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הויסוךימהסוגמפגשים
נשףבריקודיתחרות

 1996כרמיאלפסטיבל

מלובניישראלצילום,

בדברספקותהועלושניםתשעלפניהסתיים.למחולהתשיעיכרמיאלפסטיבל

ממשיןכרמיאלפסטיבלהאםכגוןשאלותנשאלובכרמיאל.מחולותכנסקיום

(עממייםייזרים"למחולותמקוםישהאםהישראלי,הריקודהיכןדליה,מסורתאת

שנה!כלפסטיבללערוןצורןישהאםעם,לריקודיבפסטיבלואמנותיים)

בכרמיאל,המחולותלפסטיבלייחודידפוסונוצרהלןהזמןעם-ניתנווהתשובות

 !עובדהזובצוותא.ולשמוחולחוגלחוללישראלהמוניאתמושכתהעירוכרמיאל
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 1996כרמואלמחולפסטובל

בראונשו"גהעורבאלטמופעמתוך

4 



דודאיוברכהכהנאיזרעאלהמאת

ולצפותסיכוםלערוךאפשרלפסטיבלהעשורחגלקראת ..........

מגיעיםבפסטיבל?להשתתףהבאיםומימי-העתידאל ~
חובביהארץ,מרחביעםלריקודימדריכיםולהקותיהם,יוצרים

לריקודיאולפניםבוגריהשנה,כלבמשךבחוגיםהרוקדיםמחול

והסגנונות.הסוגיםמכלוריקודתנועהאוהבי-בקיצורעם,

שייכותבתחושתהצורךכרמיאל?הגליליתלעיראותםמביאמה

שלושהליומייםולהינתקריקודלחיותהרצוןהמונים,שללתנועה

 .ומכבידהלוחצתשלעיתיםהיומיומיתמהמציאות

שלהכוריאוגרפיותיוצרירובהישראלים?הכוריאוגרפיםהםמי

ונדבקוריקודיםלהקותמתוךצמחוהישראליהעממיהמחול

האנשיםרובמרפה.שאינהלופתתאהבההריקו,דאהבתבחיידק

שהקיםבלהקותכרקדניםדרכםאתהחלוזהבנושאהמרכזיים

,גבריגבאייונתואבידן,ברי-מהםאחדיםרק,ונזכירכרמוןיונתו

ההופעהעצםגוטסמן.ושיקבעמוסמליח,עופרקדמון,גיוראלוי,

שלעצוםקהלבפנילמבחןלעמודאותםמחייבתבכרמיאלשלהם

הופעתיוחשבוןדיולתתוכולעבודה,חבריםושלמקצועאנשי

לעלותבשבילכספומיטבאתהמשקיעותהמקומיות,לרשויות

המפה."ייעל

ריקודיםויוצריכוריאוגרפיםמהםאחדיםהמרקידים?הםמי

כלבאינטנסיביותהפועליםעם,לריקודיחוגיםמדריכיואחרים

לביוהמוביליםביומפגשהואהפסטיבלהאחרוניםעבורהשנה.

הרוקדים.המונילביוובינםעצמם

הסוגמומפגשיםבכרמיאל?המחולותכנסאתמייחדמה

שלגשרעממי,מחולעםאמנותימחולשלהצטלבויות-הריקודי

מקומיות,להקותבצדבינלאומיותעממיותיצירותמחול,

ועיבודריקודיםשרשרתמולשוניםעםריקודישלמחרוז~ת

הזדמנותהואכרמיאלפסטיבלאחד.יוצרשללריקודיםבימתי

ומחולותהעםמחולבתחוםלארץמחוץרקדניםעםלהיפגש

והלב,העיןאתמעשירזהעצמנו.לביובינינורקולאאמנותיים,

עצמיתבדיקהתוךמידהואמותקריטריוניםליצורומאפשר

ונשנית.חוזרת

-העממילריקודכלקודםאחדות,לנקודותפירוטביתרנתייחס
לרקוד."אוהבשהעםיימההיאעממילריקודההגדרותאחת

שעותכעשריםהפועלותעממי,למחולקבועותבמותישבכרמיאל

באיםרוקדיםהמוניהפסטיבל.ימימשלושתאחדבכלביממה

בריקוד.חלקלקחתשייכים,ולהיותבצוותאלרקודכדיבעיקר

ולילה.יוםהפסקה,ללאכמעטרוקדיםהם

רשימתאתהקובעהמדריכים,ארגוןידיעלמנוהלזהחלק

השנה)במהלךחוגים(המדריכיםהריקודיםויוצריהמרקידים

ביותר.מוצלחזהחלק .ההרקדהתוכניתלהפעלתאותםוממנה

המסירותאתעם,לריקודיהמדריכיםטיבאתלצייוכדאי

בצדהאחרונותבשניםשחלהעצוםהשיפוראתוכווההשקעה

משוכללתממוחשבתמערכתאיךלראותמפליאהביצוע.-הטכני

אתלצייוראויכווהטכנאים.המדריכיםטוביידיעלמופעלת

אתומענגמהרמקוליםהבוקעהצלילאיכותואתהמוסיקליהצד

בפעילותם.הרוקדים

במהמופעיאינםהעדותמריקודיחלק-האתניהמחול

פרקשזהלנוברורהמארגנים.עלמכבידזהודברמובהקים,

למופעיםהולמיםומקוםזמולהקצותכיצדלחשובוישחשוב

בכרמיאל.נכונהבצורהולשלבםממדים),(קטניקטניםאתניים

הואלארץ)מחוץלהקותעם(מפגשמחול"שלייגשר-שילובים
מאיר,רינהבראשותעם,לריקןדיהמדןרקיימת.עןבדההיןם

בפסטיבליםכנהוגלהקןת,מפגשלקייםשניםזהעצמןעללוקח

עםצןעדןתהססגןניןתתלבןשןתיהועלהלהקןתבעןלם.רבים

ןכלזןאחרבזןמןפיעןתהועממית.בתזמןרתןמלןןתדגליהן

נשףבר'קוי'תחרות

 1996 7כרמ'א 7מחו 7פסט'ב

ת'מנ'נשף- "(מ'תבצעי'יי

 1996 7כרמ'א 7מחו 7פסט'ב
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 .לתרבותהאופייניריקודהישראליהקהלאתמלמדתאחת

להקה ,ל"מחוהלהקותביותרבותי-חברילמפגשזוהזדמנות

המחולאוהדילביו-פולקלוריסטיתאתניתולהקהישראלית

 .העמיםביווסובלנותהבנהליתרגשרבונההישראלי

לצפותזכינוכרמיאלפסטיבלשלהסיוםובערבהפתיחהבערב

הישראליותללהקות .מרענוהיהוהחידושמשולביםבמופעים

שעמדוויצירותחדשותיצירותלבמהלהעלותהזדמנותניתנה

אתלראותשלנווהרוקדיםהיוצריםיכלוכוכמו .הזמובמבחן

יש .זהלפסטיבלבמיוחדהבאותחוץללהקותבהשוואהעצמם

להביאישראליםיוצריםמעודדכרמוןשיונתובמיוחדלצייו

הנבחרותהערביותהלהקותמופעבכרמיאל.לכנסבכורהמופעי

 .טובתרבותיקשרבסיסעלקיוםדושלהאפשרותאתהדגיש

חםמפגשהיהשםוגםסגוריםבאולמותדרכוהחלוה"משולבות"

לכלברורהיוםישראליות.ללהקותלארץמחוץלהקותביו

ומתחייביםכרמיאלפסטיבלשלמאופיוחלקהםשהשילובים

 .ממנו

בתחילהשחשבואלה-ל IIומחומהארץאמנותימחוללהקות
הארצייםהכנסיםשלישירהמשךלהיותצריךכרמיאלשפסטיבל

הרוקדיםמפגשיאתלהמשיךשעליואודליה,בקיבוץשנערכו

שהופעתספקלכלמעלהוכח .טעו-בצמחשהתקיימווהלהקות

ומגוונותהפסטיבלאתמעשירותבכרמיאלאמנותימחוללהקות

עםממפגשיםמועשריםבוודאיהישראליםהכוריאוגרפיםאותו.

מהעולם.מקצועאנשי

ייירוקשלבכרמיאלוהופעתםנוכחותם-צעיריםגילאיםמופעי

לטווחחשיבהשלחיוביתתופעההיאבמחול"ו"נעוריםתוסס"

לעתיד.ורקדניםרוקדיםדורלהצמחתחינוךשלוביטויארוה

שלוצעדותצעדיםעלמבוססיםבמהומופעיכוריאוגרפיות

מופעלבנותישראליםכוריאוגרפיםשלהניסיון-עםריקודי

אחדהואעםריקודייוצרישלוצעדותצעדיםעלמבוססבימתי

6 

גב(אדיבהציוום. ,אויכרממחוופסטיבו

ימיו . 1 :לדוגמה .כרמוןיונתובעידודשצמחוהמענייניםהניסיונות

-חרמוןשלוםריקודי . 2 ,אבידן,בריכרמוןלפימחרוזת-ושמאל
תמרריקודי .-3והלליאורוגבאי,יונתוריקודי . 3 ,אבידןברי

וכידועהעממיתהיצירהרוחאתמשמרזהניסיון .דדו ,אליגור

 .במהכריקודינוצרולארביםעםריקודי

אל"כרתתחהתארהע"ר

 .הפסטיבללנושאאדםוכוחמשאביםמקצהכרמיאלעיריית

הפסטיבל,ימיבשלושתכרמיאלאתלהפעילשתפקידומטהקיים

הנתונים .ואנושיטכניומנגנוןמקוםזמו,שלוונכבתיאום

המגרשים,המבנים,רוב-מצויניםכרמיאלשלהטבעיים

מהשני.האחדהליכהובטווחהעירבמרכזמרוכזיםוהאצטדיונים

הפנאיבדקותהתרעננותהמאפשרתבריכהקיימתכוכמו

המופיעים.הרקדניםלרשותהעומדותהמועטות

שצריךלנונראהבומהמשתתפיםהמרבאתיפיקשהפסטיבלכדי

תנאיאתלהתאים-דבריםוכמהכמהלשפרכיצדמחדשלחשוב

בעולם,אחריםבפסטיבליםלתנאיםהרקדניםשלהמגורים

המקוםשהיאלבריכההכניסהדמיגבייתאתמחדשלשקול

אתלהגבירהפסטיבל,בזמןלהתקלחיכוליםאנשיםשבוהיחיד

 .בכרמיאלההפקהאנשיביוהתיאום

צריךהוא .המיטבבמתולהתאפייןצריךהפסטיבל-לסיכום

שכרמיאלהשניםתשעבמהלךוהתרחששנוצרהטובאתלחשוף

קיימים.שעדייוהליקוייםאתולתקןרוקדיםלמפגשיכרמשמשת

ם
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כרמוויונתומאת

עירבתוספתאח,דבמקוסהמחולסגנונותכלמקבץ ..........

"""'1IIIIIIII אתהופכיסתרבותית,תודעהבעליתושביסעסמקסימה
ובשניסבארץ,המחולשוחרילכללחגיגהכרמיאלפסטיבל

העולס.מרחביגסהאחרונות

עסריקודישלבהרקדותערבערבשרוקדיסהאלפיסמאות

ישראליתתופעההססלונייסוריקודיסעמיסריקודיישראלייס,

באיסשהסהיותהפסטיבל.שלהבסיסיהקהלוהסייחודית,

איש-גוניתרבהיאהתעניינותסהאוכלוסיהשלשונותמשכבות

סקרנותסאתלספקוכדיבאלפיהסבאיסהסוסגנונו.איש

רביס.בסגנונותרביסמופעיסלהעמידישהאמנותית

המלהלמשמעותנאמניסואנוחגיגהמשמעותופסטיבל

פעילה.בצורהבהסלהשתתףיכולשהקהלבמופעיסומתמקדיס

היוסשעותרובשמתקיימותההמוניותההרקדותהןהבסיס

למסקנהניסיונותלאחרהגענוייפעיל"הקהלשרובהיותוהלילה.

יומייסוביניהסלילותשלושההואהמיטביהחגיגהשאורך

בשיאלסייסוברצוננודועכת,ההתלהבותמאריכיסאסשלמיס.

עוד.שלטעסולהשאירהיכולת

אומנויותיריד

 1996כרמיאלמחולפסטיבל

שאפשרומופעיסיצירותהפקתליזוספסטיבלשלמתפקידו

כמעטאחרת(במסגרתפעמית"חדנותייאמבמסגרתו,רקלראותס

לבמהוכוריאוגרפיסלהקותהרבהכךכללהביאאפשריבלתי

ישמוניטין).מטעמיגסתקציב,שיקוליבשלרקולאאחת,

פיסאוגרמכורימזמיןשהפסטיבלמיוחדיס,נושאיסלפימופעיס

המוסיקהאתיכתובמיתבצע,להקהאיזוקובעוגסקביעתולפי

במופעיסאחתבמהעלזאתכלהתלבושות.אתיעצבומי

אתרואיסאישאלףששלושיסהיותאפשריזהכלמרכזייס.

בשלושיסהצופיסלמספרמקבילצופיסשלכזהמספרהמופע.

דלל".ב"סוזןמופעיסבתשעיסאוייהבימה"בתיאטרוןמופעיס

 .יפהעלהלאזהאבלבטלוויזיההמופעיסאתלהעבירניסינו
אינסעדייןהישראליתהטלוויזיהשלהמקצועייסהצוותיס

מגיעשלאקהלולכןכאלה,בממדיסמופעיסלצלסמסוגליס

ברוקדיס,הדיןוהואהחוויה,אתלחוותיכולאינולפסטיבל

אומרקידאותועסבהרקדותקבועבאופןנפגשיסכללשבדרך

לחוללהזדמנותלהסישבפסטיבלמגוריהס.במקוסכוריאוגרף,

חוויותלהחליףהראשונה,מהשורהוכוריאוגרפיסמרקידיסעס

ביחד.ולהרגישורשמיס

מוזמניסשנהכלכיבינלאומייסלמוניטיןזכהכרמיאלפסטיבל

אלההעולמית.בעיתונותהמחולבמדורישכותביסמבקריסאליו

וכךוחשיבותורמתואתמדגישיסהאירוע,בשורתאתמפיציס

תאריכילפילישראלבואסאתשמכווניסהתייריסמספרעולה

במלונותחדריסלהשיגקשהדיהפסטיבל(בתקופתהפסטיבל

במצפיס,ה"צימריס"מוסדמשהתפתחרקהוקלוהנטלהגליל

מאודהפסטיבלשלהמוניטיןהסביבה).ובמושביבקיבוציס

עשרותהראשונה.מהשורהבאלטלהקותבולשתףמסייעיס

וקלטותחומרשולחותהיבשותומחמשהסגנונותמכללהקות

כרמיאל.בפסטיבללהשתתףרצונןאתומביעותוידיאו

דעותוהיואחדבפסטיבלהמחולסגנונותכלמיזוגעלדוברהרבה

כלשכןכחיובי,הוכחזהעיקרוןספק,שלצלללאולכאן.לכאן

מושפעותהעממיותהלהקותהאחריס.כלאתמפרהסגנון

עולהשרמתןרואיס(אנחנוהאמנותיותהלהקותשלמהטכניקה



דט'שמו( 7אוס, 7 'צ ,כרמו(ת(נ'ו

הטובההעתודההסהעממיותהלהקותורקדנילשנה),משנה

הלהקותשלהקהלעסהמפגשעקב .האמנותיותללהקותביותר

בתכניסישראליותיותרנעשותהאמנותיותהלהקות ,העממיות

גסהו .זריסוסגנונותלהקותלחקותמנסותופחותובביצוע

 .בליהפסטאורחיעסקשריסוהרבהחדשקהללהויוצרות

ביומשקלשיוויעל .לשמורשואףהפסטיבלשלהאמנותיהתכנוו

ההופעותמתקיימותשבהסהמתקניסאולסהסגנונות,כל

לאולמותמצטרף ,העשורשנתהשנה, .שוניסאילוציסמכתיביס

שיאפשרמקצועית,ובמהמושביס 400עסחדשאולסהקיימיס

בתקופהבארץשהתפתחוהעכשוויותללהקותיותררבביטוי

האחרונה.

החינוךמשרדידיעלשנבחרהנושאאתמאמץהפסטיבלשנהכל

הנושאיסטופלוכך .הספרבבתילהוראההמרכזיכנושאוהתרבות

השנה .'וכובישראלתעשייהספר,דלגירוששנה 500תיירות,-

ההשראהיהיהוהוא ,ציונותשנות 100יהיההמרכזיהנושא

נזמיוהשנההפסטיבל.עבוריצירותשיחברוהרביסלכוריאוגרפיס

יעלווהוהעולסברחבייהודיותמקהילותלהקותלפסטיבל

בצורהפועלותכאלהלהקות-40כ .הציוניבנושאכוריאוגרפיות

 .טובהורמתוהיבשותבחמשסדירה

ובכו,מקודמיו.שונהיהיההבאהפסטיבלבמהשואליסתמיד

אפשרהרגלשאתאמרהקראוסגרטרודהדגולההכוריאוגרפית

אפשראיאחרות.אפשרויותאיוולאחור.הצידה ,קדימהלהביא

ההבדל .בקשריסאותולקשורלאוגסלצמותהרגלייסאתלקלוע

גסיהיהוכךאיך","בתמידהואלמשנהואחדפסטיבלביו

הישראליסהכוריאוגרפיסטובות,להקותנביאהקרוב.בפסטיבל

טובהתהיהורמתסשוניסיהיוהמבצעיס ,חדשותעבודותיצרו

 .הקודסהפסטיבלממבצעייותר

והקהל ,למסורתכברשהפכובפסטיבלואירועיסמופעיסיש

עליהסוחוזריסבומתחשביסאנו .אליהסהתרגלשלנוהנאמו

הוועדותידיעלנשקלחדשרעיווכלזאת,עספעס.אחרפעס

 .להגשימוכדיהכלעושיסאנומענייונמצאהואואס
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ולפיכך ,מממניסציבורייסשמוסדותלאומיפסטיבלהואאליכרמ

ההפקה,עלויותאתלצמצסמאמץכלעושיסעליוהאחראיס

ולהעמידמהאירועיסאחוזיס 70ללפחותחופשיתכניסהלהבטיח

מהמקובלכשלישעלבתשלוסלמופעיססיהכרטיסמחיראת

התחושהזאת ,כולנושלהואהפסטיבלבארץ.דומיסלמופעיס

להצלחתו.הסיבהכנראהוזאת ,לקהלנומעניקיסשאנו

בפסטיבלשיהיהרוציסהיומההפסטיבלמארגניאתכששואליס

הקודס.מהפסטיבליותרטובשיהיה-תמידהיאהתשובההבא

ם



ואתוהפסטיבל,העירשבכרמיאל,המיוחדאתמתארהוא ..........בפסטיבלהתאוחשעבוהבשנה

ומאלףמענייןוהאמנותי.העממיהמחולביןהמפגש .........
הישראליהמחוללהקותשלהמופעיסבעיניונראיסאיךלקרוא

שלממאמרואחדיסקטעיסלהלןהבימה.אלהמועלההעממי

שמידט:

 Jochenנשמידטיונןנומיאל

הנותבמניה,בגוביותוהחשובים

, I עלמבוססותאינןהןאסהישראליות,[העממיות]הלהקות

שלהמוצאארצותפולקלוראתמעלותואינןמזרחיותמסורות

שלהוויההמבטאמחולשללמדי,אחידרושסהותירוהעדה,

האירופי,המחולביןלהשוותמנסהוהכותבבישראל",החייס

למחול Iמוזיאוני"ולמוצגלחנוטוהפך-19ההמאהבסוףקפא Iש'

לעומתבישראלהעממיהמחולעלאסיה.במזרחהמסורתי

אס(אלאמסורתיותתבניותברשותוהיו"לאאומר:הואהאירופי

יתרלבאלמדברותאינןשאוליהמזרח,עדותשלבתבניותמדובר

העממיהמחולומגבלות.מסגרותידעלאגסולכןהאוכלוסיה)

אתמצאוהסכוריאוגרפיס.שלהמצאותיהספריהואהישראלי

שהעניקוהואדברלהסהכתיבשלאלחלוטין,פרוץבתחוסעצמס

המחולהפיקזהדבריסממצב .מגבלותלהסוקבעאפשרויותלהס

 '. Iבלבדהכמותמבחינתהרבההעממיהישראלי

Schmidt (, המחולממבקויאחד

מאותמקיףבארץהעממישהמחולזהאיךשואלגסשמידט Frankfurter Allgemeine11ב

למרותלחלוטין,כמעטנעלסהואשבאירופהשעהרוקדיסואלפי

פשוטות.תנועותאותןממשנראותכמעטהלהקותש"בכל

בנות,ולקבוצתבניסלקבוצתרובפיעלמחולקתהלהקה

במחווהמורמותבזרועותלקדמתה,הבימהמרקעהמקפצות

ומניפיסהמותנייס,עלידיהסבביס,מסתוהרקדניספאתטית.

בלתיכניסיוןיותרהנראות Iהקפיצותבשעתמעלהכלפיזרועות

הססיבוביתבקפיצה . grand jeteמאשרשפאגאטשלמוצלח

מרימיסשיאוברגעיהישבן,אלהשוקייסאתלהדקמשתדליס

השחי.לביתמתחתאותןמחזיקיסכשהסהבנותאתהבחוריס

ולכלזהההגזרהאחידה.כמעטבצורהמעוצבותהתלבושותאפילו

לריקוד].[מריקודמשתניסטיסהקישואוהאריגגווניהיותר

לחזהמתחתאסופות Iבהירותשמלותלובשותהנשיסכלכמעט

ואפודותהדוקיסמכנסייסלבושיסהבחוריסוכלאותו,ומדגישות

רחבות".חולצותמעלצבעוניות

11Zeitung . ,הפסטיבל,לקואתהשנה

עמודפניעלושמיואתפיוסםהוא

העיתוןשלהשבועיבמוסףשלם
~ 
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 ~ינו~ובכןו~
מנוךגיוךאמאת

מןפעיסבמספרלחזןתהזדמנןתליניתנה ' 96כרמיאלבפסטיבל

מןפעיס l1שנקראמההמבןיס,הישראליהעסמחןללהקןתשל

במןפעחזיתיעןדבעליל.מקצןעניבלתיבלגובתנאי , l1משןלביס

האירןעשלשיאמעיולהיןתאמןרשהיההיטב,המאןרגוהסיןס

להקהשלנןסףמןפעלראןתליהזדמוהשנהבמהלךכןלן.

מןפעאתקילקלשהעדרוהתכןנןתבלטןשבןןידןעה,מכןבדת

ללהקןתשחסרשמהלןמרלעצמימרשהאניכרמיאל.שלהסיןס

-מאןדבסיסימרכיבהןאהמבןיסהישראליהעסמחןל
כןריאןגרפיה.

בינוןההבדליסל, l1מחןלהקןתמספרגסחלקלקחןהסיןסבמןפע

הישראליןתבלהקןתלעיו.בןלטיסהיןהמקןמיההיצעלביו

-הלהקהשלבלבדאחתחלןקהלאפשרןתהכןריאןגרףהתייחס
סןלוביולרגעהבימההתחלקהבןדדיסבמקריסןלבנןת.לבניס

כלמשמעבאןניסןנן,היתההתנןעהרןבההמןו.לביוסןלניתאן

אחד.ןבכיןןונתןורגעבכלהתנןעהאןתהאתמבצעיסהרקדניס

אןרקדניסעדרפשןטרןבפיעלבןיןתר,שגרתיןתהיןהצןרןת

ןנשמה.נשימהחסריסדרבתרגילירקדניןת

שבההצןרהאתהמכןןנתידשישמי,דניכרהאןרחןתבלהקןת

אלמנטיסשגסכךמבןצעיסןהסיבןביסהצעדיסהקפיצןת,

מעצביןעשירה.מעניינתכרקמהנראןאלהןבסיסייספשןטיס

בלהקהשןנןתקבןצןתביוניגןדיסהעתכלבנןגסהזריסהתנןעה

לביואחרןתקטנןתקבןצןתאןזןגןתןביולמקהלהסןלוביו-

מרכזיכןריאןגרפיאמצעי-ןיציאןתבכניסןתןהשתמשןעצמו,

שלנןהכןריאןגרפיסזאת,לעןמתהמבניס.להעשרת-ביןתר

מעניינת,בלתיטכניתבדרךלבימההרקדניסאתמכניסיס

המחןלאתמתחיליסמהירהכניסהשלהתנןפהאתלנצלןבמקןס

הסכאמצעיהכניסהעלבןיתןר .הבימהעלניצביסכשכןלסרק

ההתחלה.שלהחזקהרןשסאתמפיסידיסכבר

עלרצינייסספריסןכמהכמהאןרראן-20הבמאהברןסיה

מןסייב,כמןאישיסעלרקמדברןאיניהעס,מחןלבימןיאמנןת

עיצןבשלשלמהאסכןלהןיצרמהבאלטהעסלמחןלשהגיע

ןמהפכוחדשניכןריאןגרףאפילןבימתית.במסגרתעממיתתנןעה

כתבגןלייזןבסקיקאסיאוהבאלטכמןשלהאסתטיקהבתחןס

מבחינהלסןגין,עממימחןלשלןכןריאןגרפיהבימןיעלספר

 .ןמעשיתתיאןרטית

מןפעלהעמידאיךעסריקןדישלבמאיסמלמדאינןאישאצלנן

מהןאיומיסןדן,זהמצבלשנןתהזמוהגיע .כןריאןגרפיתמבחינה

-בצדקשלאעצמסאתהמכניסהמדריכיס,עללרחס
שלהיסןדכלליאתאבלללמן,דאפשראיכשרןו .כןריאןגרפיס

לדעת.הכרחיןאפילןאפשר,הבימתיןהמבנההמחןלאמנןת

בכרמיאלהאחרןוהמןפעכמןדליסלמןפעיסנידןניסנהיהאחרת

ןכלהנןצצןתהתלבןשןתכליכסןלאזןצןרניתדלןתןעל

ם .הגימיקיס
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אשלרותמאת

אתמשקפיםשנים,מאןתששרדןעם,שריקןדימאמינהאני

כשמבקשיםהזן,בתןרת .התפתחןשבההתרבןתשלתמציתה

כלןמרה"יןבש",איכןתאתלהמייחסיםגדןלהאמנןתיין·לאפ

אמיתיעםמחןלילדןתיןת.שללחלןחיתןנטןלתמרןכזתאמנןת

הפשןטהלצןרתןשהגיעעדשניםמאןתשלןטשליהלןםדןמה

ןהטהןרה.

שנןבעת ,פשטןתלביןמבןרןת,שנןבעתפשטנןת,ביןלהבחיןיש

מגןןןעםןסיכרןתרבידעעלנסמכתהאחרןנה .ןמןדעןתמבחירה

לעןמתלעיקר.צןמצמןןבחירהמיןןסינןן,שאחריהאפשרןיןת,

ןצןרךחיקןיצירןפים,במעטחןזרשימןשהיאפשטנןתזאת,

שלמאןלצןתבשאילןתהדל"החןמראת"להעשירמתמיד

אין .אחרןתעממיןתמתרבןיןתאןאמנןתייםממחןלןתחןמרים

שהעיקרעדמיןתרןתשכבןתשלמהעמסהיןתרמזיקדבר

עלבעיקר ,שןרשיםןחסרתדביקהכעיסהנראהןהכלמיט\!!טש

צעיר.כהשהןאכשלנן,עםמחןל

ןהןאידעמצריךבפניךהעןמדןתהאפשרןיןתשלהחיפןשתהליך

עןשרמתןךלברןרמהההחלטהפתרןן.הדןרשןתשאלןתרצןף

ןבכשרןן.ביןשרהאמנןתי,בטעםקשןרהאפשרןיןת

אתהחןצןתבתנןעןתהטמןןהעןשראתלחפשאיךיןדעיםכאשר

למרחב,ןלקשרןןהליכה,רקיעהניתןר,קפיצה,ריצה,כמןהחלל,

שתנןעןתלמרןת .סןפיןתאיןהןהאפשרןיןתןלכןח,לזמןלצןרה,

רבים,עמיםשלעםבריקןדימןפיעןתהבסיסיןתהמחןל

התנןעןתשלהשןניםבמינןניםקשןרןזהדןמיםאינםהריקןדים

שןנהבאנרגיההשןנים,הגןףאבריעלבדגשיםבהבדלהבסיסיןת,

 .תרבןתכלשלהאחריםןבמקצבים

 .נכןןתמידןזהגראהם,מרתהאמרהמשקרת",אינהייהתנןעה

איעםבריקןדיכייןתר,אףאןלינכןןזהעםריקןדישלבמקרה

אןמקצןעייםרקדניםשלןירטןאןזיןתמאחןרילהסתתראפשר

 .העיקרהיאןהטןהרהאמתשלהפשטןת .בימתיתחכןם

עלשנרכשלידעקשןרןתשלפנינןבכתבההמתןארןתהמשימןת

מןצגןתהבעיןתלבעיןת.פתרןנןתשלחיפןשכדיתןךהגילןידרך

חייביםןהתלמידיםהמןרה .הנןשאאתהתןחמןתמשימןתבצןרת

מקןבלתשיטהשןםשאיןבעיןתכאלאלהלמשימןתלהתייחס

אןהנכןןהפתרןןבבחינתאינןקייםפתרןןןשאףלפתרןנןןידןעה

מלןןהלהיןתכןעלחייבהפתרןןאפשרןיןתאחרחיפןשהיחיד.

ןבהעזהןלחקןר,להעמיקלדעת,ברצןןבסקרנןת,יןצרת,במחשבה

ןסמכןתיים.מקןבליםרעיןנןתעלתגרלקרןא

••• 

בתנןעתהשימןשמאפשרןיןתחלקבסיסיתברמהלהאיראנסה

למסלןליםרקאתייחס .בןדדלרקדן ) spaceובמרחבמסלןלים

הקשןריםהאספקטיםלמכלןלןלאהקרקעפניעללזיהןיניתנים

במרחב.ההתקדמןתלנןשא

 ) locomotive movementsוהמתקדמןתהתנןעןתלמשפחת
ממקןםהמתנןעעאתשמניעןתתנןעןתכלןמר,הכללי,במרחב

זחילה,ריצה,הליכה,כמןיןמיןמיןתתנןעןתשייכןתלאחראחד

כמן ,עמיםמריקןדיהמןכרןתכאלהאןגלגןל ,דילןג ,סיבןב

המןדרניהמחןלידיעלשאןמצןכאלהאן ,למשל ) gallopודהירה

הכיןןניםנןשאאתלהבהירבחרתי .) pranceוהפרנסכמן

 ,עםיבריקןדהנפןצןתמתקדמןתתנןעןתבאמצעןתןהמסלןלים

םיעיהמןפםיהכיןןנסימןני .ןקפיצהניתןר ,צהיר ,כהיהלכמן

 .) Beneshובנששלמכתב-התנןעההןשאלןהכתבהלאןרך

תיאןריה

ןהםןבאלכסןןהצידהאחןרה, ,קדימההםההתקדמןתכיןןני

לחללבהתייחסןת 'ןבהרקדןלגןףבהתייחסןת 'אלהיקבעיכןלים

 .רןקדהןאשבן

כללובדרךהרקדןלגןףביחסנקבעההתקדמןתכשכיןןן

שלןהגןףחזיתכאשרקדימהנעהןאחןפשית)באימפרןביזציה

מןבילבהגכאשראחןרנית ,ההתקדמןתכיןןןאתמןבילה

כןריאןגרפיהשבבנייתמקןבל .מןבילהגןףצדכאשרןלצדדים

- ),וקדימהחזיתרןקדים.שבןלמרחבמתייחסיםהכיןןנים
למסך- ).ואחןרהחזית ;הסטןדיןאןהבמהלקדמתהכןןנה

של )~והשמאליןהצד ) 4I-והימניהצדלכךןבהתאםהאחןרי,

 .הבמה

להתקדםםימעדיפאנןהיןמיןםבחייןביטחןןנןחיןתמטעמי

הכןריאןגרפיהדןןקאאבל ,מןבילההגןףחזיתשבהםבמסלןלים

 ,הרקדןחזיתאתתןאםאינןשכיןןנןהתניידןתבתנןעןתעשירה

שלבתןרתןהמשמעןתמתפיסתוחלקדרמטיתמשמעןתלכךןיש

מןפשטת,משמעןתןגםזה)עיקרןןעלבנןיהדלסארטפרנסןאה

רקדןהמרחב.אתהחןציםהקןןיםשללקןמפןזיציההקשןרה

אבלמןבילהגןףכשצדהבמהשלהימניהצדלעברלהתקדםיכןל

האחןריהמסךלעברמתקדםהרקדןכאשר .מןבילכשהגבגם

אחרתןמשמעןתאחתמשמעןתלכךישהקהלאלפןנןתכשעינין

ןעיניןלקהלפןנהכשגבןהתקדמןתנתיבאןתןאתעןשהכשהןא

האחןרי.למסך

 .מסלןליםמפתרגליןבכפןת "מציירייהןאמתקדםכשרקדן

ישריםקןןיםשלשילןב .מעןגלקןאןישרקןלהיןתיכןלהמסלןל

םיקןןשילןבןאילןזיגזג,משןלש ,ריבןעבצןרתמסלןליםייצןר

דרמטימטעןעםבעבןדןת .ןפיתןליםמעגליםייצןרמעןגלים

שלמשמעןתישריםלקןןיםליחסהכרחי)לאשלגמריואףמקןבל

במאןתםיפןרמלימאןדחצרבריקןדיבהםהשתמשןוכךנןקשןת

 ,השנייםביןלשלבניתןןרכןת.זרימהמעןגליםןלקןןיםשעברן)

 .ביניהםלהפרידדןןקאבחרתיהנןשאהבהרתלצןרךאבל

תרגןל

א'משימה

הבאןת:מהאפשרןיןתאחתכלןבדןקבמרחבהתקדמןתאלתר

 ~ ...להימןבהגןף.חזית

 1 ...מןביל.הגב

 .>--" •.•ליםימןבהגןף.צידי

ב'משימה

םימתייחסההתקדמןתכיןןנישבהםאימפרןביזציהתרגיליבצע

יכיןןנביןההבדליםאתהדגש .רןקדאתהשבןלמקןם

הבאים:ההתקדמןת

 ...אחןרי)ולמסךןאחןרההבמה)ולקדמת.קדימה
ןהצידה.קדימה

ןאחןרהסןןכבאלאןדה,ציןהבאלכסןןאןןקדימהבאלכסןן •

ג'משימה

אתריבההללהתרגימטרת .המסלןל "מפתייהןראןתאתבצע

ישרים,בקןןיםדילןג)אןריצהואןבהליכהההתקדמןתנןשא

כדי .מןבילההזמןכלהגןףחזיתאבלכיןןנםאתשמשנים
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תנועההרקדןמבצעהמשתנהלכיווןמחדשהגוףאתלהתאים

 .»() ~ כ.. ~ C" , pivot (במקוםסיבובית
..... 

) 

 j,!2צעדי 2

 7צעדים 3
\. 

 ~~----ן-~ם crדףי Yצ4צע 4 ~/:::::::::::::::::::::(~(

צעדים 5

I 
 ~ ~התחלהכקודת

המסלול:הנחיות

פותחת);ימנית(רגלקדימהצעדים.חמישה

אחורנית;צעדיםושנישמאלכתףדרךיתנאחורסיבוב.חצי

שלושהשלוהתקדמותימינהשמאלכתףדרךסיבוב.רבע

שמאל);ימין,(שמאל,צעדים

ארבעהשלוהתקדמותשמאלהימיןכתףדרךסיבובחצי •

 .שמאל)ימין,שמאל,(ימין,צעדים

דןמשימה

היאהמטרההמסלולים.מפתהוראתלפיקפוץ)אודלג(רוץ,לך

הגוףחלקיועימהםמשתניםהכיווניםשבהתבניתלתרגל

המובילים.

למפה:הסבר

ימין(רגלקדימהצעדים.שלושה

פותחת);

שמאלכתףדרךסיבוב.חצי

שמאל(רגלצעדיםושלושה

פותחת);

התקדמותמסלול.ממשיכים

מוביל;הגבעכשיואבלקדימה

עםימיןכתףדרךסיבוב.רבע

צע,דשיכול,צע,דקדימה,החזית

 .ימיןלצדשיכול

---'-שיכולצעדי 4

ךס"" [
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 r"'ייס [
התחלהכקודת

הןמשימה

מסלוליםעלהמבוססתהמפההוראותלפיקפוץ)אודלג(רוץ,לך

כשחזיתהבמהקדמתלעברמתמשךהמסלול .מעוגליםקוויםשל

 .לסירוגיומוביליםוהגבהגוף

למפה:הסבר

/ 

בחציקדימהצעדים.חמישה

(רגלהשעוןכיווןעםעיגול

 ;פותחת)ימין

שמאלכתףדרךסיבוב.חצי

עיגולבחציצעדיםושלושה

כשהגבפותחת)שמאל(רגל

 ~ .מוביל
 ~ ס',,, 5

וןמשימה

ובהם ) 3/4או , 4/4של(בקצבתיבותמארבעמורכבמשפטחבר

 ) hop (ניתורריצה,קפיצה,צע,דהבאים:התנועתייםהחומרים
כשחזיתאחדישרקושלמסלולעלבנוייהיההמשפטורקיעה.

 .מוכתבסדראובתנועותבשימושעדיפותאיןמובילה.הגוף

אפשרי:פתרון

I רקרק~~ ~~ I קכקכI צצ ~~צI צצ ~~צI 

כיתור-כ Jרקיעה-רק Jקפיצה-קצע;ד-צ  Jריצה-ר

זןמשימה

מהתיבותאחתלכלהגוףוהתייחסותהתקדמותמסלוליעלהחלט

 .שחיברתהמשפטשל

 :תיבהלכלאפשרייםפתרונות

 :ראשונהתיבה

פותחת)ן(ימיקדימהצעדיםשני.

אחורהצעדים.שני

קדימה.צעד

שניה:תיבה

פותחת)(שמאלקדימהצעדים.שני

הצידההתקדמות-צעדשיכול,צע,דשיכול,.צע,ד

 :שלישיתתיבה

הגוף)(חזיתוניתורקפיצה :השעוןווןיכעםבמעגל.להתקדם

מוביל)(הגבוניתורוקפיצהסיבובחצי.

רביעית:תיבה

קדימהריצותארבע.

ברקיעהאחורהצעדיםשני.

חןמשימה

חיבורמהםוצורהפתרונותמכלולמתוךמשפטיםכמהבחר



החיבןרשלמדןיקלימןדאחרי ,יןתראןמשפטיםמארבעה,מןרכב

באןפניםהמרחבחצייתכדיתןד(אןניסןנן)יחדאןתןלבצעניתן

הבאים:

 ) centripetal (המרכזאל.מהפריפריה
 ) centrifugal (הפריפריהאל.מהמרכז

הבמהקדמתאלהבמהמאחןריהתקדמןת •

אחןריהאלהבמה.מקדמת

שנילצדאחד.מצד

שנילקצהאחדמקצהבאלכסןן •

קןלןת)(מספרלפןליפןניהאחד)(קןלמאןניסןנןהמעברהערה:

נפרדת,התייחסןתשדןרשמןרכבנןשאהןא

 ) shape (תןהצןרנ'האפשרןיןתגילןיבנןשאתעסןקהבאההכתבה
מתקדמןת,תנןעןתאןתןשלהשןנןת

ם

ווקיתאפויקה

המחולוצורותהריקודיםשפעביומדהיםאיזווחוסרקיים

עלשלנוהירעמיעוטלביואפריקהיבשתברחביהקיימים

שלענפהמסורתכפרוכלשבטכל ,עםלכל .יהםאורות

החברהלחייהבסיסאת ,כלל,ברררמהוויםואלהמחולות

קהילהבוובתכלבחייהחשוביםהמעברלטקסיובעיקר mוה
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האהומוש.ל :וםצו.ל ," THEDANCESOFAFRICA "ךומת

כפיםיייבתרפלדרוש"דברשלבסופו , 

דוריכלרבללכתוא ,ךייבתננזכרשהדבר

יכיםתהלמםיבענואינםמעקלבקש

מהשתתפותיםשונרגשייםואםימחשבתי

.אלהאפריקאיאליליםכהואצלשוףיכבטקס

זההמניעעםדומותביטויורותצ

THEDANCESOF "תוךמ AFRICA ", האהו.לשומ ,ום.צו.ל

14 

אלכסמאת

המתכופף ,חלףואוחזטליתעטוימוהלביןרבדמיוןאיןלכאורה

מסכהחובשכהןלביןחרדי,סנדקברכיעלשכובתינוקאל

ביןאואפריקה;ממדינותבאחתמילהטקסשמנהלענקית

מחול l1בהיוצאים ,מסורתייםיהודייםנישואיןטקסישלמנהלים

 1 ) 56עמ' ,פרידהברצבישלמאמרו 'ר(כלהלבלשמח l1המצווה

המברכיםלמותניהם,צבעוניחלצייםאזורשרקמחולליםלבין

ולהולידנשיםלהםלקחתויכוליםלפרקםשהגיעוצעיריםבמחול

והמחולותהטקסיםמאחוריהכוונהרקלאלמעשהאדילדים,

משותפת-הרעעיןולמנועהאליםברכתאתלהבטיח-הללו

 .בישראלוהעדותבאפריקההשבטיםלרקדני

לטרנסלהשוותבקלותאפשרהחסידיבריקודהאקסטזהאת

עלמתמשכתחזרההאליל.רופאעלהמקומיהמכשףמחולשנוסד

להיכנסאוניברסליאמצעיהיאתנועהאוצעדעלהברה,אוצליל

אחדכל .מיסטיתלהתלהבותולהגיעמעורפלתמודעותשללמצב

עליהוחזרוכלשהיקצרהמלהקחו-בעצמוכזהניסוילערודיכול

שלנעימהסחרחורתלמיןתיכנסומיד .ברצףפעמיםאינסוף

 .מדיטציהכמעט

אובתנ",ןנזכרשהדברכפי ,בתרפים"לדרוש l1דברשלבסופו

מחשבתייםמתהליכיםנובעיםאינםקמעלבקשיכדורלרבללכת

אליליםכהןאצלכישוףבטקסמהשתתפותשוניםרגשייםאו

 .זההמניעעםדומותביטויצורותאלה .אפריקאי

עלניכרתהשפעההאפריקאיהפיסולהשפיעהמאהבראשית

המחולותעלהאפריקאיהמחולמשפיעכדוממש ,האירופיהציור

כעבדיםשהגיעוהאפריקאיםדרד-היוםהמודרנייםהחברתיים

ריקודיםנוצרו ,דרכםרקולא ,והקפואירההג'אזדרד .לאמריקה

השימוש .המודרניהמערבשלהעממייםהריקודיםשהםחברתיים

תנועותשלהגלויהוהמיניותוהחושניותהירכייםבאגןהמודגש

כשהושאלוהכשרקיבלובאירופה,איסורבגדרשהיו ,אלה

זומוסריותחוסראלהבריקודיםלראותהיום .מהאפריקאים

שבראשיתלצייןראויזה(ובהקשרעתיקההיסטוריתתופעה

 ,אוסטריהלבירתלראשונההגיעהווינאיכשהוואלס ,-19ההמאה
שגברומשוםשבוהסיבוביםבשלופורנוגרפי,גסהואגםנחשב

 .ביניהם)מגעתוןאותורוקדיםואשה

אסופהכביכולחביב,ספרוןבגרמניהאורראההעשריםבשנות

לעצמאותזכתהשאדאפריקאיתמדינהשלמשגריראגרותשל

נחמדים,רעיונותבוישהשחורה.ביבשתשםאימדינתולראש

ושהכלהלבניםשהמציאונוראעינוייםמכשירשמתארמכתבכמו

סצינהבאגרותמתוארתהשארבין .הידשעון-לונכנעים

כשהשגריר .לילהבמועדוןמארחיווביןהשגרירביןשמתרחשת

מארחיוידיעלנשאלהואחושנימטנגוהנהניםברוקדיםמתבונן

לאאבל"כן,ותשובתו:כאלה,דבריםעושיםבאפריקהגםאם

 ."דהיבעמ

המוסיקה ,מקצביוהאפריקאי,המחולעלענפהספרותקיימת

בעבריתספראורראה-1964בהאנתרופולוגיים.והיבטיושלו
אליריקוד-בגאנהשלההלימודיםמסעעלברטונובדבורהמאת

תמונהנותןזאתובכלמסעחוויותתיאורבעיקרזה .אדמה

י.האפריקאהמחולשלאחדיםבטיםיהעלכלשהי

 Michel (הואהמישלשלצילומיםספראורראהשעברהבשנה
Huet ( סבריקלודמאתטקסטיםעם) Claude Savary (, הנקרא
הוצאת , The Dances of Africa) l1אפריקהריקודי l1פשוט

הספרממנו.יהנהוצילוםריקודחובבשכל ,ורק)יניו ,אברמס

בשנותהצלםביקרשבהםהגיאוגרפייםהאזוריםלפימחולק

דוברותהארצותמיוצגותבעיקר .ביבשתהארוכותנדודיו

מעצמהעודשאין ,(דומניצרפתשללשעברמושבותיה ,הצרפתית

כמולשעברנתיניהבחיישזורהכדכלשתרבותהקולוניאלית

 ,בעצמאותן)לשעברמושבותיהשזכואחרישניםהיוסגס ,צרפת
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לייפוזות"דומיםשאינםתנועהמלאימחולבצילומימצטייןהספר

המחולשלהאדירההתנופהישנים.תצלומיםשלהקפואות

ועמוד.עמודבכלניכרתהאפריקאי

ייגשר",בתנוחתהעתיקהממצריםהנערהתמונתאתמכיריםהכל

עגולה.קשתגווהוכלהקרקעעללאלהאלהסמוכותוידיהרגליה

המבצעתאקרובטיתשזוכללבדרדמצייניםישניםבספרים

ריקודישל 101בעמ' .עתיקהמצריתקרקעהתעמלותשלתרגיל
משבטצעירהרקדניתשלתצלוםלראותהופתעתיאפריקה

המצריהגשרמחולאתבדיוקרוקדתהשנהבמחוףהיאקובה

העתיק·

עליתרלהיכנסבלימחולותשלושפעאווירהשמתארספרזה

מקור~היותיכולהואיבשה.אנתרופולוגיתלמדעיותהמידה

עממימחולשאוהבמילכלהנאהומקורמחולותליוצריהשראה

גבוהה.רמהעל

ם
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