהיתהסברהאחורה.פסיעותושלוש

שלבריקודההיתהרבהשסמליותהעיירה,

העוגהסימלהלדעתםהעוגה.עםהזקנה

לאריכותסמלהיוריקודיהואילופרנסה,

 ) 45ימים.(

שלדמותההיתהידועהרוז'נויבעיירה

חיבהדרךקראוההעיירהשאנשיהדסק"ה,

קטנהמצווההיתהלאהעיירה.שלאמא

עשתה,ולאמידההדסק"השהניחהכגדולה

ריקודיההיומפורסמיםשמילאההמצוותוביו

ענייהיתומהכלהפהשהובילובתהלוכה

כמחותנת,אוכאםעצמהראתההיאלחופה.

הכלהלפנימרקדתהיתהלחופההדרךוכל

האושרזומצווהעשייתבשעתכפיים.ומוחאת

 ) 46מעיניה.(ממשניבט

יאכטל,בשםאשההתפרסמהקאריוובעיירה

כלומר ,גבאיטע"דייייאכטלגםכינוהאשר

קויליש",מיטויייאכטלאוהגבאיתיאכטל

להבאהשניכינויההחלה.עםיאכטלכלומר

היתהשלאבעיירהחתונההיתהלאבאשר

החופהאלבדרךוכלה,חתולפניבהמרקדת

היאהחלה.עםהריקודאתממנה,ובחזרה

אלהדרךכשארכהגםהלהטבאותורקדה

וענייםעשיריםשלבחתונתםוממנה,החופה

 ) 47כאחד.(

מצווה",יירקדנישלדמויותכמההעלינו

-המצווהריקודיאתהעלובריקודיהםש
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נזכרובמקרה,ולאההמוואתהמצווהרקדני

ישראל.לקהילותהזיכרוובספרותדמויותיהם

כיצדמצוותאתמילאושבוובאופובדמותם

עולמם.אתקנוחתונותעלימרקדיו
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דובךובצקיאדהמאת

מרכזימקוסתופסותהמחולצינותס
סרג'במקרהולאהרוסי,ובבאלטבאופרה

הבאלטאתלהעלותבחרדיאגילב

" Le Festin " שלהראשונהאיתהפריסבעונה
מקטעיסמורכבתהיצירה . Ballets Russesה-

עסרוסייס,ובאלטיסאופרותמתוךנבחריס

הכוריאוגרפיסגדולישלעטספרימחולות

 ,ופוקיןגורסקיאיבנוב,פטיפה,הרוסיס,
קשסינסקייהפבלובה,כמוכוכביסבביצוע

וניזי'נסקי·

כברהרוסיתבאופרההופיעוהריקודסצינות

החלורקרוסיסכשמלחיניס ,-18הבמאה

פיעלאופרותהלחינוהסאופרות.מחבריס

באלטסצינותובמערבהמערבית,המתכונת

להצגההמיועדתאופרהבכלהכרחירכיבהיו

שלתפקידמילאוהריקודיס . Grand Operaב-

כפיריקודיסשלאוסף(שעשוע,דיוורטימנטו

רקעאוהצרפתית)באופרהמשולביסשהס

מלחיניסבעלילה.נבחריסלאירועיסמחולי

פומין,י'מטינסקי,מ'סוקולובסקי, 'מ(רביס
באלטקטעישלהסבאופרותשילבוהיתר)בין

מוסדותרקדניידיעלבוצעווהסקלאסי

 .-1738בברוסיהמוקמיסשהחלוהריקוד

-19ההמאהשלוהארבעיסהשלושיסבשנות

חידושיסכמהגלינקהמיכאלהמלחיןהכניס

באופרות,הבאלטסצינותשילובבדרך

בורודיןכמונוספיס,מלחיניסהלכוובעקבותיו

שלהאפיותבאופרותקורסקוב.-ורימסקי

כאמצעירקלאשימשוהמחולסצינותגלינקה,

הקונפליקטבהתפתחותתמכוגסאלאגיוון

שלו ) 1836 (הצאר"למעןייחייסהעלילתי.

הראשונההרוסית-לאומיתלאופרהנחשבת

האופרהבהתפתחותמפנהלנקודתוככזו

ריקודיבסגנוןהןבההמחולוסצינותהרוסית,

שהותאמועס-מחולותעלהמתבסס'סאופי,
הקלאסי.הבאלטבסגנוןבמקוסלבמה,
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,כשמלחינים-18הבמאהכברהרוסיתבאופרההופיעוהריקודסצינות

המתכונתפיעלאופרותהלחינוהםאופרות.מחבריםהחלורקרוסים

אופרהבכלהכרחירכיבהיובאלטסצינותובמערבהמערבית,

 GRAND OPERAב-להצגההמיועדת

f 

ביןהמלחמהמתוארתהצאר"למעןב"חייס

לאיפיוןמשמשתהשירהלפולניס.הרוסיס

המחנהלאיפיוןוהריקודיסהרוסיהמחנה

מתוארהאופרהשלהשנייהבמערכההפולני.

ריקודיסארבעהבאמצעותהפולניהמחנה

שלמחרוזתכלומרסוויטה,במתכונתהבנוייס

הקטעיססדרבבחירתבאופייס.שוניסקטעיס

הקלאסית,הסימפוניהממבנהגלינקההושפע

חלקיס.מארבעההיאגסכללבדרךהמורכבת

הראשוןהריקודביןגשרמעיןיצרבהשראתה

אותסשמאחדמה(מזורקה).והאחרון(פולוניז)

שניהס(משקלשלהסהתוקפני"ייהאופיהוא

N . במזורקהבוגוס,בסקייה

כלונקורמאתהצאר",כמעוייח"סהאופרהמתוך

E. 80GISLAVSKAIA DANCING THE MAZURKA FROM 

"A LIFE FOR THE TZAR" 

מקצביותרמתוןהפולוניזקצבאך 3/4

ריקודיהמלחין,תפיסתלפיהמזורקה).

מסמליסשלהסוהמוסיקהוהמזורקההפולוניז

כלייט-בעיניוהתאימוולכןותוקפנות,כוח

שניתפקידהפולנית.האצולהלאיפיוןמוטיב

-בסוויטההאמצעייסהריקודיס
המתח,אתלהפיג-והוואלסהקראקוביאק



עשיר ,עממיןלחלמנחשבהקראקןביאקשכן

חןשניכמחןלמןכרהיהןהןןאלס ,ןהןמןריסטי

סינקןפןתגלינקההעניקלןןאלס .ןאינטימי

אחרי ,הפןלנימהפןלקלןרשנלקחןןהדגשןת

 ,הפןלנייםהריקןדיםבמחרןזתלשלבןשהחליט

שייךאינןןלכאןרהפןלניאינןשמקןרןאף

-נןסףדרמטיתפקידאלהלריקןדים .לשם
גיבןרידיןקןאתהמלחיןמתארבאמצעןתם

 .העלילה

השנייההאןפרה ,) 1842 (ןלןדמילה"רןסלאן"ב

עןדחשןבםןמקהבאלטתןפס ,גלינקהשכתב

שתייפנעלןמתפרשכמןתיתמבחינהיןתר

תפקיד ,הדרמהשלהמבטמנקןדת .מערכןת

למעןחיים"בלתפקידםמהןדהבאלטקטעי

באמצעןתםמאפייןהמלחיןכלןמר, ,הצאר"

את-בעלילההמתעמתןתהדמןיןתאת

אתלשחררשמטרתן ,החיןביןתהדמןיןת

 ,רנןמןר'צהרעהמכשףשלמשלטןנןלןדמילה

שמפריעןת ,השליליןתהדמןיןתמןלאח,דמצד

 .שנימצד ,מטרתןאתגילהשלהן

 .רנןמןר'צבמלכןתמתרחשתהרביעיתהמערכה

יקןלתפקידייעדלאגלינקההרעלמכשף

מחןלקטעיעלנשעןהןאןלאיפיןנן ,באןפרה

מרכזימקןםתןפסיםהריקןדיםהמןסיקה.ןעל

מחןלבקטעתחנפתהסצינהזאת.במערכה

(ממנה "צ'רנןמןרכ"צעידתלימיםשנןדע

 ,באןפרןתצעידןתשלמסןרתהתפתחה

תרנגןל"ןב ,למשל ,סרןבמאת "יהןדית"ב

שלןהמןסיקהרימסקי-קןרסקןב,של "הזהב

דמןיןתליצירתמןדלשימשההצעידה

במאההרןסיתהמןסיקהסןגיבכלדמיןניןת

הפינהלאבןהיתהזןמחןליתןסצינה ,)-19ה

הנןשאשבן ,האגדתיהרןסיהבאלטשל

ןכןחןתהרןעכןחןתביןהעימןתהןאהמרכזי

גםהמערכהכןללתלצעידה,בנןסף .הטןב

מחןל-מזרחייםמחןלןתשלןשהבתסןןיטה

הטןרקיהמחןל .ןלזגינקהערבימחןל ,טןרקי

 ,ןחםנןעזזריז,הערביהמחןל ,ןחןשני "מרחףיי

גלינקהשלהמןסיקהסןער.הלזגינקהןמחןל

ממלכהשלאןןירההרביעיתבמערכהיןצרת

באמצעןתהמכשףדמןתאתןמאפיינתתידמיןנ

כגןן ,ההרמןניתבשפהצפןייםבלתיאפקטים

סןנייאןנשלםיניגןד ,מסןרבליםביםימןט

רגיסטריםניגןדי ,שקןפיםןאקןרדיםכבדים

 .תיזמןרןגןני

פחןתחשןביםהריקןדיםהשלישיתבמערכה

עלמןתמתאריםהם .הרביעיתבמערכהמאשר

דםיןתפק ,הקלאסיהבאלטבסגנןן ,קסןםבגן

 .בלבדמנטןידיןןרטשלהןא

לשלברןסיםמלחיניםהמשיכןגלינקהאחרי

באןפרןתאבל ,שלהםבאןפרןתריקןדסצינןת

לאןפרהבניגןדהשתנה.תפקידןהדרמטיןת

התפתחןתהדרמטיתבאןפרההאפית,

המחןלסצינןת .ןנמרצתמהירההקןנפליקט

אתןלהמריץלתמןךבמקןם-בהתאםהשתנן

 ,האפיןתבאןפרןתשעשןכמן ,העלילהמהלך

אתןלדחןתהמתחאתלהפיגהיהתפקידן

שהשתמשהראשןן .הדרמטייםאיהשרגעי

 ,דרגןמיז'סקיאלכסנדרהמלחיןהיהכךבהם

ןרןבינשטיין ,) 1855 ( "סלקה.רןייבאןפרה

ןלפעמים .בעקבןתיןהלכןייקןבסקי'ןצ

למהמעברמשמעןתהיתההמחןללסצינןת

הגרןזיניהריקןדסצינתלמשל,.להןשיןעד

אתמפיגהרןבינשטייןמאתיידמןן"באןפרה

 ,להשקדמההטראגיתבסצינהשנןצרהמתח

הבאאיהשלקראתההמתנהזמןאתמאריכה

קןדיהרבאמצעןת ,חדשמסןגמתחיןצרתןגם

לקראתהצןפהאתשמכין ,ןהחםהנמרץ

מןתעללןמדתבןרהיכשהג-הבאההיהטרגד

 .אהןבה

שיימוסורגסקמאת "ינה'חןבנשצייבאןפרה

האפיתהאןפרהעקרןנןתשלשילןב

מתחגיכמפמתפקדיהפרסהמחןל .ןהדרמטית

 ,יםיהעיקרהאירןעיםהתפתחןתאתןדןחה

משתלבהןאכי ,בעלילהתןמךגםהןאאבל

השיאיםדאחלקראתהצןפיםבהכנת

י.סקנחןבהנסיךרצח-היצירהשלםיהמזעזע

בזכןתהתפרסמןזאתבאןפרההמחןלןת

שכתבהנפלאההמזרחיתהמןסיקה

י,חןפשןקצבמלןדיהפיתןליעם ,מןסןרגסקי

היןמאפבלובהכאנהבלרינןתןפרימה

בהם.כיכבןיהיפליסצק

 "פיןלהדאמיירהפהאוךתומלפסטור

ןלובסןלי'יצמאת

' UE - DAME סPASTORALE FROM TCHAJKOVSKY'S ' PJ 

שתפקידההמתייפייפת,מהאקזןטיןתמאןד

האןפרה.שלןהחזןתיהמןסיקליהצדאתלגןןן

שלמסןןיטהמןרכבהשנייההמערכהןםיס

מתפתחיםשלהםשהמןטיבים ,מחןלןתארבעה

-מןפלאמזרחישטיחכמןבזהזהןנשזרים
ןההמןנים.הילדים ,הגברים ,הנערןתקןדיר

קודיר ,ןחןלמניעדין ,מרחףהנערותקודיר

בנןילדיםיהקודיר ,ןפראינמרץםיהגבר

שלצליליםבחיקןימלןןים ,םיקצרםיביממןט

רבהןאההמוניםןריקוד ,עממייםנגינהליכ

המןסיקליתהדרמטןרגיה .ןלןהטםימשתתפ

שלןשתביןהניגןדיןתעלמבןססתהסצינהשל

 ,מדןיקתלא ,ןחזרה ,םיהראשןנםיקןדיהר

מרכיביכלכ,ך .םיהמסיבמחןלהםיעל

ןיןצריםמשןתפתבתנןעהמתאחדיםהמחןלןת

נקטעןהשיתןף ,קןנטרפןנקטייםרןפיםיצ

השיא.בנקןדת

הקלאסייהרןסהבאלטיסדיממי ,קןבסקיייצ'

תפקידאתהביא ,גדןלאןפראיןמלחין

ם,יחדשלשיאיםהדרמטיתבאןפרההמחןלןת

דאמה"ן "אןניגיןאיבגניייבלראןתתןישניכפ

הקונפליקטהתפתחותהדרמטיתבאופרההאפית,לאופרהבניגוד

לתמוךבמקום-בהתאםהשתנוהמחולסצינותונמרצת.מהירה

היהתפקידןהאפיות,אופרותבשעשומונהעלילה,מהלךאתולהמריץ

הדרמטייםהשיארגעיאתולדחותהמתחאתלהפיג

 ,ויבורודמאתאןפרה ,"גןריאהנסיךייגם

בהםשהמפןרסמים ,מזרחייםמחןלןתשזןרה

השנייההמערכה ".םיציהפןלןבמחןלןתייהם

אמצעיםילצליל,חןעלמןתריקןדעםנפתחת

המלןדילקןהאילתןרהדגשתכמןמןסיקליים

מןדגשתהשלישיתבמערכה .מקצביםןהחלפת

עדינןתלעןמתציםיהפןלןבהלןחמיםאכזריןת

ההרמןניןתעם ,מארשמןסיקת .הנערןת

הלןחםאתמציגה,המןדגשןהקצבהנןקשןת

רחןקגםהזההקטע .דםןצמאכגסהפןלןביצי

היא "גיןיאןנאיבגני"בהרביעיתהתמןנה ."פיק

לפתןחבחרןהמלחין ,הגיבןרהבביתנשףשל

במחרןזתהשתמשייקןבסקי'צבןןאלס.אןתה

ההתפתחןתחןקיבהשראתהןןאלסים

ביןהאחדןתהדגשתתןך ,כלןמר ,הסימפןנית

ןהנןשאיםהקצבבאמצעןתהשןניםהןןאלסים

כמאפייניםמתפקדיםהןןאלסיםקליים.יהמןס

רמזיםבהםלמצןאןניתן ,הגיבןרהאת

תפקידלהתרחש.העןמדתהגדןלהבהילמר

ליצןרהשישיתשבמערכהבנשףהפןלןניזמחןל
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 "רא'גו'ךהנסייופרהאהמתוך D "בצ;ווופותמחו;ו

 (ד'בורומאת

"POLOVETSfAN DANCES", FROM BORODfN'S OPERA "PRfNCE fGOR" 

 .האירןעיםהשתלשלןתאתןלעכבהפןגה

גםלמצןאניתןדןמיםתיפקןדיםעםמחןלןת

סיפןרעלהמבןססתאןפרה ,פיק"אמה"דב

 ,ןסיןןלזסקישלהצעתןפיעלפןשקין.מאת

המלחיןהעביר ,הקיסרייםהתיאטראןתמנהל

הזהןהשינןי ,-18ל-19המהמאההסיפןראת

מחןלשלמשעשעתסצינהלהכניסאיפשר

יקטרינהלתקןפתטיפןסימחןל fהקןנטרדאנס

מעיןהיאבאןפרההפסטןראלסצינת .הגדןלה

במזימןתמאןפיינת ,"תיאטרןןבתןךתיאטרןןיי

ןריקןדיפנטןמימןת ,בצעידןתןעשירהאהבה

המינןאטהסאראבאנ,דכגןןחצר,

ןהסיציליאנה.

השפיעןהרןסיןתבאןפרןתהריקןדיםסצינןת

בארץהקלאסיהבאלטהתפתחןתאןפןעל

הבאלטטהרתעלמחןלןתבהןשןלבן .זאת

שניביןשילןבאןפי.ריקןדיגםאבלהקלאסי

למשל,לראןת,ניתןהמחןלןתסןגי

צ'ייקןבסקישל "הנמהיהיפהפיה"ב

 .גלזןנןבמאת "ריימןנדה"ן

בשםמןסיקהשלחדשסןגיצרסטרןןינסקי

בהשפעההסתפקלאהןא ."סימפןניבאלטיי

מבנהאתנטשאלאהסימפןני,המבנהשל

למבנהמעברלטןבתןכלמכלהסןןיטה

 ,שלןהראשןניםהבאלטיםשלןשת .סימפןני

 "האביבפןלחן"ן "פטרןשקהיי ,"האשפןרייצי

למהפכנישנחשבהזה,המעבראחריכתןבים

התפתחןתבלאמתרחשהיהלאןהוא ,בזמנן

 .לןשקדמה ,הרןסיןתבאןפרןתהמחןל

~ 

ג;ו,נקהמאת "הצאר (;ומע Dח"ייהאופרהמתוךשנ'המערכה

" FROM THE SECOND ACT OF GLfNKA'S OPERA "A LfFE FOR THE TZAR 
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באופרותהריקוזיםסצינות

אופןעלהשפיעוהרוסיות

בארץהקלאסיהבאלטהתפתחות

עלמחולותבהןשולבוזאת.

נםאבלהקלאסיהבאלטטהרת

סונישניביןשילובאופי.ריקוזי

למשל,לראות,ניתןהמחולות

שלהנמה"ב"היפהפייה

ו"ריימונזה"ייקובסקי Iצ

נלזונובמאת





J יל!L

I יגתאמl נמראI ר

 Oבכלובי Oדיוכויי

לדמותוהיהתדמורעידוצמחקצרזמןבתוך

הישראליתהכוריאוגרפיהבתחוםמרכזית

ביותרנכבדמקוםשתפסכשםממשהצעירה,

הנושא ,להקתושלהשניהמופעהרקדנים.בין

דימוייםעתירמחולהוא ,תא""השםאת

 .לטעמימדיעמוסלעיתים-סמליםועמוס

תינוקותשלמיטות ,צחורותיונים ,ברזלכלובי

אמצעיםשפעכליאה),לתאיהןגם(ההופכות

עלבעצםהבנויהנמרצת,ותנועהבימתיים

יוצרים ,תדמורשלהמדהימההטכניתיכולתו

ביותרהחזקההתמונהעשיר.בימתימרקם

בתוךתלוייםהמבצעים-הפתיחהרגעהיא

הםשאליהםהברזללכלובימעלשקים

מוסעתכדוריכלובבתוךויונהמשתלשלים,

 .ומהותיצורניבניגודהבימהלרוחב

לאהשמחהולמרבהפלסטיתהתאורה

 ,התלבושות ,ברסי)יעקב(עיצוב:מדיאפלולית

הן ,כבת-שבעלהקותשלהמדרשמבית

וידיסלבסקיאורישלהמוסיקהאופנתיות,

במיוחדובולטיםבמקצביה,בעיקרמרשימה

הרקדניםכלרמתהמגוונים.ההקשהכלי

משכמוכמבצעמתגלהעידואבל ,מצוינת

(במובןלהטוטיםלעצמומרשהוהוא ,ומעלה

וירטואוזייםזה)ערכידומונחשלהחיובי

מבריקים.

דוקטור,אביולינתןהבכורהתחילתלפני

עלעטופריפרשנותמאמר ,תדמורישעיהו

כמופילוסופיםבומצוטטים .הבןעבודת

מהאך ,והאקסיסטנציאליסטיםקירקגור

הפילוסופיתהיומרהאינהרושםעלישעשה

ממששלתימוכיןלהישתמידשלא ,האב)(של

היוצרשאביהעובדהאלא ,הבןשלבתנועה

עבודתעלמלומדתפרשנותלכתובלנחוץמצא

 .הלבאתמחמםזה .בנו

אפשראישבלעדיו-מזלתדמורלעידויש

ממשיתתשתיתלושנמצאה-הבימהבעולם

מנהלתושמצאדלל,סוזןמרכזשלבהפקה

ספק,אין .בהטאיילתבדמותמסורהלהקה

חדשה.להקההישראלילמחולנולדה
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אנושחבלי

הבימהאמנויותלבהיכהתקיימהאפרילבסוף

מופע ,בת-שבעשלהחדשהתוכניתהבכורת

ויםמאתותריבמסקרנתעבודההכולל

עםבת-שבעשלהופעהוכן ,ואנדקייבוס

II של ) 1986 (הוותיקהיצירתו ,"ראסהטאבולה

 .נהריןאוהד

לעבודהחדשבודיעעשההאורחיהבלגהיוצר

צוביעשראלית.יההלהקהעבורשלוותיקה

ממסכימורכבוהואשלוהואגםהבימה

אל .הבימהמפתחיפנעלמתוחוחבלחבלים

המופעלתיבתחרקדניתקשורההמתוחהחבל

-םימצתבאשמועלההואהסיוםולקראת
כנרותחבלשלערסליםנייבמהתלויותדמויות

כאחד.משיחוחבלילידהחבלי ,בקיצורנשמה.

החל ,הכללמחולסימכנבוסייואנדק

עוליםבאורותוכלהםיואפקטבטקסטים

מתיבפניאתמשנההתאורהבכלל .ויורדים

 ,חזקההתנועה .ממשמאגיתבצורההחבלים

ללאהבימהפניעלזורמתוהיא ,מסוכנת

עלומהםחלקש ,בת-שבעיורקדנ ,מעצורים

עצמםאתמוסרים , IIאנסמבל IIמהכיתה

 .לעיתיםהמסוכנתלתנועהההקרבהבמלוא

עבריטקסטלהשמיעכדיבלגייוצרהיהנחוץ

כללבדרךשלנוםי(הכוריאוגרפבימותינועל

כללא .) ...דווקאאנגליבמללםיבוחר

ארנוןדווקא .הקולעםמסתדריםםיהמבצע

את,הופךוזמרמוסיקאישהואזלוטניק,

 ,ומעייףברורבלתילמללאחרוןהלפניהקטע

עדבקולועילהגמצליחפטישצחיואיול

ברורה.בדיקציה ,באולםהאחרונותהשורות

סוניהזומוכשרתבחבורהבולטת ,כרגיל

סט.'ד'אורליאנס-ג

 ' 96לאשר(לנ(סטפ ,נוס(וכדקם(ו

משנהאינהישנה)(אםהפילוסופיתהיומרה

מאו,דשייואחדשנימרגש,מופעזהדבר.

מהכלאתלגלותמפעםיותרלראותושכדאי

 .בושיש

סימניכלמופיעיםנהריןשלהמוכרבמחול

כשהיה ,השמוניםבשנותעבודתושלההיכר

בולטזהבעיקר .קיליאןמיירימאודמושפע

הוא IIראסהטאבולה"שכן ,הפתיחהבקטע

קצביתפתיחתו-שגרתיבלתימבנהבעלמחול

במוסיקהשמכניםמה ,לגוועהולךוסיומו

morendo . היטב,ובנויאסתטימחולזה

וברגש.באיפוקשמבוצע

התוכנייהעלגםלשבחראויהבת-שבעלהקת

 ,ירוקגביעלסגולמשהולאסוףסוף-החדשה

בתוכנייהיש ,מזהוחשוב ,קריאדפוסאלא

לצידםושמותיהםהרקדניםפנישלתצלומים

שמגיעכבודזה .מימיהולזהותשאפשרכך

הואאצלנואבלשגרהכדרךהמבצעיםלאמנים

 .קרובותלעיתיםנרמס

בוכאיאוקסובר

בנוףהבולטותהיוצרותאחתהיאדניאליענת

הרוחלהלךובהתאם ,הישראליהמחול

השעהשהגיעההחליטההיאגם ,העכשווי

אחתלאשזכתהאחרי .משלהלהקהסדייל

היאשונותבמסגרותופרסיםבשבחים

היאשבו ,משעהיותרשלמופעהעמידה

 .נוספיםמבצעיםשישהעםמופיעה

משוםאולי ?"אוקטובר"היצירהשםמדוע

ילפ ,במקצתתיאלגבנימהמתחילהשהיא

לכךםימודעשלאםימשוררשלתכתיבם

חידושאתדווקאמבשרבארץשהסתיו

חשוביםמקום,מכלהשדות.והורקתהצמיחה

העיצובוטיבהתנועהאיכותמהכותרתיותר

בכוריאוגרפיהיופיהרבהויש ,הכוללהבימתי

האחווהשולטיםקרובותלעיתים .דניאלישל

מכליותרמזכירוזה ,הנעיםבצמדיםוהעדינות

ומגענועםתמידבושישהמגע",אילתור IIאת

גםזולגישהאבל .לזולתורגישותחםאנושי

םיהשיאאתלשטחנטייה-אימננטיחיסרון

גורםוזה ,והתנגשויותמותיםימעמנעיולה

 .החושיםאתשמרדימהאידיליהשללתחושה

הקרינולינות(בייחודמאודהיפותהתלבושות

קרןשעיצבההפתוחות

הרגישהוהתאורהמנוסי)

ואחרון ,ממשפיוטיתעד

בעצםשהוא-חביבאחרון

הביצוע-דווקאראשון

-המשתתפיםשלהמצוין
שללתחושהגורמים

לאאבלנעימהאסתטיות

 .מסעירה

הרבהכמושלא

ענת ,צעיריםכוריאוגרפים

רקעסוקהאינהדניאלי

אלאהבימהעלבצעדים

גםהיטבמשתמשת

אותן ,וביציאותבכניסות

דווקאמעבירהאיה

כניסההבימה.לאחורי

אוהכניסהלעומת ,הדרגתיתהיאמהרקע

שהיאלפרוסצניוםסמוךהבימהלצדהיציאה

מעניקזהאמצעיוגם ,וחזקהדרמטית

ונועם.רוגעלאוקטובר

ןבריאסרוקבוצבר

האופרהשלהוכחול
ברליןשלהקווכיבר

נושאברליןשלבמזרחההשוכןהאופרהבית

 . Komische Operבמקצתהמוזרהשםאת
 , opera buffaשמכונהלמהאינההכוונה



אלאןקלילים,משעשעיםמןפעיםמשמע

בימתימןפעשמתארהעתיקהיןןנילמןשג

בעןנההזמיוזהמכןבדמןסדטרגדיה.שאינן

לפניהם,הןלךששמםהןלנדיםשניהנןכחית

שלהביתכןריאןגרףלהיןתלינקנסיאואת

שניםשעמדמי ,יןנקרסמרקןאתהקבןצה

ההןלנדיהמחןלפסטיבלבראשארןכןת

התיאטרןושלהאמנןתיהמנהללהיןתהשנתי,

החדש.מחןל

הפסטיבלבמסגרתהלהקההגיעהאלינן

יצירןת:שתיעםןהןפיעהשאובביתהשנתי

קןקטןז'אומאתאןרטןריההמלך",ייאדיפןס

שלןגרסה ,הלחיו,שגםסטרןןינסקיןאיגןר

ייפטרןשקה". ,פןקיושלהנפלאלבאלטלינקנס

המרכיבהיאהמןסיקההמלך"ב"אדיפןס

שגה,הכןריאןגרף,לינקנס,כיביןתר,הטןב

ביולהבדילקשההדרך.אןרךלכללדעתי,

הקריירהמשיאמתחילאינןאדיפןסהדמןיןת,

רקזזיםןהרקדניםהייאןשתהןםאלןנןפל

אתמשמיעיםקלטים)(המןכשהזמרים

בשןרןתהקבןצהניצבתהזמורןבהתפקיד.

בפןזהענייו,כלהממיתהבסימטריהישרןת,

טירןניםבבסיססמלרבשכלמתןחדןםשל

קןרצמו)(סןזנהליןקסטהרקממנה.נהנההיה

התיאטרןומאבנינפילה-מרשימהכניסהיש

ממשהיאןרקהחיילים,לזרןעןתהנהדרהרןמי

במקןםןלבסןף,קפןאןת.בפןזןתלארןקדת,

גבןעליןרדדספסעינין,אתינקרשאדיפןס

עןףכמןהקפןאההיןןניתןהטרגדיה

אןרןשסלהןתירמבלימסתיימתבסןפרמרקט

הצןפה.בלבריגןש

לינקנסשלהגרסה-התןכניתשלהשניהחלק

בתלבןשתמחןלשןבהןאלייפטרןשקה"

מנןכרשימןששעןשהמדים,ממשאחידה,

מצליחהאינההתנןעהסימטרית.בתנןעה

שלהצבעןניןתאתהשןק,אןןירתאתליצןר

נלחמןתהבןבןתשבןהבןבןת,תיאטרןו

אינןפטרןשקהןדס.בשרהיןכאילןןמקנאןת

ןאינהרןקדתאינההבאלרינהללב,נןגע

לאכןשי,לא(שהןאהכןשיעסמפלרטטת

אדסשלתחןשהלתתכדיגבןהדיןלאאליס,

לאהבןבןתשלהטרגדיהןמכלןייצרי),מסןכו

זהסתמית.הבןבנאידמןתגסכי-דברנןתר

הקבןצהכיבייחןדמאכזב,ערבהיה

מסקרנת,הבטחההיתההחדשההברלינאית

קןימה.לאןההבטחה

וכוורונה Oהנאהבי

הבאלסבביצוע

וכבלגיההוואלוני

הןאשקספירשלןיןליה"יירןמיאןהמחזה

ז'אקןהכןריאןגרףנעןריס,שלטרגדיה

זה.בענייולמקןרנאמונשארדןמברןבסקי

ןרקזמננן,בניןנערןתנעריסעלבאלטיצרהןא

פעסמדילנןמזכיריסלפידיסןכמההחרבןת

לאבאמתהריכיהרנסאנס.בימישמדןבר

נדרסיםאןהביסצעיריסעדייו-דברהשתנה

דתןתעדןת,עמיס,משפחןת,ביואיבהידיעל

ןמעמדןת.

ראןיןת(ןביניהוצעיריסחבןרת-הפתיחה

מצןינןת)רקדניןתשפעמיןחדלציןו

היאהאחןרישבחלקההבימה,עלהמשתןלליס

נינן,לעיןמתבקעתהמתרןממתגבעהמו

משפחתביוהנפערתהתהןסאתמסמלת

התלבןשןתמןנטגין.ןמשפחתקפיןלט

גלת(שמסןהגמישהןהתפאןרההמצןינןת

יצירתסכנסיה),שללןןיטראז'רגעבולהפןך

מאפשרןת ,סןןרטסןמישלמןזפטריסיהשל

כדבעי,להשתןללהצעיריסלרקדניס

 .ןמרתקתאקרןבטיתנמרצת,ןהכןריאןגרפיה

להפסקה.עד

אחרישמתחיללמדי,המןרכבהעלילהסיפןר

שלהנישןאיו,הצעתבסתרנישןאיו-ההפסקה

זן),בגרסהלאיבןדהלכה(שקצתפריסהנסיך

ןיןליהרןמיאןביוהיחידהאהביסלילןבייחןד

עסלמיטהנכנסרןמיאןברישןל.משןרטטשלן,

בימהעלנעלייס,ןנעןלבמכנסייסלבןשכלתן

השחרשסיפןרכך ,ןמןארתפתןחהענקית,

ןגסלאיבןד.הןלךהעפרןניציןץלקןלהמפציע

עסלרקןדמאןדקשהשכודל,קצתהסיןס

התמןנןתכיחבל,ןזהמתה,אןמעןלפת,נערה

מצןיניס.ןהרקדניסמעןלןתההמןניןת

גס(שכללזהבערבהיחידהכןריאןגרףהןא

דר),ןנןעההררידפנהפיה,בןנימאתעבןדןת

השכפןללכןריאןגרפייתנכנעשאינן

שממיתאןניסןנןידיעלהנשלטתהסימטרית,

באןתהנעהשרעביאצלהבימהצןרני.מתחכל

כןריאןגרפיההמציינתבמינהמיןחדתתערןבת

מאליה,כביכןלמןבניתטבעיןתשלממש,של

המןפעעבןדןתיתרבכלמפתיעה.ןייחןדיןת

אתלרגעןלןנתנןלאהרקדניסשראיתי

במחןלאפילןהספןנטנית.היצירהתחןשת

ידיעלןפשיטתסבגדיסלבישתשכןלןהראשןו,

ןאקטהעתק,כעןדנראההכלרקדניןת,קבןצת

לאשניתןלבישתסחבלעלהבגדיסתליית

מספיק.נןצל

האנרכיזסעליתגברשרעבישבןעזהזמוהגיע

 ,הנצחיהנערשלמהפןזה,ייצאשלןהבסיסי
ממש.שלמקצןעניתבמסגרתלעבןדןיתחיל

שיתבזבז.כשרןנןעלחבל

נשגב"ש.לאיחודייאובדנו ,וזאו.לטימה.להקת

 ' 96ישרא.לפסטיב.ל

וכרגשלאאבלוכעולה מןכרת,בלתילהקהזןהתחתןנהבשןרה

אפשרעןדמהטןב.ןביצןעמענייוכןריאןגרף

לבקש?.

-"וכוזע"
n שלוכחוליאסרון

 " oי nהעי"בי:כורי

רקדניסקבןצתבכינןייןמרנימשהןיש

 ,העיתיס"ייביכןרימרכזירבןג ,צעיריס

(מנהליסהלהקהאביב.תלמחןלתיאטרןו

הןפיעההררי)ןדפנהפיהבןני-אמנןתייס

העבןדןתאחתשרקבתןכניתדללסןזובמרכז

תןמרשלןעבןדתבזיכרןני,נחרתהבהשנכללן

שרעבי.

לבןשרקדניןביומסתןבבעצמןשרעביתןמר

ןזקנן ,לצמהאסןףשיערן,לבוהןדימעילמיו

למעיואןתןעןשיסשלןהתנןעהאיכןתןכל

התנןעהאתמנהלהןאצה.ןהקבןמנהיגגןרן

למקשהמאחדתןדמןתןןאןתןריטה,במעשיןת

אךהנמרצןתהתנןעןתןאתהרקדניסאתאחת

המתהפךמכיסאנפילןת(ביניהוהנינןחןת

מסןכנת).בצןרהלאחןר

ןאנדקייבןס,ןיסשללהקתןלמןפעיהגעתי

Ultima Vez בפסטיבלהאחרןנה),(הדרך

אתשראיתיאחריציפיןת,מלאישראל,

בת-שבע.עסןאנדקייבןסשלהעבןדה

הלהקההןפיעהשאיתוהיצירןתלשתי

שלייאןבדנן-פסימיןתכןתרןתבפסטיבל

לפיענןחזןכר'!לאשהגןףן"מהנשגב"איחןד

ער,ךאיוהללןהשמןתשלפילןסןפיאןסמנטי

במןבובתכניסעןסקאינןןאנדקייבןסןיסכי

היכןלתזהאןתןשמענייומההספרןתי,

ןפרןע,פןרהןדמיןורקדניןשלהתנןעתית

(מאןדמקןלנןע-הכלהמחןללבימתהמכניס

ןעדהיס)שפתעלסצינןתשלבעיקרפיןטי,

מחןליתמבחינהבעברית!אפילןטקסטיס,

שלהאבריסשלמןתאתלסכואןהבהןא

מהלןליינןתהנהניסהמסןריס,רקדנין

הזאת.הקרקסית

התנןעה-מןזרהבתןפעהחשתיהמןפעיסבשני

ןהביצןעיסאמפתיהמעןררתאמנסהמעןלה

לאבצןפהיןצריסאינםהסאךמדהימיס,הס

במינןונעןצההבעיהאןליענייו.ןלאמעןרבןת

התרןממןתשלתחןשהישחדשקטעבכל-
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אחרת,אןכזןבימתיתהמצאהבשלהרןח

אטיס),בדן(בייחןדמחןלשלמצןיןערגבגלל

זרא.עדעצמןעלהחדשהמןטיבחןזראזאבל

עצמיאתמצאתיאנילי,ענגשהדברככל

מדהיסמשהןתחתיןןיבןאכברשייגמרמייחל

חדש.

דןןקאזןכר"לאשהגןףמהייפתיחתאת ,למשל

מהס(אחדבחןריסשנילשכןח.אפשראי

מןזריססיכזחלןמתכןןציססימתגלגלהיןצר)

מתןפףשלפקןדןתילפכביכןל ,פרפרשל

המןסיקאיסתריסרהשניבמןפעגס .מדהיס

יןצריסבעצסהמחןלאתכןליכבהמלןןיס

ברקעענקימעלןתגרסעלשןביסיהס .אןתן

 .הענייניסבמרכזממש ,הבימה

ןעשןפיצןציסשלהפירןטכניקה-ןעןדזאת

בקטעהרקדניס.שלבפירןטכניקהמתחרה

לבניסכןלסעלמשליכיסכןלסמסןיס

עד ,אינתיפאדהממש,בנייןשלבלןקיסן

הבלןקיס .אבניסשברימכןסההבימהשבסןף

גשרמיוליצןרכדיגסלרקדניסמשמשיסהללן

 .עליןהליכהכדיתןךסןלליסהסשאןתןניי,ד

איציקאצלראינןלןשדןמהמצןיןאמצעיזה

בגניבהגליליאתהאשימן(אפילןגלילי

לאעןדשהןאאף ,מןאנדקייבןסכןריאןגרפית

ןהשתמשהבלגיתהלהקהאתמעןלסאזראה

אחריסןבמשמעןיןתבאןפןאמצעיבאןתן

 .לגמרי)

רגישיספניס(בעלעיןןררקדן ,ראשבליענק

ןתיחזןתהלצןתןשפעהסרט)בהקרנתמאןד

אתהןפכיסאןהביסביןמריסןקרבןת

הרגשיהקןרלמרןת ,חשןבהלחןןיההמןפעיס

כנראה .שלהסהזניחןהמסרמהסהמנשב

התנןעתייס,החידןשיסשבהלתקןפההגענן

אינןןאישהכל,הסןהחזןתייסהבימתייס

לעןלסלחדןראןמסרלנןלהביאמבקש

 .שלנןהרגשןת

 *אתיופיתהפתעה

בלידתןנןכחלהיןתלךמזדמןרחןקןתלעיתיס

התלהבןתשלכזאתתחןשה .מןפלאמשהןשל

במןפעצפייהבעתחשתיאסתטיתהנאהןשל

שלהאתיןפיסהסטןדנטיסלהקתשל

בחןריסשישהבלהקהחיפה.אןניברסיטת

לאאךלתיאטרןןמהחןגרןבס ,בחןרןתןחמש

ןמכל ,כמעטאגבכבדרךנןצרהןהיא ,כןלס

בשיעןרי ,מראשמןצהרןתכןןנןתללאמקןס

 .אשלרןתשלןהכןריאןגרפיההתנןעה

 ,המיןחדתהתנןעהאיכןתהלהיבהאשלאת

שלהנשמהןמלאתכךכלהאלגנטית

 .שלהסהאילתןריכןלתןבייחןד ,הסטןדנטיס

המחןלתיאטרןןשלהראשןנהתיהתןכנ

 ,"ייאסקסטה ,חיפהאןניברסיטתשלהאתיןפי

הןדייסיאתיןפייסחןמריסעלנבנתה

 ,ןבתנןעהבמקצביסבמןסיקה, ,מסןרתייס

שס .ןבמקןריותןןפיןיבמדהיסלמופעוהיתה

יהאןפייניסיכתפמחןלשלכשמןהןאהקבןצה

בכתףשמרןכזמחןלשלשלסעןלס-לעדה

ןבגב.

בנןשאיסהרקדניסעסקןעבןדהכדיתןך

טןהרהפןלחןןבנןאשלרןתלהסשהציעה

 ,בנהר)רחצהשליןמיאתיןפי(טקסשלס
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ןמשחקימשעשעיסילדיסמשחקישלהנתמן

תיירןתילמןצרעצמסלהפןךבלי ,מקלןת

ןמלאכןתי.ממןתק

לגבשהצןרךהתעןררלהתגבשהחלכשהמןפע

כלשללמזלסןהתלבןשןת.המןסיקהאתגס

שהןזמנןיניס,שהמלחאחרי ,במלאכההעןשיס

 ,המןסיקליהליןןיאתןלשכלללכתןבלחזרןת

לאיעצןהס ,יסיהמקןרלתןריסיהאאתשמען

המנהל .צןעיןבבבבעיצןניסימלחלערב

אחדלבסןףהיההקבןצהשליהמןסיקל

 ,שמנגןמןכשרשיא,יאדחננזנה-סיהרקדנ
ןשר.רןקד

סיראשןנימרעיןנןתצמחןהתלבןשןתגס

ןשמלותלבניסבהירןתמןת'פיזמיני-סיפשןט

טליהמעצבתלבנןת.שקןפןתחצילבנןת

שלזהלפןמןמחיןתהאתשתרמההיאיצחקי

 .המןפע

שלמןשרקטעהןאהמןפעשלהכןתרתגןלת

רקןסיההידןעה ,הגעזבשפתתיקןתעתפילןת

הרןחנייס(המנהיגיסהקייסיס ,העדהלזקני

לדחןקמנסהשהרבנןתהאתיןפיתהעדהשל

אשל .סמכןתס)אתןלקעקערגליהסאת

זמרתן(שאתהקייסיסאחדאתהזמינה

שלה)מדעיתעבןדהלצןרךתיעדהןמחןלן

ןהקבןצה ,הלחניסאתהצעיריסאתללמד

מרגשביצןעלהסןהעניקהאןתסעיבדה

 .ןפיןטי

האסתטיתהייחןדיןת ,הראשןניןתתחןשת

תיבראשענבלאתלימזכירןתןהאןתנטיןת

שללעלייתססמןךהחמישיס,בשנןת ,דרכה

המןצלחההיסטןריהמפגש .ארצהתימןיהןדי

העןליסלביןלןי-תנאישרההכןריאןגרפיתבין

מחןלתיאטרןןאזהצמיחמתימןהצעיריס

דןמהמקרהבינלאןמית.ברמהמקןריישראלי

היתהאשללרןתהאתיןפיס.עסהיןסמתרחש

החןמריסשלביןפייסלהבחיןהרגישןת

ליטןלהנדירהןהצניעןת ,תלמידיהלהשסיפקן

האתיןפיתטרפסיכןרהשל ,הזאתהמתנהאת

ימןדרנמחןלבעיצןבשלההרבהידעןבעזרת

 .כךכלןמרגשדןפןיןצאמןפעסילבי

להןפיעהכברהספיקהקסטה"אסיילהקת

כרמיאלבפסטיבל ,האןניברסיטהבמסגרת

עלהןזמנןןרקדניהבארץ,אחריסןבמקןמןת

 .בפריסלהןפיעןינט'הגארגןןידי

האתיןפיססיןרביןקןלמתןחמפתהמאןד

הבאלטמןפעיבין ,צרפתבבירתהמיןעד

ערב ,שסניקןבהרינהשלהתימניכי"התנ

 "הניצחןןמסעייןבין ,השנייההעןלסמלחמת

אתהןאגסשכלל ,בעןלסענבלשלהראשןן

בפרסלןי-תנאיזכתהששסמשןספריס,

 .עבןדתהעלהבינלאןמיתהתחרןת

צעדיהסאתעןשיסאשלרןתשלרקדניה

להתנבאאפשרןאיהמחןלבימתעלהראשןניס

מסקרנת ,מלבבתההתחלהאך ,יגיעןלאן

ישראליתדרךשלהתחלהמסמנתהיאןאןלי

לעיצןבעתיקהאתניתאמנןתבחיבןרייחןדית

 .מןדרניתמחןליתצירהין

שללעריכהישותפתאיהאשלרות-אישיתהערה *

ביחסאובייקטיבילהיותמתיימרואינילמחול"רבעון"ה

להתלהבלאסבירהסיבהרואהאיני ,זאתםע .בודתהעל

עבודתהאתלשבחולאשהפיקהבמינווחדיהמעמהמופ

אלתיקולגותהיה ."אסקסטהיישלתיהאמנותכמנהלת

 .באלםיואותבהתעלמותאותהנישעלהמחייב

זכתכתקירזכולזכחול

הזדמנןתהיהישראלשפסטיבלזמניסןיה

ממש,חדשנייסמןפעיסלראןתחידהי

המלהאתלירןשליסהביאןןיןצריסכשלהקןת

שלזןיןמרה .העןלסבאמנןתהאחרןנה

קיימתאינהמכברלעתידראןןהןחלןןחדשנןת

ןמביאה "בטןחעלהןלכתייהפסטיבלהנהלת-

ןאסהישישה,פליסצקיהמיהןאתאר'בזאת

הלהקהכמןבארץ,נראהשטרסמשהןכבריש

שניסלפסטיבלמגיעהןא ,ןאנדקייבןסןיסשל

למעשההפסטיבל .עןלמיפירסןסשרכשאחרי

לןיאפשרןכןעסאלאתפקידןאתסייס

ןהמשרדירןשליסעיריית-הממןניס

במחירהנכןנההדרךאללשןב ,לאמנןיןת

להרןןיחשרןצהמי .אפשרייסכספייסהפסדיס

שלפסטיבללקייסלאחריסלהניחלןמןטב

הבימה.אמנןיןת

הנהלתהחליטההשנהלעיל,האמןראףעל

רקלאבתןכניןתיהלכלןלישראלפסטיבל

גסןהזמינהןמכןבדיסיימןכריס"מןפעיס

היחידה(הרפןבליקהבניהמסלןקטנהקבןצה

ידיעלנפגעהשלא ,לשעברגןסלביהמין

מןחלפהסןף,סוףשאןלי, ,האזרחיסמלחמת

שמה,בטןן)(מחןל Betontanc ,העןלס)

ןהיפההעתיקהבעירשניסכחמששפןעלת

לןבליאנה.

(שאנשיזהב"שןןהמלהייכלשראיתי,המןפע

מתרחש ,) ...נכןןלאתירגמןכדרכסהפסטיבל

אלאדןןקאבטןןשללאקירגביןעללפני ,מןל

הצעיריסןהמבצעיסהיןצריסמתכת.של

לטפסשאפשרכמשהןרקלאבןמשתמשיס

בןלנגןגסאלאממנןןליפןלעליןןלהילחס

 .מקלןתאןהידכףבעזרת

מןפעיסראןשהסניכרשלהסהתנןעהבסגנןן

פןרסיית,ביליןעדנהריןמאןהד ,עכשןןייס

 ,בנפילהשנגמריסהחיבןקיסכלןמכאן

ןהתערןבתהבנןתשלהקצרצרןתהשמלןת

קרבהרגעיעסןאכזריןתכןחשלהאןפיינית

 .כתבליןהתנןעהפניעלהמפןזריסןאנןשיןת,

כנןתבןישאבל ,מהמסאןגדןלמןפעאינןזה

הרבהבאירןפהיש .משכנעיספנימיתןאמת

מעזשאמרגןעדאבל ,כאלהזעירןתקבןצןת

דרךלמצןאישרב.זמןעןבראןתןלהזמין

שלרקןלאקטנןתלהקןתשלהןפעןתלממן

 .ןעשיריסגדןליסבאלטיס

התקופהברוחיצירה

חיבהליישיי ;ההואבשלאגרשנאמרכמן

לךאין ."אביבבתלקןנספטןאליתלאמנןת

שלראשןנייסבניסיןנןתמצפייהמרתקדבר

שלהאנסמבלרקדניתןכנית .צעיריסאנשיס

מופערקשראיתי ,"ייאנסמבל-יןצריס ,שבע-בת

גבןהה,ביצןעברמתהצטיין ,מתןכןאחד

מחיר.בכלמןזרןתשלןתחןשהכמצןפה,



שפעניכרהקבןצתיןתןביצירןתהסןלןבקטעי

 ,להניחהיהשאפשרכפיןגם,יצירתיןתשל

שהןאכפיהמןדרניזםשלההיכרסימני

ןאנדקייבןסןיםנהריו,אןהדאצלמתבטא

האם.הלהקהעםשעןבדיםאחריםןיןצרים

הרבההיהצעיריםכןריאןגרפיםאצלכרגיל

לשלישייה,סןלןשלןשכפולאןניסןנןמדיר.יןת

פתרןנותלצדרעננןתתנןעתיןתהמצאןתןכו

תחכןםעןדףשראיתיבעבןדןתניכרשגרתיים.

שלמןחלטביטןלישמדי.יותרלומרןרצוו

בנטלשןןיןניןתןנשים,גבריםביומחיצןת
ןבתלבןשת.

משעשע,ברגיןסישל l1אנדלןסייםממתקים 4 "

קןגוהללשלרןסית"סנטימנטלית"נןסטלגיה

קרואצלמחןבריםלאקצןןתהרבהןישצפןיה

שלזןמלבבתבחבןרהדבר,שלבסיכןמןלןי.

כןריאןגרפיבכשרןוהבחנתילאתשחןרתבני

מנהלישלשגישתםברןראבלממש,משכנע

חיןבית,נהריו)ןאןהדפרלןב(נעמיהאנסמבל

האנסמבלגישתםבזכןתיצירתיןת.ןמעודדת

ללהקהחממהאן"מחסו"סתםאינן

הנעןרים,לבנימופעיםהמספקןגןףהראשונה,

יןצריםכשרןנןתמתפתחיםשבןמקןםאלא

שלחשיבןתםןזןמןכשרים,מבצעיםרקןלא

האלה.המןפעים

מלכו:חיביקור

עםנמנההבריטיהמלכןתיהבאלטאבלמןזר,

שעדבעןלם,המעטןתהחשןבןתהלהקןת

העןןלתןקוהשנהבארץ.הןפיעןלאהשנה

 l1הברבןריםאגם l1עםמרשימהבצןרה

אביב.בתלאשטןושעיקרהןתןכניתבקיסריה

הןאהמלכןתיהבריטיהבאלטכאילונדמה

ארןכתןמסןרתמפןארהיסטןריעברעםמוסד

אבלהדני,אןהצרפתיהבאלטכמןימים

לאהמאהשלהשלןשיםשנןתעדלמעשה

ןהלהקהממש,שלבאלטלהקתלאנגליההיתה

 l1מלכןתי l1לתןארזכתהןאלןאדהנינטשיסדה

 . 1954בשנתרק

,היהאשטןופרדריקשכןנהכפיפר,דסיר

(ןמריואלןאהדהשלהצעיריםמהרקדנים

בריטיבאלטיצירתנזקפתשלזכןתהראמבר,

הןאןאלןאה).דהלזכןתמאשרפחןתלאטןב,

שישברןרןהיהדרכובראשיתכברליצןרהחל

סגנןואתעיצבהןאככןריאןגרף.לןמרמהלן

כןריאןגרףמכליןתרהחדשהבריטיהבאלט

ןמהפכומרדוהיהלאכיאףאח,ריחיד

חלןם l1לגרסתן , l1החלןם l1שלןהמחןל .להכעיס

ןמשרטטלמסורתנאמוהשקספירי,קיץ"ליל

מדיליןתרלהיכנסמבליהסבןכההעלילהאת

מכירשלןשהקהלבצדקהניחאשטוופרטים.

ןהסכסןכיםהמבןלבליםהאןהביםסיפןראת

טיטניהומלכתןהלילהמלךאןברןוביו

אשטןוהריןילדןר).שרהשלהמעןלה(בגילןמה

להסבירדרךכלאיושבבאלטשאמרהוא

שלבגרסהגםשלי.החןתנתהיאזןשאשה

בןרו,אנתןניידיעלמגןלםפןק,השדןואשטןו

קןמהןקטוזריזהןאבןרוההצגה.אתגנב

כדבעי.שלןמהטריקיםןנהנה

כלפילישישהיחידההסגנןניתהטענה

l1 החלןםl1 ,מדימזכירההפיןתשתנןעתהיא

שןרותשןרותנעותהןצבאיים.סדרתרגילי

הרגלכףנעיצתמיוהןאשלהוהעיקריןהצעד

לאהזאתןהעןקציתהחדההתנןעהברצפה.

חןפשיןתרןחןתהכלככלותשהופיןת,הןלמת

מסדרשללסדלהכנסהניתנןתןבלתיןליריןת

בןקר.

שללמןפעמשהןמןסיפהתמידחיהמוסיקה

ןמנצחהרעננהתזמןרתשלהביצןעאבלמחול,

ממש.אנמיהיה l1החלןם l1של

 ,"רפסןדיה"אשטןושליצירתןאתהכרתילא

הבימהתמןנתרחמנינןף.מאתלמןסיקה

שנןתשלהמןפשטלסגנןוכןלהשייכת

ןצבעיההגיאןמטריןתבצןרןתיההשלןשים,

שןבןהןאןאפרןריןת,נימנןםשלשניםאחרי

באירופה.הגדןלןתהבאלטמלהקןתאחת

דברכלעםאהבה

דרןר,ןליאתבן-גלנירשלהחדשהמןפע

l1 שלנוספתמהדןרה ,"אהןבילקןםלשבת

ןיפהמאןדייצרימאן,דעשירתיאטרלימחןל

מאחדיםקטלניןתלביקןרןתזכה,ביןתר

 ,חןששני .מדןעלהביומתקשהןאני ,מעמיתי

הבנהמהעדרנןבעתהשליליתשהדעה

בעבןדתםביןתרחשןברכיבשהיא ,לאירןניה

ןבו-גל.דרןרשלהחדשה

חליפןת-ןבתלבןשןתיההניגודיים,החזקים,

שלעיצןבפריאחדבצבעןשמלןתמסןגננןת

גם .מאןדמרשימהןהיאקןלפיל,דפטריק

היצירההמשךכמןהיאהקןןיםנקייתהתנןעה

הבאלטיםשלאןהעשריםמשנןתניז'ינסקישל

הקןנעדרי ,המןפשטים(משמעהסימפןניים

אחןתאן ,שניםמאןתומאסיושלהעלילתי)

משנןתאשטןושל l1הבאלטתמןנןת l1לצעירה

זןשעבןדהלגלןתהןפתעתילכוהארבעים.

מרשימהיצירהזן .-1980בלראשןנהבןצעה

ראןיאך ,כןלההלהקהידיעלשבןצעהןמהנה

טטסןיההיפניהרקדוהסןלו,מיןחדלציןו

נשימה.עןצרתביכןלתשהדהים ,קןמאקאןןה

ייו'ג ,נכחתישבןבערבלסולנןתשלןהשןתפה

עליןןגדןלהממנןחיןןרתהיתה ,בראןו

שניים.אןאחדבמספרגןבהה)(מבחינת

הבאלטשלהביתמיןצריאחד ,פייג'אשלי

לפיןנמרץזןויתי ,אפלמחןליצרהמלכןתי

ציטןט-שכןתרתןאדמס,ג'ןומאתמןסיקה

הנמרעלבלייקויליאםשלמשירןידןע

 ,פרןןתןשל l1הנןראההסימטריה l1 ,האימתני

המחןל.שלכתערהחדההאןןירהאתהןלמת

הא-התפאןרהאתלנצלהשכיללאפייג'

אנתןנישלשחןרההאפןרה ,סימטרית

מקדןנלד.

הכןכב ,מןחמדןבאירקהיתההגדןלההאכזבה

כנהגנראהרקלאהןאהלהקה.שלהרןסי

זאתןבכלכ,ןרןקדגםהןאכבדהמשאית

התאןששהבריטיהמלכןתישהבאלטנראה

י"אהובקוט 7שבת 7 " , 7בו-כו(ירדרוריאת 7

ב 7יווט, 7צן

בדמצןפיםשקירןתיןבחדרמתרחשתלהיהעל

חדרספק,הדרלןמקניםמשןקעיםןכפתןרים

מרןפדבידןדתאספקצמרתיצאניתשלשינה

בעלאנשיםמאכיליםשםמשןגעים.ביתשל

אפילןןתיהרקדנןאחת ,אןתםןרןחציםכןרחם

הרקדניםאחדשלמכנסיןאתמפשילה

מרכזייםאירןעים-בחגןרהבאחוריןןמצליפה

היצירתיהצמדשלןהתנןעההבימהבשפת

אלין,ןנזרקיםהקירעלמטפסיםכוכמן .הזה

אבלפיןטןחסרןתנןרמליןתכאילןפעילןיןת

 ,אירןניה ,משמעותנמלאהכלזןבכוריאןגרפיה

 .רבבימתיןכןחניכןר

לעשןתאןהבשהןאלמהמתמכרעצמןבו-גל

אםברןרלאןהפעםשמלה,ללבןש-הבימהעל

ןמזמרמדברהןא .בגלימתןכןמראןאשההןא

במתכןןו,צפצפניסןפרנןבקןלאהבהעללן

יןתרמצלצלזהדישיביאס ,באנגליתןלמה

לרןמנטיקהכהתמסרןתזאתשפירשמיטןב?

זההרי .בשמיעתןלןקהכנראהכאלה)(ןהין

רכרןכיןת.ןלאלסנטימנטיםלעג

בהיריםזןרמיםהמסריס ,מלןכדתהלהקה

 .משמעןתימסרנןשאתתנןעהכלןברןרים.

הכלאלה,מחןנניםםייןצראצלכרגיל ,אבל

חןזריםןשןבשןבמדי.גדןשןתבמנןתניתו

נמשךןהמןפעהסצינןתנשנןת ,המןטיביס

שאתחןששתני,לנחןץ.מעלדקןתכעשרבערך

ילמדן.לאכברןבו-גלדרןרהקיצןרתןרת

69 



נהריןאוהד

לביYכההדררכלצוחק

ככה?אותנולבלבלהזה,הפרחחמעז,הואאיך

הןנהריןאוהדשלשעבודותשהורגלנואחרי

עםרועשת,במוסיקהמלוותממדים,גדולות

הווירטואוזיתלתנועהמתחתמפעפעתאלימות

מחוליצרהואמכוערות-אופנתיות,ותלבושות

מלווהבלבד),משתתפים(שישהקאמרי

ישהחדשבמופעשקטה-רוגעת.במוסיקה

והרבהנונסנסשלמשעשעיםטקסטים

שהורגלנולמהקוטביניגודממשאירוניה.

יני.הנהרכסגנוןלראות

נהריןאוהדנשארמוזרותכותרותבענייןרק

בת-שבעשלהחדשהלעבודה-לעצמונאמן

אלאאינויצירהשלשמהאבליייאג".קוראים

שלאכשםממשהמשתמשים;לנוחיותידית

לאאנאפאזה,נקראהייאנאפאזה"למהידעתי

בעלהזה(אולייאגזומיאוזהמהליאיכפת

מהאגדות?)הרוסיתהמכשפההבאבאיאגה,של

כברקיליאןשייריב"תרגיל"מתחילהמופע

חדרידרךלאולםנכנסיםהצופיםבו.השתמש

הבימהאתעובריםהרקדנים,שלהאיפור

התכווןנהריןאםמהרמפה.לאולםויורדים

ללאלצופים,המבצעיםביןאישימפגשליצור

לעצבעליוהיההמופע,תחילתלפנימחיצות,

שעצםנכון,האיפור.בחדריהפגישהאתיותר

נעיםמהקהלעמיתיואתרואהשצופההעובדה

תחושהאצלויוצרתהרקדנים,לצדהבימהעל

עומדשהואליצירהשותףאיכשהושהוא

לראות.

הפתיחהאחרישבאמהשלהתנועהאיכות

חושלאוהדישאלימה.ובלתיאינטימיתרכה,

מולאחדוניגודאחידותלהעמדתרגילבלתי

האינדיווידואלימהאישי,שלוובמעבריםהשני,

ישהקבוצה,שלונוניסלאולסביבה,והמנוגד

ממש.שלתנועתיפיוט

רקדןכללאכיבעייתי,בטקסטיםהשימוש

-שנמצאהפתרוןטקסט.להשמיעמסוגל
ואפילואירונייםהטקסטיםמוקלט.פסקול

שמושמעתהכרזהלמשלביניהםישלעגניים.

ואחאים,צאצאיםעלמשעשעחוזרכפזמון

הנוכחים,המבצעיםכשמותששמותיהם

לאלרקוד.אהבוזהשמהממשפחותשכולם

ילדהשלהמגוחךהמונולוגמשעשעפחות

המופעסוףלקראתבכלל,חמוצים.שאוהבת

יופיוהמלאבלבד)כשעה(משכוהקומפקטי

אפילוהמשעשע.המרכיבגוברכךכלצורני

שלהמשקפייםכמומחולילאכךכלאביזר

מהמופע,לחלקהופכיםלזרוביחזקאל

מתחתהמופע,בסוףעירום,מונחכשלזרוב

הרקדניותואחתשלו?)(הקברגדולדיקטללוח

 .מעליויושבת

עלכעסהביעוהביקורתכותביעמיתירוב

שהואממוסכמותכךכללהתרחקמעזשנהרין

אחרישגםנפלאחשתידווקאאנייצר.עצמו

להפתיע,מסוגלהואשלוהיצירהשנותכל

ככתבהיהנראהשכברמהאתולרענןלחדש

קאמריתיצירההיאיייאג"לדעתי,קבוע.יד

שלבתפריטחדשפןומבדרת,מהנהמעולה,

שרויהרביםשבקטעיםרקחבלבת-שבע.

רציתימאודהאופנתית.באפלוליתהבימה

פניואתתנועהשלפרטיםיותרלראות
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בלעהחושךאבלגופם,חלקיויתרהרקדנים

מאלה.רבים

שלהבינלאוYכיהפו

כרYכיאל

המחולותפסטיבלהנהלתטורחתשנהמדי

להקותהיפההגליליתלעירלהביאבכרמיאל

המוצעהמופעיםמבחראתשיעשירומחו"ל,

אתזההיצעכללהשנההריקודים.לאוהבי

הואשמנהלהגרמניה,בראונשווייג,העירבאלט

רקדניה .) Pierre WySS (ויספיירהכוריאוגרף

ממש.מעוליםזועירוניתלהקהשל

יצירהסגנונות:שלשלםמבחרכללההתוכנית

ההולנדירויטרדהפיטרשלמעניינתלאממש

-" Glasstuck ", וכאילורעשניתעבודה
מצוין,מחולגומזאנטוניומאתאופנתית

וורלוקריצ'רדהאנגלימאתמבריקבביצוע

) Richard Wherlock ( -הלבבות"יישוברי

שעשהלמהשבדומהויס,שלוהרביעייהשמו,

הטרגדיהלעלילתלימוןחוסהבשעתו

ייכרמן"אתהכניסייאותלו",השקספירית

תמצותגברים.ושנירקדניותלשתילמחול

בצורהנרקדמוכרסיפורשלזהמוצלח

שלהבאלטאמניידישלממשמבריקה

ברואנשווייג.

שלבוראנה"לייכרמינהבאטלרג'וןשלמאוד

עדייןמסוגלזקסשעופרהיתהההפתעהאורף.

כמעטבבגדושאפילומרשימה,בצורהלרקוד

אבלוצעיר,נאהנראההואקייםבלתי

מיושנת.נראתהבאטלרשלהכוריאוגרפיה

ענתיקהממשלא- 1959בשנתנוצרזהנוסח

משומש.בהחלטאבל

השYכשונרביושענר

באררYכישל

 25הולדתיוםחגגההקיבוציתהמחוללהקת

שיחזורחצות.אחרבאחתשהחלליליבמופע

הוכיח,הישנותמתוכניותיהקטעיםמספר

הכיסאות"יימשחקמסוגשעבודותמאודשחבל

מאץמאתבצפון""למטהאוקיליאןיירימאת

שלהפעילמהרפרטוארחלקאינןכבראק

כהןבועזה"וותיקים"הרקדניםגםהלהקה.

כהן-ועינבפסטמןאריגמבו,ניצהפרנקל,וזיו

תרמוהללו,הקטעיםאתלחדששהתגייסולוי,

ייהגרעיןהדואטהנעימים.הזכרונותלתחושת

ידיעלבוצעארנוןיהודיתמאתוהקליפה"

נעורים.תמימותשלחןבווהיהוגמבופסטמן

שאימופעהאמיתית,הפומביתהחגיגהאך

הדרישהבשלכרטיסעבורולהשיגהיהאפשר

רמישלהטרייהעבודתובכורתהיתההרבה,

הלילה".שלאוהיוםשלהשעותייבאחתבאר

כברכרמיאלשלשבאמפיתיאטרוןהענקבימת

כינודעולאמצוינותלהקותפעםלאבלעה

הספרדיהבאלטתיאטרוןוגםקרבה,אלבאו

משקפתדרךכאילונראהאגילררפאלשל

עלילותתקצירראינוזהבמופעגםהפוכה.

והפרטיםהייצריהמתחבליאבלכרמן,

בראונשווייג,רקדנישלהדובבים

האמנותיהמנהלמאתשגרתיתובכוריאוגרפיה

המפורסםהבולרוהספרדי.הבאלטשל

מרשיםפחותהיהבז'ארשלהמהמםמהנוסח

לא,איךהסתיים,הערבאגילר.שלבעיצוב

פלמנקו".ב"סוויטת

מודרני,באלטלהקתהגיעההרחוקהמקראקס

ואשתוזקסעופרהידועהצברהםשמנהליה

המוכרהנוסחאתביצעוהםבאריוס.מריה

הואהלילה"שלאוהיוםשלהשעותייבאחת

סוריאליסטית,תנועהשלשעהשלמופע

 ) Magritte (מגריטשלציוריהםאתהמזכירה
סולומחולכמושיארגעיעם ,) Dali (ודאלי

שלברזליהביןהכלואגרוליץ',גינטרשל

מדרגותבגרםטיפוסמסוכנת,יימיטת-סוכנות"

חלונותתמונתמקום,לשוםמוליךשאינו

מציאותיולאענקיחדרבמיןודלתותזעירים

חוויהבקיצור,וממשי,מוצקזאתובכל

מאוד.חזקהמחולית

הקבועיםבמלחיניוהפעםגםהשתמשבאר

ומטחנתהצליליםמערבלבעלקלו,דאלכס

מדהיםקולאז'.מרועמיתולתווים,הבשר

יצירהלבחורמצליחלאכךכלמוסיקלישיוצר

הדרושיםהאלמנטיםאתאליהולהכניסשלמה



דיהווש-jלו:נברגמב:נטהישרא:נ,םהרjלדנים

 ,סעדירפי ,כ:ניף'מ'ת ,כה(בועזלשמאל,'ו'ממ

פזטל'ה ,סיבjלא'ת(

מחולבמאיהואבארשני,מצדלעבודה.לו

למשל,בז'ארמוריסכמוממשאמיתי,

שלו.החזקהתחוםהואהבימתישהמכלול

מלבדייחודית,תמידלאכשלעצמההתנועה

בהם,מצטייןשבארהנהדרים,הדואטבקטעי

במסירותמבצעיםהקיבוציתהלהקהושרקדני

מאוד.רבהוביכולתנפש

לאמיותרת,היתההשבתנרותהדלקתסצינת

בסךאבלבאמת,רציניתולאממשסטירית

ברשימתמצויןנדבךבעודמדוברהכל

באר.רמישליםאופוסה

הקולברגאים

גבולותידעהלאמעולםהמחולאמנות

תמידויוצריםורקדניםמדיניים,אולאומיים

בורנונווילהצרפתיםרחוקות.לארצותנדדו

שלהםהאסכולותאתיסדולמשל,ופטיפה,

בווינהיותריצרנובר ,וברוסיהבדנמרק

אמניעללדברשלאבפריס,מאשרובשטוטגרט

מרסייהאודוןחורחהכגוןאמריקה,דרום

אובחירה,מתוךאירופהלאזרחישהיו ,היידה

ממולדתםשברחוונורייב,ברישניקוב

הסובייטית.

מאוסטרליהרקדניםהרבהמצאתפעם

הולךהיןםןאירופיות,אמריקאיותבלהקות

זרות.בלהקותהישראליםהרקדניםמספרורב

חמישהישהשוודיקולברגבבאלטלמשל,

מכללמרבעיותרשהםישראלים,אמנים

הנודעת.הלהקהרקדני

אבלבארץ,קיץלחופשתמגיעיםהםשנהמדי

בתוכניתומופיעיםלעשותהגדילוהםהשנה I להןגתןמאןד<תקשהשווך'שלאבשס-

מאכלשלשמושזהאומריםהםייפיט-י-פנה."

הסקנדינבי.מהמטבחתאןןה

סיבקאיתןסעדי,רפיכליף,ימיתכהן,בועז

(כפילחודאחדוכליחד,כולםפזוטליה

מחולאמניהם ,זאת)לנסחנוהגיםדיןשעורכי

בישראלמופיעיםהםאיתהוהתוכניתמעולים,

מיומנותם.ברקואתכשרונותיהםאתמבליטה

מאץשלאחד ,חזקיםדואטיםשניבתוכנית

גםמצויןוסולו,בלנשארפיליפשלוהשניאק

טליהשמבצעתבלנשארמאתהוא

ומיוחדמאודדרמטיוריקודפז

כלבביצוע ,אנדרסוןאוריאןמאת

ינסשלעבודתורקהחמישייה.

חדש"באזורייתלולאוסטברג

מכניתנראתההיאמאכזבת.היתה

אורגשיבסיסללאגחמהורובה

צורני.

למראהכואבממשהפטריוטיהלב

שניםכברשעובדיםכאלהאמנים

 ,להםלהציעיכולנומהאבלבניכר,

להקותארצה?מחרשבואילו

ספקאבלמצוינותבארץהמחול

רקדניםמעודדותהיואםרב

כמוכושרם,ובשיאבוגרים

להצטרףהללו,הקולברגאים

לשןרןתיהן·

אשמהלאג'יזל

מענייןמופעהעמידקולבןאמיר

ביןמוצלחשילובובומאוד

וידיאוהקרנתחיות,רקדניות

פיעלשנוצרורקדניםודמויות

 G is L "שלולמחולקרהמדועמחשב.תוכנת
הואאמנם .מושגליאיןהשנייה?)(ג'יזל ,,- 2

היפההשנייה,מהמערכהאלמנטיםנטל

האולטימטיביהרומנטיהבאלטשלוהמוכרת

(עלהראשוןהפמיניסטיהבאלטגםשהואהזה,

אותן),בעלושלאבבחוריםהנוקמותבתולות

הבריםלחלוטין.אחרמשהומהםבנההואאך

ונושאסטודיו,שלאווירהיוצריםהמיוחדים

והמחוללותהמחולהואקולבןשלהיצירה

 ·עצמן

בעבודתוקשהשפגעה ,ההקרנהלדלות

הפעםנמצאייקזבלנקה",קולבןשלהקודמת

תלויוידיאומסךבדמותמאודמוצלחפתרון

וחמשארבעיםשלבזוויתהרקדניםמעל

בתמונהפוגמתלאשהתאורהכךמעלות,

 .המסךשעלוהצבעוניתהחדה

בגר-דור

עבודותשתיכללהבת-דורלהקתשלהבכורה

,שתיהןקניטויאנו'לוצהאיטלקיהיוצרמאת

אתלהפגיןלמבצעיםומאפשרותהיטבבנויות

חזקהבצורההופיעהוהלהקה ,כשרונותיהם

הקודמת.בעונהמאשריותרומגובשת

פתיחהמחולהואקניטושלשחור"עליישחור

שלנאהתאורהעםותנופה,מרץמלא ,טיפוסי

שמואלשלמוצלחותותלבושותצ'ריקרלו

שלהואגםהמסיים,במחול .וילדר

הצוותיוצרשובהאורח,האיטלקיהכוריאוגרף

-התלבושותומעצבהתאורן ,הרקדנים-שלו
הרקדניםאתהמבליטיםותנועהאווירה

אריקהולדן,סוזןקריסטל,נעמההמצטיינים

ואחרים.אלפסי

משמעייקונטראטו",ברודאניהשלעבודתה

עיקר .מגובשתפחותמכשלה,אוהתנגדות

המפליאהקופפרמן,ג'ודישלבתאורהחינה

התנועהאבללרקדנים,צבעוניתסביבהבעיצוב

משמעותית.למקשההתגבשהלא
~ 
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לסטרדנטלפתחאדיריםמאמציםמשקיעהספרביתבארץ.בירתררמהטרברת

באמנרת.האישיתהחשיבהרבהתפתחרתהטכנרלרגיתבהשכלההידעאת

מגררנת.קררסיםמערכתכןרכמרתיכרניעלגברהלימרדיםמסלרלהספרבבית
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• 
ון'ח-אופר /iכולנועתשחק
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מחןללהקתלהקים

תמידהןאןלשרןד

משןגעיםשלסיפןר

להקיםאבללדברן

מחןללהקת

פירןשןבינקיבןצית

בקשייםלעמןד

אחלהםשאיןשדןמני

להבין.כדיבעןלםןרע

נןלדהןכיצדלמה

המחןללהקת

ןמההבינקיבןציתן

האמנןתיהכיןןן

חייביםאןתהןשהנחה

לשניםלהפליג

שקדמןלהקמתה

הזרעיםאחריןלעקןב

המחןלשלהראשןנים

שנסמנןהאמנןתי

שלהייחןדיתבקרקע

הקיבןציתהחברה

המחןליתהעשייההעשריםבשנןתכבר .........

הרקדוהןפיעשם .אביבבתלהתרכזה ..........

ברןך ,הראשןוהארצישראליןהכןריאןגרף

אתאןרנשטייומרגליתפתחהןשם ,אגדתי

שלהקשיםבתנאיםלמחןל.הראשןוהסטןדין

מלחמתןלחמןבקרקעשנאחזן ,הקיבןצים

מחןלכמןללןקסןסמקןםהיהלא ,הישרדןת

בקיבןצים,לרקןדאהבןשלאןלאאמנןתי.

זןכריםמהןןתיקיםרביםהןא,הפןךנ

נסחפןמפר,ךעבןדהיןםאחריאי,ךבנןסטלגיה

אןרעדהמדןרהסביבעםבריקןדיבהתלהבןת

אתפתןחןתבזרןעןתקידמןןאיךהבןקר,

מהעיראמנןתימחןלאמנישלטליםיהרס

המחןלנתקלהקיבןץבמסגרתאבלהגדןלה.

קיבןץממייסדןתברגשטייולאהבהתנגדןת.

גרטשלבלהקתהרקדניתשהיתהאלפא,בית

באירןפההמחןלבלהקןתמהמןבילןת ,פאלןקה

אלפאלביתבבןאי II :העןלםמלחמןתשתיביו

19בשנת ידעהלאשבכללחברהמצאתי , 25

דיהייתירקדנית.ישאנזהאתלקבלאיך

ברצןנישאםהרגשתיתיכףאןפובכלמבןדדת.

אןלי .לכןחןתימעללעבןדעלימקןבלת,להיןת

 "רןקדתשאני ,הזההפגםאתליישכחןאז

 .) 1983:27 ,(גןרו

המחןלאמניקהילתגדלההשלןשיםבשנןת

רקדניןתבריחתעקבמשמעןתי,באןפובארץ

גרטרןדהיתהביניהושמרכזית ,מאירןפה

ההבעהמחןלאתאיתוהביאןהוקראןס.

שחרט ,שניםאןתםשלהאןןאנגארדהגרמני,

לעןלםןהתייחסןתאישיביטןידגלןעל

עםהןפנןהללןמהרקדניןתחלקהעכשןןי.

 ,למשל,דןבלןו(אלזהלקיבןציםארצההגיעו

בשדההקשההעבןדהאבלליגןר),כךהגיעה

להמשיךברצןנושאםלהוהבהירהןבמטבח

לאמקןמומקצןעיבאןפובמחןללעסןק

בקיבןץ·

להמשיךזכןתהעלןלחמהבקיבןץשנשארהימ

זרע IIבקיבןצהזרעהאמנןתיבמחןלןלעסןק

שלתלמידהעמנןאל,רחלתהיהכזן . IIמחןלי

הראשןנההקבןצהמרקדניןת ,סאביואןןליו

-1939בהגיעהעמנןאלגראהם.מרתהשל
שבדרןםחצןרלקיבןץהצטרפה ,ב IIמארה

המחןלבנחיצןתהכרהלמעולהיאבקןיצאה

-50הבשנותבקיבוץחובבנימחולרבע
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לייבא"למה :הקיבןציתבחברההאמנןתי

רקעצמאית?".בעבןדהליצןרןלאמהחןץ

אןשרהבחצןרשהתיישבהאחרישניםשלןש

שלאביביהתלןיבסטןדללמןדבקשתה

ןיתראמנםהקיבןץ"עמנןאל:קראןס.גרטרןד

עזרה.שןםקיבלתילאאךשנה,למשךעלי

אפשראילתת.מההיהלאגםהאמת,למעו

 IIלבשנןןמהאכלנןמהכשנזכריםלהאמיו

נירבקיבןץגםנטמוכך .)' 88אשל,עם(ראיןו

מןרהאןנגהצילהכאשר , IIמחןליזרע IIדןד

כהוירדנהשלתלמידתהלגימנסטיקה,

תנןעההקיבןץילדיאתללמדהחלה ,החיפאית

ןריתמיקה.

לקיבןציםהביאהשנייההעןלםמלחמתסיןם

הגיעןמאירןפהמחןל.אנשישלתגבןרת

(לעיורץןשןלמית(לגעתןו)ארנןויהןדית

העןלםתפיסתאתאיתוהביאןןהו ,המפרץ)

לןיטעדההגיעןב IIןמארה ,ההבעהמחןלשל

ןנחןםןדינה(ליגןר)דלקןבהקטיה ,(לברקאי)

משמעןתיהבדלשהיהלמרןת .(לעמיר)שחר

לגישןתהאירןפיההבעהמחןלשלהגישןתביו

שעלןהמחןלאנשי ,האמריקאיהמחןל

ברןבםהשתייכןבקיבןציםןהתיישבןב IIמארה

 ,האמריקאיהמןדרניהמחןלשלהשמאלילפלג

מצפןועםמחןללקדםהיתהשמטרתן

א,ךסןקןלןב.אנהלמשל,כמןסןציאליסטי,

שנןתןתחילתהארבעיםשנןתבסןף ,ככלל

האמנןתיהמחןלנחשבעדייוהחמישים

 ,הישראליתבחברהמקןםלןשאיולעיסןק

שטרםכלכלית,הישרדןתעלנלחמהשעןד

העצמאןתמלחמתשלמהאבידןתהתאןששה

המןנית.עלייהעםלהתמןדדנאלצהןשכבר

אחריהמפרץלעיוכשהגעתי II :רץשןלמית

עלבקיבןץלספרהתביישתיהשחרןרמלחמת

חלןצי.מספיקהיהלאזה .כרקדניתשליהעבר

עלשניםהרבהסיפרתילאלבעליאפילן

אנשיקןמץרק .)' 88אשל,עם(ראיןוהריקןד"

ךילהמשזכןתםעלןיתרןשלאאמנןתימחןל

ברחביבקיבןציםמפןזריםהיןבמחןלןלעסןק

ןפיסית.נפשיתבדידןתןהרגישןהארץ

התקדמןתחלהלתנןעהמןריםהכשרתבתחןם

בינטרכשיהןדית ,השחרןרמלחמתאחרימה

אתפאביאוןאליקריסטלרלןטהעםהקימה

מןריםלהכשירשנןעד ,תנןעתילחינןךהמכןו

אךהקיבןצים,סמינרבמסגרתלגימנסטיקה

ןתלמידיםלמחןל,מיןחדמסלןלעדייוהיהלא

היהעניינםשעיקרןכאלהבספןרטענייושגילן

שללימןדיםמסלןלאןתןעברןןתנןעהמחןל

תןכניתשםהןנהגההשישים(בשנןתשנתיים

שעלןןקריסטלר,בינטר .תלת-שנתית)לימןדים

מחןלברכיעלןהתחנכןמגרמניהלארץ

הו .יסןדי"גןפניחינןך IIבסמינרלימדן ,ההבעה

ןלא ,תנןעה" IIהרחבהמןשגאתאימצןבכןןנה

הןאכימןדרני,מחןלאן ,נניח ,קלאסיבאלט

נןעדןהלימןדים .המחןלסגנןנןתכלאתחןבק

 ,התנןעההבנתןאתהתנןעהכןשראתלפתח

דישאיוהיתהןהחינןכיתהאמנןתיתןהתפיסה

ןשעלטכנית,שליטהעלרקשמעידהבתנןעה

ולגילןילהתנסןתאמצעילהיןתהתנןעה

גםהיתהבסמינרהמשתלמיםביוהעצמיןת.

 .) 1959 (ארנןויהןדית

איעדייואםהארבעים,שנןתבשלהיכ,ך

באןפוןלרקןדקיבןץחברלהיןתהיהאפשר

לפתחלהתחיללפחןתהיהניתוהרימקצןעי,

החינןכי".המןסד IIבמסגרתהמחןלהןראתאת



כיתהכלנוכייםיהחהמוסדותבמסגרת

נתונים,בנושאיםלימודיםשנתבכלהתמקדה

וגם ,היבטיומכלנבחןמהםאחדשכל

אלהבמוסדותוהיתהומחול,תנועהבאמצעות

שלוליצירהמחוללשיעורימתמדתדרישה

שלהמשובחיםהתוצריםאחדחדשות.עבודות

המוריםהיתההזאתהאינטנסיביתהעבודה

בכוריאוגרפיהרבניסיוןרכשואלה-עצמם

יצירתי.מחולובהוראת

המחולשלהיצירתיהפןלפיתוחנוסףתמריץ

בקיבוץלאירועיםריקודיםליצורהצורךהיה

היתהזובאופנה.אזשהיוהחגולמסכתות

המחולשילובאתלהצדיקהיחידההדרך

נאמן:נירההקיבוצית.החברהבחייהאמנותי

II להכיןעליךהיהלרקו,דללמודהלכתאם

לומדשהאדםמהשכלרצההקיבוץריקודים.

ונועה .)' 88 ,אשלעם(ראיון IIהחברהאתישרת

וברחתונהבכלכליזמר.מיןהיית" :שפירא

לשביעותמחוללחברהלספקחייבהייתמצווה

שעמדתהיות .)' 88 ,אשלעם(ראיון IIרצונה

ולאהחבריםכלאתלשתףשישהיתההקיבוץ

נאלצה ,רקדניםשלאליטיסטיתקבוצהליצור

ממגבלותשנבעוקשייםעםלהתמודדמורהכל

עםקשראיןלאמנות IIרץ:שלומיתהרוקדים.

כולםחייביםהיובקיבוץאך ,דמוקרטיה

הערךמעלעמדהחינוכיהערךלהופיע.

 .)' 88אשל,עם(ראיון IIהאמנותי

כההיהאמנותימחולדרךלהתבטאהצורך

לגבשהחלולדברמשוגעיםשאונוםחזק

 ,חיושבהםבקיבוציםחובביםקבוצות

שהתקיימההמחול,באמנותהארציתובתחרות

הישראליהבאלטתיאטרוןבחסות-1952ב

היהקראוס,גרטרודשלהאמנותיתבהנהלתה

קיבוץ.חבריחובביםלרקדניםנכבדייצוגכבר

קבוצתעםהופיעהברגשטייןלאהלמשל,

חבריםעםעמנואלרחל ,יוחנןמרמתחברים

אתברנר.מגבעתבנותעםרוםונועהמחצור

שחרונחוםדינהקטפוהראשוןהפרס

הקולנועבשבועווכתבהאנונימיתועיתונאית
) 10.1.52 (: II הקיבוציםלהקותשלהופעתן

שלביותרהמעודדתהתופעהאוליהיתה

בהתקדמותלהבחיןיכולנומכאןהתחרות.

הריקודוהולךשתופסהחשובובמקוםהרבה

 ."האומהשלהכללייםבחיים

אתעמנואלרחלהקימהשנהבאותהעוד

שלוהשכלהלתרבותבמחלקהלמחולהמדור

אליהחברויותרמאוחרהארצי.הקיבוץ

צילה ,סבירקוטירץ,שלומית ,ארנוןיהודית

שלהמיידיותהמטרותלויט.ועדהאונגר

אתלגאולהיוהארציבקיבוץלמחולהמדור

 ,מבדידותםבקיבוציםהאמנותיהמחולחלוצי

ימיבאמצעותשלהםהידעאתלהרחיב

החברהאתולהביא ,בעירהשתלמות

ולהקציבעבודתםבחשיבותלהכירהקיבוצית

הרקדן IIשפירא:נועהאמן.ימילהם

לפרנסהלדאוגהיהצריךלאוהכוריאוגרף

דרכובחשיבותהחברהלהכרתאלא ,בקיבוץ

 .) 1991:81(אשל, IIלפרוץורצונו

בקיבוציםהיתההחמישיםשנותסוףלקראת

אמנותי,למחולמשוגעיםשלקטנהקהילה

אלההבעה.מחולבסגנוןויצרושלימדו

סבירקוטיהשארביןהצטרפוהוותיקים

באותןהעמקים).(שערקדםומוסה(עברון)

שתרומתםצברים,שלראשוןדורגםגדלשנים

 1969הגטאות,לוחמי ,"הייאלכיעלחזרות

המערביהגלוללהקת

1969 , N REHEARSAL וONAL DANCE GROUP וT ARNON'S REG וYEHUD 

בקיבןציםןהתיישבןמארה"בשעלןהמחןלאנשי

המןדרניהמחןלשלהשמאלילפלגברןבםהשתייכן

מצפןןעםמחןללקדםהיתהשמטרתןהאמריקאי,

בסןקןלןאנהלמשל,כמן ,סןציאליסטי

II 1969אכגוה ,I1 , המערבילהגלוכהןלת ,ארנוותוהזדו :'כור

T ARNON וELEGY", 1969, CHOR.: YEHUD " 

ONAL DANCE GROUP וREG 

היהאפשראיעדייןאםהארבעים,שנןתבשלהיכד,

מקצןעי,באןפןןלרקןדקיבןץחברלהיןת

הןראתאתלפתחלהתחיללפחןתהיהניתןהרי

החינןכי"ייהמןסדבמסגרתהמחןל

79 



במהירןת"גראהםסגנןןנקלטאביבתלהגדןלהבעיר

עצמםלהתאיםהתקשןבקיבןציםהמחןלאנשיאד

גבןהה"טכניתמיןמנןתתבעהחדשהמחןלזה.למחןל

מןבנהתנןעהבלקסיקןןיןמיןמיים"אימןניםפרי

עצמןעלןסגןר

 YEHUDו T ARNDNןגוראיתדהוי HEDDA DRENורןאהדה

להפןדתאביםצעירים"קיבןץחברישלנטישההחלה

סיפקןשהקיבןציםקרהןכדלמקצןע"המחןלאת

ןבת-דןרבת-שבעכמןחןץללהקןתטןביםרקדנים

משלהםלהקההקימןןלא

לאולפןסהיבכגהלהקהמרקדגיותאחת Dעארגוןיהודית

O וO PAT וN THE STUD וTH DNE OF THE DANCERS וT ARNDN W וYEHUD 

החבריםהיןםןבמשדבלילןתחזרןת""עשינןארנןן:

שקיבלנןאחריןהנה"הקיבןץענפיבכלקשהעבדן

התיצאה .""!!!לאאימרתהקיבןציתהתנןעההכרה"

ןיקטןריהרקדניה"מטןביששנייםהיתההמיידית

קיבןציהםאתעזבירין"ןרחמיםגרין
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(בסדרובהםיותר,מאוחרניכרתתהיה

אורןהדהחיים),(מעוזאביתרנירהאלפביתי)

נוריתמסריק),(כפרבהטנעמייעקב),(אשדות

העמק),(משמרליןחרמונהיוחנן),(רמתכהן

(מזרע),נהריןצופיה(יחיעם),נאמןנירה

(ביתפרחדיטהעם),(משגבפלדאריאלה

תרצההשחר),(אילתקפלןחינההשיטה),

(מעברות).שפיראונועה(עינת)שוהם

-השתלמויותמיניכלאירגןהמדור
מרוכזשבועשל ,בשבועיוםשלהשתלמויות

חביבה.בגבעתשבועסופיושלהקיץבחופשת

עשרהשבועיותהשתלמויותנערכו-1959מ

ומחול,לצלילבאולפן ,בחיפהבשנהחודשים

מקיבוצירקדניםבהןלהשתתףיכלווכך

גםשבועיותהשתלמויותהחלו-1965ומהצפון,

אתהעבירולמחולמוריםעשרים .אביבבתל

נועהקראוס,גרטרודביניהםההשתלמויות,

ירוןיזהר ,בהטנעמיארנון,יהודית ,אשכול

גן(חברתאורןגבריאלהכלב,אריה(מוסיקה),

הדמויותאחתאצלבאנגליהשלמדהשמואל,

לידר),סיגורד-ההבעהמחולשלהמרכזיות

ידועה,אמריקאית(רקדניתדלקובהקטיה

-1951-בביגורשחייתהברק,פרדשלאשתו
בסגנוןשיעורים .בדמורמשהוהמנצח ) 1956

שחםרינההעבירוהגראהמיהמודרניהמחול

קנינגהםמרסהורסט,לואיסשל(תלמידה

אלפאבביתחייתה-1951ב .גראהםומרתה

(בוגרתגלוקרינהאביב),לתלעברהכךואחר

יורקבניוארדג'וליהיוקרתיהספרבית

-1955בבארץ.זהלסגנוןהידיעהבהאוהמורה
(בוגרתכהןונוריתאלפא),בביתחייתה

הגורו .יוחנן)רמתקיבוץחברתאזג'וליאר,ד

קראוס.גרטרודהיתההאמנותי

מחולותביצירתעסקמהמוריםאחדשכלהיות

לשוחחהנוהגנוצרבקיבוץ,השוניםלאירועים

בקורס IIשפירא:נועה .יצרוואיךעושיםמהעל

הכוהנתלפניומביאותאטדיודיםיוצרותהיינו

 ,משפרתעוזרת,היתההיא .גרטרודהגדולה

עם(ראיון IIגדולהיהוזה ....ומאירהמעירה

הופעההיתהלא II :רץושלומית .)' 88יוניאשל,

גרטרודאתהזמנולאשלההפרמיירהשלפני

זהכן,זהלהגי,דשידעהעיןלההיתה .אוסקר

 IIנהדרזהאמת,לאזאת ,קשקושזהלא,

פןמאירהאורןהדה .)' 88אשל,עם(ראיון

"היא :קראוסשלהייחודיתבאישיותהנוסף

יוצאיםובישירותבפשטותאלינוניגשה

רביםכמוריםפנינועלהתנשאהולאמהכלל,

(ראיון IIמקוםבכלשפגשנומחולואנשיאחרים

 .) 1996יוניאשל,עם

כשהמוריםהחמישים,שנותבאמצעממשאבל

מתחיליםהםסוףסוףשהנהחשוכברהללו

הישגיםעללהצביעויכוליםמהבדידותלצאת

מהפךבארץחלוהיצירה,ההוראהבתחום

שהיהההבעהמחולהמחול.בתחוםתרבותי

מקומואתמאבדהחלשנהשלושיםדומיננטי

שלהסיורהאמריקאי.המודרניהמחוללטובת

עולםאתהיכה-1956בולהקתהגראהםמרתה

היהאפשרלראשונהבתדהמה.בארץהמחול

בתחוםאזעדשנעשהמהביןהשוואהלערוך

מחוצהשנעשהמהוביןישראלבארץהריקוד

ממפתנעלםכמעטההבעהשמחול ,התבררלה.

המודרניהמחולואילוהעולמיהמחול

מקומו.אתתפסגראהםבסגנוןהאמריקאי

מחולשלהאולפניםנטישתהחלהבעיר

וכשעלהגראהם,סגנוןלימודלטובתההבעה



בת-להקתשלהראשונהההופעהעלהמסך

היתהשלההאמנותיתשהיועצת ,-1964בשבע

ההבעה,מחולעלהמסךירדגראהם,מרתה

 .ומוריואמניו

גראהםסגנוןנקלטאביבתלהגדולהבעיר

התקשובקיבוציםהמחולאנשיאךבמהירות,

תבעהחדשהמחולזה.למחולעצמםלהתאים

אימוניםפריגבוהה,טכניתמיומנות

עלוסגורמובנהתנועהבלקסיקוןיומיומיים,

סולםבראשעמדווהמשמעתהדיוקעצמו.

התנועהושפתהביטויבמקוםהחשיבות,

מגיעיםכשהיוההבעה.מחולשלהאישיים

להשתלמויות,המרוחקיםמהקיבוציםהמורים

עםבאוטובוסים,טלטוליםשעותאחרי

הםהצידה,עםוהתרמיליםהכבדותהנעליים

(וגםאביביתהתלהמחולקהילתבעינינראו

המלמדיםתנועהכבדיכחובבניםהחיפאית),

נתקלוהללוהמוריםזמנו.שעברבסגנון

מצדהתנשאותשלביחסקרובותלעיתים

יכלולאכיהעירוניים,והרקדניםהמורים

הפשוטותהתרגיליםסדרותאתאפילולבצע

הבאלטטכניקתוגםכהלכה,גראהםשל

ניסוהםבקיבוץלהם.זרההיתההקלאסי

ההבעהמחולעםהחדשהסגנוןאתלשלב

שהיהאישיות,הוראהטכניקותלעצמםוליצור

עםההבעהמחוליסודותשלשילובבהן

עיקריבתוספתגראהם,שלחיצונייםסממנים

פלדנקרייסטושיטתאשכול-וכמןשיטת

"התקשיתיארנון:יהודיתשונים.במינונים

לאעצמיאניגרהאם.שלהטכניקהאתללמוד

שלכגופהמאומןהיהלאוגופירקדנית,הייתי

שיכלהטכניקהלבנותצריכההייתירקדנית.

עם(ראיון IIהבמהעלאז,שלבתנאיםלעבוה

יוחנןמרמתברגשטייןכשלאה .)' 88אשל,

להופיעמהעירשבאוצעירים,לרקדניםסיפרה

שבצעירותהביניהם),הייתי(ולבושתי,בקיבוץ

הסתכלופאלוקה,גרטבלהקתרקדניתהיתה

פאלוקה,עלשמעמהםמיכיבחמלה,עליה

התנועהכבדיוכשהמוריםלאבאן.אוויגמן

העירונייםלרקדניםבהתלהבותסיפרוהללו

עושיםשהםהכוריאוגרפיותעלהצעירים

אזגםשיצרו,ההוראהשיטותועלבקיבוצים

ברחמנות.בראשםלהםנדוהם

תאביםצעירים,קיבוץחברישלנטישההחלה

קרהוכךלמקצוע,המחולאתלהפוך

ללהקותטוביםרקדניםסיפקושהקיבוצים

להקההקימוולא-ובת-דורבת-שבעכמוחוץ

רוןרחמיםהיוהללוהקיבוץבניביןמשלהם.

ורדייאיר(דפנה),זהבישלמההגולן),(שער

ושמעוןהכובש)(רמתנדלראסתיבלום),(כפר

(מזרע).בראון

פתרוןהיהבעירלהקותלטובתהקיבוץעזיבת

חבריליוצריםלאאבלמהרקדנים,לחלק

למירגלדריסתהיתהלאבלהקותכיהקיבוץ,

בארץהעלהמיההבעה.מחולבסגנוןשהתחנך

שבסוףוהשישים,החמישיםבשנותדעתו,על

פינהשלהמחולתיאטרוןיפרוץהשבעיםשנות

המיושן IIההבעהלמחולישירהמשךבאוש,

שנותשלכאוואנגארדויתקבלוהחובבני",

היהשנראהגראהם,ושסגנוןבעולם,השמונים

יידחקהמודרני,המחולשלוהתומיםכאורים

לשוליים.מפניו

בינקיבוציתקאמריתלהקהפעלה-1958ב

זאבהפנטומימהאמןשלוהדרכתוביוזמתו

בעיקרשהופיעהמנירים,(וילי)ליכטנבאום

ב"ערבהקיבוציתלתנועההקשוריםבאירועים

המשתתפיםוביןופנטומימה",מחולמשחק,

מיכלשמואל),(גןאורןגבריאלהליכטנבאום,

ורפאל(אפיקים)ייניליאור(ברעם),רייביץ

החובבניתהלהקהאבליצחק).(נירגולדפרב

המחוללהקתלהתפתחהיתהעתידהשממנה

 ,-1961ברקגעתוןבקיבוץנולדההבינקיבוצית
יהודיתשלהמחוללפעילותטבעיכהמשך

אשרת.החינוכיובמוסדבקיבוץארנון

העמקמשמרלמחול,המדורשלקוזבקורסלוןחרמונה

HERMONA L'NN TEACHING SUMMER COURSE STUDENTS 

 .באושוויץכנערההמלחמהאתעברהארנון

מחולחודשיםכמהלמדההשחרוראחרי

שלתלמידתודיקשטיין,אירינהאצלבהונגריה

והצטרפהארצהעלתה-1949וביוס,קורט

היואותהשעיצבוהמוריםשניבארץלגעתון.

ארץאתבשביליסימלההיא II (כהןירדנה

לשורשים,הקשראתמצאתיאצלה .ישראל

נסעתי II (קראוסוגרטרוד ) IIהזאתלאדמה

שיעוריםלינתנההיאהוד.בעיןאצלהללמוד

 .) IIתשלוםללאפרטיים

בעקבות .) II (1956והזאבפטר IIואת ) 1955 (

יהודיתכתבההקיבוציםבאחדלהופיעהזמנה

למחולהחוגשלמקורו IIבתוכנייה:ארנון

נכונותגילואשרחבריםבקבוצתהואבגעתון

הם-הםעבודתם;יוםלאחרבקביעותלהתאמן

זהאיןזו.שיטתיתמעבודההנהניםעצמם

כהעד .במיוחדובמחולבכהמהשלמאמץ

לא ...הקיבוץלחגיהופעותלהכיןנהגנו

ביכולתנואיןועדייןלהקה,להקיםהתכוונו

הננו ] ... Jבלבד.מחולשלשלםערבלהגיש

הטכניים,בתנאיםרבהבמידהעדייןמוגבלים

 15בין . IIבהבנהלכךיתייחסהקהלכיונקווה
,היוגעתוןלהקתחבריהצעירים,הרקדנים

עודדרון,רחמיםפראן,חנקהגרין,ויקטוריה

החובבים,להקת .סלומוןותמרהררי

בעריםגםהופיעהבערבים,שהתאמנה

ארנוןמשלריקודיםכללוהרפרטוארהגדולות

לין.חרמונהמאת IIהעלמה IIריקודאתוכן

חברות,עבורארנוןיצרהכברהחמישיםבשנות

מרבדעלמתימןלגעתוןשהגיעוהנוער

 IIשוםואלוףבצלותאלוף IIאתהקסמים,

הראשוןהפרסאתגעתוןלהקתקטפה-1962ב

ובפברואראמנות,שוחרלנוערארציבפסטיבל

געתוולהולתארנוו,יורודיתכור': , 1964 ,וקמה"הריי

"EMBROIDERY". 1964. CHOR.: YEHUDIT ARNON, THE GA'ATON GROUP 
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הציבןריתהמןעצהידיעלהןזמנה 1964

סטןדיןבתןכניתלהשתתףןלאמנןתלתרבןת

השםאתנשאןכברהבאןת(התןכניןת 2מס'

חשיבןתייחסןהקיבןציםהכןריאןגרף").ייבמת

כתבההמןפעלקראתבעיר.להןפעןתרבה

הזמןייהגיעארנןן:ליהןדיתאןרןגבריאלה

אצלכםהנעשיתהעבןדהאתןתראןשתצאן,

אנשיםעםאחתבמהעלדןןקאאחר,במקןם

עןזאתמעריכהאנישןנים.בתנאיםהעןבדים

הריקןדיםעשרתמתןךארבעהרןחכם".

בתלנחמניבאןלםשהתקייםבמןפע,שנכללן

בתערןכה",ייתמןנןתייהרקמה",אביב,

שליצירתהפריהין-ן"הקשר"ייהקבןצה"

 .ארנןןיהודית

המליצההלהקה,זכתהשלהההכרהבעקבןת

ביןזמתןלאמנןת,לתרבןתהציבןריתהמןעצה

גםקראןסבה.תמיכהעלקראןס,גרטרןד

אחר-ללהקהעבןדהתןכניתבהכנתהשתתפה

עשרהלאימןניםיןקדששבןעכלאחדצהריים

בקיבןץ,העבןדהחשבןןעלבשנה,חןדשים

רקשלםחןדשיןקדשמןפעכלןלקראת

להןפעןתיןקדשדחאןחןדשבלהקהלעבןדה

החינןךמשרדבימים.במשקןלעבןדהבערבים

בפניהןבאהןההצעהלתמןךמןכןהיה

ארנןןיהןדיתןלדבריהארצי,הקיבןץמזכירןת

אחדקיבןץשרקלכךייהתנגדןתבשלסןכלה

ארנןן:חןץ".מגןרםתרבןתעבןרכסףיקבל

החבריםהיןםןבמשךבלילןתחזרןתייעשינן

אחריןהנה,הקיבןץענפיבכלקשהעבדן

אןמרתהקיבןציתהתנןעההכרה,שקיבלנן

המיידיתהתןצאה .)' 86אשל,עם(ראיןן "!!לא!

גריןןיקטןריהרקדניה,מטןביששנייםהיתה

היתההשנהקיבןציהם.אתעזבןרןן,ןרחמים

שבע.-בתלהקתהןקמהשבההשנה , 1964

לרדתעןמדשניםשלשמאמץנראהכשכבר

יןסףהאזןריתהמןעצהראששןכנעלטימיןן

בגעתןן,מחןלאןלםשלבנחיצןתןמאיר
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הןשלם-1965בהאזןר.קיבןציכלאתשישמש

טבק,לייבןשאזעדששימשמבנה,שלשיפןצן

האזןריהאןלפןשללסטןדיןהןסבןהןא

ראששלהתמיכהלמחןל.בארץהראשןן

מןתניהלשנסהכןחאתלארנןןנתנההמןעצה

הגליללהקת-אזןריתלהקהןלהקיםשןב

געתןן.מלהקתשנןתרמהבסיסעלהמערבי,

פעמיםשלןשנפגשההמערביהגליללהקת

אימןניםלצןרךהעבןדהשעןתלאחרבשבןע

חלןמה . 1969-1965השניםביןןפעלהןחזרןת

שביכןלתהרקדניםלהקת"לגבשהיהארנןןשל

ההןלךהמחןלשלמאמיןהאניאתלשקף

היןהראשןניםהמןריםממנה,לבדכאן".ןנןצר

ןכמןריםפראן,ןחנקהנאמןנירהבהט,נעמי

ןלנטינהקראןס,גרטרןדהןזמנןאןרחים

מבימתןאנןכירןן,רחמיםארכיפןבה-גרןסמן

ןקאישןברטליאהשהקימן(להקההרקדנים

האקדמיהממןרןתסגלןעדהבחיפה)לןטמן

בירןשלים.ןמחןללמןסיקה

ןבהםרקדנים, 17מנתההמערביהגליללהקת

ןיעלזאב-בןאסףבכןר,ניצהשפנהןף,תרצה

הבכןרההןפעתתןכניןת.שתיןהעלתהכנעני,

הןדבאןלם 1967באןקטןברהתקיימהשלה

מאתייפתיחה"המחןלןתאתןכללהבנהריה

רספיגי;שללמןסיקהאןרן,גבריאלה

שבזשללמןסיקהאןרן,הדהמאתייחלןמןת"

ייתמןנןתן"רקמה",לןבןס;ןילהןשל

מאתעליז"ן"במקצבייאטיןדים"בתערןכה",

ייבמןתנרקדןהשנייהבתןכניתארנןן.יהןדית

שללמןסיקהבהט,נעמימאתלמלך"בןנים
לין,חרמןנהמאתייהספסל"אןרג;דבן-ציןן

רחמיםמאתיימגעים"ירןן,יזהרשללמןסיקה

ן"בראשית"פנחסיעןדדשללמןסיקהרןן,

השןאה,לזכרבאירןעארנןן.יהןדיתמאת

הןפיעההגטאןת,בלןחמי-1969בשהתקיים

שללמןסיקהארנןן,שלב"אלגיה"הלהקה

עבדהשעליןהאחרןןהמחןלסתר.מרדכי

כןריאןגרפיהלפיזחל"עבןריימהרהיההלהקה

קיבוציתהבי(הקה 7ה ,(' 7חרמונה ,'כור ,"בדרךיי

 1970 ,יגורקיבוץ-ראשונהתוכנית

"ON THE WAY", CHOR.: HERMONA LINN 

FROM THE FIRST PROGRAM OF THE KIBBUTZ COMPANY, 1970 

העבודה('('במהלדארנון:

ושמחההרבהבוכהאני

כוחאיןלי ...הרבה

אידיודעתאניארגוני.

אנשים('עםלהסתדר

לאכדכלאדםאיןאבל

עושה.אניכמונימאורגן

איננילעשות('שצרידמה

מראש('('מתכננת

בארץשחייתהג'ןליאר,דבןגרתרבין,לינדהשל

ןבת-דןר,בבת-שבעןלימדהשניםכמה

מסןגההיחידהשהיתהבגעתןן,הפעילןתעל

ארנןן:מספרתשנים,באןתןבקיבןצים

ןשמחההרבהבןכהאניהעבןדהייבמהלך

איךיןדעתאניארגןני.כןחאיןלי ..הרבה,

לאכךכלאדםאיןאבלאנשים,עםלהסתדר

לעשןת,שצריךמהעןשהאניכמןני.מאןרגן

כיב'דם'לארגןלמדתי ...מראשמתכננתאינני

 ...הלהקהאתלקייםהיהאפשראיאחרת
הקיבןץמטעםעידןדכלאיןשלנןלפעילןת

אין'כלמןכרים,שאיננןהרגשהלנןישהארצי,

במשךקיימיםשאנחנןלמרןתאלינןקשר

לב,בצלאלמאתןהמחןל"(ייהחלןםשנים"

6.9חותם, .1967 (, 

הןקמןבגעתןןהאזןריהאןלפןבעקבןת

אןלפןכגןןנןספים,אזןרייםקיבןצייםאןלפנים



אולפןמברקאי),לויטעדהשל(בריכוזמנשה

עם),ממשגבפלדאריאלהשל(בריכוזהתל-חי

אורן),הדהשל(בריכוזההירדןעמקאולפן

לין)חרמונהשל(בריכוזההעמקמשמראולפן

בדו"חשריד.בקיבוץומגדלחומהואולפן

הקיבוציתהתנועהבריתשללמחולהמדור

העוסקיםחברים 77רשומים 1968משנת

ברמתומותניתבארגוןהחברות II (במחול

כלפיחובותיוובמילויהחברשלהמקצועית

(בוגרילמחולמורים-58ו ) IIוהארגוןהקיבוץ

שלהםהאקדמיה),אוהקיבוציםסמינר

עבודהימי 156ועודאמןימי 125הוקצבו

במחול.העוסקיםלכללהוקצבו

 HERMONA LINNל,ןחרמוגה

באולפניםלימודים'התוכנית ,בעירכמו

קלאסי,בבאלטשיעוריםכללההאזוריים

בסגנוןאז'ובגגראהםבשיטתמודרני,במחול

לימודיםלתוכניותבניגודאבל ,אייליאלווין

גםבקיבוץהמחולאולפניכללו ,במחולאחרות

תפיסתיצירה.ועודדוכוריאוגרפיהשיעורי

ביןהפרדהשאיןקריההבעה,מחולשלהעולם

גםהוארקדןאלאלכוריאוגרףמבצערקדן

אישית,תנועתיתבשפה ,ריקודיושלהיוצר

 ,מסרישושלריקודהריקודמרכזהואשהאדם

עלשמרושםהקיבוציים.באולפניםנשמרה

אחרותכשרוחותגםעיניהם,כבבתזותפיסה

בארץ.נשבו

עלהקיבוציתלתנועההיתהכבר-1970ב

ובימתגלריהתזמורת,מקהלה,השוניםזרמיה

מחולןלהקתלאלמהאז(תיאטרון),הקיבוץ

למחולהמדורהחליטשנהבאותהעוד

 ,הארציהקיבוץשלהתרבותבמחלקת

בהקמתלהתמקד ,רץשלומיתשלבראשותה

התנועותשתישלבינקיבוציתמחוללהקת

הקבוצותואיחודהארציהקיבוץ-הקיבוציות

הדוחפיםראשהיתהרץשלומיתוהקיבוצים.

-25ממורכבתהלהקה II :הלהקהלהקמת
הקיבוץחבריהםמהםאחוזים-85שרקדנים,

ליוםבשבועפעםנפגשהזההצוותהארצי.

וחודשחודשים]תשעה[במשךבחיפהעבודה

לקוות,יש .הקיבוציםבאחדמרוכזתעבודה

ההופעותתתחלנהעבודהשנתשלאחר

אתשתקבעאמנותיתועדהנבחרה .בקיבוצים

אשלרץ,עם(ראיון IIהלהקהעבודתמגמת

אזשאךהלהקהעלפרטיםועוד .) 10.1.70

שיעוריהרקדניםמקבליםעתהלעת II :נולדה

ארנון,יהודית-מורותמשלושטכניקה

חברי ...שוהםותרצהגרוסמןארכיפובה

רבן,דוידקראוס,גרטרוד-האמנותיתהוועדה

תרצה ,ליןחרמונהסביר,ירמיהו ,ריילנגררודא

(השבוע, "עלהונירהרץשלומיתשוהם,

21.11 נאוהדגן,זכריהיוהרקדנים .) 1969.

פארן,חנקהגנוסר,שולה ,סולמניתמרשנקר,

ואלכסזהבישלמהאפריים,רחל ,הלמןשרה

 .רותם

התקיימוהבינקיבוציתללהקההכניסהמבחני

קראוס,גרטרודהיוהשופטים . 1969בדצמבר

הדמויות .כהןונוריתארנוןיהודית

ליןחרמונה ,רץשלומיתהיוהדומיננטיות

שהיההעמקיםמשמרחברלין,ומיכה

הלהקה.שלהראשוןולמפיקלאדמיניסטרטור

להקתחבריאתעודדהאמנםארנוןיהודית

ללהקההכניסהלמבחנילגשתהמערביהגליל

היתהאךשםלימדהוגםהבינקיבוצית

להקהשלההתפתחותסיכויילגביספקנית

האזוריתהלהקהבשבוע.פעםרקשנפגשת

כברהרי ,בראשהעמדהשהיאהמערבי,הגליל

היתהעדייןורמתהבשבועפעמיםשלושעבדה

חובבנית.

בתוכניתהכוריאוגרפיתשהיתה ,אורןהדה

באולםהתקיימוהחזרות II :מספרתהראשונה,

I1 הבכוהלהקהל,ו,חרמונהכור': ,"וחוכוםשמשj7 'תובוצ

 1972-ה"שגתוכגית

'SUN, SEA ANO SANO", 1972, CHOR. : HERMONA LINN 

THE KIBBUTZ COMPANY 
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לצןרדאןרגןשלאחיפהעירייתשלגדןל

בארים.היןןלאבלטןתרצפתהיתההריקן.ד

העבןדהתנאי ...ןשןלחנןתבכיסאןתהשתמשנן

מאןדמןגבליםהיןלנןשאןשרןןהאפשרןיןת

קשהכמהלמדנןמאןדמהר ...מייאשיםןכמעט

הקיבןץמןסדןתאתלהניעכבדןכמההעניין

היןהמאמציםאינטנסיבית.יןתרלעבןדה

 ,(בראיןןייאןשווביטןייןיהפעםןלאמרןבים

המארגן- ,ליןןמיכה .) 29.6.96 ,עיתןנאיגזיר

אתלשחררמאבקהיהווללהקה:האחראי

שלמחנהןכשעשינןבשבןעליןםהרקדנים

הקיבןציםשלהמזכירןיןתבכלרצתיחןדש

להילחםצרידתיייההרקדנים.אתשישחררן

 ,מהרפתאןתםלשחרררצןלאכיזהעל

ןגםסקפטיןתמעטלאהיתה ...בווןכיןהפלחה

מןסכמןתלשבןרצרידהיה ...סרקסטיחיןד

כמןהיהזהאזעליהן.לצחןקאפשרשהיןם

[דןדפרידללמזלנן ...בקירהראשאתלדפןק

אישהיהבאיחן,דהתרבןתמחלקתראש ,רבן]

 ,עיתןנאירי(גזווהתקציביםאתןנתןתרבןת

 .) 1996פברןאר

 ,עבןדןתארבעעלחזרןתשלחןדשאחרי

עללהילחםנאלצןתהכןריאןגרפיןתכשארבע

כןחןת,לאפיסתהרקדניםהגיען ,חזרהשעתכל

שהלהקהחשבנןוואםהיתהןהמסקנה

ליןצריםניסיןניתלהקהתהיההבינקיבןצית

הבינןנןאיתה,להתפתחשיןכלןמהקיבןצים

מןכןריקןדעםלבןאחייבאןגרףיכןרשכל

(חרמןנהווהקבןצהעםאןתןלהעמידןפשןט

 .) 1996פברןאר ,מנןרעםבראיןןלין,

 ,ביגןר 1970בפברןאר-27בהתקיימההבכןרה

שלהבכןרההןפעתעלמנןרגיןראכתבןכד

ביצירתהנפתחהערבוו :הבינקיבןציתהלהקה

בשם ,מעברןתמקיבןץשפיראנןעהשל

הןכנןאשרקטעים,שישהאלהאנשים'.'

ןשןלבןןעןבדןממסכת,כחלקבמקןרם

השנייההיצירה .המןפעלקראתאחתלאחדןת

(אשדןתאןרןהדהשל ''החלןםהיאבתןכנית

(אפיקים)אלקייםאשרה ...איחןד)יעקב

איןקליי'.פןל'בהשראתשלהלסןןיטהקןראת

זןלתמןנהממשיתאינטרפרטציהלדעתי, ,כאן

אןלם ,המפןרסםהשןןיציהציירשלאחרתאן

 ,זהציירשלמרןחןמשהןבהחלטכאןיש

 ...ןהצבעןנייםהצןרנייםהשעשןעיםאןהב
(משמרליןחרמןנהשלמחןלההןא'בדרד'

לא-בדרכהאנשיםבקבןצתהעןסקהעמק)

פסיכןלןגיתבגישהאלאריאליסטית,בדרד

 ...ןקבןצתיפרטיתהלידבדרדהרןאה ,מעט
הרעיןנןתןרביםהמצאה,חןשלחרמןנה

אתהבןניםהמעניינים,הכןריאןגרפיים

מכשפןת''שבתהערבאתמסיימת ...הקטעים

לאשרהלהעמדכאןגם ...אלקיים)של(שןב

כןלןלערבהעניקהןהיאשלהההןמןרחןש

מקרהזהשאיןייתכן ...ביןתרנעים 'קינןח'

לאקיבןציתלהקהשלהראשןנהשבהןפעתה

 .ן'כןכבים'סןלניםעלהבנןיאחדמחןלןלןהיה

כןחהןבכד ,אמיתיתקיבןציתהןפעההיתהזן

ביצירהראשלהקלנןטיםאנןמהןמשןם

טבןעההקיבןציתהתנןעהשחןתמתאמנןתית

עןדחותם). ,ןחלןמןתוואנשים(וועלוובה

שניאתתןכניתבאןתהאלקייםהעלתה

ןווהיםווציפןרוו ,צןעהיןבבשלההסןלןריקןדי

עבןדןתהיןוומכשפןתשבתוושכמןוו,התיכןן

בתחילתבג'ןליארדלימןדיהבזמןעןדשיצרה

השישים.שנןת



בלהקתלשעברוכמורהחיפאיתכרקדנית

ביגורהמופעליזכורארנון,שלהמערביהגליל

ברחמנותמהולהלמאמץהערכהשלבתחושה

לצפותהיהאפשרכברמהכי .וסלחנות

ימותכלברציפותעובדתשאינהמלהקה

חודשבמשךלעונהאחתמתכנסתרקהשנה,

חובבנים,כבדים,נראוהרקדניםימים?

מחוברתומשעממת,ארוכהוהכוריאוגרפיה

אלהכלעלבנוסף .מיושנתתנועתיתבשפה

חשמלהפסקתהיתהלהכבי,דבכוונהוכמו

בלידתלחזותהארץקצותמכלשהגיעוהקהל

בעלטה.וחיכהשלמהשעהישבהלהקה

מופעים-15כהתקיימוהבכורהאחרי

מיכהלהתקרב.העזולאאביבלתלבקיבוצים.

הרקדניםאתולאסוףלנסועצריךייהייתי :לין

דןמקיבוץאפרייםרחלאתהקיבוצים,מכל

לפזרההופעהואחריחייםמגבעתזיכריואת

אפשראיכך ...הקיבוציםבכלהרקדניםאת

פברוארמנור,עם(בראיוןלהמשיךייהיה

היההבינקיבוציתהלהקהשלהדימוי .) 1996

נשאלהותאריך)שם(ללאאחתבכתבהירוד.

כקהל, ,לנומותרייהאם :המתבקשתהשאלה

ולומר:בסלחנותעצמהלתופעהלהתייחס

אובסדר.הם-צעירהקיבוציתללהקהיחסית

הטובאתרוציםאנחנולחומרה:להידרשאולי

(קיבוציותהבעיותאותנומעניינותולאביותר

 ...והרקדנים?הכוריאוגרפיםשלואישיות)
הזמןהגיעלאהאם :לנקרממשיכההשאלה

מןאמניהאתתשחררהקיבוציתשהתנועה

להתפתחלהםאפשרלמעןהמקובלת,המסגרת

הזוכהבטלי,היעובראלהצביעוגישתוליצור?

לא .מהעולםזמנהעברלאמנות,עבודתהבימי

-הקיבוציולרקדןהקיבוצי,לקהללו,מגיע
אמנםהכלכליהנטלבזה.זהכהשיתחשבו

עליבואושלאוהאישי,החברתיאךכבד,

בתחוםלהישארתמידייאלצו-סיפוקם

למרירות.ויותריותרשיביאגורםהבינוניות,

ללאחברה :העתיקההשאלהעולהושוב

(גזירימים?"להאריךהתוכל-אמנים

 .עיתונאי)

יהודיתהסכימההראשונההתוכניתאחרי

בתנאילידיה,המושכותאתלקחתארנון

אתותגדילבגעתוןביתהאתתעשהשהלהקה

פעלוההפקהבצדבשבוע.ליומייםהחזרותזמן

נוספואורן.וגבריאלהאביתרנירהלידה

רקדניםחלקםגייסה,שארנוןחדשיםמורים

הרקדניםבימתמלהקתוכוריאוגרפים

לוטמןידיעללחיפהשהובאוהחיפאית,

גייןהאמריקאיהכוריאוגרףוביניהםושוברט,

לאולפן),בכניסהבכדטמון(שעפרוהיל-סאגאן

אתלעומקאותילימדה("לינדהרביןלינדה

גדולהתרומהלההיתהגראהם.שלהטכניקה

רותעם,בראיוןארנון[יהודיתשניםייבאותם

קאיהשוודיהבאלטכוכב ,)] 1996יוניאשל,

בת-להקתשלאמנותימנהל(לימיםלוטמן

רוטשילדבביתלמחולהמרכזמנהלוהיוםשבע

הגלילבלהקתלשעברמורהואנוכי,בחיפה)

השנייהבתוכניתהרקדניםורקדנית.המערבי

שאולסולימני,תמרפארן,חנקהדגן,זכריהיו

עודדל,ייזשפיראיאיר ,זיילשנקרנאווהגלע,ד

 ,אפריםרחלגנוסר,שולההלמן,שרההררי,

עפרוני.ומיכללבחיהרובין,מרגלית

בזהירותהוגדרה ) 1972 (השנייההתוכנית

והועלתההנעוריםיילבניייתוכניתהראויה

גיחותשתיגםלההיואךבקיבוצים,בעיקר

והשנייהדור-בתלתיאטרוןהאחת ,אביבלתל

 :בהטאבנראותהמתארוכךנחמני.לאולם

ארנוןיהודיתמאתבתערוכהי'ייתמונות

רמות-מקיבוץפלטאואריהשללתפאורה

ומרוכזות,מצומצמותהיוהתנועות ...מנשה

-הכוריאוגרפיובניינוורבות-כוח,נקיות
-פרחיגברתלהכירינעים ...ונהדרתמציתי

במוסיקהכאןבחרהאורןהדההכוריאוגרפית

בנתה[אורן] ...הצרפתירבטפרנסואהשל

-יוחוליםשמש,י ...והומוריסטיחביבמחול
שלתמונההביאהליןחרמונההכוריאוגרפית

בהשראתי ...היםשפתעלנעוריםשעשועי

אשרההכוריאוגרפיתיקלייפולשלתמונות

עירים;-תמונותשלושכאןיצרהרונןאלקיים

המחוללהקת"(מסוימתיידלתבודדה;

 .) 11.2.1972 ,המשמרעכהבינקיבוציתיי,

בליייגםסאודן:דורההמחולומבקרת

רבהחשיבותישהתוכנית,להישגילהתייחס

בקיבוציםהמחולשאמנותהעובדה,לעצם

באשר ...ומעניינתחדשהצורהללבושמתחילה

לצפותעדייןמוקדםהריהריקו,דלאיכות

הנטיהעלתתגברכימקצועית,שאינה ,מלהקה

ייקומיותבסצינותלרקו,דבמקוםלקפץ,

 .) 6.2.1972 ,אחרונות(ויועות

למנהלתארנוןיהודיתמונתה-1973ב

כבדיםכשהרהוריםהלהקה,שלאמנותית

ייהאםהאמנותיהניווטלגביאותהמלווים

זכותתיבחןשבכך .משלנולהגידמהלנויהיה

 :חזןרותענתהכךעל ." ...הלהקהשלהקיום

להקתשל(כלומרהלהקהשלהקיוםייזכות

בעצםטמונהמקצועית)ברמהקיבוציתמחול

הואשהמחול ,אנשיםשלבקרבנופעילותם

הוכחהלשוםזקוקההיאאין ...אפםנשמת

אחרת.שאלהזו-שלההקיוםיכולתנוספת.

שלביותרהקרובמובן ,כפשוטותלויההיא

מובנתהקיוםשזכותכיווןאך-ביכולת.המלה

ישחס,דבבחינתפניםבשוםואינהמאליה,

לבעיהשמיתרגםדברהיכולת,עלללחום

להקתייבזכות ,חזן(רותייזמןשלהפרוזאית

 .) 24.5.72 ,המשמרעכ ,ייהבין-קיבוציתהמחול

עםקומהקטנתאשהשלהארוךהמסעהחל

 ,ולסקרןלגייס ,לשכנע-גדוליםועיקשותחזון

המחולוממרכזיהארץממרכזשכוחותכדי

נידחלקיבוץעדבדרכיםעצמםיטלטלובעולם

החלוםאתלהפוךכדיהמערביבגליל

למציאות.

~ 

ביבליוגרפיה:

ראשית-החלוםעםלרקוד ,רות ,.אשל

 , 1964-1920ישראלבארץהאמנותיהמחול
 1991 ,הפועליסספריית

 1988מאיחיפה,נאמן,רהינעסוןירא ,רות.אשל,

ינוארגעתון,קיבוץ ,ארנוןיהודיתעסראיון ,רות.אשל,

 1996יוני , 1988

עמק,המשמרץבויק ,עמנואלרחלסעראיון ,רות ,.אשל

 1988ינואר

יוני ,מעברותקיבוץ ,ראישפנועהעסראיוןרות,.אשל,

1988 

יוניץ,המפרעיןקיבוץ ,רץשלומיתעסראיון ,רות.אשל,

1988 

יעקבאשדותקיבוץאורן,הדהעסוןירארות,.אשל,

 1996יוניאיחו,ד

 1983 ,וחנןירמתץקיבו ,מחוללבשושדותיורס, ,.גורן

הקיבוץ ,קראוסגרטרודשלהמחולחיי ,גיורא ,.מנור

 1978המאוח,ד

קיבוץ ,ןילהנוחרמומיכהאתמראיין ,גיורא.מנו,ר

 1996פברואר ,העמקמשמר
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רןנמארןיגמאת

 ,געתוןבקיבוץמיוחדכךכלמה ..........

 ,בתחומוהפועלתהמחולובלהקת ..........
מוכניםבעולםמהגדוליםשכוריאוגרפים

 ,שםיצירותיהםאתללמדעצמםאתלהטריח

סוזנה ,אקמאץ,קיליאןייריכגוןשאמנים

אנהטאקיי,קיי ,ברוסכריסטופר ,לינקה

בעולםרבותשלהקותכריסטה,ונילססוקולוב

נענות,תמידולאיצירותמהםמבקשותכולו

ללהקתהביצועזכויותאתלהעניקמוכנים

בתשלוםאותמורהללאהקיבוציתהמחול

סמלי?כמעט

הריעלהמשקיףהגלילי,בקיבוץישנכון,

שקטשל,אווירההתיכוןהיםועלהגליל

 ,מצוייםהקיבוציתשאולפנילמרות ,פסטורלי

לבנוןמגבולגדוללאמרחק ,בעצם

נהריהעלליפולהעלולותומהקטיושות

הנוח ,הכפריהאקליםרקלאאבלהסמוכה,

לגעתוןאנשיםהמושכיםהםוהרוגע

באווירהבעיקרייחודימשהוישולקיבוצית.

וחניכירקדניםשביןביחסיםשבסטודיו,

בין ,למחול )"אשרמטהיי(האזוריהאולפן

 ,קיבוצניקיםרובווהמינהלי,הטכניהצוות

הספר,וביתהלהקהשלהאמנותיתוהמנהלת

 ,באררמי ,הביתוכוריאוגרף,ארנוןיהודית
והמורים.החזרותמנהלי

שהםוקיבוצניקים ,מלאכיםאינםקיבוצניקים

קיפוחשלתחושותרוח,למצבינתוניםאמנים

םיאגוצנטריהםאמן.ככלתחרותשלורוח

אוסיפר ,ביאבבתלעמיתיהםכמוממש

מאבקיםלמרות ,זאתובכל ,מוסקבה

בלהקהמורגשתרגשיות,והתפרצויות

נטייה ,קיבוץלחייאופייניתאווירההקיבוצית

הרקמהעללשמוררצוןפשרה,לחפש

מישהוישתמיד .הדדיתועזרההחברתית

 .לעצמורקלאשדואג ,לושאיכפת

הדבריםאתהמכוונתהאישיותרביםבמקרים

לאכבר ,ענקיותעינייםעםקטנהאשההיא

םימעשריותרכברההגהלידהניצבת ,צעירה

תינרא ,דמעותעדמתרגשתבקלותהיאשנה.

כאגוז,חזקההיאבאמתאבלורכה,פגיעה

 ,כוונתי .חיזרןמקלכמוגמישהאבלנחושה

שלתיהאמנותהמנהלת,ארנוןליהודית,כמובן

 .האזוריוהאולפןהקיבוציתהלהקה

השוודיהכןריאוגרףאתשאלתימכברלא

קןלברגבאלטעםהעןבד ,אקמאץהחדשני

איךבאירופה,המחוללהקותממיטבעודועם

אווכיקיי' :'ךזכ ,"ועהקהשהכתדרקהיי

נבואורולוס,צו ,הדסווואונורולסוונ'ונס,ודנקר

R.: JIRI KYLIAN סUTIE", CH סLE CATHEDRALE ENGL " 

 DANCERS: JENNY Sס LAN & IGס R VEJSAס A, PHס T:ס URI NEVס

כמוממשאגוצנטרייםהם

אופריסאביב,בתלעמיתיהם
למרותזאת,ובכלמוסקבה,

רגשיות,והתפרצויותמאבקים

אווירההקיבוציתבלהקהמורגשת
נטייהקיבוץ,לחייאופיינית

עללשמוררצוןפשרה,לחפש
הווית.ועזרההחברתיתהרקמה

לו,שאיכפתמישהוישתמיו
לעצמורקלאשוואג
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הלהקהעסאחתלאןעבדלגעתןןשהגיעקרה

ןאחריאיטליה,ןרןנה,בעירייעבדתיהקיבןצית.

עסקטנהאשהאליניגשהההןפעןתאחת

עצמהאתהציגההיאגדןלןת.כהןתעינייס

ליןאמרההקיבןציתהמחןללהקתכמנהלת

ןשאלהשלי,העבןדןתאתאןהבתמאןדשהיא

הלהקהעסלעבןדלישראללבןאאןכלאס

בהןמהדרךמאישיןתההתרשסהןאשלה".

הקעקעכתןבתאתזרןעהעלראההןאדיברה.

בנחישןתה,חשןהןאהנאציהריכןזמחנהמימי

אתלבדןקכשהגיעלסרב.היהיכןללאןפשןט

המיןחדתמהאיכןתהתרשסהרקדניס,יכןלת

אתאישיתהיכרןתהכיראקמאץעבןדתס.של

אמןגדןלה;אמהיתדמןתשלהמניעהכןח

קןלברגבאלטאתייסדהקןלברג,בירגיטשלן,

שלן.האמנןתיתהמנהלתהיתהארןכןתןשניס

הלהקהעסהיכרןתןשלכלשהןבשלבכאשר

 " Soweto "יצירתןאתאיתההכיןהקיבןצית
שיכנעאפריקה),בדרןסהשחןריסמאבק(על

מיןהגדןלה,האסתפקידאתלמלאארנןןאת

שלן.אמןעבןרשיצרידעןנית,שבטאם

פגשפראג,,ילידקיליאןייריהגדןלכשהיןצר

נכבשהןא ,ארנןןיהןדיתןאתהקיבןציתאת

ןהןאמאןדהתיידדןהסשאיפןתיה.ידיעל

 ,שלןעבןדןתןכמהכמהללהקההעביר

 .השקןעה"ייהקתדרלההיתהבהןשהראשןנה

לחזרןתלהגיעלהתפנןתהיהיכןללאקיליאן

זןגןתשנישאםהןדיעהןא,אבלבגעתןן

הזההעדיןהמחןלאתלבצעשנןעדןהרקדנים

לכךידאגהןאלהןלנ,דלשבןעייםיגיען

המחןלתיאטרןןשלהחזרןתממנהלישמישהן

לממןשהסכיסמינמצאאיתס.יעבןדההןלנדי

שבןעייסןאחריבהאג,הקיבןצניקיסשהןתאת

לצפןתקיליאןהגיעמאןמצתעבןדהשל

 .מספיקההביצןעשרמתחשבהןאבתןצאןת.

הםבהןלנ,דהרקדניםשהייתשלהאחרןןביןס

היצירהאתלבצערשןתןבןרשמימכתבקיבלן

התלבןשןת,את-נכבדהמתנהכךעלןבנןסף

קלטתןאתהמצןירהאחןריהמסךאת

המנוונתהאישיותוביםבמקוים

עםקטנהאשההיאהובויםאת

צעיוה,לאנבוענקיות,עיניים
יותונבוההגהליוהניצבת

בקלותהיאשנה.מעשוים
נואיתומעות,עומתוגשת

היאבאמתאבלוונה,פגיעה
גמישהאבלנחושהנאגוז,חזקה
נמובן,נוונתי,חיזון.מקלנמו

המנהלתאונון,ליהווית
הקיבוציתהלהקהשלהאמנותית

האזוויוהאולפן

עמןקה,ידידןתשלמחןןההיתהזןהמןסיקה.

-בשנה.עשריסכברשנמשכתלחברןתאןת

ארנןן,ליהןדיתמכתבקיליאןייריכתב 1995

רבןתשניםלפנייינפגשנןהיתר:ביןאמרןבן

תיאטרןןשלהישןהלהקהבביתעןדבמשרדי,

דמןתךאתאזכןרתמידההןלנדי.המחןל

שאיפןתיי,ךאתלהגשיםנחישןתךאתהקטנה,

שלשניצל,מישלחלןמןתשהןבהןשניכר

ולושמאןפכורה

FLORA CUSHMAN 

והיל-סאגאג'יוכור':שולועה",ייזריחה

אגורועולבצוכום,

SUNRISE - SUNSET". CHOR.: GENE HILL-SAGAN " 

PHOTO: JAACOV AGOR 
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להעביראלאלשרןד,סתםמבקששאינןמישהן

שלמסרהיןם,החייםלאלהמהןתימסר

ןהאמנןתבאמנןיןתהעתיקהמחול,שלתנןעה,

החןפש".אתשמייצגת

מקןםתופסים-20הבמאההמחןלבתןלדןת

אבלפיסיתמבחינהקטניםאנשיםנכבד

לאןןיןצר.מפעיללכןחהנןגעבכלענקים

מאיצים,מיניהםבעצמם,כןריאןגרפיםדןןקא

אבלמתפשרבלתירצןןשבכןחקטליזטןרים,

לרקדניםאיפשרןלהישבר,שלאכדידיןגמיש

אתלהגשיםגדןליםןלכןריאןגרפים

רשימתגדןלה.אמנןתליצןרשאיפןתיהם

בדיאגילב,החל ,ארןכהכאלהמפעילןתדמןיןת

לתכנןן(פרטדברבייםאןכתבלאשמעןלם

להיכתברבןתמןפתליצירןתגרםאבלתאןרה)

לינקןלן iהרןסייםהבאלטים-בלהקתן

 iלאמריקהבלנשיןאתשהביא,האישקירסטיין

 ,בןןרשהרמב"םכמריםשנןלדהראמבר,מרי

שתיאירנל,דדבליןילידתןאלןאה,דהןנינט

בשנןתבריטיבאלטשלןהמפעילןתהמייסדןת

(בתגאסקלסןניה iהמאהשלהשלןשים

האשה ,בליטא)שגדלהיהןדיתלמשפחה

אחריבהןלנדהבאלטפריחתאתשאיפשרה

המנהלבירני,קארל iהשנייההעןלםמלחמת

המחןלתיאטרןןשלהאדמיניסטרטיבי

היתהלאזןמעולהלהקהשבעלדיןההולנדי,

לאשבלעדיהרןטשיל,דדהבת-שבע iקיימת

בת-דןרלהקתבת-שבע,להקתקמההיתה

ןיסטנהןפרארנן iשלההספרןבתי

) Wustenhoffer (, מנכ"להאינטנדנט)-משרה
אמנןתיניהןלגרמניהבתיאטרןניהמאחדת

באןשלפינהשאיפשרהאישני),ארגןןניהןל

מןלןןפרטלבעירלהקתהאתלקיים

שלה,המחןללתיאטרןןהכלליתההתנגדות

אתהזמיןןלשם ,ברמןלעירעברכךןאחר

היה,ןכךקרסניקהנסןאתהןפמןריינהילד

הסגנןןאתשפיתחהמרכזיהכןחלדעתי,

מחןל.כתיאטרןןהיןםהמןכר

יןצרישלזןלקטגןריהשייכתארנןןיהןדית

הפןעליםיןצרים,אמניםמגדלילהקןת,

תרכןבןתיןןצרןלאשבלעדיהםכמאיצים,

משתתפיםאינםעצמםשהםאףחדשןת

מאחןריהפןעליםהכןחןתאלהבתהליך.

שמגדליםהפדגןגים-גדןליםכןריאןגרפים

הןא,ארנןןיהןדיתשלכןחהחשןבים.רקדנים

להבחיןןיכןלתנחישןתשלבצירןףלדעתי,

צעירים,ןמבצעיםביןצריםהגלןםבפןטנציאל

,שאחריםכישרןןבניצנילהשקיעשלהבנכןנןת

שהיאהמעשיןבעידןדבהם,הבחינןטרם

בגישתהןגםמבטיחלהשנראהלמימעניקה

 ,אינדיבידןאליסטיםמאןתםהיאלחיים.

מבטמאבדיםלאאךמטרןתיהםעלהנעןלים

להתרכזגליםהמסןאנשיםחברתיןת,בעיותעל

מהסביבה,להתעלםבליהעיקריתבמטרה

בןלטפלשישכמשהןאישיןתבעיןתןרןאים

כאלהתכןנןתהלהקה.-הכלללטןבתגם

חיישחימילכלכלשהן,במינוןנדרשןת,בעצם

מסגרתןבתןךהדןקהבחברהחיים-קיבןץ

אבללמסגרתהתנגדןתמתןךלאדרישןתיה,

בתןכה.ןהמיןחדהאישיעלשמירהתןך

נעןריה,ןעלעברהעללדבראןהבתאינהארנןן

לאשניםלינדרשן .הריכןזמחנהתקןפתעל

פעןלהןשיתןףקרןבההיכרןתשלמעטןת

מחןלכמבקרתפקידיעקבאיתה,מקצןעי

ליןלספרלהתראייןשהסכימהעדןעיתןנאי,

II קושמאופלורה :ןכור ,"הנהר

"RIVER", CHOR.: FLORA CUSHMAN 

המחיצהאתלעבווללהקהשעזווהנוויאוגופיםהמוויםשני
שהעדיפוגולים,אמויקאיםיותוננוןאואמויקאים,היולמקצוענות

היל-סאגאןוג'יןקושמןפלווה-באיוופהולעבודלחיות

ישבהלבסןףהשןאה.בימיחןןיןתיהעל

נערה ,עשריםבתכשהיתהאיךליןסיפרה

מחנהשןמריעליהציןןלרקן,דתמידשחלמה

סירבההיאבמחןל.אןתםלשעשעהריכןז

היהעליהשהןשתןהעןנש ,שןביהבפנילהןפיע

לילהבאןתן .בשלגיחפהשלםלילהלעמןד

תישארשאםההחלטהבליבהגמלהנןרא

אחרילמחןל.חייהאתתקדישהיאבחיים

ןבמסגרת ,לבןדפשטשבההיאהמלחמה

 ,גדןליםמפגניםביימההצעיר"ייהשןמר

שהיןןמןסיקה,מחןלשלהמןניןתיימסכתןת"

כןריאןגרפיה.מעןלםשלמדה,מבליאזבאןפנה

במקןםלפסןק:ביטןיאזהיתההריהחלןציןת

ב"פרקישנכתב(כפיאישהיהאיש,שאין

 .)"אבןת

שיצרהןהמחןלןתשביימהההמןנייםהמןפעים

ארצהבעלהעםןמשהגיעהלהצלחה,זכן

 ,ניסתהגעתןן,בקיבןץלחבריהןהצטרפה

ראשיתשלהקשיםצייםהחלןבתנאיםאפילן

 ,המחןלאמנןתאתלזנןחלאישראל,מדינת

כשחדרבערבים,עבןדה,יןםאחריאפילן

מאמרה 'ר(מאןלתרסטןדיןלהמשמשהאןכל

 .) 77עמ'אשל,רןתשל
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באדוודמאדנו[תווהוד

YEHUDIT ARNDN AND RAMI BE'ER, PHDTO: HUANG HAO LIANG 

יוצריעלשליהמחשבותאתאהבהלאארנון

שבשניםלמרותכוריאוגרפים,שאינםמחול

עדייןהיאמחולות,מעטאךיצרההאחרונות

אחתהיטבזוכראניככוריאוגרפית,חשה

גברים,לשלושהמחול ,האחרונותמעבודותיה

-טכניאילוץבשלשנוצרייהשלושה",
הותירבלהקהעתבאותהשעבדהכוריאוגרף

וארנון,מובטלים",ייכביכולרקדניםשלושה

תפקידהאתהיודעתאמנותיתשכמנהלת

להתפרע,נוטיםפנאיעודףעםשרקדניםיודעת

והמצוינתהקטנההיצירהאתעבורםאירגנה

דיוקן-בתנועהמעיןרקדמהםאחדכלשבה

אותםשהכירההיא,שרקמהסוגעצמו,של

 ,ליצוריכלההיטב,

ויוצריםלמוריםלדאוגידעהתמידארנון
הפרטיתהמשפחהחשבוןעלפעםלאאורחים,

נפששיחותאיתהלנהלאוהביםאנשיםשלה,

עללדברמרבהאינהעצמההיאאמיתיות,

ובעיותיה,עצמה

שלשבתנאיםברור,היההדרךבראשיתכבר

אויוםרקבסטודיועובדיםכשהרקרניםאז,

בענפיםעסוקיםהםזמנםויתרבשבועיומיים

הטכניתהרמהשלהם,בקיבוציםהשונים

המקצוענות,רףאתתעבורלאוהביצועית

אםהכרח,היהמקצועניתלרמהולהגיע

להיותביקשהוהסימפטיתהצעירההלהקה

הכוריאוגרפיםהמוריםשנימקוריוז.יותר

למקצוענותהמחיצהאתלעבורללהקהשעזרו

אמריקאיםיותרנכוןאואמריקאים,היו

-באירופהולעבודלחיותשהעדיפו ,גולים
I 

 ,היל-סאגאןוג'יןקושמןפלורה

 The Placeב-בעיקרלימדהקושמןפלורה
מוריסשל Mudraהספרבביתוגםבלונדון

הקיבוציתעםפגישתהואתבבריסל,בז'אר

שלהקיץבקורס"לימדתיכ:ךמתארתהיאי

אחדים ,בירושליםרוביןע"שהאקדמיה

שלהמיוחדתבאיכותבלטומהסטודנטים

 ,למדו"ואיפההםמניןאותםשאלתיתנועתם,

אליהםלבששמהאלהשכלהתבררלתדהמתה

שיהודיתאשר,מטההאזוריהאולפןחניכיהיו

כךכלהיהמהשאלתי ,בגעתוןניהלהארנון

מחוברתהיתהשלהםהנפשייבהם,מיוחד

אתעשהשלדעתהמהוזה ,ענתההיאלגוף",

הטכניקהאםאפילומרתקתשלהםהתנועה

פגישותאחרימה,יודעמיהיתהלאשלהם

התחילהקושמןבגעתון,שיעוריםומתןאחדות

קשה,היתההעבודהלגעתון,שייכתלחוש

הגיעההלהקהשלבמופעיםשצפתהואחרי

הצעיריםאתלהפוךהזמןשהגיעלמסקנה

אותםלימדההיאלרקדנים,הללוהסימפטיים

שלמדרשהמביתהאמריקאיתהטכניקהאת

מספרהלהקהעבורויצרהגראהםמרתה

 ,יצירות

היההיל-סאגאןג'יןקושמן,פלורהכמוממש

רקדהוא ,באירופהמרצוןבגלותאמריקאי

אזבגרמניה,בעיקרבאלט,להקותוכמהבכמה

שנה, 12ונשארולעבו,דללמדארצההוזמן

להקותכלשלברפרטוארמצויותיצירותיו

עבדהוא-שניםאותןשלהישראליותהמחול

אבל,הישראלי,ובבאלטבבת-דורכבת-שבע,

באולפןהתחניבגעתון,נולדהלהקה,שלהמונזיהיוצובאו,ומי
מצטיין,וקדןהיהלאהואללהקה.ישוהצבאימשיוותווחזוהאזווי
לעצבמסוגלגםוהואבמוסיקליותוגיל,בלתייוצובנשווןניחןאבל

בינלאומיים,מוניטיןעםנוויאוגוףהואהיום'ותלבושות.בימה
משלוידנתבלנסחשהצליח

הואאליוהמקום ,פעםלאלישאמרכפי

והסטודיוהקיבוציתהלהקהזה "יישייךמרגיש

בגעתון·

שאינםקפדנים,מוריםהיווהיל-סאגאןקושמן

שניהםמתייאשים,ואינםלתלמידיםמוותרים

לביטויאמצעיבתנועההרואיםמאלההיו

עםלהזדהותמהרקדניםומצפים ,רגשות

נטוהיל-סאגאןשלהיצירותהמחולי,החומר

 ,תשוקהשלבאשבוערות ,אפלותלהיות

ופסימיזם,לקדרותנטוקושמןשלויצירותיה

שלהצעיריםהרקדניםמצאוזאתלמרות

 ,התנועתיהחומרעםלהזדהותדרךהקיבוצית

הקיבוציהחינוךחניכילנכונותביטויזהאולי

אולישלם,בלבהחברהמרותאתלקבל

הלהקהשלהמוריםלשנישהיתהלכריזמה

השניים,שללצירוףואולי

ההזדהותמידתאתגרפיתיאורלתארמנתעל

סיפורהנה ,חניכיהםעםהללוהמוריםשל

ויפההצעירוהרקדןהיל-סאגאןשליחסיהם

יאירבתיכון)לימודיוסיוםטרם(אזהתואר

עליווהיה ,טכניקההיתהלאלשפיראשפירא,

יכולתולפיתוחרבומרץזמןלהקדיש

בקפידהאיתועבדהיל-סאגאן ,הבימתית

בנערמאוהבשהואלכלברורוהיהובמסירות

ללאבשיעוריםאותושיפשף""שאףהיפה

לשמועמוכןהיהולאהרבהממנודרש ,רחמים

יאיר-מרשימההיתההתוצאהתירוצים.

לרקודלצה"לגיוסולפניעודהוזמןשפירא

הלהקהספקללאאזשהיתהבת-שבע,בלהקת

 ,בארץהמובילה

הכיפוריםיוםמלחמתשלהראשוניםבימים

שבורהיהוהיל-סאגאןהחרמון,עלנהרגהוא

הואעבודהאצלוהזמינהכשבת-דורממותו,

יצירתהיאשבעינימהאתידיותחתהוציא

ללוחםרקוויאם ," ...ככלותוהיהיישלו,המופת

שללזכרואותהוהקדישבקרב,שנפלצעיר

שפירא,יאיר

אחרימעטותשנים ,-1991בנפטרהיל-סאגאן

אחרימהזמן ,בפילדלפיהועבדלאמריקהששב

דברעלהודעהארנוןיהודיתקיבלהמותו

קשהלאמאמריקה.עבורהשהגיעגדולדואר

החבילהאתכשפתחהתדהמתהאתלתאר

ומסומנתאפרמלאהפחקופסתבהוגילתה

היום ,מותוותאריךהיל-סאגאןין'גשלבשמו

מולגדולחרסבכדאפרועםהקופסהמונחת

הלהקה,שללסטודיוהכניסה
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ככלחי.לאורגניזםמשולהמחוללהקת

לדםזקוקההיאומתבגרת,מתפתחתשהלהקה

ארנוןבגוף.התאיםכמוממשלריענון,צעיר

הואמנהלתשהיאהאזוריהספרשביתידעה

אףהלהקה,רקדנישלהבאיםלדורותהמקור

אזורייםאולפניםבוגריגםכמובןשהגיעו

היאבמקביל .שונותסטודיותותלמידיאחרים

כשרונותאחריחיפושיםהשניםכלניהלה

צורךכשהתעוררפעם,ל."ובחובארץצעירים

אתלהסוותהכרחהיהזרים,רקדניםבייבוא

אוהשתלמויותכמוכותרותתחתהדבר

הקיבוציםרובהתנגדותבשל ,התנדבות

העסקתהאחרונותבשניםשכירה".לייעבודה

אינהכברהקיבוציתבתנועהבשכרחבריםלא

הקיבוציתבלהקהגםולכןלבעיה,נחשבת

שרקדומאלהרביםכאלה. "חוץעובדיייכשליש

לארצותיהם,חזרובלהקהשלוששנתיים

שומריםמהםרביםמוצלחת.קריירהולרובם

חברתלביא,אסתיועםארנוןעםקשריםעל

קשרומשרדביתאםכמיןשמשמתגעתון

בלהקה.המתארחיםהזריםלאמנים

הספרלביתהוזמנוהמשךלדורדאגתהבשל

מהארץהמוריםמיטבגעתוןשלהאזורי

סיגהילט ,סולן,ג'יןמאירלורןביניהםומחו"ל,

אחדיםרקלצייןאם ,קראמראיוואןפאהל,

 .ידועיםמהיותר

היאצעיריםרקדניםשלביותרהחשובהמקור

זו .האזוריהאולפןשלידשנתיתהדוהסדנה

כיתותלתלמידיהמאפשרתייחודית,מסגרת

למחול,עיתותיהםכלאתלהקדישוי"בא"י

לבחינותשלהםההכנותאתלעזובמבלי

אתלהמשיךל"צהוליוצאיהבגרות,

שלזוחבורהבחרו.בהבאמנותהשתלמותם

מאגרמשמשתוצעיריםצעירותכעשרים

,אחדיםכמובןללהקה.פוטנציאלייםכשרונות

זואחרות.ללהקותומצטרפיםעוזביםמהם

אינהאםגםאיתהלהשליםשישעובדה

אחרות.למסגרותייבורחים"שכשרונותנעימה,

אתלעזובשהתפתתההראשונההרקדנית

הרץמריםהיתהאביבתללטובתהקיבוצית

 .לבת-דורלהצטרףשהוזמנהמעין-שמר,
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באררמ( :'כור ,'/אמית(זמויי

נבואוריצי?וס, ,פריורח?'פרנק?ויזרקדניס,

IN REAL TIME", CHOR.: RAMI BE'ER " 

DANCERS: ZIV FRENKEL & RACHELI PERR'. PHOTO: URI NEVO 

ניסיתי .נבגדתממשחשהארנוןההואבמקרה

ואפילוטובסימןבעצם,שזה,לה,להסביראז

אתממנהלקחתכביכולשמנסיםמחמאה,

ספרוביתלהקהבכלהחייםושאלהחניכיה,

כאלה.למעבריםהתרגלוהכלהשניםעםטוב.

למקצוענותריקודמלימודישהמעברכשם

אלאהפרטבחיירקלאמכריע,הואבתחום

פועל,הואשבוהאמנותיהגוףבהתפתחותגם

הבימתיתהקריירהסיוםשלהאופיגםכך

ועלבלהקההנקוטההמדיניותעלהרבהאומר

עםמחפשים,שרקדניהןלהקותהנהלתה.ידי

במסגרתןלהישארדרךמהופעות,פרישתם

להופיעמצריכיםשאינםחשוביםבתפקידים

מסורתליצורשהשכילולהקותהןהבימהעל

ההמשכיותהבטחתנעימה.ואווירהמיוחדת

לעצמיותשאיפהישללהקהאםהכרחית

כלכמעטהקיבוציתבלהקהאמנותי.וייחוד

בימה,מנהליחזרות,מנהלישלהמשרות

אמנותיאופיבעליתפקידיםושארמורים

ידיעלמבוצעיםהבימהעללהופעהשמחוץ

והבעיותהתחרותיותכלעםלשעבר.רקדנים

ליחסיםהדאגהאמן,בחייהכרוכותהנפשיות

ו"קיבוציות"סובלנותשלואקליםחברתיים

יהודיתשבגעתון.בסטודיוניכרתאמיתית

תמידהפתוחהמשרדהבדלתרואהארנון

כלל)בדרךפתוחההפרטיתדירתהדלת(אפילו

באזהאםואפילומעבודתה,אינטגרליחלק

ונכדיה.בנותיהבעלה,חשבוןעליתים.לע

המלחמותהמכאיבות,אבלהקטנותהטרגדיות

והתיסכוליםהעלבונותכלום,לאעלהעזות

אינואמנותיומנהלאמנותי,גוףכלנחלתהם

שניסחכפיהיא,הבעיהבהם.מטיפולפטור

נודעאנגליתיאטרון,מבקרבראוןאייבורזאת

קולקטיביתהכיהאמנותהואש"תיאטרון

אנוכיים."הכיהאנשיםידיעלשמבוצעת

החדישיםהתחבורהאמצעיהפכומאז

לכפרהעולםאתהאלקטרוניתוהתקשורת

ביתיסגנוןליצוראפשרותכמעטאין ,גלובלי

הגדרתומעצםכימדינה,אפילואולהקהשל

עלהכלאתיודעיםהכלשבומקוםהואכפר

בתחוםנכוןהדברבמיוחדכולם.

יוצריםשלניידותםבשלכיהכוריאוגרפיה,

כמעטאיןענפה,פסטיבליםרשתשלוקיומה

קצוותבארבעביקרהשלאלשמהראויהלהקה

מסימניהיאשהאקלקטיותגםמהתבל,

 ,,אוליהןזהמכלל.יוצאיםהפוסט-מודרניזם
 .היפניהבוטוומחולבאוש,פינהבזכותגרמניה,

בדרךלחלוטיןכמעטתלוילהקהשלביתסגנון

קללאשלה.הראשיהכוריאוגרףשלעבודתו

ביןמודרנימחוללהקתשלברפרטוארלאזן

בינלאומיים.יוצריםשללעבודותהביתתוצרת

בתהיאהקיבוציתהמחוללהקתזהבמובן

והיאמוכשרביתכוריאוגרףלהישמזל,

 .אחרותמארצותמענייניםיוצריםמושכת

נולדהלהקה,שלהמרכזיהיוצרבאר,רמי

משירותווחזרהאזוריבאולפן,התחנךבגעתון

רקדןהיהלאהוא .ללהקהישרהצבאי

רגילבלתייוצרבכשרווניחןאבלמצטיין,

בימהלעצבמסוגלגםוהואובמוסיקליות



מןניטיןעםכןריאןגרףהןאהיןםןתלבןשןת.

משלן.ידכתבלנסחשהצליח ,בינלאןמיים

 ,מלאבאןרךהעבןדןתבייחןדעבןדןתין,

פילןסןפיים-חברתייםרעיןנןתעלמבןססןת

בעבןדתן .ןפלקטלתעמןלהלגלןשמבלי

יייןמןהאינתיפדה,בנןשאמאןדהמרשימה

מןקראיםבשיריםהשתמשמילןאים",

יכןלתהגבלתכמןתנןעתייםןבאמצעים

באמצעןתחןתכתןאירןניההרקדן,שלהתנןעה

מןלבאךמאתנשגבהמןסיקהשלהעמדה

אמיתי"ייזמןביצירהמסןגננת.אבניםזריקת

שןבהקיבןציןבחינןךבילדןתןבאררמיעןסק

עלמיןצגהקיבןץ, ,הכללעקיפה.חזיתיתבדרך

ניידיםקןלנןעכיסאןתשלשןרןתידי

גםכךחזית.אןכחןמןתהפרטאתהמקיפים

ןבזיכרןןהתןקפניתהמןדרניתבעירעסק

ארנןן).יהןדית(ןשלהןריןשלהשןאה

מרכזינןשאפחןתניכרהטריןתביצירןתין

 .פיןטי-סןריאליסטילכיןןןמתפתחןהןאמןגדר

 ,יןצרבארשרמיהנפלאיםהדןאטיםמלבד

תנןעהדןןקאאינםשלןהאמצעיםעיקר

למבנהמיןחדתגישהאלאאישית,ייחןדית,

יןצרהןאאןתה.המאכלסןלמחןלהבימה

ממיניםהגבהןתפןדיןמים,פיגןמים,לעצמן

ממדי.תלתלכנןתןשאפשרמחןלןבןנהשןנים

לןמעניקיםהבימהשעלהממשייםהמבנים

ןעןמקןמטה,מעלהכלפיתנןעהשלאפשרןיןת

אסתטיתפקידממלאאינןכללשבדרךהבימה,

למרכזי.הןפךאצלןבמחןל,מרכזי

יןדעתמחןל,להקתככלהקיבןצית,הלהקה

היסןדאיכשהןאבלמעטים,לאמשברים

חיבןרכינתהקןשמןשפלןרההנפש,משןבב

במןפעימןרגשןעדיין ,נשמר ,הגןףאלהנפש

ןתריהמחןלמןההנאהיסןדהלהקה

הבןלטת ,מתפשרתהבלתימהתחרןתיןת

 .רבןתבלהקןת

שניםמאהרבעתאבד.הלהקהאתהמייחדת

ליצןר ,הצןןתבשיתןף ,ארנןןיהןדיתהשכילה

הייחןדעלןלשמןרןכןריאןגרפיםרקדניםעם

העןלםבקצהחןבביםמלהקת .הזההקיבןצי

מןכראמנןתילגןףהקיבןציתהלהקההיתה

 .ןבעןלםבארץןמכןבד

תהליךשלבעיצןמןמצןיההקיבןציתהתנןעה

קיןמהעללפחןתקיןמה,עצםעלהמאיים

שלהמשברלמטרןתין.מןדעןתעםכקןלקטיב

 ,נןבעאינןקיןמןשנןתמאהלקראתהקיבןץ

כלכליןת,מבעיןתאןהשיטהמכשלןן ,לדעתי

תןצאההןאאלא ,חסרןתאינןכאלהכיאם

 ,יןתרצןדקיםלחייםבשאיפהאמןןמאןבדן
אנןשיתמבחינהיןתרןעשיריםיןתריפים

אתזהמשברנןתןבלהקהןגם ,ןאישית

אןתןתין.

~ 

אתלהחליףהטבעיהמןעמדהןאבאררמי

יהיהלאמבחנןאמנןתי.כמנהלארנןןיהןדית

אלהכי ,כןריאןגרפיבכשרןןאןאישיבטעם

הלהקהאתלראןתביכןלתןאלא ,הןכחןכבר

מישלגםאלא ,יןצרשלראןתמנקןדתרקלא

 ,שלההאנןשיןלהרכבהכללילכיןןןשאחראי

ליצירהםישןתפלמצןאביכןלתמזהיןתרןעןד

לה.ןמחןצהבארץ

היאכיאיתןבמצבהקיבןציתכלכליתמבחינה

זאתבכל .ןממשלתיתציבןריתלתמיכהזןכה

לפניהכנסןתיה.להגדלתצעדהלהקהנקטה

אביב,בתלצעירהלהקהיסדההיאכשנה

בשעןתהמבצעת ,שכיריםמרקדניםמןרכבת

העבןדןתאת ,ןכדןמהספרבבתיהיןם

ם.יריצעלקהליםבאררמישלהמשעשעןת

חבריהרקדניםביןהאיזןןיישמרלאאם ,אבל

רבעיםשלןשתשל(ביחסלשכיריםהקיבןץ

שהאןןירהסכנהקיימת ,בהתאמה)ןרבע

באררמי :כור' ,"עירומהרייעי

"NAKED TOWN", CHOR.: RAMI BE'ER 
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באררמ' :'כור ,"אמ'ת'זמ(יי ~

REAL TIME", CHOR.: RAMI 8E'ER r " 

פ'?הוראדקדורנבוס ('?'אנג

ANGELINE DOORN8US AND RADEK FIALA 
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למןפעהדרדכל

('('זכרןןהמחןל

להקתשלדברים('('

הקיבןציתהמחןל

השיראתזמזמנן

 '('(דלשהסנק '(לרנג'('(

ברכס('ברסןלדשל

היינןשלאלמרןת

בכלללןשישבסןחים

למיבשיר('מנגינה.

ברכסנןתןששכח('

לאנשיםכבןד

ןלפןעליםהקסנים

שעןמדיםהאלמןנים

המכןנןתמאחןרי

ןהאנשיםהגדןלןת

שמענן .המפןרסמים

להקתמאחןרישגם

הקיבןציתהמחןל
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עלבאצבעהקישיןסיהתאןרה.שהתחלפה

עשההעבןדהשארכלןאת ,המכןןניםלןח

הרקדנים.ןכמןבן ,המחשב

 .רגליןעלעמדהקהלסןערןת.כפייםמחיאןת

חיןךןהגניבןפעםןעןדפעםעןדקדןהרקדנים

עלןדיברןלאחןרהתמתחןןיןסיזיכריקטן.

אליהןשמןהםרקשכנראהקטנןתבעיןתישת

החלןהקדיםהרקדניםשלגבםמאחןרילב.

בפירןקןאביבליאןר ,ניסים ,גבי ,עןפר ,מדי

עןדהתאןרה.ןמערכתהתפאןרהשלחרישי

ארןזיהיהןהכלמאןמצתעבןדהשלשעתיים

בדרךהמשאיתעלןמןעמסהגדןליםבארגזים

מרץ,איזהעליהם.הסתכלנןמחר.שללמןפע

צעדעשינן .כןחהיהלאכברלנן .מהירןתאיזן

 .החןצהןחמקנןכפןלתימני

ןםיליןןינןאןתםהבמהשפןעלי ,לנןהסתבר

הפןעלהגדןלמהצןןתחלקרקהםשלם

הקיבןצית.המחןללהקתשלהקלעיםמאחןרי

עלטןבןתנשמןתלחשן ,כןלםאתלהכיריכד

בגעתןןכי .לגעתןןלנסןעעליכם,אןזנינן

אבשלןםןגליתלשדנןריתאתגםתמצאן

ביתמנהלת ,ליבןאילנהאתגם ,המזכירןת

דקןארןמילעדלןרןגןרליקר IIדאתגםהספר,



אתהאןרחים,המןריםןאתהפיסיןתרפיסטים

המלבישהרןדדאפרתאתןאפילןהפסנתרניןת,

הבית.אםלביאןאסתי

ביתאםעןשהמהגבה.הרמנןהבית?אם

מחןל?בלהקת

במבטאלביאאסתילנןאמרהכל,קןדם

לילקרןאיכןליםאתם , 72בגילי,כב,דהןנגרי

לדאןגהןאשליהתפקידןשנית, ...הביתסבתת

נמצאיםכשהםהרקדניםשלמחסןרםלכל

בגעתןן·

טןב, ...ממזריתגבההרמנןשןבמחסןרם?כל

שכאילןאסתיאמרהמחסןרם,כלממשלא

לנןשעברןהמלןכלכןתהמחשבןתאתקראה

-הקטניםהדבריםלכלכתןבתאניאבלבראש,
תנןרןעדממנןרהנעל,שרןךןעדמכפתןר

אניבעיקראבלןריבה.לחםןעדמחלב ,חימןם

הרקדניםבית.הרגשתלתתכדיכאן

משמעתתחתןלילהיןםנמצאיםןהרקדניןת

תןבעניןת,מאןדןהןפעןתחזרןתתרגןלים,

מלהלתתכדיבסביבהלהיןתצריךןמישהן

תשכחן,ןאללהקשיב.סתםאןחין,ך ,חמה

רקדניםרןקדיםשבלהקהאסתי,התלהבה

חיינןאןרחןתאתמכיריםתמידשלאמחן"ל,

ןמישהןןהקיבןציים,הישראלייםןמנהגינן

המבןכים.בכלאןתםלהדריךצריך

שעםען,דלנןסיפרהןאסתיבהערכהנשפנן

למרןתמצןיןמתקשרתהיא"לחןרקדני

לרןןחהנשמנןזרןת.שפןתדןברתשאינה

אםמןחצת:באקסיןמהסיימהןאסתי

בחזרה.חםיחסמקבליםחםיחסמעניקים

המלבישהרןד,דלאפרתפנינןלמדי,מןקסמים

ןשאלנןהאחרןנןת,השנים-12בהלהקהשל

לאעליה.תפןרןתןפרת"אניתןפרתייהשיראם

היאהמלנכןליהראשית,אפרת.מרה,אממש

אלאתןפרתרקלאאניןשנית,ןהלאה,ממני

זהןמההתלבןשןת.בעיצןבפעילהמשתתפת

בחשדנןת,שאלנןהתלבןשןת,עיצןבאןמר,

האחרןנןתבשניםהחלספרשכלנזכרים

רןבןבכללשיער,מעצבלעצמןלקרןא

בליכמעטנשאריםמכיריםשאנחנןהרקדנים

 .הבמהעלתלבןשןת

התלבןשןת,בסבלנןת,אפרתלנןענתהןבכן,

הםןהכןריאןגרפיה,התאןרההתפאןרה,כמן

ניסיןנןת,שלסקיצןת,שלתהלי,ךשלתןצאה

גםהכןריאןגרף.שלהסןפיתההחלטהעד

צריך-ארןכהדרךעןדישההחלטהלאחר

עללהשגיחמתאים,צבעמתאים,בדלמצןא

במקןםהתלבןשתאתלאחסןהביצןע,רמת

להןפעה.הןפעהביןעליהןלשמןרמתאים

ממלכתכלעללמעשהאחראיתאניבקיצןר

בעינייםעליסןמכיםהמחןל.בלהקתהביגןד

הרקדניםאיעדר,אניאחדיןםןאםעצןמןת,

ןהרגליים.הידייםאתלמצןאיתקשן

הכצעקתה?לשאןלארנןןליהןדיתרצנן

לצןןתשבחיםמלאיהןדיתשלןליבהפיה

הרקדנים.מאחןרישעןמדןהמסןרהמקצןעי

ממשיכהןגידים,עןרקרםהלהקהשחזןןברגע

 ,ליברןרהיהשאלה,אףששאלנןבלייהןדית

חייביםןלהרחיבהקייםעללשמןרשכדי

אלאןמקןם,כסףרקלאזהןתשתיתתשתית.

המחןל,לענייןשמסןריםאנשיםבעיקר

איזןעלאצלםעןנההלהקהעםןשהעבןדה

המשיכהמאמינה,לאאניפנימית.יצירתיןת

נןתןהיהשלאטכניצןןתשעם ,בלהטיהןדית

כךןכלרחןקכךכלמגיעיםהיינן ,הנשמהאת

בטןןיהןדיתמסיימתלפעמים,זמן.הרבה

ןאניקשההןלכיםכשדבריםחרישי,כמעט

אתרןאהסביב,מסתכלתאני ,מיןאשתקצת

כךכלאןתישמקיפיםהיפיםהאנשיםכל

החיים.טעםאתמחדשןמןצאתזמן,הרבה

a 

איתןיובל , Oצילו ,באררמי ,'כור ," Oדבר'כרוןייז

"AIDE MEMOIRE". CHOR.: RAMI BE·ER. PHOTO: YUVAL EITAN ' 
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ךוטנבךגהניהמאתטכניקהביןנכןןאיזןן

אחריארצההגיעהארנןןיהןדית ..........הםבמחןלןיצירה

התיישבה ,השנייההעןלםמלחמת ...........
ןלהעמידמחןלללמדןהחלהגעתןןבקיבןץ

להקתאתהקימה-1959בבקיבןץ.חגמןפעי

אזןריתללהקהלהקתההפכה-1965ןב ,געתןן

להקתהןקמה-1969בהמערבי.הגליללהקת-

לאחתאןתההפכהןארנןןהקיבןציתהמחןל

ללהקהישהיןםבארץ.המעניינןתהלהקןת

פעילןתהמראשיתכברבינלאןמיים.מןניטין

משןם ,ספרביתהקיבןציתהלהקהלצדפעל

היצירהעידןדחשיבןתאתהבינהשארנןן

שהמןעצהרגעשמאןתןאןמרתהיאןטיפןחה.

היא ,-1965בספר,ביתלבנןתנכןנןתגילתה

לרקדניםבסיסלהיןתצריךהספרשביתחשבה

מקצןעיים.

אתהמייחדים

הספרבביתהעבןדה

אשרמטההאזןרי

להקתשלידןבסדנה

הקיבןציתהמחןל

האןלפן .בגעתןן

ליבן.אילנהידיעלמנןהלהספרבית

סמךעלשלאתלמידיםאליןמתקבלים

אתלהנחיללמטרהלןשםהןאשכןסלקציה

ההתייחסןתאךבכ,ךהחפץלכלהמחןלאמנןת

ןמקצןעיתרציניתהיאהמחןללהןראתשלן

לצד ,יצירתיןתעלמיןחדדגשעם ,לחלןטין

יןכלהדיןטצןפהגםאמנםטכנית.מיןמנןת

הןאאךהתלמידים,ביןרמןתבהבדלילהבחין

חןמרבאןתןעןסקיםשכןלםגםיראה

שקןעהקבןצתיתהעבןדהלצדרבה.ןברצינןת

פתןחהספרביתעצמן".עםתחרןת"בהתלמיד

מחןל ,באלטבןמלמדים-שןניםלזרמים

לפיתנןעהןכתבאימפרןביזציהג'אז,מןדרני,

 .-ןכמןאשכןלאסכןלת

המןסדןתאתהכןלל

בשנתהןקםהאלה

96S ~ מאזןמנןהל

ארנןןיהןדיתבידי

מחןל,מסלןלמתקייםלמחןלבאןלפן

ברמההבגרןתלבחינןתניגשיםבןשהבןחרים

האזןריהספרביתבמסגרתיחידןתחמששל

בהצלחהבאןלפןהנערכיםהמבחנים,ייאשרת".

המחןלבתןלדןתעיןנימבחןכןללים ,רבה

קלאסיבאלטמןדרני,במחןלמעשיןמבחן

ןקןמפןזיציה.

היא ,מןנטסןזןמרכזתשאןתה ,המחןלסדנת

ןלהללהקההספרביתביןבינייםחןלייתמעין

היאמןגדר.מקצןעיכיןןןבעלתמסגרת

ביתןגםללהקהרקדניםשלכעתןדהמשמשת

לסדנהמתקבלים .ןכןריאןגרפיהלריקןדספר

לאמנןיןת.ספרבתיןבןגרימןכשריםתלמידים

מאןדרחבההסדנהשלהלימןדיםמערכת

באלטבסגנןנןתטכניקהשיעןרילצדןכןללת,

קןמפןזיציהשיעןריגםמןדרני,ןמחןלקלאסי

המחןל,תןלדןתתנןעה,כתבןכןריאןגרפיה,

מןדעןתאנטןמיה,מןסיקה,האמנןת,תןלדןת

הלימןדיםלצד .פלדנקרייזןשיטתגןפנית

ןמשתתפיםרבןתבהןפעןתהתלמידיםמתנסים

כבמהמסך"ייהרמתכמןשןנים,בפרןיקטים

 ".במחןלן"גןןניםבמחןל)מקןריתליצירה

להתקבליכןליםבסדנהבןלטיםרקדנים

אחרןתללהקןתאןהקיבןציתהמחןלללהקת

ןבחן"ל.בארץ

פןעליםהספרןביתהסדנהשהלהקה,העןבדה

גןמליןיחסימאפשרתאחתגגקןרתתחת

התלמידים .כןלםאתשמעשיריםמיןחדים,

הלהקהבחזרןתלהתבןנןקבןעבאןפןנכנסים

הבןגרןתהשכבןתשלהם,השיעןריםלפני

במסגרןתאיתןהעןבדיםלרקדניםקשןרןת
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-הספרבביתמלמדיםהלהקהןרקדניהשןנןת
הדרכהןעדהשןניםבסגנןנןתטכניקהמשיעןרי

תלמידים.שלאישית

אתזאתשיטההןכיחההשניםבמהלך

רקדנים ,יןצריםיצאןהספרמבית .יתרןנןתיה

בארץהמחןלבעןלםשהשתלבןןמןרים

(כןריאןגרףבאררמיהיןצריםביניהםל,"ןבחן

 ,אסןליןענת ,בן-גלניר,דרןרליאת ,ת)יהב

כהןבעזהרקדנים ,איבגיןאןריןרדימןןיסמין

פרנקלןזיןלןיקרן ,קןלברג)בלהקת(היןם

ליבןאילנה,שןרמרתה ,שפירארחליןהמןרים

היצירהבתהליךהתבןננןת .גסנרןדןרית

היצירהביצןעןעדהראשןנןתמהחזרןת

ההבנהלפיתןחרבןתתןרמתהמןגמרת

ןהםתלמידיםשלןהשיפןטההערכהןליכןלת

המחןל.אמנןתשןחרלקהללהתפתחעתידים

בהיסבלהיןןצרןתלתרןםיכןלכזהציבןר

 .בארץהמחןלתרבןתאתשתקדםתרבןתית

היאבגעתןןהאןלפןשלאחרתחשןבהעשייה

 .הערבימהמגזרםיהשכנעםהפעןלהשיתןף

באןלפןמחןללןמדיםהערבימהמגזרתלמידים

יייחד"פרןיקטבמסגרתמפגשיםןמקיימים

מהמגזרהתלמידיםעםמשןתפןתןהןפעןת

במאישהתקייםהאביבבפסטיבל .היהןדי

עםיאסיףמכפרעיתאדהכןריאןגרףעבד , 1994

עלמהכפרןרקדניםהמחןלסדנתתלמידי

גםביצעןהסדנהתלמידי .דבקהריקןד

מחןלןתןגםהסדנהמרפרטןארריקןדים

 .אןתנטייםןתיפןףבמןסיקהשלןן ,ערביים

את ,הלהקהאתמשמשיםסטןדיןתשלןשהרק

מצבהדעןתלכלןזה ,הספרביתןאתהסדנה

חזרןתשלשבתקןפה ,קןרהכךדחןק.

אתלמצןאאפשרהןפעהלקראתאינטנסיביןת

מעביריםסיחןןבןריסןהמןסיקאינבןאןרית

התיאטרןןבימתעללסדנהקןמפןזיציהשיעןר

 ,קטןבסטןדיןאןהסמן,ךכבריקיבןץשל

הרצפהאתפןעליםמשפציםהאחדשבחצין

חזרןת.רקדניםמקיימיםהשניןבחצין

את ,הקשיםהאןבייקטיבייםהתנאיםלמרןת

מקביליםלמחןלהאןלפןבשעריהבאיםפני

 ,חןתיפרשלמשכריםןריחןתאנןשיתחמימןת

לתנאיםםינןתנאין,ייארנןןשאןמרתןכמן

תירןץןלהןןתלעשייהלהפריעסייםיהפ

שלילי".

ם

אהסדנבמסגרתס'וערבד'סוה'.לשףשותמ.לומח
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Y בI ןI החןבתH בW שחור!!!!חלב-ןינהראוהד • 05-0 ~יםב

סמדבקפןל :מןסיקה

רחלייעל, ,ליאת ,דבי ,דלית :רןקדןת

 !!אמא!!-דאנקןאיזדורה •

סקריאביןמןסיקה:

רןני :אחראית

אילת ,נעמה ,ירןנרןקדןת:

 !!םחל!!-לנדרונית •

רחלי :אחראית

רחלי ,יעלדבי,ליאת, ,ניר :רןקדים

!!תנועות!!-רובינסג!רום •

רחלי :אחראית

רחלי/ענת ,דןרית ,אילה ,איה :רןקדןת

נשים!!ושתיאחת!!אשה-באררמי •

מןנקמרדית :מןסיקה

יעל :אחראית

רחלייעל,אןרית, ,דבי :רןקדןת

!!השולחןמתוך !!!!המוות-יוסקורט •

הירוק!!

דיקראליאחראי:
דיקריאל ,רןני :רןקדים

באררמי.

מןנקמרדיתמןסיקה:

 ,רןני ,דפנה ,איילה ,דבי ,אןרית :רןקדןת

דןרית ,ענת ,יעל ,דלית ,ליאת ,נעמה

הירוק!!!!השולחןמתוך-יוסקורט •

איילתרןקדת:
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לשאמאת תוך

איזההיהשמההתחלה ,סיפרההיא .........

מבכירי ,יוסקורטשלעבודותיו .חזון ..........
ההבעה"יימחולשלהכוריאוגרפים

) ausdruckstanz (, ממהחלקבעיניהייצגו

שלהנכוןחיפושייבגדרהיהוהשארשחיפשה

יכדתוךמתבהריםכשהדברים ,"הדברים

יש ,כיווןיש-יצירהתהליךבכלכמו .הליכה.

ויהודית ,אילוציםיש ,חיפושיםיש ,אמונה

משתייכתשאינהעצמהעלדהימעארנון

יהייתיי :מראשדבריםהמתכנניםלשכלתנים

עם ."הקשההיומיומיתבעשייהעסוקהכךכל

מהזה'בהסתפקתי"לאמדגישה:היאזאת

מבחינהלהתפשרהסכמתילאכלומר ,'יש

זהכלומר ,'ישכברזה'אמרתיתמידאמנותית.

 .הלאה"בדרךשלב

של "ייחודיות"האתמשקפתהלהקהאםספק

מהאינוהקיבוץגםוהרי ,הקיבוציתהתנועה

שונההקיבוציתהלהקהזאתובכל ,שהיה

שבסיסהבגללרקולא ,עירוניותמלהקות

רילהגדמנסהכשאני .הרחוקבצפוןבקיבוץ

מלהקותשונההיאבמהמליםבכמהלעצמי

עידודאנושיות,כמומושגיםצפיםאחרות,

תנועתיתאיכותשלמסר-ומסרהיצירתיות

חייםאנושבולמקוםהקשורמסראו

דיתמהיתהשליהודיתלמרות .ולקולקטיביות

בדרךקולקטיבימשהוהיההאחרונההמלה

הייתילא" .הקיבוציתהלהקהאתניהלהשבה

בניהולרקדניםשיתפתידיקטטורית.מנהלת

היא ,"כחולשהזאתפירשולפעמים .הלהקה

לעיתיםישאחרותבלהקותגם .אומרת

מינוןבאותולאאבל ,כאלהוביטוייםאיכויות

 .קודימאותומתוךולא

היוצריםכלהלהקהלקיוםהראשונותבשנים

זו ,הקיבוציתמהתנועהבאועבורהשכתבו

עדלהקמתה.העיקריותהסיבותאחתהיתה

 ,ראישפנועה,ןילחרמונהשםיצרו 1974

יתנרקד ,אלקיים-רונןאשרהוכן ,ארנוןיהודית

עםתיאוגרפיורכושבע-בתבלהקתלשעבר

עצמהעלמעידהאונוןיהודית

לשנלתניםמשתיינתשאינה

"הייתימואש:דבויםהמתנננים

היומיומיתבעשייהעסוקהנךנל

מדגישה:היאזאתעםהקשה".

יש'ימהב'זההסתפקתי"לא
להתפשוהסנמתילאנלומו

אמותיתמידאמנותית.מבחינה

שלבזהנלומויש'ינבו'זה
הלאה"דבוך

 .דרכהלתיבתחצרת,יואורןוהדה,מוניטין

עםלעבודפהיהעדאלקייםאשרהזמןכעבור

ליצורועברהותרימקצועיותלהקות

בת-שבע.ובלהקתענבלמחולבתיאטרון

ורואהדה :'ךוכ , 1977 ,"שבוךקועלהרהוריי

גוראביעול ,וםיוצ ,(דגיוזכראויריהנתמ ,םירולדנ

REFLECTIONS ON A BROKEN LINE", 1977, CHOR.' HEDDA OREN " 

DAGAN וCHR וDANCERS, TIMNA YERIEL & Z 

PHOTO, JAACOV AGOR 
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יןתר.מאןחרחזרההיאהקיבןציתללהקה

שגםעדהמשיכןארנןןןיהןדיתאןרןהדה

היאאבלכבתהלאבתןכההאשנשרה.ארנןן

ןשעליהממנהטןביםישזהשבתחןםהבינה

הלהקה.לניהןלעיתןתיהכלאתלהקדיש

פלןרהתפסןשעזבןהקיבןצינקיןתמקןםאת

ישראליםןרקדניםהיל-סאגאןג'יןקןשמן,

ןהיןצריםקןשמןעםהקשר .ל IIןמחןמהארץ

בנסיעתנקשרלישראלמחןץשעבדןהישראלים

מקןבל .-1972בבאירןפהארנןןשלהשתלמןת

כייןרק,לניןלרגללעלןתשניםבאןתןהיה

בחרהארנןןאבלבארץ,אזשלטגראהםסגנןן

אחרי ,ב IIמארהחששההיאבאירןפה.דןןקא

אמנית ,קראןסגרטרןדמןרתהאיךשראתה

איבדהההבעה",מחןל IIסגנןןשלדגןלהיןצרת

עםמפגשבעקבןתשלההאמנןתיהביטחןןאת

שבפיההאנגליתןגםהאמריקאי,המחןלעןלם

 London Schoolל-נסעההיא .חלשההיתה
of Contemporary Dance , ידיעלאזשנןהל

שלהידןעספרןבית , Mudraןל- ,דאדליג'ין

עןדהכירהדאדליאתבבלגיה.אר'בזמןריס

בת-להקתשלאמנןתיתמנהלתשהיתהבשנים

אתלראןתהגלילעדלהרחיקןנהגהשבע

 .המערביהגלילןלהקתגעתןןלהקתמןפעי

רןבםישראלים,רקדניםארנןןפגשהבאירןפה

מקצןעיןתבלהקןתשרקדן ,בת-שבעיןצאי

-הםימבינקיבןץיןצאישניעםקשרןיצרה
אןתםהזמינההיא .אברהמיןגדעןןןרדייאיר

היהשאפשרהיןצרים"מגןןן .ללהקהליצןר

היןלאכיחשןב,היהןזהבאחת",גדללהזמין

 • IIיקרים IIיןצריםלהזמנתתקציביםבידיה

שהיתה ,קןשמןפלןרהאתפגשהבלןנדןן

בשםממסדיתחןץקאמריתללהקהאזקשןרה

Extemporary , מצטייניםמרקדניםמןרכבת

להיפגשנהגןלאהם .למדהשבןס IIביהבןגרי

בלהקןתכמקןבל ,ןחזרןתלשיעןריםיןםיןם

כמן ,בשבןעפעמיםשלןשרקאלא ,מקצןעיןת

להישגיםהגיעןזאתןבכלהקיבןצית,הלהקה

לכךהןכחההיתהזןארנןןבשבילמרשימים.

שןניםבתנאיםגםלהישגיםלהגיעשאפשר

היהשלההמצבזאת,בכלאןלם, .מהמקןבל

ןיהפלןרהשלהרקדנים II ;מסבירהןהיא ,שןנה

איךלחשןבצריכההייתיאנימקצןעיים.כבר

אןתםןלחנךמענייניםאנשיםלקחת

הקיבןצניקיםעלשמעהכשקןשמן !'מקצןעית

יןםמלחמתןאחריהתלהבההיאארנןןשל

ןכןיםישנתבלהקהמדהיןללגעתןןהגיעכיפןר

אנשים II ;ארנןן .עבןדןתכמהעבןרהיצרה

זהלעשןתמנסהשאנישמהליאמרןל IIמחן

לא .בזהחלקלקחתרןציםןהםמיןחד

לבןאהציעההיאפלןרה.אתלהזמיןיתיכננת

 .חדשדברביצירתחלקלהיןתרצתהכיןלעזןר

 !'דייםיבשתיההזדמנןתאתיתפסת

פחןתהיתהקןשמןשלהגדןלהתרןמתה

ןיןתרהלהקהעבןרשיצרהבכןריאןגרפיןת

סיןןיןבנבידעןכןס IIהיבבההןראהבתחןם

 .מןפעיםןהעמדתטןשיהלבתחןםשצברההרב

מההןראהמתלהביםשהתלמידיםראיתי"

שניםכעבןר .הצידהזזתיקינאתי,לא .שלה

היל-ג'יןאןתם'!שאלמדןביקשןחזרןהם

אןגרףיכןרהיההןא .קןשמןאתהשליםסאגאן

ןאמן ,ללהקהמקןריןתעבןדןתשיצרמןכשר

האמנןתאתמהרקדניםהןציאלידע IIש

עמיתיםהצטרפןאלהליןצרים !שבהם'

סאגאו-הולוי Iג :כור' , 1977 ,"שקיעהריחהייז

'SUNR'SE - SUNSET', 1977, CHOR.: GENE HILL-SAGAN 
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שריר,יעקבאלסקןבסקי,נעמיכמןישראלים

ליצןרמעןנייניםשהיןקדם,ןמשהפרייגאל

שעןלם ,הזריםביןצריםלהתחרןתצריכיםןהין

העדיף.הישראליהמחןל

ביןאישיקשרנןצרהשמןניםשנןתבתחילת

 ,מאמציהאתהעריךהןאקיליאן.לייריארנןן

אמניםלארץןשלחבעשייתהחלקלקחתביקש

ןג'יןכריסטינילסאתביניהםמלהקתן,ןמןרים

שנים.מספרבגעתןןששהתהסןלאן,

ייהקתדרלהעםהקיבןציתהלהקהכשהןפיעה

 , 1980,בדצמברבלןנדןןקיליאןשלהשןקעת"

כתב: ,המחןלמבקר ,פרסיבלג'ןן

לאלהברמתםמשתןןיםןהרגשייהאינטנסיביןת

בלןנדןן"שביקרהההןלנדיתהלהקהשל

) 12.12.80 , " The Times "(. נןצרכךאחר

אק.מאץעםגםאישיקשר

אף ,מצןיןהיהןאקקיליאןעםהקשריםתזמןן

בתחילתאזהיןהםמתןכנן.היהשלא

כדיבאירןפהמןכריםמספיקשלהם,הקריירה

הלהקהשלקרנהאתיעלןששמןתיהם

ארנןןבארץ.מןכריםלאכמעטאבלהקיבןצית,

לתרבןתיןתרקשןרהשהיאאזכברחשה

כן,עליתרלאמריקאית.מאשרהאירןפית

אתהקדימההיאלכךשהתכןןנהמבלי

המחןלעןלםשלהמחןדשתההתעניינןת

המןניטיןעלייתבעקבןת ,באירןפההישראלי

 ,נןימאיירג'ןן ,פןרסייתןיליאם ,באןשפינהשל

ןאק·קיליאן

שיצרןהאמריקאיםהכןריאןגרפיםרןבגם

יןתרקרןביםהיןהקיבןציתהלהקהעבןר

למזרחאןלאירןפההאמנןתיתבתפיסתם

אנההיןכאלהב."לארהמאשרהרחןק

שבן " 15מס'אןריייןצרתטאקיי,קייסןקןלב,

קאדלסקיןספיידר ,אבניםשדהבתןךרןקדים

מעטןתעבןדןתרקחיןת.עלריקןדשיצר

יןתרדמןאלהןגם ,נטןמחןלשלברןחנכתבן

להתעסקןתןלאבאירןפההחדשלמחןל

כשלעצמה.התנןעהבאיכןתהאמריקאית

בלקיחתהכרןךהאןמץעללדברמרבהארנןן

תמידחייביםלא"אמנןתיים.סיכןנים

שליהחבריםלדעתבניגןד ,פעםלאלהצליח.

עבןדןתגםלהעלןתהתעקשתיבלהקה,

אזטןבןת.שאינןהסתברהיצירהשבתהליך

לקחתמןתרבאמנןתמזה.מתתילאמה?

בדרךתזמןן".שלענייןהרבהגםזהסיכןן·

שלבמקרהכמן ,הצליחןשלהההימןריםכלל

אלקייםאשרהשלהיתר"ןכלשןקייצלע,

מחלןצןתאייל,זיןרןתשלהלבן"ן"המןןת

רןתשלעבןדתהעלבארץ.התנןעהתיאטרןן

דברלשןםדמהלאייזהאןמרת:היאאיילזין

שאיהתלןננןהרקדנים .המחןלבלהקןתשעשן

 .מןזרלהםהיהןהכלשפןףבגבללכתאפשר

עברהמתלןננים,מראשיכהן,בןעזכךאחר

הראשןןהריקןדןאתהשןןדיתקןלברגללהקת

בהליכהעשההחדשהבמסגרתהשתתףשבן

חיזןקיםקיבלתיאחריםממקןמןתגם .שפןפה

 .הנכןנה"בדרךשאני

כמןיןצריםלהצמיחהחלןןהסדנההלהקה

רמיןכמןבןאסןליןענתבן-גל,נירדרןר,ליאת

שלהביתכןריאןגרףהןאבאררמיבאר.

ןהיצירןתהשמןנים,שנןתמסןףהלהקה

שבהלחברהקשןרןתהלהקהבמסגרתשהעלה

באלימןתעןסק "מילןאיםיןמןיי-חייםאנחנן

הקיבןץ,בחיי "אמיתי"ייבזמן ,ןבאינתיפדה

 .השןאהבזכרןן "דבריםיזכרןןיי

ייהדרךענייןעלארנןןיהןדיתעםלדןןחזרתי

בשיחןתייסןד".עלדיברהןהיא ,הנכןנה"

עלןאחריםגדןליםיןצריםעםשקיימתי

 ,"הקןדשיםבקןדשלגעת"כמן ,אחריםמןשגים

אשמעןליייאמסבירה:ארנןןברןח".לגעת"

שבןבעןלםשגםיןדעתאניאבלמיןשנת,

מיעןטזאתבכלישהעיקר,הםןהשיןןקהכסף

בן.לעסןקןמןכןהאמנןתסןדאתשמרגיש

ליסיפרןהןאבקבלהשעןסקאישעםדיברתי

יןדעיםלאאבלסןדשיששיןדעיםאנשיםשיש

ןהםסןדשישיןדעיםלאבכללאחרים ,מהן

יןדעיםןמעטיםהאמנןת,נןשאמכלמרןחקים

 ."בתןכיהסןדאתמרגישהאניהסןד.את

כ,ךעלשכתבתיתאהבשהיאבטןחהלאאני

הןאשהסןדמסתברבעיני.ןחשןביפהזהאבל

נןדעתהלאבארץהדרךאתשמןרההאןרעמןד

הןא .האמנןתיהנתיבאתןמאירהיצירהשל

לגבןרשמאפשרהפנימיהכןחשלהמקןרגם

מהסןדמשהןמרגישהכשהיאהדרך.קשייעל

ןהיאקשרביניהםנןצררקדןאןאמןאצלהזה

לרשןתן.עצמהמעמידה

~ 

ורדיר(אי :'כור , 1978ים",ודיינד

' WANDERERS', 1978, CHOR.: YAIR VARDI 
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I I I 
וןה Hת :' H.תוןה Hתפ.תפי:ות Wתנבו :.תניה nחוםי.חי:וגןפיה Hבוןי.בוןי:

היןם,ןעדהקמתהמאזהלהקהרפרטןארלהלן

הישראליםהכןריאןגרפיםציןןכןלל

ןעדמאזהלהקהעםשעבדןןהבינלאןמיים

עתה:

 ) 1970 (בדרד
ליןחרמןנה :כןר'

קבלאץ' :'מ

 ) 1970 (אכשיס
שפיראנןעה :כןר'

אןתנטית :'מ

 ) 1970 (התיכוןהיס
רןנןאלקייםאשרהכןר':

עממייןןנישיר :'מ

 ) 1970 (ציפור
רןנןאלקייםאשרה :כןר'

פ.ממפן :'מ

 ) 1970 (המכשפותשבת
רןנןאלקייםאשרהכןר':

ראןןלמןריס :מ'

ריילינגררןדאתל':

חסןןרןחמהתפ':

 ) 1970 (חלוס
אןרןהדהכןר':

ניתקטרןאלפןאמה :'מ

 ) 1971 (וחוליסשמש,
ליןחרמןנהכןר':

לבאןעיבןדים :'מ

קלייפולציןריבהשראת

) 1970 ( 
רןנןאלקייםאשרהכןר':

אנריאייבס,שאפר, ,ברטןק :'מ

 ) 1971 (להכירכעיס
אןרןהדהכןר':

ראבאט :'מ

I I I 
q70 -ךqqb ך

אןרןהדה :'תל

ברהןםאריק 'תא

 ) 1971 (בתערוכהתמוכןת
ארנןןיהןדיתכןר':

מןסןרגסקי :'מ

פלטאןאריה :'תפ

 ) 1972 (אפיזןדות
ארנןןיהןדית :'כןר

ליגטיןןברן, :'מ

בהיראריקתל':

ברהןםאריקתא':

 ) 1972 (לבןבשחןרשיר
רןנןאלקייםאשרהכןר':

מליגןברןרן, :'מ

בהיראריקתל:

ברהןםאריק :'תא

מורג'גאלצ(לום, ,ארנון'הוד'ת ,'כור ,"וקל,פהגרע'ןיי

EHUDIT ARNON ץ:. THE SEED AND THE SHELL', CHOR ' 

GAL MORAG ץ/: PHOTO 

109 
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 ) 1972 (קטעיtכשלושה
אורןהדהכור':

ראבאט :'מ

לדמןלאהתל':

 ) 1974 (רומנסה
ארנוןיהודיתכור':

שומאןרוברט :מ'

פולקעמיבת :תל'

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (וקליפהגרעיר
ארנוןיהודיתכור':

הובנס :'מ

רונןנועהתל':

טבצ'ניקקןתא':

 ) 1974 (הנקרעיtכ
אורןהדהכור':

תופיס :מ'

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (משוחחיtכשיח
אורןהדה :כור'

קילוןמשה :'מ

ישראליבלטבוטיקתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (רסיסיtכ
קושמאןפלורה :כור'

ירסבוי'ג :'מ

קושמאןפלורהתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (לזכרtכ
ארנוןיהודית :כור'

שנברג :'מ

בכתהוהאדמה ...קנטטה

) 1975 ( 
קושמאןפלורהכור':

וירלליגטי, :'מ

בנקריטהלרתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1975 (פוגה
אכמוןעופרהכור':

באךסבאסטיאןיוהאן :מ'

פולקעמיבת :תל'

ברהוסאריקתא':

 ) 1975 (ועפרכוכביtכמול
אברהמיגדעוןכור':

דביוסיקלוד :מ'

פולקעמיבת :תל'

ברהוסאריק :תא'

 ) 1975 (נהר
קושמאןפלורה :כור'

פלאקרוברטה :'מ

ישראליבלטבוטיקתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1975 (שנקרהראגה
קושמאןפלורה :כור'

סאטאלפורט, :'מ

קווארץברטהתל':

ברהוסאריקתא':



המצטרפיםהפרטים

) 1976 ( 

 ) 1977 (ספןת

הרהיסוגשרה :'כור

נסיייפט'הצ ,צרים ,ספאו :'מ

סוגיהרהשרה :'תל

לויויקימ :'תפ

ברהוםאריקתא':

אורוהדה :'לת

וםהבראריק :א'ת

אורוהדהכור:

קילוומשה :'מ

בנקריטהלר :תל'

ברהוםאריקתא':

 ) 1976 (חייםחןפן

אוסמויונת :כור'

פלישרציפי :'מ

פולקעמיבת :'תל

ברהוםאריק :'תא

 ) 1977 (אדג'ין
רונוםיאלקיאשרה :'כור

ברברלסמוא :'מ

ץקווארברטה :'תל

ברהוםאריק :'תא

 ) 1978 (חייםמים
סוגיהרהשרה :'כור

סוגיהרה :'מ

ארנוויהודיתלדמו,לאה :'תל

פרידמשה :'תא

 ) 1976 (ןריאציןתשלןש

רישריעקבכור':

שאווז :'מ

שריריעקבתל':

ברהוםאריקתא':

 ) 1977 (כחןלמעיין

שרירעקבי :'כור

סידייומיילס :'מ

צרעה-כנעו :'תל

ברהוםאריק :'תא

 ) 1978 (הזההלילהעם
סוקולובאנה :'כור

קופיטמומרק :'מ

קווארץברטה :'תל

ברהוםקיאר :'תא

 ) 1976 (התרחשןיןת

ארנוויהודית :'כור

פליישרציפי :מ'

 ) 1977 (שקיעה ...זריחה
היל-סאגאויו'ג :'כור

גריגוריאניתשירה :'מ

ל-סאגאויהיו'ג ,ץקווארברטה :'תל

 ) 1978 (כדןדים
ורדייאיר :כור'

מאהלר :'מ

קווארץברטה :'תל

ברהוםאריק :'תא

 ) 1976 (שירה
קושמאופלורה :כור'

אלבניתשירה :מ'

ברהוםאריקתא':

1 (משליםשהיחמ 978 ( 
ורדייאיר :'כור

כרמלדב :'מ

 ) 1977 (זכרןכןת

רמייו'גדיאו :'כור

באךסבאסטיאויוהאו :מ'

שיקורלליימ,רמייו'גדיאו :'תל

 ) 1978 (רןחהלכי

אלסקובסקיינעמ :'כור

פלוידפינק :'מ

קווארץברטה :'תל

ברהוםאריק :'תא

 ) 1977 (כפתןלים
קדםמשה :'כור

אבניצבי :'מ

רונונועה :'תל

ברהוםאריק :'תא

בןרשקןעלהרהןר

) 197 7 ( 

אורוהדה :'כור

קילוומשה :'מ

הרהיסוגשרה :'ורכ ,"ספותיי

'COUCHES', CHOR.: SARA SUGIHARA, PHOTO: LOWENTHAL & MIGDALE 
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לנירבועזצילום, ,ארברמי ,'כור ,וללפים

CARDGAME", CHOR.: RAMJ BE'ER, PHOTO: BOAZ LANJR " 

 ) 1979 (שבלבמכאןביןכ
ורדייאירכור':

גריגאדוארד :'מ

קווארץברטה :'תל

טבצ'ניקקו :'תא

מיכןרבסןלסןכטה

) 1978 ( 
קרביץמרטיו :'כור

אלבינוני :'מ

קרביץמרטיותל':

ברהוסאריק :'תא

ככספתיאליןאשר

) 1980 ( 
ורדייאירכור':

חנסטרא :'מ

קווארץברטה :'תל

טבצ'ניקקו :'תא

 ) 1979 (חפץלכלעת
אורוהדה :כור'

קופיטמומרק :'מ

קווארץברטה :תל'

ניק'טבצקותא':

 ) 1980 (עדריןכ
יקדלסקספיידר :'כור

וולברגבטי :'מ

קדלסקיספיידר :'תל

טבצ'ניקקותא':

 ) 1979 (בשלכת
אסקרדוו :'כור

ו'טאקומיצ :'מ

 .פלסקיליפה :'תל
טבצ'ניקקו :תפ'

ניק'טבצקו :'תא

 ) 1980 (מעגליןכ
שריריעקבכור':

קווארץברטה :'תל

קינ'טבצקו :תא'

היתרןכל ...שןקצלע

) 1979 ( 
רונואלקייסאשרהכור':

קילוומשה :'מ

קרמודני :'תל

טבצ'ניקקו :'תא

ל IIזשפיראייאי

YAJR SHAPJRA 

 ) 1979 (השלןשה
ארנוויהודית :כור'

קרמבדיטווילר, ,קבלץ' :מ'

ארנוויהודיתתל':

טבצ'ניקקותא':

 ) 1979 (הרקמה
ארנוויהודית :כור'

וילה-לובוס ,פולנק :'מ

 ) 1979 (יהןכתן

ורדייאיר :'כור

קילוומשה :מ'

קווארץברטהתל':

ניק'טבצקותא':
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 ) 1980 ( 1מסיפרטיטה
פרייגאל :'כור

באךסבאסטיאויוהאו :'מ

קווארץברטהפרי,יגאל :תל'

טבצ'ניקקותא':

 ) 1980 (להשכירדירה
אורוהדה :כור'

סו-סנסמוצרט, ,רספיגי :'מ

אורוהדה :'תל

ערדחיליק :'תפ

 ) 1980 (הזרןקיןכ
נגסרליטוהנסכור':

איטלקייסניספיזמו :'מ

נגסרליטוהנסתל':

טבצ'ניקקותא':

השקןעההקתדרלה

) 1980 ( 

קיליאויירי :'כור

דביוסיקלוד :'מ

קיליאויירי :'תל

טבצ'ניקקו :'תא

 ) 1981 (הלבןהמןןת
זיו-איילרותכור':

הרקדניסקולות :'מ

זיו-איילרותתל':

 ) 1981 (הדגמה
ארנוויהודיתכור':

הקשהכלי :'מ

 ) 1981 (ןחןלןתקןל

כהוזאבה :'כור

סביבתיתמוסיקההובהנס, :מ'

קווארץברטהתל':

פרידמשה :תא'

 ) 1981 (כזכריןכדימןייןכ
היל-סאגאויו'ג :כור'

גריגוריאניתשירה ,בטהובושניטקה, :'מ

קווארץברטה :'תל

מוניץציוובו :'תא

ז"ליריאלתמנה

TJMNA YERJEL 



 ) 1982 (ההריםכערות
מקולאךריקכור':

מצרפתעםשירי :'מ

קווארץברטהתל':

מוניץציוובותא':

 11-חלקאור
 ) 1982 (אבכיםשדה

טאקייקיי :'כור

טאקייקייתל':

טבצ'ניקקותא':

 ) 1982 (ברכות
כריסטינילסכור':

סטרווינסקיאיגור :'מ

דקקרקסותל':

טבצ'ניקקותא':

 ) 1982 (קוורטט
כריסטינילסכור':

שוסטקוביץ'דימיטרי :'מ

סכנקתיםתל':

טבצ'ניקקותא':

 ) 1982 (שלוכה
אורוהדהכור':

בריובוכרית,שירה :'מ

רוטנוריתתל':

הדרי,משהאורוהדהתפ':

ברהוםאריק :'תא

 ) 1982 (כיסאותוכשחק

אוקיליייריכור':

נורדהייםארנה :מ'

נובהוולטרתל':

נובהוולטרתפ':

קבורטיופתא':

 ) 1983 (צורות
שריריעקבכור':

מקליו :'מ

לוידניאלתל':

טבצ'ניקקותא':

 ) 1983 (סוכטיכה
באררמיכור':

חייםבופאול :'מ

רמיבארתל':

טבצ'ניקקו :תא'

 ) 1983 (כופים
ארנוויהודיתבאר,רמישריר,יעקבכור':

רייךוכינסלוס,הובהנס, :'מ

כהודוראליתל':

הדרימשה :'תפ

רוטמויעל :'תא

 ) 1983 (החשיכהסף
היל-סאגאוג'יוכור':

בטהובןוןלודוויג :'מ

היל-סאגאוג'יותל':

גלברדניסותא':

 ) 1984 (חללבוכותיךעל

גריוויקטוריהכור':

ברטוקבלה :'מ

כהואליצורתל':

גלברדניסותא':

 ) 1984 ( ...לוכחכים

קדלסקיספיידרכור':

טנגוקופקה,קריג,ספראו,מישטי, :'מ

קדלסקיספיידר :'תל

גלברדניסו :'תא

אבוקסיספנינהתל':

רוטמויעלתא':

 ) 1985 (לשיריםוכחולות
באררמיכור':

גרוניךשלמה :'מ

אבוקסיספנינהתל':

גלברדניסו :'תא

 ) 1984 (איורים

שריריעקבכור':

מקליוברטוו :'מ

שריריעקב :'תל

גלברדניסו :'תא

 ) 1985 (ככביאהציפור

דדליייו'גכור':
שומאורוברט :'מ

קווארץברטה :'תל

גלברדניסו :'תא

 ) 1984 (היההיה
אורוהדהכור':

מסורתייםתופים ,ויולדי :'מ

דור-כהואלי :'תל

גלברדניסו :'תא

' READMYH'PS ," ,'גבואודיציכוס,עזדאכי,דגיכוד

READ MY H'PS"" CHOR.: DAN'EL EZRALOW, PHOTO: URJ NEVO " 

העץסוסאלבאהוכוות

 ) 1984 (וכיכאל
באררמיכור':

מר-חייםיוסי :מ'

אבוקסיספנינה :'תל

הדרימשהבאר,רמי :'תפ

גלברדניסו :'תא

 ) 1986 (החיותקרכבל
באררמיכור':

סו-סנסקאמיל :'מ

גרינשפויהודית :'תל

גלברדניסותא':

 ) 1986 (אטאדוסלוס
באררמי :'כור

זהביעודד :'מ

שפנגנטלאורהתל':

הרץמיכאל :'תפ

גלברדניסותא':

 ) 1986 (בצפוןלוכטה
אקמאץכור':

שבדיהשלמצפונהעממית :'מ

שפנגנטלאורה :'תל

גלברדניסותא':

 ) 1984 (שחורחלב
נהריואוהד :'כור

סמדבקפול :'מ

קווארץברטה ,נהריואוהד :'תל

גלברדניסו :'תא

 ) 1984 (והזאבפטר

באררמי :'כור

פרוקופייבסרגיי :'מ

אבוקסיספנינה :'תל

הדריה,משבאררמי :'תפ

 ) 1986 (דוכדווכיםגלברדניסו :'תא
רביולינדהכור':

ברטוקבלה :'מ

גלברדויסנ :'תא

 ) 1985 (וכחולשליום
ברוסכריסטופר :'כור

הולסטגוסטב :'מ

 ) 1987 (עדןעציביןגלברדניסותא':
אורוהדהתל':

םייחבופאול :'מ

גלברדניסותא':

 ) 1985 (הוכרהצחוק
אורוהדה :'כור

גרפליבא,ךסבאסטיאויוהאו :'מ

קילוומשה
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 ) 1987 (האשוכשכן
אקמאץכור':

ואחריסגלאספיליפ :'מ

אאויאמהמריקו :'תל

גלברדניסו :'תא

 ) 1987 (לתזוכןרתוכדריד
באררמיכור':

בריטומיו'בנג :'מ

גרינשפויהודית :'תל

גלברדניסותא':

 ) 1987 (שחקיםציפןרי
מרקואיבוכור':

מנוחיוויהודישנקרראבי :'מ

גומבריהודיתתל':

גלברדניסותא':

 ) 1987 (חןרגוכטען
דרורליאתבו-גל,ניר :'כור

מרטנסוויס :'מ

פרלמוטרצפרהתל':

גלברדניסותא':

קןנצרטנטייםוכחןלןת

) 1988 ( 
באררמיכור':

סטרווינסקיאיגור :'מ

אריבויוסיתל':

גלברדניסותא':

 ) 1988 (יריאל
היל-סאגאוג'יוכור':

פארטארבו :'מ

קווארץברטהתל':

גלברדניסותא':

 ) 1988 (בןרה

היל-סאגאוג'יוכור':
מוצרטאמדאוסוולפגאנג :'מ

קווארץברטהתל':

גלברדניסותא':

 ) 1988 (קרןסלה
אלסקובסקינ.שחזור:קראוס,גרטרודכור':

סטרווינסקיאיגור :'מ

קווארץברטהקול,שריתתל':

גלברדניסותא':

רכהאבןוכתןדנשים

) 1988 ( 
אסוליוענתכור':

דרלינגד.מרטנס,וויס :'מ

זילברמוצביהאסוליו,ענתתל':

גלברדניסו :'תא

 ) 1989 (הוכשיכהכןח

אייל-זיורותכור':

קדישזוורפי :'מ

לוירקפתתל':

גלברדניסותא':

ןהקסוכיםהקןסםשןליית

) 1989 ( 
באררמיכור':

קולאז'דיוקא,פול :'מ

גרינשפויהודיתתל':

גלברדניסותא':
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 ) 1989 ( ' 89וכילןאיםיןוכן
באררמיכור':

קולאז'בא,ןסבאסטיאויוהאו :'מ

רודדאפרת :'תל

באררמי :'תפ

באררמי :'תא

 ) 1989 (סןןאטן

אקמאץ :'כור

זמננובתמוסיקה ,'קולאז :'מ

אקמאץ :'תל

גלברדניסואק,מאץתא':

 ) 1990היןצר(חזןן
קראוסגרטרוד :'כור

שוברט :'מ

אלסקובסקינעמישחזור:

 ) 1990 (סןפה

אבידואלוו :'כור

ק'יאנצ :'מ

נבואוריצולום; ,באררמי :.כזר ,"חצותיי

'MINUIT", CHOR.: RAMI8E'ER, PHOTO: URI NEVO 

 ) 1990 (קלפים
באררמי :כור'

סטרווינסקיאיגור :'מ

גרינשפויהודיתתל':

גלברדניסו :'תא

 ) 1990 (תזזית
באררמיכור':

אדאמסג'וו :'מ

באררמי :'תל

באררמי :'תפ

באררמי :'תא

צןוכחיםאכןהעצים

 ) 1991 (עלאל
קושמאופלורהכור':

בריטובנג'מיועס,שירי :'מ

וארץוקברטהתל':

 ) 1991 (אשהאיש
איבגיאוריכור':

איישומרק :'מ

איבגיאוריתל':

 ) 1991 (אוכיתיזוכן
באררמיכור':

קולאז'-קלודאלכסמן:

שפנגנטלאורהתל':

באררמי :'תפ

גלברדוניסובאררמיתא':

 ) 1991 (שידןד
רוסותמרה :'כור

סמטנה :'מ

 ) 1992 (שחןריםוכלאכים
באררמי :'כור

 'קולאזקלו,דאלכסזהבי,עודד :'מ

רודדואפרתבאררמי :'תל

באררמיתפ':

באררמי :תא'

 ) 1992 (עןבדןתנשים

לינקהסוזנה :'כור

פנדרצקי :'מ

גלברדניסותא':

 ) 1992 (אחים
פרנקלזיוכור':

פארטארבו :'מ

גלברדניסותא/:

 ) 1992 (חלןםכנפי
באררמיכור':

ברברסמואל :'מ

באררמיתל':

באררמיתפ':

באררמיתא':

 ) 1992 (חצןת
באררמיכור/:

באררמיתל':

באררמי :תפ'

באררמי :'תא

) 1992 ( RE.AD M:Y HIPS 
עזראלודניכור':

קולומביירמיכאל :'מ

 ) 1993 (ערןוכהעיר

באררמיכור':

קולאז'-קלודאלכס :'מ

רודדואפרתבאררמי :'תל

באררמיתפ':

רמיבארתא':

 ) 1993 (וכדןוכהחזןת
ענברמרתה :'כור

מאוריציוסוובר,אברהרד :מ'

גלברדניסו :'תא

 ) 1993 (הכסףאשכןלית
פרנקלזיוכור':

ברייטישראל :'מ
רודדאפרתתל/:

גלברדניסותא':



 ) 1993 (טוביסעסקיס
אוברזנקגדעווכורו:

קולאזומו:

גלברדניסותאו:

 ) 1993 (קשריס
אורוהדהכורו:

שוסטקוביץודימיטרימו:

רודדאפרתתלו:

גלברדניסותאו:

 ) 1993 (כוכביסאבק
קולבואמירכורו:

קאונטמוצרטוגלאסופיליפמו:

רודדואפרתקולבואמירתלו:

קולבואמירתפו:

גלברדניסותאו:

 ) 1994 (לילהחלונות
וויסמוגוווכורו:

פלדמומורטוומו:

רודדאפרתתלו:

גלברדניסו :ותא

 ) 1994 (השקטתחילת
באררמיכורו:

מאנדוליניריקרדומו:

באררמיתלו:

רמיבארתפו:

רמיבאר :תאו

 ) 1994 (דבריסזכרון
באררמיכורו:

קולאזו-קלודאלכסמו:

רודדואפרתחצבנילילדתלו:

באררמיתפו:

באררמיתאו:

 ) 1995 (מקומשהו
באררמיכורו:

קולאזו-קלודאלכסמו:

רודדואפרתחצבנילילדתלו:

באררמיתפו:

באררמיתאו:

 ) 1995 (קרי-עה
קייזראביכורו:

מרטיואווזלברמרקופורטיסרמימו:

 .רודדואפרתקייזראביתלו:
רוספיליפתאו:

 ) 1996 (זיהוימסדר
איבגיאוריכורו:

חצבנילילד :תלו

איבגיאוריתפו:

רווחיוסיתאו:

 ) 1996 (בדידות
גורליצויגונטרכורו:

קולאזו-קלודאלכסמו:

רודדאפרתתלו:

גורליצויגונטרתפו:

רווחיוסיתאו:

היוסשלהשעותבאחת

 ) 1996 (הלילהשלאו
באררמיכורו:

קולאזומו:

רודדואפרתבאררמיו:תל

באררמיתפו:

באררמי :תאו

הרקדכיםרשימת

הלהקהחברישהין

הקמתהמאז

סולימניתמר

ל l1זשנקרנאוה

גינוסרשולה

פרוחנקה

הלמושרה

אפרייסרחל

רותסאלכס

זהבישלמה

הרריעודד

רוביומרגלית

ז"לשפיראיאיר

לייטנררות

לבחיה

עפרונימיכל

גלעדשאול

סיטווסוזי

ליבניאפרת

לויומייק

רונונועה

עופרמרי

בליץשרה

ריינפלדמרתה

הרץמרייס

אוסמויונת

זגהשלמה

גרמניה-שיינקסיגוו

דנוורונית

ל l1זיריאלתמנה

דגוענת

פרנקלאיריס

סורצקיחגי

פלגנעס

חרוביגילי

ליבנהעינת

ליפמושרה

רוטמויעל

פסטמוארי

גירוואסתי

כהובעז

אסוליוענת

ליבניאסנת

ישיברראובו

ארנוונגה

עשתענת

אורואסנת

מניקובדלית

פרירחלי

וגנראלה

פלחאלי

ליבנהרוני

גפנינעמה

סבוראיעמי

מעודדאורית

אריאלירו

ליבניאביטל

פרנקלזיו

ארה"ב-גויקובסקריג

היימסליאת

הב-רווענבר

הונגריה-מוריץתומס

ארה"ב-היינרידסקוט

יעקובינימה

וסולנגעידית

צוכיה-ויסדהאיגור

קנדה-טרוטיהאריק

חממיגלית

ורדימוויסמיו

כיהוצ-פילהראדק

לויקרו

שניעדי

גונושלי

נחוסאייל

מורקוסרביאע

דקלרס

אכשירקדכים

כיןםהלהקה

באררמי

דגוזכרי

גמבוניצה

כהועינב

פסטמוכהוסיווו

שפיראיעקב

אלישיביעל

זוקמויעל

שרוומיכל

איבגיאורי

הולנד-דורנבוסליוואנג

דובדבנימיכל

דנמרק-רוזנצוויגארי

פוליו-פרשפלוביץיאצק

אוסטריה-יוגרוליצגונטר

גרמניה-זאבלאירינה

שירצקיחגית

קורקיולימור

טמירשי

בריטניה-קורימרטיו

ורווריקי

מכהלים

אדמיכיסטרטיביים

המחןללהקתשל

הקיבןצית

 ) 1972-1970 (ליומיכה
 ) 1981-1973 (לויומייק

 ) 1989-1981 (כהוירוחס
 rr ) 1989- (רודולףדו
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Dancers of the 
970 .... pany since וncO 

Tamar SUlimani, Na'ava Shenkar, Shula 
Genossar, Hanka Poran, Sara Helman, Rachel 
Efraim, Alex Rotem, Shelomo Zahavi, Oded 
Harari, Margalit Rubin, Yair Shapira, Ruth 

, Leitner, Haya Lev, Michal Efroni, Efrat Livni 
Mike Levine, Noa Ronen, Marry Ofer, Sara 
Blitz, Martha Reifeld, Miriam Hertz, Yonat 
Osman, Shelomo Zaga, Siegun Schenk, Ronit 

, Danon, Timna Yeriel, Anat Dagan, Iris Frenkel 
, Haggai Suratzki, Noam Peleg, Gili Haruvi 

Einat Livne, Sara Lipman, Yael Rottman, Ari 

, Fastman, Esti Geron, Boaz Cohen, Anat Assulin 
, Osnat Livni, Reuven Bar-Yishai, Noga Arnon 

Anat Eshet, Osnat Oren, Dalit Manikov, Racheli 
, i, Ela Wagner, Eli Fallach, Roni Livne חPe 

Na'ama Gafni, Ami Savorai, Orit Meoded, Ran 
, Arieli, Avital Livne, Ziv Frenkel , Craig Jacobs 

, Liat Heims, Inbar Hav-Ron, Tamas Moritz 
, Scott Heinrich, Nima Ya'akobi, Idit Solange 

, Igor Vejsada, Eric Trottier, Galit Hamami 
Jasmin Vardimon, Radek Fiala, Keren Levi, Adi 
Shani, Shelley Gonen, Eyal Nachum, Rabi'a 

Murkus, Ram Dekel 

Dancers of the 
996 .... pany in וncO 

Rami Be'er, Zichri Dagan, Nitza Gambo, Einav 
, Cohen, Sivan Cohen-Fastman, Ya'akov Shapira 

, Yael Elyashiv, Yael Zukman, Michal Sharon 

Uri Ivgi, Angeline Doornbus (Holland), Michal 
Duvdevani, Ari Rozenzweig (Denmark), Jacek 
Phrybylowicz (Poland), Gunther Gorlitch 

any), Chagit nחAustria), Irene Zabel (Ge ( 

Shiratzki, Limor Korkin, Shai Tamir, Martin 
. y (England), Ricki Varon חCO 

inistrative וnAd 
Managers of the KCDC 

Micha Lynn (1970 - 1972) 

Mike Levine (1973 - 1981) 
Yerucham Cohen (1981 - 1989) 
Dan Rudolf (1989 - ) 

& 
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Knots (1993) 
chor.: Hedda Oren 
m.: Shostakovitch 
c.: Efrat Roded 
1.: Nissan Gelbard 

Stardust (1993) 
chor.: Amir Kolben 
m.: Galss, Mozart et al 
s.: Amir Kolben 
c.: Amir Kolben, Efrat Roded 
1.: Nissan Gelbard 

Night VVindovvs 
(1994) 
chor.: John Weisman 
m.: Morton Feldman 
c.: Efrat Roded 
1.: Nissan Gelbard 

Beginning of Silence 
(1994) 
chor.: Rami Be'er 

m.: Ricardo Mandolini 
c., s. & 1.: Rami Be'er 

) 1994 ( oire זרrAide Me 
chor.: Rami Be'er 

collage m.: 
s, & 1.: Rami Be'elo 

Lilach Hatzbani c.: 

) 995 1 ( eplace זרrSO 
chor.: Rami Be'er 

collage mo: 
s. & 1.:Rami Be'er 

Efrat Roded, Rami Be'er c.: 

Kri-ah (1995) 
chor.: Avi Kaizer 

m.: Rami Fortis et al 
c.: Avi Kaizer, Efrat Roded 
1.: Phylis Ross 

Identification Parade 
(1996) 
chor. : Uri Ivgi 
s.: Uri Ivgi 
c.: Lilach Hatzbani 
1.: Yossi Revach 

Solitude (1996) 
chor: Gunther Gorlitch 
m.: col1age 

s.: Gunther Gorlitch 
c.: Efrat Roded 
1.: Yossi Revach 

VVhen Most I VVink 
(1996) 
ChOlO.: Rami Be'er 

m.: collage 
s. & 1.: Rami Be'er 

C.: Efrat Roded, Rami Be'er 

) 1991 ( an זרrMan - VVo 
chor.: Uri Ivgi 

Mark Eishen m. : 
Uri Ivgi c.: 

Shidduch (1991) 
chor.: Tamara Ruosso 
m. : Smetana 

Angeles Negros 
(1992) 
chor. : Rami Be'er 

m. : Oded Zehavi, collage 
s.: Rami Be'er 
C.: Efrat Roded, Rami Be'er 
1.: Rami Be'er 

Fraeunballett (1992) 
chor.: Susanne Linke 
m.: Pendrecki 
1.: Nissan Gelbard 

Fratres (1992) 
chor.: Ziv Frenkel 
m. : Arvo Part 

1.: Nissan Gelbard 

 rVVing'd Dreaזר ) 1992 (
:. chor Rami Be'er 

Barber m.: 
s., c. & 1.: Rami Be'er 

Minuit (1992) 
chor.: Rami Be'er 

m.: Christian 
s., c. & 1.: Rami Be'er 

Read My Hips (1992) 
chor.: Daniel Ezralow 
m.: Michael Colombier 

Naked Tovvn (1993) 
chor.: Rami Be'er 

m. : collage 
s. & 1.:Rami Be'er 
C.: Efrat Roded, Rami Be'er 

age זרraginary I זרrI 
) 1993 ( 

chor.: Martha Inbar 
Eberhard Weber, Mauritius m. : 
Nissan Gelbard 1.: 

Silver Grapefruit 
(1993) 
chor.: Ziv Frenkel 
m.: Israel Breit 
C.: Efrat Roded 
1.: Nissan Gelbard 

Good Business 
(1993) 
chor.: Gideon Oberzanek 
m.: collage 
1.: Nissan Gelbard 



Gravity (1989) 
chor.: Ruth Ziv-Eyal 
m.: Raffi Kadishson 
c.: Rakeget Levi 
1.: Nissan Gelbard 

Sorcerer's Apprentice 
(1989) 
chor. : Rami Be'er 
m.: Paul Dukas, collage 
c.: Yehudit Greenspan 
1.: Nissan Gelbard 

Reservist's Oiary '89 
(1989) 
chor.: Rami Be'er 
m.: Bach, collage 
S.: Rami Be'er 
c.: Efrat Roded 
1.: Rami Be'er 

Sovveto (1989) 
chor.: Mats Ek 
m.: collage 
c.: Mats Ek 
1.: Mats Ek, Nissan Gelbard 

 rThe Poet's Oreaזו
) 1990 ( 

chor.: Gertrud Kraus 
) reconstruction: Naomi Aleskovsky ( 

Schubert m.: 
s. & c.: Anatol Gurevitch 

 rStorזו ) 1990 (
chor.: Alon Avidan 

Janacek m. : 

) 1990 ( e זוrCardga 
chor.: Rami Be'er 

Stravinsky m: 
Yehudit Greenspan c. : 
Nissan Gelbard 1.: 

ShakerLoops(1990) 
chor. : Rami Be'er 
m.: John Adams 
s & c.: Rami Be'er 
1.: Rami Be'er 

The Trees They 00 
Grovv High (1991) 
chor.: Flora Cushman 
m.: Britten, folk songs 
c.: Berta Kwartz 

) 1991 ( e זוrReal Ti 
chor.: Rami Be'er 

collage m. : 
Ora Spangental c.: 
Rami Be'er S.: 

Rami Be'er, Nissan Gelbard 1.: 

באררמיכור', ,"הל,להשלאוה'וסשלהשעותבאחדיי

נבואורי~'לוס, ,שרו(ומיכלש'ר~ק'חג'תרקדניות,

1 WINK". CHOR.: RAMI8E'ER זWHEN MOS " 

ZKI AND MICHAL SHARON זSHIRA זDANCERS: CHAGI 

O: URI NEVO זPHO 
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Veriel (1988) 
chor.: Gene Hill-Sagan 
m.: Arvo Part 
c.: Berta Kwartz 
1.: Nissan Gelbard 

Guide to the 
) 987 1 ( rchestra. כc

chor.: Rami Be'er 
Britten m. : 
Yehudit Greenspan c.: 
Nissan Gelbard 1.: 

Bourree (1988) 
chor.: Gene Hill-Sagan 
m.: Mozart 

Birds of Hea.ven 
(1987) 
chor. : Ivan Marko 
m.: Ravi Shankar, Yehudi Menuhin 
c.: Yehudit Gombard 

Berta Kwartz 
Nissan Gelbard 

c.: 
1.: 

Nissan Gelbard 
Ca.rousel (1988) 
chor.: Gertrud Kraus 
reconstruction: Naomi Aleskovsky 
m.: Stravinsky 

Unusua.1 Ca.rgo 
(1987) 
chor: Nir Ben-Gal, Liat Dror 
m.: Wim Mertems 
c.: Zafrira Perlmutter 
1.: Nissan Gelbard 

Sarit Kol, Berta Kwartz 
(Anatol Gurevitch) 
Nissan Gelbard 

c.: 

1.: 

\Nornen frorn a. Soft 
Rock (1988) 
chor.: Anat Assulin 
m.: Wim Mertens 
c.: AnatAssulin, Zevia Silberman 
1.: Nissan Gelbard 

Da.nces Concerta.ntes 
(1988) 
chor.: Rami Be'er 
m.: Stravinsky 
c.: Yossi Ben Ari 
1.: Nissan Gelbard 
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1.: 

Peter a.nd the \Nolf 
(1984) 
chor.: Rami Be'er 
m.: Prokoffiev 
s.: Moshe Hadri, Rami Be'er 
c.: Penina Abuksis 
1.: Nissan Gelbard 

Da.ncing Da.y (1985) 
chor.: Christopher Bruce 
m.: Gustav Holst 
1.: Nissan Ge1bard 

Bitter La.ughter (1985) 
chor.: Hedda Oren 
m.: Moshe Kilon, Bach et al 
c.: PeninaAbuksis 
1.: Yael Rottman 

Da.nces to Songs 
(1985) 
chor.: Rami Be'er 
m.: Shelomo Gronich 
c.: Penina Abuksis 
1.: Nissan Gelbard 

The Bird a.s a. Prophet 
(1985) 
chor.: Jane Dudley 
m.: Schumann 
c.: Berta Kwartz 
1.: Nissan Gelbard 

Ca.rniva.1 of the 
Anirna.ls (1986) 
chor.: Rami Be'er 
m.: Saint-Saens 
c.: Yehudit Greenspan 
1.: Nissan Gelbard 

Los Ata.dos (1986) 
chor. : Rami Be'er 
m.: Oded Zehavi 
s.: Michae1 Hertz 
c.: Ora Spangenthal 
1.: Nissan Gelbard 

Dovvn North (1986) 
chor.: Matz Ek 
m.: Swedish folk music 
c.: Ora Spangenthal 
1. : Nissan Gelbard 

Tvvilight (1986) 
chor.: Linda Rabin 
m.: Bartok 
1.: Nissan Gelbard 

Arnong the Trees of 
Eden (1987) 
chor.: Hedda Oren 
m.: Paul Ben Haim 
1.: Nissan Gelbard 

Firepla.ce (1987) 
chor.: Matz Ek 
m.: Glass et a1 
1.: Nissan Gelbard 



Landscapes of Israel 
) 1983 ( 

, chor.: Ya'akov Sharir, Rami Be'er 
Yehudit Arnon 

 :.Hovhannes, Reich et a mו
Moshe Hadari s.: 

i Dor-Cohen וE c. : 
Rottman וYae :.ו 

Edge of Darkness 
) 1983 ( 

Sagan וו-chor.: Gene Hi 
Beethoven m.: 

Sagan -ווGene Hi c.: 
bard וNissan Ge :.ו

Hovv Are the Mighty 
) 1984 ( Fallen 

chor.: Victoria Green 
Bartok m. : 

i Dor-Cohen וE c.: 
bard וNissan Ge :.ו

VVaiting For ___ (1984) 
sky וSpider Kade :. chor 

age ווco :. m 
sky וSpider Kade :. c 

bard וNissan Ge :.ו

) 1984 ( Sketches 
chor. : Ya'akov Sharir 

ean וBurtom Mac m.: 
Ya'akov Sharir c.: 

bard וNissan Ge :.ו

e ודוnce Upon a Ti כc

) 1984 ( 
chor.: Hedda Oren 

di, percussion instruments וViva m.: 
i Dor-Cohen וE c.: 

bard וNissan Ge :.ו 

es to ודוDeath CO 
Rockinghorse 

) 1984 ( Michael 
chor.: Rami Be'er 

Yossi Marchaim m.: 
Moshe Hadari, Rami Be'er s.: 
Penina Abuksis c.: 

bard וNissan Ge :.ו

) 1984 ( Black Milk 
chor.: Ohad Naharin 

Smadback וPau m. : 
Ohad Naharin, Berta Kwartz c.: 

bard וNissan Ge :.ו 

ומעוה:

כבואוריצילום ,ולילבואמיר :'כורכוכביס",אבקיי

"STARDUST", CHOR.: AMIR KOLBEN, PHOTO: URI NEVO 

 :ומטה

II הזבגהיכהצו;ווס: /באררמיכור':דברים",זכרוו

''AIDE MEMOIRE", CHOR. : RAMI BE'ER, PHOTO: HILA BEGA 
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Light Part 11 -
Stonefield (1982) 
chor.: Kei Takei 
c.: Kei Takei 
1.: Ken Tabatchnik 

La Cathedrale 
engloutie (1980) 
chor.: Jiri Kylian 
m.: Debussy 
c.: J. Kylian 

Jonathan (1 979) 
chor. : Yair Vardi 
m.: Moshe Kilon 
c.: Berta Kwartz 

1.: Ken Tabatchnik 
Ken Tabatchnik 1.: 

Greetings (1982) 
chol·.: Nils Christe 
m.: Stravinsky 
c.: Kesso Dekker 
1.: Ken Tabatchnik 

) 1980 ( The Drifters 
chor.: Hans Tuel·lings 

Italian tunes m.: 
Hans Tuerlings c.: 

ik ךKen Tabatchl 1.: 

Heartache (1979) 
chor.: Yair Vardi 
m.: EdvaJ·d GI·ieg 

c.: Berta Kwartz 

1.: Ken Tabatchnik 

Ouartet (1982) 
chor.: Nils Christe 
m.: Shostakovitch 

Death in VVhite (1981) 
chor.: Ruth Ziv-Eyal 
m.: dancers' voices 

c.: Ruth Ziv-Eyal 

ne I Desi re כcThe 
) 1980 ( 

chor.: Yair Vardi 
Ginastera m.: 
Berta Kwartz c.: 
Ken Tabatchnik 1.: 

Tom Scheuk 
Ken Tabatchnik 

c.: 

1.: 

The Govvn (1982) 
chol·.: Hedda Ol·en 
m.: Berio, Bulgarian songs 

s.: Moshe Hadari, Hedda Oren 

) 1981 ( onstration דרrDe 
chor.: Yehudit Arnon 

percussion instruments m.: 
Herd (1980) 
chor.: Spider Kadelsky 
m.: Betty Wallberg 

Nurit Rott 
ArikBarhum 

Sound and Sands 
(1981 ) 
ChOl·.: Ze'eva Cohen 

m. : Hovhannes, recorded sounds 
c.: Berta Kwal·tz 

1.: Moshe Fried 

Circles (1980) 
chor.: Yaakov Sharir 
c.: Berta Kwartz 
1.: Ken Tabatchnik 

Spider Kadelsky 
Ken Tabatchnik 

c.: 

1. : 
c.: 

1.: 

) 1982 ( e דרrStoolga 
chor.: Jiri Kylian 

Arne Nordheim m.: 

c. & s.: Walter Nobbe 
Joop Cabort 1.: ages דרrChosen I 

) 1981 ( 
ChOl·.: Gene Hill-Sagan 

Schnittke, Beethoven et al m.: 

Partita No_ 1 (1980) 
ChOl·. : Igal Perry 

m.: Bach 

Shapes (1983) 
chor.: Yaakov Sharir 

m.: Burton Maclean 
c.: Daniel Levi 

1.: Ken Tabatchnik 

Berta K wartz 
Ben-Zion Munitz 

Y. Perry, B. Kwal·tz 

Ken Tabatchnik 
c.: 
1.: 

c.: 
1.: 

) 1983 ( Sonatina 
i Be'er anו chor. : R 

Paul Ben Haim m.: 
Rami Be'er c.: 

Ken Tabachnik 1.: 

Girls of the Hills 
(1982) 
chor.: Rick McCullough 
m.: French folk songs 
c. Berta K wartz 

1.: Ben-Zion Munitz 

ent to Rent דרrApart 
) 1980 ( 

chor.: Hedda Oren 
Respighi, Mozart, Saint-Saens m.: 

Hedda Oren c.: 

Ken Tabatchnik 1.: 
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Sona.ta. in G Minor 
(1978) 
chor.: Martin Kravitz 
m.: Albinoni 
c.: M. Kravitz 
1.: Arik Barhum\ 

c.: D. Germaine, Mili Shikiral 
1.: Arik Barhum 

Song (1976) 
chor.: Flora Cushman 
m.: Albanian Folk Song 
1.: Arik Barhum Reflections on a. 

Broken Line (1977) 
chor.: Hedda Oren 
m.: Moshe Kilon 

Tvvists (1977) 

1.: 

chor.: MosheKedem 
m.: ZviAvni 
c.: Noa Ronen 

1.: Arik Barhum 

e for Every זרrA Ti 
) 1979 ( Purpose 

chor.: Hedda Oren 
Mark Kopitman m.: 

Hedda Oren 
Arik Barhum 

c.: 

Berta Kwartz 
Ken Tabatchnik 

c.: 

Living VVa.ter (1978) 
chor.: Sara Sugihara 
m.: S. Sugihara 

Couches (1977) 

In the Fa.11 (1979) 
chor.: Don Ascker 
m.: Takomichio 
c.: L. Plaski 
s & 1.: Ken Tabatchnik 

Lea Ladman, Yehudit Arnon 

Moshe Fried 
c.: 
1. : 

chor.: Sara Sugihara 

m.: collage 
c.: Sara Sugihara 
s.: Mike Levine 

1.: Al·ik Barhum 

1.: 

VVa.nderers (1978) 
chor.: Yair Vardi 
m.: Gustav Mahler Ada.gio (1977) 

Triplets Trip (1979) 
chor.: Oshra Elkayam 

m.: Moshe Kilon 
c.: Dani Kerman 
1. : Ken Tabatchnik 

Berta K wartz 
ArikBarhum 

c.: 

1.: 

chor.: Oshra Elkayam 
m.: Samuel Barber 

c.: Berta K wal·tz 

1.: Arik Barhum VVith This Night 
(1978) 
chor.: Anna Sokolow 

m.: Mark Kopitman 
Three Men (1979) 
chor.: Yehudit Arnon 
m.: Kabelac, Crumb et al. 

Berta Kwartz 
Arik Barhum 

c.: 

Kind of Blue (1977) 
chor.: Yaakov Sharir 

m.: Miles Davies 
1.: Arik Barhum 1.: 

Yehudit Arnon 
Ken Tabatchnik 

c.: 
1.: 

Five Fa.bles (1 978) 
chor.: Yair Vardi 
m.: Dov Carmel 

broidery זרrThe E 
) 1979 ( 

chor.: Yehudit Arnon 
Poulenc, Villa Lobos m.: 

Moods (1978) 
chor.: Naomi Aleskovsky 

m.: Pink Floyd 

Sunrise ___ Sunset 
(1977) 
chor.: Gene Hill-Sagan 
m.: Gregorian chants 
c.: Berta Kwartz, G.Hill-Sagan 

Berta Kwartz 
Ken Tabatchnik 

c.: 
1.: 

Berta K wartz 

ArikBarhum 
c.: 

) 1977 ( bering זרre זרrRe 
chor.: Diana Germaine 

Bach m.: 1.: 
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1970-1996 

Heller 

Arik Barhum 

Fugue (1975) 
chor.: Ofra Achmon 

m.: Bach 
Bat-Ami Pollack 

ArikBarhum 

Betvveen Earth and 
Sky (1975) 
chor.: Gideon Avrahami 

m.: Debussy 

c.: Bat-Ami Pollack 

ArikBarhum 

River (1975) 
chor.: Flora Cushman 

m.: Roberta Flack 

c.: Israel Ballet Boutique 

1.: Arik Barhum 

Ragga Shankara 
(1975) 
chor.: Flora Cushman 

m. : Satie, Alford 

c.: Berta K wartz 

1.: Arik Barhum 

Linear Reflection 
(1976) 
chor.: Hedda Oren 

m.: Moshe Kilon 

c.: HeddaOren 

1.: Arik Barhum 

Handful of Life (1976) 
chor.: Yonat Osman 

m.: Tzippi Fleischer 
c.: Bat-Ami Pollack 

Arik Barhum 

Three Variations 
(1976) 
chor.: Yaakov Sharir 

m.: Chavez 

c.: Yaakov Sharir 

1.: Arik Barhum 

Events (1 976) 
chor.: YehuditArnon 
m.: Tzippi Fleischer 
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c.: Arik Bahir 

ArikBarhum 1.: 

c.: 
1.: 

Song in Black and 
VVh ite (1 972) 
chor.: Oshra Elkayam 
m.: Brubeck, Mulligan 

Arik Bahir 

Arik Bal'hum 

Three Pieces (1972) 
chor.: Hedda Oren 

m.: Rabat 
c.: Lea Ladman 

1.: 

Rornance (1974) 
chor.: Yehudit Arnon 

m. : Schumann 

c.: Bat-Ami Pollack 

1.: Arik Barhum 

The Seed and the 
Shell (1974) 
chor.: YehuditArnon 
m.: Hovhannes 

c.: Noa Ronen 

1.: Ken Tabatchnik 

) 1974 ( nes כcThe Torn 
chor.: Hedda Oren 

Drums m.: 

Arik Barhum 1.: 

VValkie-Talkie (1974) 
chor.: Hedda Oren 
m.: Moshe Kilon 

Israel Ballet Boutique 
Arik Barhum 

1.: 
Shreds (1974) 
chor.: Flora Cushman 

m.: Gearsboy 

Flora Cushman 

Arik Barhum 

In Mernorial (1974) 
chor.: YehuditArnon 

m.: Schonberg 

Cantata ___ and the 
Earth VVept (1975) 
chor.: Flora Cushman 

m.: Ligetti, Virol 

c.: 

1.: 
People (1970) 
chor.: Noa Shapira 

m.: Ethnic 

Bird (1970) 
chor.: Oshara Elkayam 

m.: P. Mempo 
c.: 

1.: Drearn (1 970) 
chor.: Hedda Oren 

m.: Electronic poem 

Inspired by a Dravving 
by Paul Klee (1970) 
chor.: Oshra Elkayam 

m.: Bartok etc. 

) 1970 ( n the VVay כc

ChOl·.: Hermona Lynn 

Kabelac m.: 

Mediterranean (1970) 
chor.: Oshra Elkayam 

m. : Greek Folk Song 

Coven of VVitches 
(1970) 
chor. : Oshra Elkayam 

m.: Ravel 

Roda Reilinger 

Ruhama Hason 

c.: 

s.: 

Sun, Sand and Sea 
(1971 ) 
chor.: Hermona Lynn 
m.: Bach (adaptation) 

c.: 

1.: Nice to Knovv (1971) 
chor.: Hedda Oren 

m.: Ravel 

Hedda Oren 

Arik Barhum 

c.: 

1.: 
c.: 

1.: Pictures at an 
Exhibition (1971) 
chor.: Yehudit Arnon 

m. : Mussorgski 

s.: Arieh Flatau 

1.: ArikBarhum 

Episodes (1 972) 
chor.: YehuditArnon 

m.: Webern, Ligetti 



- dancers who are not kibbutz members, to 
perform its popular dances for young audiences 
in schools and remote auditoriums in the 
mornings. 

Not so many years ago hired work was a bone 
tention in the kibbutzim. Today it has ךof cOI 

become common practice in lnost. This doubtful 
achievement has made it possible for the 

" Kibbutz Dance Company to hold "open 
auditions in Israel and abroad for talented 
dancers to supplement the often insufficient 
number of kibbutz youngsters wishing to 
become professional dancers. Several of the 
foreign dancers currently employed were 
impressed by performances of the company they 
had seen abroad. Some have become important 
members of the company and some have even 

. formed family ties in Israel 

Yehudit Arnon is aware of the problems that a 
hired work contingent may give rise to and 

keeps it at a constant 25 percent or less. Without 
its kibbutz base the KCDC would become just 
another modern dance company. It would no 
longer be the very special artistic endeavour 
which attracts illustrious choreographers from 
all over the world and talented dancers from 

 .Israel and abroadם

"fN REAL TfME" 

CHOR.: RAMf BE'ER 

quarter of a century of its existence. Its 
performance maintains a quality of dedication 
and identification with the works performed, 
without the one-up-manship and cutthroat 
competition so often felt in other companies. 

The kibbutz movement (comprising 230 
kibbutzim) is going through an existential crisis. 
Most kibbutzim have changed many of the basic 
rules of collective life and abandoned 

collectivist principles by privatizing services 
such as welfare, education and health. Some are 
even contemplating differential wages for 
members, a step which might well destroy the 

very basis of kibbutz life. This ideological and 
economic upheaval has of course influenced the 
dance company. Officially it "belongs" to the 
Federation of Kibbutzim ("Brit Hatnu'ah 
Hakibbutzit"), but diminishing funds and a 

tendency to minimize the influence and 
responsibility of the central organs of the 
federation and let each kibbutz and even each 
member fend for themselves (even as regards art 
and culture) al'e endangering the central artistic 

institutions of the kibbutz movement, such as 
the chamber orchestra, theatre group, gallery 

and the dance company. 

The financial situation of the KCDC is relatively 
better than that of the other artistic kibbutz 
projects, as it has so far enjoyed substantial 
governmental support. However, this may 
shortly be cut by the newly appointed 
(orthodox) Minister of Education and Culture. 
The Kibbutz Company has been trying to ease 

the work load of its perfol-mers with hired work 

choreographer/s, and it is difficult to find just 
the right blend of works by great contemporary 
creators and the resident choreographel·. The 
KCDC is very fortunate in having raised a 
brilliant choreographer of its own, namely Rami 
Be'er, who was born and bred in Ga'aton and has 
developed into an internationally acknowledged 

talent in the field. 

Be'er has always been interested in social issues 
and his full-Iength works to date have dealt with 

such prickJy subjects as the Palestinian uprising 
(the Intifada), kibbutz education, the modern 
megapolis and memories of Holocaust survivors 
(his own parents included). However, he has 
never stooped to an "ideological" or 
propagandistic style. He has achieved his goals 
by artistic means alone and has developed a 
style which includes not only movement but 
architecture and scenery, mainly ramps, 

scaffolding and podia, which lend his 
choreography a three-dimensional aspect 

seldom to be found in other works. His work is 
musically sensitive and usually the sound he 
uses is made up of segments rather than whole 

compositions or musical pieces. His forte is the 
duet, while the rest of the movement is often 
meaningful only in the context of the work and 

in the space created by his sets. 

The dynamics of a dance company - including 
such personal events as pregnancies, family 
problems and aging, make changeover among 
the artists an inescapable fact of company life, 

but somehow some aspects of the KCDC's 

original spirit have proved constant through the 
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The KCDC is very fortunate in having raised a brilliant 
choreographer of its own, namely Rami Be1er, who was born and 
bred in Ga1aton and has developed into an internationally 
acknowledged talent in the field 

confrontation. For Arnon the care for the 
emotional and artistic well being of the dancers 

is an integral part of artistic directorship. This is 
no simple task, because, as the British theatre 
critic Ivor Brown so well put it, the stage is the 

most collective of·art forms executed by the 
most egotistical people ... 

What happens to dancers when they reach 
retirement is one of the signs by which to tell a 
healthy from an unhealthy dance company. In 

the KCDC nearly all those who work behind the 
scenes are former dancers. Rehearsal directors 

and stage managers were all performing artists 
with the company just a few years ago. This 
state of affairs creates a pleasant and friendly 
atmosphere and Yehudit Arnon is very much 

aware of the importance of the social climate in 

the studio and on stage. The Kibbutz Company, 
though familiar with the temperamental 
outbursts and hysterical tantrums typical of life 
behind the scenes of any 'ensemble, benefits 
from the kibbutz spirit of compromise and quest 
for solutions to social problems without undue 

Ever since modern cummunication has turned 

the world into a global village it is almost 
impossible to establish a distinct company style. 
There is hardly any national style discernible in 
modern dance, perhaps with the exception of 
Germany's Tanztheater and Japanese Butoh. A 
company's style in our day and age is mostly 
determjned by the personality of the house 
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CANTATA ". CHOR: FLORA CUSHMAN " 

GAL MOVAG ו: FELD, PHOTO וDANCER: MARTHA RE 

conveyer of feelings and truths and 
identification of the dancer with the 
choreography. 

The following sad tale illustrates Hill-Sagan's 
involvement with the Kibbutz Company: In 
1970-71 a talented and very handsome dancer 
joined the KDC. Yair Shapira had much to learn 
both technically and personally and Hill-Sagan 
took him under his wing. It was obvious he was 
in love with the boy but despite his emotional 
involvement he drilled Shapira mercilessly. The 

results were spectacular and Shapira was invited 
to dance with the leading dance ensemble in 
Israel - Batsheva, before reaching army age. 

Having reached the age of enlistment he joined 
the army and was killed in the early stages of 
the 1973 War. Hill-Sagan was devastated and 
when Bat-Dor asked him to create a work for 
them the result was his masterpiece dedicated to 
the memory of Yair Shapira - " ... And After". 

Gene Hill-Sagan continued to create for the 
KCDC (the new initial "C" stands for 
"contemporary", which was added to the 
company's name once it was realized that on 

foreign tours many journalists and spectators 
expected a kibbutz company to present 

folklore). until his sudden death in 1991. A few 
weeks after his death Amon found a parcel 

addressed to her and was deeply shocked to 
discover it contained a small tin can with the 
ashes of Gene Hill-Sagan inside. He wished to 
be buried at Ga'aton, the place he belonged to 
more than to any other. His ashes lie in a big 
earthenware jar in the garden before the studios. 

A dance company is an organjsm and as it 

grows older and matures it has to be constantly 
replenished with young dancers. Yehudit Arnon 
always believed that the school she was in 
charge of was the bloodline of the company, but 
other studios, many connected with kibbutzim, 

also ensured a constant flow of new dancers. In 
addition she has pursued a constant national and 
international search for good choreographers to 
enrich the company's repertoire as well as the 
individual artistic standard of each dancer, and 
she has always invited the best teachers 
available to work at Ga'aton, such as Laveme 
Meyer, Jeane Solan, Sieghilt Pahl and Ivan 
Kramer, to name but a few of international 

fame. 

The most important source of new talent for the 
KCDC is the two-year workshop for dancers, 
either completing high-school diploma in dance 

or just back from army service. This group of 

some 20 full time students is the reservoire from 
which the company draws new talent. As 
happens in dance companies around the world, 
some KCDC dancers have left to join other 
companies and others will no doubt do so in the 

future. 



was so unique about them? - "Their souls were 
connected to their bodies", she said, "and this 
made their movement fascinating in spite of 
technical deficiencies". 

After some meetings and classes with the 
kibbutz dancers, Cushman began to regard 
Ga'aton as her home. She found her work there 
hard but satisfying. When she saw the company 

perform she realized how amateurish it was but 
realized too that the dancers were devoted to 
dance and able to identify with the movement. 
She taught them technique (mainly of the 
modern American, Graham inspired, style) and 

created several dances for them. 

Like Cushman, Gene Hill-Sagan was an 
American in self imposed exile. He had danced 
in several European ballet companies before he 

was invited to teach in Israel. In Israel he stayed 
almost 12 years and became a frequent 
chot'eographer for all Israeli companies -
Batsheva, Bat-Dor and the Israel Ballet, but he 

told me several times that the only place he felt 
at home at was the KDC. 

Both Cushman and Hill-Sagan were hard 
taskmasters. Hill-Sagan's dances were often 
dark and full of atmosphere with pronounced 
aesthetic merit. In Cushman's work the strong 
points were emotion, a devotion to movement as 

were not otherwise engaged at the time and 
created a delightful piece for them, a "tt'iptych 

portrait". Arnon is a competent choreographer 
but in discovering talent and developing close 
connections with teachers and choregraphers 

who then willingly come to the studio at ( 
. Ga'aton to work with the KDC) she is unique 

Early on At'non realized that dancers who dance 
only two or three days a week and all the rest of 

e are engaged as kindel'garden teachers or ךןthe til 

put in charge of fruit orchards on the kibbutz 
. cannot be expected to attain professionallevel 

She also realized that if the fledgeling company 
is to become more than a curiosity 

. professionalism must be attained 

The two teacher-choreographers who 
accomplished the breakthrough to 
professionalism for the Kibbutz Dance 
Company were Americans who had left the 

USA. Both had worked mainly in Europe, and 
one, Flora Cushman, who had taught at the 
London School of Contemporary Dance and at 

, Mudra", Maurice Bejart's school in Brussels " 
1 " : pany ךןtold me how she met Arnon and her cOI 

was teaching a summer course at the Rubin 
Academy in Jerusalem when among the students 

." 1 noticed a few who were somehow special 
Inquiring who they were and where they had 
studied she discovered them all to be graduates 
of Arnon's Regional School at Ga'aton. What 

During that awful freezing night Yehudit Arnon 
resolved if she survived to devote her life to 
dance, and in the heady days of rebuilding 
Jewish life in Hungary after the war (before the 

establishment of the State of ISt'ael) the 
resut'rected youth movement in Hungary, to 
which she returned, staged many pageants 
influenced by the "Soviet style" mass 

performances fashionable at the time. Before 
she ever properly studied dance and 
choreography At'non staged huge performances 
and created dances by natural talent alone. She 

acquitted herself of these complicated tasks 
brilliantly. When she finally arrived in Israel and 
she and her husband joined kibbutz Ga'aton it 
was a matter of several years before she had her 
own dance company (See Ruth Eshel's article, 

page 136). 

Amon was upset when 1 shared with het· my 
ideas about dance creators who do not 
themselves choreograph. Though she has 
choreographed only a few new works in recent 
years, she is at heart a choreographer still. 

1 remember one of her last works, entitled 
"Three", which she created for three male 

dancers of her company. She took the boys who 

SUNRISE", CHOR.: GENE HILL-SAGAN .. :זSUNSE " 

DANCERS: MIKE LEVINE, MARTHA REIFELD 

PHOTO: SVEN ULSA 



dance and רThe history of 20th century mOderl 
formidable little ladies and רwitl רballet is stl-eWI 

om were רnot all of wl ,רno less intilnidating mel 
dance people themselves but who wel-e (and in 

e) the driving force behind ו-e cases still a רson 

-many dance companies_ To name bLlt a few 

Diaghilev, who never choreographed a ballet but 

ld the Ballets Russes, Lincoln ו-gave the wO 

; Kirstein who brought Balanchine to America 
t and Ninnette de Valois, founders ו-ie Rambe ו-Ma 

of British ballet; Sonia Gaskell, fOLlnder of 

lands; Carel Bil-nie, without -וthe Nethe רballet il 

e probably would be no Nederlands ו-whom the 

ild, founder רDans Theatre; Batsheva de Rothscl 

of the Batsheva dance company which 
o רוael ; Ar -וevolutionized modern dance in IS ו-

Wustenhoffel-, the "Intendant" (i _e_ general 

many) who introduced ו-Ge רdirector of theatre il 

ded her רוPina Bausch to Wuppertal and defe 

work there in face of the objections of 

tant ו-SLlbscl-ibers, and who with the other ilnpo 

Tanztheater cl-eatol-s he broLlght to BI-elnen, such 

ner and רas Reinhild Hoffmann, Gerhard Bol 

Hans Kresnik, becalne one of the main 
_ opean dance theatre ו-noters of the new EU וpro 

Yehlldit Arnon belongs to this illustl-ious 

category of dance creators, whose greatest 
ievelnents were accolnplished thl-ough רacl 

e not ו-others_ Like catalysts they themselves a 

ical reactions creating new רinvolved in the chen 

compounds, but without them the process would 

driving force רe the hiddel ו-not take place_ They a 

of companies, the secret "muses" of great 

eal pedagogues behind ו-choreographers, the 

great dancers_ This phenomenon, so unusual in 

other art forms , is evident in modern dance and 
_ ballet 

Yehudit Arnon's strength, is, 1 think, a 

combination of personal tenacity, fal-seeing 

she often רinvestments in artistic potential , whicl 

spots long before anybody else does, and her 

attitude to life_ She is an individualist who is 

, nevertheless very much aware of social needs 

a combination required by the mode of living 
_ within a kibbutz 

AJ:non hates to talk about her experience in the 

Holocaust_ It took me several yeal-s of close 

cooperation as ajournalist and dance cl-itic to 

persuade her to tell the story of her life_ Finally 

she told how, when she was not quite 20 years 

she had ,ו-old, during the Second World Wa 

d.reamed of dancing just for her fl-iends and 

ist youth movement רfellow members in the Ziol 

in Hungary to which she belonged when she 

was ilnprisoned in a concentration camp_ Her 

reputat.ion as a dancer was already such that in 

the calnp one d.ay she was ordered to dance for 
jailors_ Arnon I-efused and ו-the amusement of he 

was made to stand barefoot in the snow all night 

as punishment (at least she escaped the fate of 

-another young Jewish dancer, a famous baby 

ina by the nalrie of Mussia Daiches_ When -וballe 

Daiches refused to dance for hel- captors they 

broke both her ankles to make sure she would 

_) never dance again 
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Birgit Cullberg to ו-gave the role created fO 
el- apprehensive about רArnon_ She was ratl 

performing aftel- so Inany years off stage, but 

was extremely effective in the role of Mother 
_ th ו-Ea 

eat Czech choreographer Jiri Kylian was ו-The g 

aJso ilnlnediately captivated by Arnon's 
determination, when they first met, and they 

became great friends_ In 1995 he sent her a letter 
Y yeal-s ago in my רsaying: "We have met mal 

office in the old studios of the Nedel-lands Dans 
Theater_ 1 will always relnember your very 

slight figure and your unassuming strength of 

conviction about that which you have set out to 

achieve - to make a statement as a survivor who 

does not only want to live on but wishes to hand 

esent ו-something of great Inoment to the p 

generation_ Yours is a Inessage of movement, a 

Inessage of dance, which represents freedom 

_" and which is the oldest form of art 

The history of 20th century 
modern dance and ballet is 

strewn with formidable 
little ladies and no less 

intimidating men, not all of 
whom were dance people 

themselves but who were (and 
in some cases still are) the 
driving force behind many 

dance companies 

GENE HILL-SAGAN 

M a n 0 r G 1 0 r a b Y 

What is so special about Ga'aton, a little .......... 

kibbutz in the hills just south ot- the ייי"""'" 
, Lebanese border near the beach resort Nahal-iya 

eators of dance such as ו-that attl-acts illustrious c 

, e Linke רJiri Kylian, Matz Ek, Suzanl 

, Christopher Bruce, Kei Takei, Anna Sokolow 
Nils Christe to wOt-k thel-e for little or no 

? renulneration 

Ga'aton hosts the studios of the Kibbutz Dance 

, Company_ It also has a beautiful hilly landscape 

a distant view of the sea and a wondel-ful 

atmosphere of tranquill ity despite its proximity 
to wat- ravaged Lebanon_ There is something 

special in the social intercourse among the 

ts of the regional ("Mate Asher") school רstudel 

of dance, the company dancers and the technical 

tists ו-and adlninistrative staff_ Most of them, a 

and non artists, are kibbutz members_ Though 

kibbutzniks are not angels and artists are always 
competitive and prone to hard feelings and hurt 

egos, in Ga'aton there is an atmosphere of 

g רbelonging and of participating in somethil 

larger than personal ambition, in addition to a 

, ed for ו-very typical kibbutz feeling of being ca 

of there always being someone to respond to a 

_ dancer's emotions and problems 

In Inost instances this caring person is a little 

lady no longer young, who has been running the 

show for more than 25 years_ She is prone to 

shed tears but is at the same time tough as a 

hazelnut, adamant and strong but also as pliant 

as a rattan cane_ I refer of course to Yehudit 

Arnon, the Artistic Director of the company and 
principal of the school for over a quarter of a 
century_ 

1 recently asked Matz Ek, the innovative 

Swedish choreographer who works with the 

, most illustrious European dance companies 
how he ever came to work at Ga'aton, so far 

from the centres of Inodern dance? "1 was in 
Verona, Italy, staging a piece, when, aftel- the 

performance, a tiny lady with enormous eyes 

oduced ו-approached me" , he explained_ "She int 

herself as the head of the K.ibbutz Company and 

said how much she admired my work and would 

1 be so kind as to stage a dance of mine for her 
_ dancers" _ He was impressed by her personality 

He saw the number that had been tattooed on 
her forearm in a Nazi concentration camp_ He 

also sensed her determination and simply could 
_ not refuse 

When Ek first arrived to see the dancers he was 

at once struck by the special quality of their 

work_ He knew from experience the power of a 

Birgit ,-ו creative mother figure_ His own mothe 

Cullberg, was the founder and director of the 

Stockholm "Cullberg Balletten", which he 

directed at one point in his career and for which 

he st.ill choreographes_ When he later staged his 

Soweto" piece with the kibbutz dancers, he " 





YEHUDIT ARNON 
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... 

had to attract artists and teachers from the great 

centres of art in the worJd to a tiny remote 

kibbutz in the hiJJs of Western GaJiJee to make 

 .her vision come true, and she didם
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Swedish RoyaJ Ballet), who all worked at the 

ballet school founded by Lia Schubert and Kaj 

Lothman in Haifa. 

The second programme (1972) was timidly 

entitled "For Young Audiences". It was 

performed mainJy in kibbutzim, but aJso twice 

in Tel Aviv. Avner Bahat covered the TeJ Aviv 

performance in Al Hamishmar of 11.2.1972: 

"The movement in Yehudit Arnon's 'Pictures in 

an Exhibition', with decor by Leo Flatau, is 

concentrated and precise; its choreographic 

structure tight and wonderful. 'Nice to Know 

You, Mrs. Perach' by Hedda Oren is pJeasant 

and funny. 'Sun, Sea and Sand' by Hermona 

Linn is a picture of youths frolicking on the 
beach". 

Dora Sowden wrote in Yedioth Ahronoth of 
24.5.1972: "Even without taking into account 
the merits of the programme, that dance in the 
kibbutzim is taking on a new and fascinating 

form is important in itself. As to the quaJity of 

the dancing, it is too early to demand from a 
company that isn't professional yet to teach the 

dancers not to just hop about but to dance in the 
funny scenes". 

In 1973 Yehudit Arnon was officiaJly appointed 
artistic director of the Kibbutz Dance Company. 

She had many qualms regarding the choice of 

artistic direction. "Our right to exist will depend 
on whether we are going to have something 

special to offer", she toJd Ruth Hazan who wrote 
about this probJem in Al Hamishmar of 

24.5.1972: "No further raison d'etre is required 

but that a professional kibbutz dance company 
offers an opportunity for people for whom dance 
is the heart and soul of existence. The 

company's ability to survive is another problem 
altogether" . 

The long and arduous track of a smalJ but 
courageous woman at the helm of a dance 

company began. She had to entice the powers 

that be in Tel Aviv to support the company, she 



In a newspaper al'ticle the question was l'aised 

whether the audience shou ld expect the best 

froln the Kibbutz Dance COlnpany as froln any 

other pel'forming group, 01' be less strict in its 

izing?) due to ןdemands (and thus pel'haps patroI 

elnpathy with the personal and kibbutz 

associated problems of the dancers and 

t it high time ן'choreogl'aphers, "Furthel'mol'e, iSI 

the kibbLltZ movement made it possible fOl' its 

al't.ists to devote all their time to their artistic 

activities?", The kibbutz audience and its 

dancel's desel've better than to be leniently 

judged, True, the economic burden [of 

taining a professional dance cOlnpany] is ןInail 

heavy, but the social and personal pl'ice for 

being cOl1demned to eternal mediocl'ity is no 

less thal1 growing bitterness. Again the anCiel1t 

question emerges - how long can a society 

without creative artists hope to SLII'vive?" (AI 

.) 24,5.1972 , Hamishmar 

After the first progralrune ended its run Arnon 

. was asked to take the lead in the new company 

She stipulated the following conditions: the 

Y offices will be moved to Ga'aton, the ןcompal 

rehearsals will be held there and the dancers 

WOLlld have two days a week off work to devote 

to dancing, As producel's she was assisted by 

d new ןGabriella Oren and Nira Evyatar al 

teachers were invited to work with the 

-fledgeling cOlnpany, among theln Gene Hill 

Sagan, Kaj Lothman (once the star of the 

conclude that "Pel'haps it isn't due to chal1ce that 

the programme brought fOl'th no stars and not 

even one dance was built on soloists, It was a 

real group-evening, and that is their strength. 

For some I'eason we tend not to take art created 

by kibbutz artist as seriously as we should" (AI 

Hamishmar,18.2,1970), 

As a dancer and pal't time teacher of the 

company 1 l'emembel' having Inixed feelings 

about that first pel'forlnance, 1 recall both a sort 

of condescending empathy for these non

professionals and a great admiration for theil' 

tenacity and pel'sevel'ance, The dancers looked 

heavy and alnateurish but what can one expect 

from one rehearsal a week? The Inovement 

language seemed oldfashioned and boring. On 

top of all that, at the pl'emiere there was an 

electricity pl'obleln and all the people who had 

come from far and wide to witness the bil'th of 

the Kibbutz Company waited in the dark fOl' 

about an hour fOl' the curtain to go up, 

ore ןAfter the prelniere there were about 15 n 

performances, but not one in Tel Aviv, they 

didn't dal'e, Micha Linn: "1 had to take a car and 

acttlally dl'ive and bl'ing all the dancel's fl'om 

their l'espective kibbutziln to the perfolnance 

and get them hOlne aftel' the show, As sOlne 

 came from the Upper Galilee and others fronן

, the centre of the country, this was no mean task 

,) 1966 , It took hours" (Intel'view with Manor 

1 had to fight, .. When we ol'ganized a full Inonth 

of reheal'sals 1 had to go and talk to each 

secl'etal'iat, literally to prize them free. Nobody 

wished to let them dance instead of mjlking the 

cows, dl'iving a tractor or whatever, Thel'e was a 

lot of doubt and not a few sarcastic relnarks, We 

had to break a lot of taboos that today seem 

ridiculous, but then it was like ramming one's 

head into a brick wall, We were lucky in having 

a Inan like Friedel [David Raban, head of the 

cultural committee], who was both an 

experienced treasurer and an art lovel', and 

secLll'ed the necessary budget [for the running of 

the dance company]" (Interview with Manor, 

1996), 

' eatre in Yagul ןThe prelniere took place at the tl 

on 17,2,1970, Giora Manor about the 

perfol'lnance: "The programme began with Noa 

Shapira's 'People', six short pieces originally 

, composed fOl' a pageant for her kibbtltZ 

Ma'abarot, welded together fOl' the Kibbutz 

COlnpany pel'formance, This was followed by 

Hedda Oren's 'The Dream' .. , Oshl'a Elkayam 

called hel' suite 'Inspired by the Paintil1gs of 

Paul Klee', but 1 find no real intel'pretation of 

this Swiss painter's paintings in the dance. There 

is rathel' an evocation of his playful spirit and 

sense offun", Hermona Linn's "Baderech" and 

Witches Sabbath" by Osru'a Elkayaln were also " 

part of the programme, Manor goes on to 
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Nobody wished to let them 
dance instead of milking the 

cows, driving a tractor or 
whatever. There was a lot of 

doubt and not a few sarcastic 
remarks. We had to break a lot 

of taboos that today seem 
ridiculous 

The dancers looked heavy and 
amateurish but what can one 
expect from one rehearsal a 

week? The movement 
language seemed 

oldfashioned and boring 
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on Alvin Ailey, but the kibbutz studios also 
taught choreography and encouraged creativity -
aspects lacking in other dance schools. The 
traditional attitude of the Ausdurckstanz dance -
of regarding creativity as an intergral part of the 
dancer's art, seeing personal expression and the 

dancer's identification with the movement as 
crucial and never neglecting the content were 
kept alive in the regional kibbutz studios, even 
as they became obsolete in the schools in Haifa, 
Tel Aviv and Jerusalem. 

In 1970 the kibbutz movement already had a 
theatre troupe, an orchestra and a choir, so "why 
not a dance company, to give artistic expression 
to what is special in our life?" The Dance 
Section of the kibbutz movement, led by 
Shlomit Ratz, sponsored a decision by all the 
components of the roof organization of the 
kibbutz movements providing for the foundation 

of a central dance company. Shlomit Ratz said 
in an interview: "About 85 percent of the 
dancers come from Kibbutz Arzi kibbutzim. The 
dancers have been meeting in Haifa once a week 

for nine months and then they had a month of 
intensive rehearsals. One may hope that after a 
year of preparations the company will start 
performing in kibbutzim. A committee to make 
artistic policy decisions was elected" 
(Hashavua, 21 .11.1970). The members ofthe 
artistic management were Gertrud Kraus, David 
Raban (administrative and economical adviser), 

Rodda Reilinger (stage designer), Yirmiyahu 
Savir, Hermona Linn, Tirtza Shoham, Shlomit 

Ratz and Nira Ale. Micha Linn was appointed as 
administrator and general manager. "The 

dancers are being given technique classes by 
three teachers: Yehudit Arnon, Gabriella Oren 
and Tirtza Shoham". Members of the fi rst 
company were the dancers Zichri Dagan, Nava 
Shenkar, Tamar Sulami, Shula Genosar, Hanka 
Poran, Sara Helman, Rachel Efraim, Shlomo 
Zahavi and Alex Rotem. Auditions took place in 
December 1969 with Kraus, Arnon and Nurit 
Cohen presiding. The dominant figures in the 
new company were Shlomit Ratz, Hermona and 
Micha Linn. Yehudit Arnon taught there and 

even encouraged her own dancers to go to the 
auditions, but she was sceptical about its 
chances of attaining a high professional 
standard. After all, she had three years of two 
weekly meetings with her regional company 
behind her, and she knew that the technicallevel 

of her dancers was far from professional. 

Hedda Oren, one of the choreographers involved 
in the company's first programme: "The 
rehearsals took place in a large hall unsuited for 
dance. The f100r was concrete and there were no 
barres. Our resources were so limited and the 

working conditions so poor they were causing 

us despair. We soon learned how hard the task is 
and that it's very difficult to persuade the 

kibbutz functionaries to agree to more intensive 
activity" (Interview by Eshel, 1996). 

Micha Linn, the administrator: "To get the 

dancers away from their kibbutzim once a week 

immediate result was that two of the group's 
best performers, Victoria Green and Rahamim 
Ron, left their respective kibbutzim and went to 
live in town. That was the year Batsheva 
company was founded. 

The situation was bleak and it seemed futile to 
go on devoting so much time and energy to 
creating a kibbutz dance company. Luckily the 
head of the Regional Council of Ga'aton thought 
that a regional dance studio is important and 
with his help an old council building was turned 
into a studio in 1965, and the dancers who had 
not moved to town in the interim became the 
nucleus of a new regional dance company - the 
"Western Galilee Dance Group". 

Until1969 they used to meet three evenings a 
week after work to study and rehearse. Yehudit 
Arnon hoped "to build a company able to reflect 
the artistic values created here". Dance teachers 

from neighbouring kibbutzim were the regular 
instructors (Yehudit Arnon, Naomi Bahat, Nira 
Ne'eman ) and in addition there were some guest 

Gertrud Kraus, Valentina חteachers, among thel 

Archipova-Grossmann Rahamim Ron, Ada 
Segal and the present writer. The company 
comprised 17 dancers and put up two 
programmes. Its first premiere took place in 
Naharia in October 1967 with works by 

. Gabriella Oren, Hedda Oren and Yehudit Arnon 
The second programme included choreographies 
by Yehudit Arnon, Hermona Linn, Naomi Bahat 

and Rachamim Ron. In 1969 the company 
presented a new work by Arnon to music by 
Mordechai Seter as part of the annual 

commemoration of the Holocaust. The last work 

the company prepared was by Linda Rabin, a 
. dancer and choreographer from Canada 

The Western Galilee Company was the only one 
of its kind in the kibbutz movement. Yehudit 
Arnon told Bazalel Lev, the editor of a 
periodical published by the Kibbutz Artzi 
(6.9.1967): "During rehearsals I cry a lot but I 
am also often happy ... I am good at working 
with people, but am the most disorganized 

person I know. I just do what's necessary, but 
never plan ahead ... I learned to do everything 
with fierce tenacity because otherwise nothing 
will keep the company alive and dancing ... 
unfortunately, we have no encouragement or 
help from the kibbutz movement. We feel totally 

'unrecognized' by the kibbutz organization, 
though we have been performing for years" . 

Emulating the example of Ga'aton, several other 
regional dance studios were founded in many 
parts of the country and by 1970 there were 
already five such centres. A report of the Dance 

Section from 1968 lists 77 professional 

members, among them 58 dance teachers, all 
graduates of the Kibbutz Teachers Seminar in 
Tel Aviv and the Rubin Academy in Jerusalem. 

Like the studios in the towns, the regional 

studios taught classical ballet, modern dance 
(mainly the Graham technique) and jazz based 
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dance company, and we are still unable to offer 
a full evening's programme. We are constrained 
by the physical conditions we have to work in 
and hope the audience will bear with us". 

In 1962 the Ga'aton Company won first prize at 

the first Israel Festival for Young Artists and in 
1964 it was invited by the National Council for 
the Arts to perform in what was later to become 
"Bimat Hachoreograph" - a showcase for new 
creative talent in dance. The kibbutz cultural 
establishment regarded this as an important step 
forward. Gabriella Oren, at that time in charge 
of the Kibbutz Arzi Dance Section, wrote to 
Yehudit Arnon: "The time is ripe to show your 
work outside your home. You should appear on 
the stage together with others who work in 
much better conditions. I appreciate your 
courage" (Eshel 91 :82). Four of the works 
performed at the show in Tel Aviv were 
choreographies by Yehudit Arnon. 

Once it had gained recognition, following the 

recommendation of Gertrud Kraus, the National 
Council decided to grant financial help towards 
enabling the dancers in the company to rehearse 

one afternoon a week for ten months "as part of 
their work schedule on the kibbutz" and a full 
month every year for final rehearsals and public 
performances. This innovative proposal was 
sublnitted by Arnon to the Kibbutz Artzi 
secretariat, but was rejected by kibbutz 
officialdom, that objected to external financial 
funding for only one kibbutz. "We sweated and 
toiled and when finally we got recognition the 
functionaries said 'No!'. It was a blow" (Arnon 

in an interview with Eshel, 1988). The 

kibbutzim, such as the group headed by the 
pantomime artist Willy (Ze'ev Lichtbaum). But 
the embryo Kibbutz Dance Company was the 
regional amateur dance group run by Yehudit 
Arnon at Ga'aton since 1959, a natural offshoot 
of the regional dance studio she headed. As 

earlyas 1955 she created dances with 
youngsters on her kibbutz on a "Youth Aliah" 

programme. With them she staged a funny piece 
based on H.N. Bialik's poem "The Prince of 
Onion and the Duke of Garlick" and another 
using Prokoffiev's "Peter and the Wolf". As she 
herself put it (in a programme in 1959): "Our 

Many of the young kibbutz
born dancers preferred to 

study in the studios in town 
and left the kibbutz, and so the 

kibbutzim, unable to form a 
company of their own, came to 
supply such dance companies 
as Bat-Dor and Batsheva with 

dancers 

group began when a number of members of 
kibbutz Ga'aton agreed to take regular dance 
classes after work - quite a streneous task, but 
they enjoy what they do. Until now we just 

prepared performances for festivities held by 
our kibbutz. We had no intention of founding a 

formulate a compromise - to use some external 
stylistic elements of the Graham technique 
combined with exercises gleaned from Noa 
Eshkol and Moshe Feldenkrais (two Israeli 
innovators who have since won international 
recognition). Yehudit Arnon: "1 found it very 
hard to learn the Graham technique, not being a 

dancer myself. 1 had no choice but to invent a 
method that would be effective on stage in the 
given circumstances" (Eshel 91 :86). Lea 
Bergstein: "When young dancers from Tel Aviv 
came to perform at my kibbutz and I spoke to 
them about Palucca [in whose company she 

Laban or Mary Wigman, I found נ,used to dance 
" they had no inkling who these people were 

.) 1988 , Inteview with Eshel ( 

Many of the young kibbutz-born dancers 
preferred to study in the studios in town and left 
the kibbutz, and so the kibbutzim, unable to 

form a company of their own, came to supply 
such dance companies as Bat-Dor and Batsheva 
with dancers. No solution such as a move to 
town existed for the choreographers from the 
kibbutzim, as the professional companies would 

not employ anybody educated in the old Dance 
of Expression school. Nobody could then forsee 
that less than two decades later the Pina Bausch 
style "Tanztheater" (dance theatre) would again 
oveturn the whole concept of stage dance. 

During the 1950s several sporadic attempts were 
made to form small dance ensembles in the 

"WfTCHES' SABBATH". 1970, CHOR.: OSHRA ELKAYAM 
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Ballet Theatre". Lea Bergstein brought her 

company from Ramat Jochanan, Rachel 
Emrnanuel came with hers from Hatzor and Noa 
Rom brought the dancers of kibbutz Giv'at 
Brenner. The first prize went to Dina and 
Nachum Shachar from kibbutz Arnir. An 
unsigned art.icle in the Film Weekly of 
10.1 .1952 stated: "The performance ofthe 
kibbutz dance groups was perhaps the most 
encouraging phenomenon of the competit.ion. 
One could observe the tremendous progl'ess 
made in the art of dance and the important place 
it has gained in the life of the nation". 

Also in 1952, Rachel Emmanuel founded the 
Dance Section of the Kibbutz Arzi Cultural 
Department. Later she was joined by Yehudit 
Arnon, Sh10rnit Ratz, Kitty Savir, Zilla Unger 

and Ada Levitt. The immediate task of the 
Dance Section was to try to deliver the dance 
artists in the kibbutzim from their isolation, to 
enhance their professional know1edge by 
organizing day meetings in town with guest 
teachers and, finally, to bring the kibbutz 

movement to recognize the importance of this 
art form for kibbutz life and allow membet·s to 

practice it. Noa Shapit'a: "The kibbutz dancer 
was free of money worries but had to convince 
his kibbutz that what he did was constructive 

and important and that he was deterrnined to 
enhance the art of dancing" (Eshel 91:90). 

Towards the end of the 1950s a small group of 
comrnitted kibbutz dance artists went on to 
create and to teach in the tradition of 

Ausdruckstanz. The veterans were joined by a 
group of younger dancers and teachers, 
belonging to another generation. The Dance 
Section organized weekly courses in Haifa and 
later in Te1 Aviv too, in which about 20 dance 
teachers participated regularly. Among the 
faculty were Gertrud Kraus, Noa Eshkol, 
Yehudit Arnon, Naomi Bahat, Yizhar Yaron 
(music) and Gabriela Oren (a former student of 

Sigurd Leeder). American modem dance was 
taught by Rena Gluck and Nurit Cohen. 

The grand priestess of these gatherings was 
Gertrud Kraus. As nearly a11 the participants 
often staged pageants in their kibbutzim, it 
became a tradition to discuss these 
performances and thrash out the problems that 
worried theln. Noa Shapira: "We would create 
an etude, and the 'high priestess' Gertrud wou1d 

analyze it, make criticall'emal'ks and advise us. 
It was great!" Shlornit Ratz: "There wasn't a 
prelruere to which Gertrud was not invited. She 
had a keen eye and would te11 us without beating 
about the bush this is o.k., this isn't, that's 
bullshit, this isn't true, that is fabulous" (Eshel 

91:80). 

Just as they began to feel they were no longer 
alone and could show some progress achieved in 
the sphere of dance educat.ion and choreography, 
the artistic climate in modern dance in Israel 
underwent a marked change. The visit of Martha 
Graham's company in the Holy Land, at the end 
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Just as they began to feel they were no longer alone and could 
show some progress achieved in the sphere of dance education 
and choreography, the artistic climate in modern dance in Israel 
underwent a marked change 
of its epochal world tour, was a climactic event 
for the local dancers and teachers. It was a 
sobering experience to compare themselves with 
the American dancers, both as regards technical 
abiljty and style. They suddenly realized that 
whjle in Israel the traditional Central European 

style still reigned suprelne the world had turned 
towards American Grahaln-oriented modern 
dance. There began an exodus of dance students 
from the studios of the older teachers. Each 
young student wished to learn the gospel 
according to Martha Graham, and when the 
Batsheva dance company began to perform, 
under the artistic direcrion of Graham, in 1964, 

that was the end of European modern dance in 

Israel. 

The kibbutz dance teachers found it hard to 
accommodate to the new ways. The Graham 
technique required high technical skill, precise 

execution and strength which the kibbutzniks 
could not hope to achieve in a once a week 
course. The dancers in the big towns looked 
down upon them - clad in their denims and 
carrying their sandwiches to the studio. 

Many of the kibbutz dance teachers, unable to 
compete with the new technicallevel, tried to 



"PICTURES FROM AN EXHIBITION", 1970 

CHOR.: YEHUDIT ARNON 

1n kibbutz Nir David the seed of artistic modern 
dance was sown when Zilla Unger, a student at 
Yardena Cohen's studio in Haifa, began to teach 
movement and rhythmics to the kibbutz 

children. 

The end of the Second World War brought 
several new dance artists to the kibbutzim. 
Yehudit Arnon and Shlomit Ratz came from 
Europe and Ada Levitt, Katya Delakova and 
Dina and Nachum Shachar arrived from the 
U.S.A. Though there were marked differences 
between European and American modern dance 
the newcomers found a comrnon artistic 
language, as most of the American dancers had 
studied under and participated in the work of 
progressive, politically motivated "Ieftist" artists 
such as Anna Sokolow and the "Dance League". 

1n the aftermath of the War of 1ndependence 

artistic dance was still not really accepted as a 
legitimate activity for kibbutz members. The 
few dance artists who did not give up their hope 
to continue to create dance were dispersed in 

different kibbutzim and therefore felt isolated 
and out of touch. Shlomit Ratz: "When 1 arrived 
at kibbutz Ein Hamifratz, soon after the war 
ended, 1 was shamed to tell the other members 
that 1 was a dancer. 1t wasn't pioneering 
enough ... 1t took me several years even to tell 
my husband about my dancing" (Eshel 91 :83). 

However, in teachers' training courses in fields 
connected to dance and movement some real 
progress was made in the kibbutz movement in 
the early years after the establishment of the 
State of Israel. Three gymnastics teachers from 
Germany, Yehudit Binetter, Lotte Kristeller and 
Elli Fabian founded a course for gym teachers in 
the Kibbutz Teachers Seminar in Tel Aviv based 

on progressive principles and aiming to develop 

The few dance artists who did 
not give Up their hope to 

continue to create dance were 
dispersed in different 

kibbutzim and therefore felt 
isolated and out of touch 

personal physical abilities, insight into the 

principles of human movement and creativity 
and self awareness rather than just athletic 

prowess. 1t took several more years for a 
specialized (two year) course for dance teachers 

to be established beside that for gymnastics 
(expanded in the 1960s to three years). 

Even though it was then still impossible to be a 
kibbutz member and a professional dancer at the 
same time, it became practical to develop dance 
classes as a form of "education through 
movement" and to choreograph, as the demand 

for artistic expression in the kibbutz schools was 
growing. The integrative method of teaching at 

the kibbutz schools made inclusion of the 

medium of dance in the curriculum acceptable. 
One important res.ult of all this was the rich 
creative experience of the dance teachers as 
choreographers and stage directors. 

1f you were sent to study by the kibbutz, the 
kibbutz wished to see some concrete results 
after your graduation. Nira Ne'eman: "lf you 

went and studied dance you were supposed to 
create dances. That was the proper way to serve 
the community" . Noa Shapira: "One had the 

feeling one was expected to be some sort of 
'kleizmer', obliged to provide a new dance for 
every wedding and bar mitzva" (Eshel 91 :80). 

As egalitarianism was a basic tenet of the 
kibbutz ethical code, the kibbutz choreographers 
were expected to involve everybody in their 
choreographies, regardless of talent. They had to 
find ways of concealing deficiencies and basing 
their dances on the available variety of people. 
Shlomit Ratz: "Art isn't democratic but in 
kibbutz performances everybody was expected 

to dance. The educational purpose took 
precedence over artistic considerations" (Eshel 

91:86). 

The creative aspect of artistic dance was also 
developing through the demand for staging of 

festive pageants to celebrate holidays and 
special kibbutz festivals such as anniversaries 
for example. 1ndeed, so strong was the creative 
urge that several dancers began to form amateur 
dance groups in their respective kibbutzim, and 
in 1952 some of these took part in a 
choreographers' competition in Tel Aviv, held 

under the auspices of Gertrud Kraus' "lsrael 
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During the 1930s several well trained dancers 
arrived in Palestine, mainly refugees from Nazi 
Germany, the most important of which was 
Gertrud Kraus. They brought with them the 
Ausdruckstanz (Dance of Expression), a modern 
dance style then often still called "German 
Dance", which emphasized contemporary 
subjects and individual expression. Some of the 
dancers who arrived were sent to kibbutzim, as 
many other imrnigrants in those days were. Else 

Dublon was dil'ected to kibbutz Yagul' where she 

soon realized that she was unable to combine 
the hard work in the fields or the kitchen with 
her artistic career and had to decide between 
kibbutz life and dance. She left Yagur to pljrsue 
her career in Tel Aviv and later in Jerusalem. 

One who decided to stay on the kibbutz was the 
very first American modern dance artist to arrive 
in Palestine, Rachel Emmanuel. She was a 
student of one of Martha Graham's original 
dancers, Evelyn Sabin, and joined kibbutz 
Hatzor in 1939. Having decided to become a 

kibbutznik she began fighting for recognition of 
artistic dance by the kibbutz movement. "Why 
'import' dancers from outside [in kibbutz 
parlance: from Tel Aviv or Haifa] instead of 

creating artistic dance ourselves?" - she said 
(Eshel 91:81). But it took her three years to 
convince the kibbutz to let her continue her 
studies with Gertrud Kraus in Tel Aviv. "The 

kibbutz gave me a year off work, but that was 
all. 1 did not get any further help, and to say the 
truth, there was nothing much to offer. It is hard 
to believe what sort of food and clothing we 
had" (Eshel 91:81). 

"ELEGY", 1969, CHOR.: YEHUDIT ARNON 

REGIONAL DANCE GROUP 

ESHEL RUTH BY 

Since 1920, when Baruch Agadati - the .....8ווווווווו

first Israeli modern dancer - began to ייי""""" 
perform and Margalit Ornstein opened her first 
dance and gymnastics studio, most of the 
country's dance activity was concentrated in Tel 
Aviv. In the newly founded kibbutzim the harsh 

physical conditions were not propitious for the . 

. development of the art of dance 

The idealistic kibbutzniks were fond of social 

dancing and often indulged in themall night 
even during times of poverty and malaria, but 
artistic dance was not a part of their daily life 
and toil, though such artists as Gertl'ud Kraus, 
when they came on tour, performed in l'emote 
kibbutzim. The kibbutz audience was a culture 
loving one and the artists who performed for it 
held the kibbutzniks in high esteem as 
discerning and enthusiastic spectators. However, 
when it came to artists who were kibbutz 

members it was a different story altogether. 
There was resistance to allowing working hours 
to be devoted to something as "nonproductive" 
as dance. Lea Bergstein, a founding member of 

kibbutz Beit Alfa, who used to dance in the 
company of Gret Palucca, one of the leading 
modern dance companies in Germany during the 

1920s: "When 1 arrived at Beit Alfa in 1925, 1 
found a society quite unprepared to accept a 
professional dancer as such. 1 felt rather 
isolated. It soon dawned on me that if 1 wished 
to be accepted 1 had better work bloody hard at 
the jobs 1 was alloted, in the hope that my 
efforts would make them forgive me for being 
an artist" (Goren, 1983:27). 

Founding and running a dance 

company is always an heroic 

act that requires some 

monomaniac visionary at the 

helm; but the difficulties 

encountered by the founders 

of the Kibbutz Dance 

Company were of unique 

O understand how ד. magnitude 

this very special company was 

born and what made it take the 

artistic path it has followed for 

the past 25 years, we have to 

delve into its prehistory and to 

investigate the development of 

artistic dance in the kibbutz 

movement since the 1940s and 

even earl ier 
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NOT GISELLE'S FAULT 

Amir Kolben has produced a new dance piece 
complete with TV projections and computer 
induced dancers, as is his wont lately. It is 
whimsically entitled "G is L - 2", perhaps the 

"Second Giselle"? Indeed he took elements of 
the second act of the most romantic of ballets 

and re-worked it with the help of a computer
programme for choreographers. 

Kolben is very inventive and while the use of 
projected videotape images in his previous work 
"Casablanca" was rather weak and washed out 
by the lighting, in his new work he solved·the 
problem by hanging the screen at a 45 degrees 
angle above the stage. 

The Wilis - his students at the Rubin Academy -
acquitted themselves of their task very well 
indeed. Some strangely shaped "barres" make 

the stage look like a studio, which is correct, as 
the real subject matter of Kolben's new dance is 
dance itself. Well roared, lion! 

BAT-DOR PASTA 

The recent Bat-Dor premiere had two pleasant 
works by the Italian choreographer Luciano 
Cannito, which offered the dancers an 

opportunity to shine. The company looked well 
dri]led and light in these works. "Black on 
Black" is a typica] opening-piece, energetic and 

vibrant and the final dance, "Five Seasons", also 

by Cannito, is enhanced by the work of the 
lighting designer, Carlo Cerri and the costume 

designer Shmuel Wilder. The livel.y 
choreography shows the dancers, Na'ama 
Kristal, Arik Elfassi, Suzanne Holden and the 
others, at their best. 

Anja Brud's new piece "Contretemps" is less 
structured and not very interesting. Its best part 
is Judy Kupfermann's inventive and colourful 
lighting. The movement itself does not quite jell 

. ucture זtinto meaningful s 

w 

~~ 
and Petipa were the founders of Danish and 
Russian ballet sty]es. The Russians Balanchine, 

Fokin and Massine made modern ballet in the 
West into what it is. The same is true of South 
American dancers such as Marcia Haydee or 

Jorge Donn. 

Numerous Australians and South Afl·icans 
became leading dancers in Europe. In recent 
years a growing number of excellent Israeli 
dancers are engaged abroad and no less than 
five Israeli dancers, about a quarter of the 
company, dance in the Swedish Cullberg 

Balletten. 

Naturally they spend their summer vacations at 

home, where their families and childhood 
friends live. This past summer they got together 

well ahead of time and organized a performance 
for themselves, to be produced by Nira Paz, the 
former ballerina and mother of Tallia Paz, in 
Israel, under the auspices of "Omanut la'Am". 

They called their programme "Pitipana", which 1 

assume makes sense in Swedish. Boaz Cohen, 
the veteran Israeli Cullberger, Yarnit Callif, 
Raffi Sa'adi, Eitan Sivak and Talia Paz are very 

good dancers indeed and the programme they 
performed showed them off to their best 

advantage. 

Two beautiful duets, by Matz Ek and by 
Philippe Blanchard, and a so]o by Blanchard, 

danced by Talia Paz, were the highlights of the 
evening. Orjan Andersson's "Arrival of the 
Queen of Sheba" danced by all five was 
impressive. Jens Ostberg's dance for the quintet 
was ambitious but disappointing and pointless. 

The present writer's patriotic heart enjoyed the 
show but was rather sad to see all this Israe]i 
ta]ent squandered on far away audiences in the 
co]d North. But to be honest, what cou]d one 
offer these exce]]ent, mature artists at home? 1 
doubt if the ]eading Israe]i dance companies 
wou]d welcome these prodigal sons and 

daughters back. 

RAMI BE·ER. "WHEN MOST I WINK". ILL: SHMUEL KATZ 

there are several directions of how to distinguish 
between day and night, e.g., day is when one is 
able to tell a dog from a wolf and see the 
difference between green and light blue. Rami 

Be'er called his surrealistic (sometimes 
nightmarish) new dance "One of the Hours of 
Day or Night" (translated in the programme as 
"When Most 1 Wink". Perhaps they meant 
wank?). 

The set, a large room with windows near the 
ceiling and steps leading nowhere, is altogether 

]ike a painting by Dali or Magritte, very rea] and 

at the same time pure, "impossible" fantasy. 

Again, the decor, designed by the 
choreographer, is very much part of his creation. 

The music is yet again by the ubiquitous Mr. 
collage, assisted by Alex C]aude, whom 1 have 

still to meet. 

Be'er's forte is staging. Just as Bejart's 
masterpieces stripped of stage apparatus are 
rather neutral , Be'er's works rest firmly on the 
staging of movement rather than on a dance 
language of his own. But he is also a past master 
of the duet, which he offers to his dancers like 
presents, to make them shine. In his new work 
there are several solo-scenes, mainly those 
danced by Uri Ivgi and a fabulous, dangerous 

looking one, danced by Gunther Gurlitsch who 
gets entang]ed in an old metal framed bed. 

1 found the quasi nostalgic Sabbath candle scene 
trite and sentimental. If it was meant as satire it 
was not sharp enough. But altogether "When 
Most 1 Wink" is an important addition to Be'er's 

opus. 

THE CULLBERGERS 

For more than four centuries dancers and 
choreographers have spent much of their 
professional careers abroad, far from their 
countries of origin. The French Bournonville 
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iel has וווThe huge open air stage of Kar 
ed many a dance company and made ו'devou 

, even great dancers disappeat' in the vast space 
The Ballet Theatre Espanolled by Rafael 
Aguilat' tried in vain to get to the many 

s sitting on the grass, The ו'thousands of spectato 

also brought Aguilar's version ווguests t'rom Spai 

en" (1 prefer the compact ןn ו'of "Ca 

Braunschweig version), another inevitable 
, Bolet'o" but not the powet'full Bejart version " 

e that in other ו'sU וווenco Suite", 1 a וווand a "Fla 

is would have been much וcircumstances all tl 

, and better ו'onge ו'st 

e וe tl וווFt'om far away Cat'acas, Venezuela, ca 

ary Ballet company, dit'ected ו'Cat'acas Contempo 

by Maria Eugenia Bart'ios and her 1sraeli 

, ed ווai ו'husband Ofer Zaks, The group is well t 

, ed 'וווyoung and agile, but the wot'k they perfot 

John Butler's version of Orffs "Cat'mina 

1959, looked like yesterday's וווסBurana" fr 

salad - stale and old fash ioned, No amount of 

, good dancing could disguise its age 

RAMI BE'ER'S TWILIGHT 

25 The Kibbutz Dance Company is celebrating 

years of existence this year (see the special 

, supplement in this issue of 1DQ) at Kat'miel 

, Beside the premiere of Rami Be'er's new work 

the veteran dancet's of the company (some of 

them now dancing with other companies, mainly 

 foreign) rehearsed and presented parts frוווס

works by Matz Ek, Jiri Kylian and Yehudit 

Arnon, What a pity these "old" dances are no 

, longer danced by the company! Boaz Cohen 
bo, Ari Fastman and ווkel, Nitza Gal ווZiv Fre 

ade this brief seance of וווEynav Cohen-Levi 

, dances a memorable show 

y ו'eak are ve 'וThe twilight hours before dayb 

ths and deaths ו'special, 1 am told that most bi 

d וe slot. 1n the Talml וווthis peculial' ti ווoccur i 

gry ווitics, were a ו'Most of my 'colleagues, the c 
ving the conventions ו'with Naharin for not obse 

y part, 1 was וווו'he himself has established . FO 

happy and exhilarated by his innovations and his 
, ability to surprise me, "Yag" is a brilliant 

using dance and a very welcome addition to וווa 

the Batsheva menu, with one reservation - and 

urky 1ווו must state my objection to the ווagai 
e dancers clearly וlighting, 1 would like to see tl 

and the fashionable gloom robs the spectator of 

," this basic right for long streches of "Yag 

THE INTERNATIONAL 
PARTS OF THE KARMIEL 

FESTIVAL 

miel ו'Each July the artist.ic director of the Ka 

Festival, Yonatan Karmon, brings several 

professional dance companies from abroad to 

d to ווwiden the scope of the performances a 
 offer the folk daוו ce afficionados who arrive iוו

, droves for tht'ee days and nights of dancing 

, exposure to ballet as well as modern dance 

This year, the best performance was that of the 

Municipal Ballet of Braunschweig, Germany, 1ts 

artistic director Pierre Wyss assembled a group 
of remarkable dancers, Their repertory 

comprised several styles of modern dance, from 

k ו'the badly constt'ucted and pointless wO 

Glasstuck" by Pieter de Ruiter to the " 

excellently built and brilliantly danced 

Heartbreakers" by the British choreographer " 

, Richard Wherlock 

Wyss' own quartet "Carmen Raw", based on the 

Carmen story, was a clever and precise 
distillation of the well known plot, offering the 

talented dancers an opportunity to excel, This 

nded me of Jose iווCarmen in a nutshell rel 

Limon's famous Othello-quartet, "The Moor's 

Pavane" , perhaps the best dramatic quat'tet in 

, modern dance history 

LIAT DROR AND NIR BEN-GAL. 'LAND OF RAPE AND HONEY' 

ILL: SHMUEL KATZ 
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appens to these two gifted dance וbut as often I 
creators, they tend to serve too much food for 

dance and thought. 1 am afraid they are never 
the secret of economy and that ווgoing to lear 

, less is often more 

OHAD NAHARIN LAUGHS 
ALL THE WAY TO THE 

STAGE 

t, to confuse ו'otty upsta ווHow does he dare, this s 

us so? After we got used to Ohad Naharin's 

g long and elaborate, accompanied ווworks bei 

by noisy music, violence lurking beneath the 

virtuosic movement, with dancers clad in 

fashionable tatters, all ot' a sudden he has made 

) a dance which is chamber-size (just six dancers 

and with pleasant, quiet music, 1n his new work 

there are qLlite a few amusing nonsense texts 

and a lot of irony. This is the opposite of what 
we came to regard as typical Naharin 
choreography, Only in the title is he true to his 

own tradition - "Yag" is as enigmant.ic and cute 

a title as all his others_ But we all know better 

by now than to analyze the meaning of 

, Anaphasa" , "Mabul" and the rest " 

The piece begins before it begins, with a trick 

Jit'i Kylian used recently, inviting the spectators 

to climb on-stage through the artists' entrance 

, and the dressing rooms, to cross the stage 

where some of the dancers are warming up, and 

gain their seats by climbing down from the stage 

to the hall proper, Being used to seeing the 

er וווauditorium from the viewpoint of the perfor 

this didn't give me any frisson, but 1 am sure 

many people must be surprised to see the theatre 
from the stage and meet the dancers behind the 

scenes. To be really effective Nahahrin has to 

organize this unusual introduction in a more 
, structured form 

The quality of the movement in the actLlal piece 

has an ווis intimate and non-violent. Nahari 

uncanny sense of how to juxtapose moves one 

ixing sameness with ןןוagainst the other and of 

divet'sity. There is poetry in his way of blending 

the individual moves with the unisono of the 
group, 

Dancers always have a hard time when required 
to open their mouths and speak. Being, as the 

English say, unaccustomed to public speaking, 

This was overcome by using play-back, Some 
sentences sound ironic, others simply fu nny. 1 

found the monologue of a little girl speaking 

again and again about her love for pickles 
amusing. 

is compact (lasting only וTowards the end of tl 

and beautiful piece the fun )'ו about one hou 

, element becomes more and more pronounced 

Even a mundane object such as a dancer's 
en the man וspectacles becomes a telling prop, wl 

aked under a piece of plywood ווends up lying 
with his glasses on top of this improvized 

. " tombstone " 



Tl1e authenticity and freshness of the movement 
together with the unmistakable dedication of the 
dancers reminds one of the early days of another 
Israeli dance theatre - "Inbal", founded in 1950 
by Sara Levi-Tanai with a group of new 
immigrants from Yemen. 

The University of Haifa "Eskesta Dance 
Theatre" has already appeared, besides at 
functions for the benefactors of the university, at 
several events in Israel, such as the Karmiel 

Dance Festival and has been invited by the Joint 
Organization to perfol'm in Paris. 

Perhaps this is an auspicious beginning of 
something trllly great. 

BETONTANC 

1 am used to people abroad wondering how 
come our little war ridden countl'y produces so 
much art, especially dance. The programme of 
the Israel Festival '96 was far from exciting as 

far as dance is concerned, apart from Ultima 
Vez, but thet'e also performed a company from 
Yugoslavia (another small and long suffering 
country) by the name of Betontanc. They hail 
from Ljubliana, Slovenia, the only part of the 
former federation which succeded in avoiding 

civil war. 

Betontanc's six dancers performed Matjaz 
Pograjc's "Every Word a Gold Coin's Worth" 
before, on and over a metal wall, which becal11e 
not only the central metaphor of theit· piece but 
also served the young dancers as a percussion 

instrument. The movement may not have been 
very original - fighting turning into embraces 
and vice versa - and it offered no surprises, but 
it all had the ring of truth, of young people 
identifying with their movement material. 

One of the tasks of the Jerusalem Festival is, in 
my opinion, to bring such out of the common 

companies to Israel. 

139 

A ROYAL VISIT 

Strange as it may seem, the British Royal Ballet 

performed in Israel for the first time ever in June 
this year. Anthony Dowell's dancers brought 
"Swan Lake" to the shores of the Mediterranean, 
the ancient Roman amphitheatre at Caesarea, 
and a mixed bill consisting of two works by 
Ashton and one by Ashley Page to the 
Performing Arts Centre in Tel Aviv (having been 
abroad 1 missed the "Lake"). 

Sir Fred, as Frederic Ashton used to be called, 

was represented by two works. One is "The 
Dream", his version of the Shakespearian 

presentation of love as folly and madness. In a 
way it is the opposite companion piece of 
"Romeo and Juliet". Indeed, the hilarious 
"Pyt'amus and Thisby" pantomime is the exact 

copy - or negative - of the last act of the tragedy 
of the star crossed lovers' tale; each thinking his/ 
her beloved to be dead, and consequently killing 
themselves . Why is this plot so funny in one 
play and so sad in the other? The German writer 
Gustav Landauer explained it thus: "The 
Dream" is about lovers as they are seen by 
others while "Romeo and Juliet" is about love as 
felt by the lovers themselves. 

Ashton's "Dream" is funny. He assumes that the 

spectator knows the story so he doesn't bother 

with explanations of the complicated stratagems 
of Oberon and Puck, but enjoys and lets us 
enjoy the situations and the dancing. As usual, 
Puck (Anthony Bourne) steals the show. The 
only complail1t 1 have about the choreography is 
that the fairies move in a formation too military, 

geometrical and symmetrical for the free spirit 
they are supposed to be. 

The company was lightfooted and agile, in good 
shape after a long period of problems and 
mediocre dancing. 

The second Ashton piece, "Raphsody", to music 

by Rachmaninov, is a remarkable work, seldom 

seen. Its beautiful geometrical decor brings to 
mind the 1930s, but as it turns out the ballet was 

created in 1980. With its clean lines and 
costumes, the work looks like an extension of 
the choreographies of Bronislava Nijinska or 
Massin's symphonic (abstract, plotless) works. 

"Raphsody" is well danced and the soloists, the 
brilliant performer Tetsuya Kumakawa and his 
partner Tracy Brown were a joy to watch. 

Ashley Page is one of the Royal's house 
choreographers. His "Fearful Symmetries" to 

music by John Adams is sharp and the 
atmosphere sombre. In my opinion he could 
have used the asymrnetrical set (by Antony 
MacDonald) much more than he actually did. It 
is a well wrought piece of moody choreography. 

The disappointment of the perfromance was the 
Russian born star of the company, Irek 
Mukhamedov. He notjust looks like a heavy 
lorry driver, he moves like one. 

After several years in the doldrums, the Royal 

Ballet is again one of the leading ballet 
companies in Europe. Dowell's policy of re
staging works from past decades is now paying 

dividends. 

LOVE WITH EVERYTHING 

Liat Dror and Nir Ben-Gal's new piece 
"Lashevet Lakum Ahuvi" (in English "Land of 

Rape and Honey") seems to be another rich 

theatrical dance piece devoted to all possible 
variations, mutations and perversions of love. 

For reasons 1 fail to grasp, this resolute and very 
sensual work got terrible reviews . 1 suspect 
some of my colleagues were so negative about it 
because they don't like or are unable to 
understand irony and sarcasm, which are 
impot·tant ingredients of this new piece. 

The action takes place in a room with quilted 
walls - part pink boudoire of some demi-mond 
whore, part padded cell for the agitated insane. 
As is the choreographers' wont, in this room 
people are forcefully fed and gently bathed; one 
of the women even pulls down the pants of a 
large man, puts him over her knee and spanks 

his bare bottom. People climb the padded wall 
or are catapulted against it. All the usual 
components of these choreographers' theatrical 

language are present and irony is present all the 
time (about one hour). 

Ben-Gal himself indulges in what he likes doing 
most: he dons a black dress and sings in over

sweet falsetto tones about love. He may be a 
woman or a clergyman, 1 am not quite sure. But 
why does he sing in English? Perhaps because, 
as they say, in Yiddish it sounds better ... Some 
critics thought it was sentimental, while really it 
was sarcastic and even bitter. 

The company was well rehearsed, compact, 

dedicated and each move expressed its content, 



The chief protagonist was a versatile stage set 
(by Patricia Meus and Michele Swerts), a three
dimentional raised semi-circular platform 
which, as the rift between the two families 
widens, gradually splits in two before our very 
eyes. Later it became a glass window to indicate 
Father Lorenco's cell. The set was well utilized 
by the choreographer, except in the crucial 
scene, the only time Romeo and his beloved are 
in bed together. This intimate moment was set 
on a brightly lit open scene with the couple 
sleeping on the naked podioum ... To add insult 
to injury, the otherwise resourceful and 
inventive choreographer did what most of those 
who had ever staged the tragedy of the star 
crossed lovers have done, i.e., let the boy get out 

of the nuptial bed fully dressed and in boots. As 
far as 1 can remember only Heinz Spoerli had 
the guts and integrity to let his Romeo get up 
naked, look at the rising sun and get dressed 

before f1eeing from Verona. 

The first half of the ballet was full of good 
inventions and fun but towards the end the 
choreographer ran out of ideas. The end was 
weak - it isn't at all easy to dance a convincing 

duet with a dead lady. 

ln spite of all the deficiencies it was an 
interesting work, danced by a good company in 

a well designed production. 

THE TEL AVIV DANCE 
THEATRE 

Perhaps it is a bit over ambitious to call a 
modest company of students and graduates of 
the "Bikkurei Ha'itim" dance centre the Dance 
Theatre of Tel Aviv. 

Nine dancers performed works by five 
choreographers (Semadar lmor, Noa Dar, lris 
Livneh, Bonni Feya and Tomer Sharabi). Mostly 
it was nondescript choreography of the xerox 
type (a solo multiplied symmetrically by the 
number of available dancers). Only Tomer 
Sharabi's work, a rather strange group piece, had 
atmosphere and character. Sharabi himself in an 
lndian dhoti-like garment moved among his 
dancers like a guru. He is undoubtedly the most 
talented young choreographer in Israel today. lt 
is high time he gets an opportunity to work with 
a proper dance company. 

BRILLIANT BUT NOT 
MOVING 

Wim Vandekeybus' company "Ultima Vez" 

performed two of his works at the Israel Festival 

in Jerusalem in May - "What the Body Does Not 
Remember" and "Bereft of a Blissful Union". 
He is a fascinating choreographer, his dancers 

are fabulous performers, the staging is full of 
brilliant ideas and the movement is breathtaking 
but not moving - in the emotional as opposed to 
the kinetic meaning of the term. 

lt is an explosion (again in both senses of the 
word) of human bodies in space and real 
pyrotechnics of sound and fury, signifying 1 
don't know exactly what. However, in spite of 
the brilliance of it all, 1 found it rather cool and 
detached, lacking in human warmth. lt is a 
fantastic spectacle, one that keeps you on the 
edge of your seat most of the time, but leaves 
you in the end still hungry for a cerebral or 
visceral artistic experience. 

AN ETHIOPIAN SURPRISE 

One is seldom privileged to be present at the 
birth of something wonderful. Such a feeling of 
elation, of aesthetic pleasure, of witnessing a 

small rniracle happening before my eyes 1 
experienced while attending the dress rehearsal 
of a new group of the University of Haifa 
students. All eleven of them (5 women and 6 
men) are of Ethiopian extraction and came to 
Israel as children. After completing their 
military duty, they are now studying at different 
faculties. The nucleus of the young company 
come from the Theatre Department. They took 
movement and composition classes from the 
choreographer and critic Ruth Eshel. The dance 
company that emerged from this activity wasn't 

the result of some prior design or planning on 
the part of the teacher or of her students. 

What made her start thinking about preparing a 
performance with them and finally forming a 

company was the very special quality of their 
movement and their ability to improvise - as 
dancers, singers and musicians. She encouraged 
them to bring authentic Ethiopian-Jewish 
motifs, the traditional ancient melodies and 
rhythms, dance movements and games they 
played as children. From these, with the help of 
her students, Ruth Eshel has extracted and 
constructed an hour long performance of rare 
beauty, full of poetry in movement, 
song and music. 

They call themselves "Eskesta", which is the 
Ethiopian word for the typical dance in which 
the shoulders are the main active body part. The 
group is sponsored by the University of Haifa. 

The performance consists of three parts: it 
begins with an evocation of ancient prayer 
chants in the nearly obsolete Gez language, 
which they were taught by an old Kess (a priest 
and rabbi). The venerable old man was moved 
to tears when he listened to these youngsters 
sing the ancient prayers at a rehearsal. The 
Jewish religious establishment in Israel does not 
recognize the Kesses' authority and encourages 
the disappearance of this ancient lore. 

The second part of the show consists of a 
cleansing ritual gleaned from the Ethiopian 
Jewish daily ablution at the local stream. The 
last part is a suite of childrens' games. The 
authentic materials created through 
improvization were structured by Ruth Eshel but 
without degrading the material to the level of a 
show "for tourists". 

As the programme began to crystalize into a 
stage performance, the problems of music and 
costumes required attention. Severalleading 
composers were invited to attend rehearsals and ' 
the advice they gave led to appointing a member 
of the group called Zena, who is an 

accomplished singer and dancer, as the musical 
leader of the company. All the music is 

authentic, with no electronic tricks and 

synthesizers. 

The problem of costumes was tackled with the 
help of designer Talli ltzchaki. The solution was 
simple - light off-white pyjamas-like troUSers 
and shirts for the boys and unadorned white 

dresses for the girls. 

"BEREFT OF A BLfSSFUL UNfON", CHOR. : WfM VANDEKEYBUS 

ULTfMA VEZ, PHOTO: OCTAVfO URfBE 
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THE DANCE THEATRE 
GROUPOFTHE 

KOMISCHE OPER BERLIN 

During the annual arts festival held in the 
beautiful ancient Roman open air theatre in Beit 

Shean, the dancers of the Komische Oper of 
Berlin performed two works. The group is 
directed by Marc Jonkers (until recently the 
director of the Holland Dance Festival) and the 

Dutch choreographer Jan Linkens. 

"Oedipus Rex", an oratorio by Jean Cocteau and 
Igor Stravinski, offered many fine opportunities, 
but only once were the marble boulders and 
steps that form the ancient stage used in any 
meaningful way - on Queen Jokasta's entrance. 

The rest of the time the dancers stood there 
waiting for the recorded voice of the singer in 
order to move. This static approach made any 
attempt at dramatic tension futile. 

For some odd reason Jan Linkens - usually a 
versatile choreographer - made the dancers of 
"Oedipus Rex" move in straight lines or stand at 
attention, like a sergeant major in charge of a 

platoon of soldiers. 

Oedipus is, as far as 1 know, the story of the 
downfall of a great figure, but Uwe Kuessner in 
the main role could not build such a tragic fall 
for lack of suitable choreography and charisma. 

The second part of the programme was a new 

version of "Petrushka" also by Jan Linkens. 

Even today Fokine's 1911 original is far more 
interesting and vibrant than this feeble attempt 
at contemporary adaptation. Just as in Oedipus, 
here too the use of identical, uniform-like 
costumes, straight lines and symmetrical 
movement bring to nought the characters and 
the story. 

Let's hope that this botched tour of the 
Komische Oper isn't going to prevent another 
visit to Israel, because they are able to perform 

much better works and dance convincingly. 

"ROMEO AND JULI.ET" 
FROM BELGIUM 

The Ballet de l'Opera Royal de Wallohie 

performed at the Mishkan Leomanuyot Habama 
in Tel Aviv Jacques Dombrowski's version of 
Prokofiev's ballet based on the tragedy of youth 
by William Shakespeare. 

The choreographer gave his gifted young 
dancers a lot of movement of the energetic

aggressive type so typical of rock-and-roll , with 
emphasis on the "roll". As long as it dealt with 
brawling in the streets of Verona and romping at 
masked balls all was excellent - the dancers 
were a joy to behold, both the fast moving men 
and the well trained ladies. 

of blond sisal - cordage, as "flats" and curtains 

that quiver in the bright light. Across the whole 
proscenium a thin rope is streched, on which a 
dancer leans in an "impossible" position. Near 
the end the rope is put on fire by many cigarette 

lighters. In another scene, dancers dangle from 
hammocks made of rope. 

Perhaps all these hemp ties are symbols of 
human attachments, perhaps it is all just a very 

beautiful abstract design. Anyhow, the 
breathtaking quick movement is fascinating, 
though somewhat detached from human 

emotions. 

It is ironic that a Belgian choreographer had to 
come to Israel to let the Israeli audience hear 
dancers speak a Hebrew text. Our own 
choreographers often give dancers a text but for 
some mysterious reason (or simply for 
trendiness) it is always in English, or rather 

American with an Israeli accent. 

The second half of the programme was a new 
rendering of Ohad Naharin's "Tabula Rasa" 
(1986), a famous well danced piece from a 
period when Naharin was perceptibly influenced 
by Jiri Kylian. It has an unusual structure - a 
vigorous, lively beginning which slows down to 
a quiet ending in what musicians call morendo. 

OCTOBER IN MAY 

Anat Danieli is another young choreographer 

who decided to go her own way and to establish 
a company of her own instead of endlessly 
waiting for one of the "big" companies to ask 
her to create for them. For her new hour-long 
piece "October" she chose six dancers." 

"October" begins in a somewhat melancholic 
mood, autumnal in the first part, 
notwithstanding that in Israel, meteorologically 
speaking, the fall is not the end of the annual 
vegetation cycle but rather the beginning of the 
rainy season, when all the plants start growing 
and blooming. 
Weather aside, Danieli's work has many 
beautiful choreographic elements. There is a lot 
of inner calm in the harmonious movement of 
couples, which brings to mind contact

improvization, a technique conducive to 
cooperation and mutual tendemess. This method 
does not produce climaxes and tends to create 
movement pleasant to execute and to watch and 
one which does not involve the dancers or the 
spectators in any high tension emotions or 
dramatic climaxes. 

The costumes (especially the transparent 
crinolines in the beginning) are very good and 
the lighting is nice but best of all is the high 
level of movement. As opposed to many young 
choreographers, Anat Danieli isn'tjust immersed 
in the moves and steps she creates but uses 
entrances and exits, which are often neglected 
by inexperienced dance creators. 

NCE ו..זכPPו.. 
CRITIC·S 

BY GIORA MANOR 

CAGEDIMAGES 

In a relatively short time Ido Tadmor, a brilliant 
dancer by intemational standards, has become 
an excellent choreographer. His second work, 
performed by his own company "Cell", is a 
dance loaded with symbols and images, perhaps 

a bit overloaded. 

White doves, perambulators that tum into cots 

and big cages into which the dancers descend in 
an impressive opening sequence are used to 
create forceful movement. The dancers are 
influenced by Tadmor's own virtuosity; he is 
still the star performer of his company. 

Inventive lighting (for once not of the 
fashionable gloomy pitchdark variety), costumes 
akin to the current Batsheva-style agressive 
"shmattes" and percussion dominated music by 
Ori Vidislavski all serve the rich texture of the 

dance. 

The new ambitious company and the quickly 
maturing choreographer have been lucky in 
finding in Ayelet Bahat an efficient manager and 
in the Suzanne Dellal Centre a base for their 

productions. 

WIM'S ROPES 

Wim Vandekeybus, one of the most intriguing 
contemporary choreographers arrived in Israel 
to stage with the Batsheva dancers a new 

version of one of his works, here entitled 
"Exhaustion ofDreamed Love" . The titles he 
favours are cryptic but one is not obliged to 
decipher them in order to savour his fascinating 
choreography. 

The present work is connected in many ways to 
ropes and string. Indeed the whole set is made 
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he wi]l continue to work fOl' the Nationa] too) -
Petr Zuska. 

,)" His "Sibenicky" ("Sma]] Ga]]ows"/"Ga]gchen 
, accompanied by haunting Moravian folk songs 

is a de]icate poetic work, while his "Seul" uses 

Jacques Bre]'s famous concert of songs, in a 
. oods ךןconcert setting of chairs, to state many l 

Coming back to Bre] 30 years ]ater 1 fe]t not 

, on]y a strong sense of deja-vu but that the piece 
] though exce]]ent]y danced, was too sentimenta 

. for my present taste 

The star of the evening was the talented dancer 
Petr Ko]ar, who a]so danced the ro]e of the 

victim in Pave] Smok's scu]ptural and moving 
in both senses of the word) "Stabat", to music ( 

by Dvorak. Czech choreographel's are lucky to 
have at their disposa] so much good and 

 danceab]e Czech music .ם

But while these companies, or the Ba]let du 
Grand Theatre de Geneve, can be seen in many 
]ocations, the festiva] offered a rare opportunity 
to watch Czech and S]ovak companies . 
Unfortunately some of the performances 
scheduled to take place on an open-air stage in 
the Staromestske namesti (the ancient town 
square) were cancelled because of rain. 

The programme presented at the Akropo]is 
Theatre consisted of works by two Czech 
choreographers and a Slovak. The works 
performed by Monika Rebcova's group - "Man 
and Woman" and "Tangos for Five" by Regina 

Hofmanova are well wrought and well danced. 
Clear]y, dancers in the Czech Repub]ic have 
become accustomed to the intensive language of 
contemporary dance, they identify with the 
movement material and have - thank God - a 
sense of humour. 

'SEUL', THE PRAGUE CHAMBER BALLET 

CHOR.: PETR ZUSKA 
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The only Slovak company 1 saw - Occasional 
Gathering of Occasiona] Dancers, was exact]y 
what its name implies and the work they 
presented - Pa]o Zustiak's "Do 1 See Tears in 

God's Eyes?", proved an old fashioned, pathetic 
piece of sentimenta] rubbish. 

1 was sorry to have to miss the work by the 
Italian choreographer Simone Sandroni, who 
has been working for some years in Prague, 
since last year 1 enjoyed his choreography 
immensely. 

Pavel Smok's Prague Chamber Bal]et needs no 
introduction. The group, which has been 
performing extensively all over Europe for 

several years, is celebrating its 20th year of 
activity (See Jana Holenova's article in I.D.Q. 8). 

At the beautiful ancient Stavovske Divad]o, 
where the world premiere of Mozart's "Don 

Giovanni" took place in 1787, the Prague 
Chamber Bal]et performed two works by a 

young Czech choreographer who recent]y left 
the National Ballet to join Smok's group (though 

The two outstanding Polish companies were 
A]ter, which performed two dark and concise 
works by Witold Jurewicz and the Student 
Dance Group of the Lublin Po]ytechnic. The 
director, teacher and choreographer of the latter 

is Hanna Palich]eb, who really knows her job 
and the group has several excellent dancers, and 
a relative rarity in new Polish dance, among 

them a few male dancers. 

The hosts, the Si]esian Dance Theatre, 
performed several works by Luminski and Sam 
Costa (U.S.A.) and one, a movement drama 
based on the Golem, with a strange but powerfu] 

New York puppet company (that uses ancient 
marionetts), mn by the Czech Vit Horejs. 

Of the foreign works that 1 saw 1 found the 
Colombian production "Recycle" the most 
powerfu]. This is a duet about po]lution by Peter 
Palacio, performed by two outstanding (nearly 

nude and very beautiful) dancers - Francisco 
Cueruo and Beatriz Ve]ez and a ]arge plastic 
sheet, which also supplies the background sound 
ofwaves. 

As Bytom is a smallish town and most of the 
participants were ]odged in a delapidated and 
unfriendly hotel out of town, a lot of informal 

social meetings took place, creating a warm 
interaction of, for the most part, young people 
involved in the art of dance. 

Another group of participants was made up of 
dance critics, among others George Jackson 
from Washington, D.C., Andrea Amort from 

Vienna and myself, who, besides showing 
videos and presenting formal papers, found 
many opportunities to talk to the local 
choreographers. 

TANEC PRAHA - PRAGUE DANCE 

The eighth International Dance Festival of 
Prague (Tanec Praha) took place from the 15th 
of June to the 2nd of July '96 in the ancient 

capital of the Czech Republic (which 1 find 
more beautiful on every visit). The dynamo 
behind this venture, which has brought to 

Prague companies from all over the world since 
the Ve]vet Revolution, is Yvona 

Kreutzmannova. 1 do not know how she 
manages to find sponsors and support in such 
difficult times, when subsidies are cut all the 
time, but she does. 

As usual, the French contingent, which included 
the companies of Joseph Nadj and Herve 
Diasnas, was dominant. Nadj's version of 
Biichner's "Wozzek" was presented in a smallish 
"box", in which the dancers-actors literally 

craw]ed over each other in a nightmarish 
sequence of scenes gleaned from the play, 

without paying too much attention to the plot. A 
witty Czech colleague called it a palimpsest (a 
parchment from which the original writing had 

been erased to make room for a new text). 
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