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יתקיים

-

יש לקוות

-

פסטיבל המחולות בכרמיאל בפעם העשירית.

תרכר

העניינים

פסטיבל המחול בכרמיאל הפך כבר מושג ,וכבר נוצרה מסורת של
ממש ולא רק בתחום ההופעות עצמן .המוני הנערים והנערות

-

ולא רק בני התשחורת אלא גם רוקדים ותיקים ,אפילו מקריחים

מפגשים מהסוג הריקוךי
כרמיאל בין עבר לעתיד .יזרעאלה כהנא ,ברכה דודאי

ומכריסים ,ממלאים מדי שנה את הרחובות והדשאים וגודשים

B

את האולמות הרבים ,וזה נפלא!

אבל עם כל ההצלחה הארגונית והמוני הבאים בשערי כרמיאל
מדי קיץ ,יש גם שאלות הדורשות מחשבה ופתרונות .עדיין אין

פסטיבל כרמיאל לקראת העשור השני
יונתן כרמון

B

אולם תיאטרון שני ,כפי שהובטח לפני שנים אחדות .יש מרכיבים
מסורתיים בתוכנית הפסטיבל ,שאולי דורשים בחינה מחדש ,כגון
תחרות הכוריאוגרפיה העממית.

קטע על כרמיאל ממאמר של המבקר יוכו שמיךט
מתוך העיתון  IIפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג

ביקשנו מהמנהל האמנותי ויוזם הפסטיבל המיוחד הזה ,יונתן

II

IJ

כרמון ,לכתוב עבורנו איך הוא רואה את המצב .מסתבר שלדעתו
האיזון בין חלקי הפסטיבל השונים נכון ,וההמשך יהיה מה

שמכנים באנגליה

.more of the same

עם הצלחה אי אפשר

בלתי מספיק בכוריאוגרפיה
גיורא מנור

eכ

להתווכח וביחס למופעי הלהקות האמנותיות ,הישראליות
והזרות ,הצלחתן אינה תלויה ,בסופו של דבר ,בהנהלת הפסטיבל.
כמו בכרמי היין יש שנים של בציר טוב יותר ושנים של בציר
פחות טוב.

תנועת מסלולים במרחב
רות אשל

במופעי הלהקות העממיות ניכרת בעיה מרכזית; הכוריאוגרפיה

m

דורשת מיומנות ושיפור המבנים התנועתיים-הבימתיים .רות אשל
ניסחה בצורה תמציתית ומובנת לכל כמה כללים בסיסיים של
עיצוב תנועה בימתית ,ואולי ילמדו מרשימתה מעצבי המחולות

אפריקה רוקךת
אלכס

של הלהקות העממיות כיצד לשפר את הכוריאוגרפיה.
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לקראת הפסטיבל העשירי ,שבלי ספק יהיה ציון דרך חשוב בפני
עצמו ,הקדשנו את המוסף לריקודי עם הנוכחי לכרמיאל ,למה
שהיה ומה שעתיד להיות.
המערכת
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תחרות בריקודי נשף

פסטיבל כרמיאל 1996
צילום ,ישראל מלובני

פסטיבל כרמיאל התשיעי למחול הסתיים .לפני תשע שנים הועלו ספקות בדבר
קיום כנס מחולות בכרמיאל .נשאלו שאלות כגון האם פסטיבל כרמיאל ממשין

את מסורת דליה ,היכן הריקוד הישראלי ,האם יש מקום למחולות ייזרים" )עממיים
ואמנותיים( בפסטיבל לריקודי עם ,האם יש צורן לערון פסטיבל כל שנה!
והתשובות ניתנו  -עם הזמן הלן ונוצר דפוס ייחודי לפסטיבל המחולות בכרמיאל,

וכרמיאל העיר מושכת את המוני ישראל לחולל ולחוג ולשמוח בצוותא .זו עובדה!
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פסטובל מחול כרמואל

1996

מתוך מופע באלט העור בראונשו"ג

4

מאת יזרעאלה כהנא וברכה דודאי
לקראת חג העשור לפסטיבל אפשר לערוך סיכום ולצפות

..........
~ אל העתיד -

מי ומי הבאים להשתתף בפסטיבל? מגיעים

יוצרים ולהקותיהם ,מדריכים לריקודי עם מרחבי הארץ ,חובבי

מחול הרוקדים בחוגים במשך כל השנה ,בוגרי אולפנים לריקודי
עם ,בקיצור

-

אוהבי תנועה וריקוד מכל הסוגים והסגנונות.

מה מביא אותם לעיר הגלילית כרמיאל? הצורך בתחושת שייכות
לתנועה של המונים ,הרצון לחיות ריקוד ולהינתק ליומיים שלושה
מהמציאות היומיומית שלעיתים לוחצת ומכבידה .

מי הם הכוריאוגרפים הישראלים? רוב יוצרי הכוריאוגרפיות של
המחול העממי הישראלי צמחו מתוך להקות ריקודים ונדבקו
בחיידק אהבת הריקו,ד אהבה לופתת שאינה מרפה .רוב האנשים

המרכזיים בנושא זה החלו את דרכם כרקדנים בלהקות שהקים
יונתו כרמון ,ונזכיר רק אחדים מהם

-

ברי אבידן ,יונתו גבאי ,גברי

לוי ,גיורא קדמון ,עופר מליח ,עמוס קב ושי גוטסמן .עצם ההופעה
שלהם בכרמיאל מחייבת אותם לעמוד למבחן בפני קהל עצום של

אנשי מקצוע ושל חברים לעבודה ,וכו לתת דיו וחשבון הופעתי
לרשויות המקומיות ,המשקיעות את מיטב כספו בשביל לעלות

ייעל המפה".
מי הם המרקידים? אחדים מהם כוריאוגרפים ויוצרי ריקודים

ואחרים מדריכי חוגים לריקודי עם ,הפועלים באינטנסיביות כל

השנה .עבור האחרונים הפסטיבל הוא מפגש ביו המובילים לביו
עצמם ובינם לביו המוני הרוקדים.
מה מייחד את כנס המחולות בכרמיאל? מפגשים מו הסוג
הריקודי

-

תחרות בר'קוי' נשף

הצטלבויות של מחול אמנותי עם מחול עממי ,גשר של
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מחול ,יצירות עממיות בינלאומיות בצד להקות מקומיות,
מחרוז~ת של ריקודי עם שונים מול שרשרת ריקודים ועיבוד
בימתי לריקודים של יוצר אחד .פסטיבל כרמיאל הוא הזדמנות
להיפגש עם רקדנים מחוץ לארץ בתחום מחול העם ומחולות

יי בצעי' ")מ'ת

אמנותיים ,ולא רק בינינו לביו עצמנו .זה מעשיר את העין והלב,

-

נשף ת'מנ'
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ומאפשר ליצור קריטריונים ואמות מידה תוך בדיקה עצמית
חוזרת ונשנית.

נתייחס ביתר פירוט לנקודות אחדות ,קודם כל לריקוד העממי

-

אחת ההגדרות לריקוד עממי היא יימה שהעם אוהב לרקוד".

בכרמיאל יש במות קבועות למחול עממי ,הפועלות כעשרים שעות
ביממה בכל אחד משלושת ימי הפסטיבל .המוני רוקדים באים
בעיקר כדי לרקוד בצוותא ולהיות שייכים ,לקחת חלק בריקוד.
הם רוקדים כמעט ללא הפסקה ,יום ולילה.
חלק זה מנוהל על ידי ארגון המדריכים ,הקובע את רשימת
המרקידים ויוצרי הריקודים )המדריכים חוגים במהלך השנה(

וממנה אותם להפעלת תוכנית ההרקדה  .חלק זה מוצלח ביותר.
כדאי לצייו את טיב המדריכים לריקודי עם ,את המסירות
וההשקעה וכו את השיפור העצום שחל בשנים האחרונות בצד
הטכני

-

הביצוע .מפליא לראות איך מערכת ממוחשבת משוכללת

מופעלת על ידי טובי המדריכים והטכנאים .כו ראוי לצייו את
הצד המוסיקלי ואת איכות הצליל הבוקע מהרמקולים ומענג את
הרוקדים בפעילותם.

המחול האתני

-

חלק מריקודי העדות אינם מופעי במה

מובהקים ,ודבר זה מכביד על המארגנים .ברור לנו שזה פרק
חשוב ויש לחשוב כיצד להקצות זמו ומקום הולמים למופעים
אתניים קטנים )קטני ממדים( ,ולשלבם בצורה נכונה בכרמיאל.

שילובים -

ייגשר של מחול" )מפגש עם להקות מחוץ לארץ( הוא

היןם עןבדה קיימת .המדןר לריקןדי עם ,בראשות רינה מאיר,
לוקח על עצמן זה שנים לקיים מפגש להקןת ,כנהוג בפסטיבלים
רבים בעןלם .הלהקןת על תלבןשןתיהו הססגןניןת צןעדןת עם

דגליהן ןמלןןת בתזמןרת עממית .הו מןפיעןת בזן אחר זן ןכל
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אחת מלמדת את הקהל הישראלי ריקוד אופייני לתרבותה .

פסטיבו מחוו כרמי או  ,ציוום .אדיבה גב)

הזדמנות זו למפגש תרבותי-חברי ביו הלהקות מחו " ל  ,להקה
ישראלית ולהקה אתנית פולקלוריסטית

-

לביו אוהדי המחול

הישראלי בונה גשר ליתר הבנה וסובלנות ביו העמים .

הניסיונות המעניינים שצמחו בעידוד יונתו כרמון  .לדוגמה  .1 :ימיו
ושמאל

-

מחרוזת לפי כרמון ,ברי אבידן  .2 ,ריקודי שלום חרמון

ברי אבידן ,
בערב הפתיחה ובערב הסיום של פסטיבל כרמיאל זכינו לצפות

במופעים משולבים והחידוש היה מרענו  .ללהקות הישראליות

.3

ריקודי יונתו גבאי ,אורו הללי

ו .3-

-

ריקודי תמר

אליגור  ,דדו  .ניסיון זה משמר את רוח היצירה העממית וכידוע
ריקודי עם רבים לא נוצרו כריקודי במה .

ניתנה הזדמנות להעלות לבמה יצירות חדשות ויצירות שעמדו
במבחן הזמו  .כמו כו יכלו היוצרים והרוקדים שלנו לראות את
עצמם בהשוואה ללהקות חוץ הבאות במיוחד לפסטיבל זה  .יש

הע"ר התאר ח ת כרת " אל

מופעי בכורה לכנס בכרמיאל .מופע הלהקות הערביות הנבחרות

עיריית כרמיאל מקצה משאבים וכוח אדם לנושא הפסטיבל .

הדגיש את האפשרות של דו קיום על בסיס קשר תרבותי טוב .

קיים מטה שתפקידו להפעיל את כרמיאל בשלושת ימי הפסטיבל,

לצייו במיוחד שיונתו כרמון מעודד יוצרים ישראלים להביא

בתיאום נכ ו ו של זמו ,מקום ומנגנון טכני ואנושי  .הנתונים

ה"משולבות" החלו דרכו באולמות סגורים וגם שם היה מפגש חם

הטבעיים של כרמיאל מצוינים

-

רוב המבנים ,המגרשים,

ביו להקות מחוץ לארץ ללהקות ישראליות .היום ברור לכל

והאצטדיונים מרוכזים במרכז העיר ובטווח הליכה האחד מהשני.

שהשילובים הם חלק מאופיו של פסטיבל כרמיאל ומתחייבים

כמו כו קיימת בריכה המאפשרת התרעננות בדקות הפנאי

ממנו .

המועטות העומדות לרשות הרקדנים המופיעים.

להקות מחול אמנותי מהארץ

ומחו  IIל -

אלה שחשבו בתחילה

שפסטיבל כרמיאל צריך להיות המשך ישיר של הכנסים הארציים
שנערכו בקיבוץ דליה ,או שעליו להמשיך את מפגשי הרוקדים
והלהקות שהתקיימו בצמח

-

טעו  .הוכח מעל לכל ספק שהופעת

כדי שהפסטיבל יפיק את המרב מהמשתתפים בו נראה לנו שצריך
לחשוב מחדש כיצד לשפר כמה וכמה דברים

-

להתאים את תנאי

המגורים של הרקדנים לתנאים בפסטיבלים אחרים בעולם,
לשקול מחדש את גביית דמי הכניסה לבריכה שהיא המקום

להקות מחול אמנותי בכרמיאל מעשירות את הפסטיבל ומגוונות

היחיד שבו אנשים יכולים להתקלח בזמן הפסטיבל ,להגביר את

אותו .הכוריאוגרפים הישראלים בוודאי מועשרים ממפגשים עם

התיאום ביו אנשי ההפקה בכרמיאל .

אנשי מקצוע מהעולם.
לסיכום

מופעי גילאים

צעירים -

נוכחותם והופעתם בכרמיאל של ייירוק

תוסס" ו"נעורים במחול" היא תופעה חיובית של חשיבה לטווח
ארוה וביטוי של חינוך להצמחת דור רוקדים ורקדנים לעתיד.

כוריאוגרפיות ומופעי במה מבוססים על צעדים וצעדות של
ריקודי

עם -

הניסיון של כוריאוגרפים ישראלים לבנות מופע

בימתי מבוסס על צעדים וצעדות של יוצרי ריקודי עם הוא אחד
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-

הפסטיבל צריך להתאפיין במתו המיטב  .הוא צריך

לחשוף את הטוב שנוצר והתרחש במהלך תשע השנים שכרמיאל
משמשת כר למפגשי רוקדים ולתקן את הליקויים שעדייו קיימים.

ם

כ- . :::

יענ • ~ :-בי

~~~~~i'I-JI- IJ-

מתפקידו של פסטיבל ליזוס הפקת יצירות ומופעיס שאפשר
לראותס רק במסגרתו ,ייאמ נות חד פעמית" )במסגרת אחרת כמעט
בלתי אפשרי להביא כל כך הרבה להקות וכוריאוגרפיס לבמה

אחת ,ולא רק בשל שיקולי תקציב ,גס מטעמי מוניטין( .יש
מופעיס לפי נושאיס מיוחדיס ,שהפסטיבל מזמין מכורי אוגר פיס
לפי קביעתו וגס קובע איזו להקה תבצע ,מי יכתוב את המוסיקה
ומי יעצב את התלבושות .כל זאת על במה אחת במופעיס
מרכזייס .כל זה אפשרי היות ששלושיס אלף איש רואיס את
המופע .מספר כזה של צופיס מקביל למספר הצופיס בשלושיס

מאת יונתו כרמוו

..........
"""'1IIIIIIII

מופעיס בתיאטרון ייהבימה" או בתשעיס מופעיס ב"סוזן דלל".

יפה.

מקבץ כל סגנונות המחול במקוס אח,ד בתוספת עיר

ניסינו להעביר את המופעיס בטלוויזיה אבל זה לא עלה

מקסימה עס תושביס בעלי תודעה תרבותית ,הופכיס את

הצוותיס המקצועייס של הטלוויזיה הישראלית עדיין אינס

פסטיבל כרמיאל לחגיגה לכל שוחרי המחול בארץ ,ובשניס

מסוגליס לצלס מופעיס בממדיס כאלה ,ולכן קהל שלא מגיע

האחרונות גס מרחבי העולס.

לפסטיבל אינו יכול לחוות את החוויה ,והוא הדין ברוקדיס,
שבדרך כלל נפגשיס באופן קבוע בהרקדות עס אותו מרקיד או

מאות האלפיס שרוקדיס ערב ערב בהרקדות של ריקודי עס

כוריאוגרף ,במקוס מגוריהס .בפסטיבל יש להס הזדמנות לחולל

ישראלייס ,ריקודי עמיס וריקודיס סלונייס הס תופעה ישראלית

עס מרקידיס וכוריאוגרפיס מהשורה הראשונה ,להחליף חוויות

ייחודית ,והס הקהל הבסיסי של הפסטיבל .היות שהס באיס

משכבות שונות של האוכלוסיה התעניינותס היא רב גונית

-

ורשמיס ולהרגיש ביחד.

איש

איש וסגנונו .הס באיס באלפיהס וכדי לספק את סקרנותס

פסטיבל כרמיאל זכה למוניטין בינלאומייס כי כל שנה מוזמניס

האמנותית יש להעמיד מופעיס רביס בסגנונות רביס.

אליו מבקריס שכותביס במדורי המחול בעיתונות העולמית .אלה
מפיציס את בשורת האירוע ,מדגישיס את רמתו וחשיבותו וכך

פסטיבל משמעותו חגיגה ואנו נאמניס למשמעות המלה

עולה מספר התייריס שמכווניס את בואס לישראל לפי תאריכי

ומתמקדיס במופעיס שהקהל יכול להשתתף בהס בצורה פעילה.

הפסטיבל )בתקופת הפסטיבל די קשה להשיג חדריס במלונות

הבסיס הן ההרקדות ההמוניות שמתקיימות רוב שעות היוס

הגליל והנטל הוקל רק משהתפתח מוסד ה"צימריס" במצפיס,

והלילה .היות שרוב הקהל ייפעיל" הגענו לאחר ניסיונות למסקנה

בקיבוציס ובמושבי הסביבה( .המוניטין של הפסטיבל מאוד

שאורך החגיגה המיטבי הוא שלושה לילות וביניהס יומייס

מסייעיס לשתף בו להקות באלט מהשורה הראשונה .עשרות

שלמיס .אס מאריכיס ההתלהבות דועכת ,וברצוננו לסייס בשיא

להקות מכל הסגנונות ומחמש היבשות שולחות חומר וקלטות

היכולת ולהשאיר טעס של עוד.

וידיאו ומביעות את רצונן להשתתף בפסטיבל כרמיאל.
הרבה דובר על מיזוג כל סגנונות המחול בפסטיבל אחד והיו דעות

לכאן ולכאן .ללא צל של ספק ,עיקרון זה הוכח כחיובי ,שכן כל
סגנון מפרה את כל האחריס .הלהקות העממיות מושפעות

יריד אומנויות

פסטיבל מחול כרמיאל

1996

מהטכניקה של הלהקות האמנותיות )אנחנו רואיס שרמתן עולה

'ו נת) כרמו)  ,צ' 7וס ,א7ו) שמ ' דט

פסט'ב 7מחו  7כרמ' א1996 7

משנה לשנה( ,ורקדני הלהקות העממיות הס העתודה הטובה

כרמ י אל הוא פסטיבל לאומי שמוסדות ציבורייס מממניס  ,ולפיכך

ביותר ללהקות האמנותיות  .עקב המפגש עס הקהל של הלהקות

האחראיס עליו עושיס כל מאמץ לצמצס את עלויות ההפקה,

העממיות  ,הלהקות האמנותיות נעשות יותר ישראליות בתכניס

להבטיח כניסה חופשית ללפחות 70

ובביצוע ופחות מנסות לחקות להקות וסגנונות זריס  .הו גס

את מחיר הכרטיס י ס למופעיס בתשלוס על כשליש מהמקובל

יוצרות להו קהל חדש והרבה קשריס עס אורחי הפסט י בל .

למופעיס דומיס בארץ .הפסטיבל הוא של כולנו  ,זאת התחושה

אחוזיס מהאירועיס ולהעמיד

שאנו מעניקיס לקהלנו  ,וזאת כנראה הסיבה להצלחתו.

התכנוו האמנותי של הפסטיבל שואף לשמור  .על שיווי משקל ביו
כל הסגנונות ,אולס המתקניס שבהס מתקיימות ההופעות
מכתיביס אילוציס שוניס  .השנה ,שנת העשור  ,מצטרף לאולמות

הקיימיס אולס חדש עס  400מושביס ובמה מקצועית ,שיאפשר
ביטוי רב יותר ללהקות העכשוויות שהתפתחו בארץ בתקופה
האחרונה.

כל שנה הפסטיבל מאמץ את הנושא שנבחר על ידי משרד החינוך
והתרבות כנושא המרכזי להוראה בבתי הספר  .כך טופלו הנושאיס

-

תיירות,

500

שנה לגירוש ספר,ד תעשייה בישראל וכו '  .השנה

הנושא המרכזי יהיה

100

שנות ציונות  ,והוא יהיה ההשראה

לכוריאוגרפיס הרביס שיחברו יצירות עבור הפסטיבל .השנה נזמיו
לפסטיבל להקות מקהילות יהודיות ברחבי העולס והו יעלו

כוריאוגרפיות בנושא הציוני  .כ 40-

להקות כאלה פועלות בצורה

סדירה בחמש היבשות ורמתו טובה .

תמיד שואליס במה הפסטיבל הבא יהיה שונה מקודמיו .ובכו,
הכוריאוגרפית הדגולה גרטרוד קראוס אמרה שאת הרגל אפשר

להביא קדימה  ,הצידה ולאחור .איו אפשרויות אחרות .אי אפשר
לקלוע את הרגלייס לצמות וגס לא לקשור אותו בקשריס  .ההבדל
ביו פסטיבל אחד למשנהו הוא תמיד ב " איך" ,וכך יהיה גס
בפסטיבל הקרוב .נביא להקות טובות ,הכוריאוגרפיס הישראליס
יצרו עבודות חדשות  ,המבצעיס יהיו שוניס ורמתס תהיה טובה

יותר ממבצעי הפסטיבל הקודס .
יש מופעיס ואירועיס בפסטיבל שהפכו כבר למסורת  ,והקהל
הנאמו שלנו התרגל אליהס  .אנו מתחשביס בו וחוזריס עליהס

פעס אחר פעס .עס זאת ,כל רעיוו חדש נשקל על ידי הוועדות

ואס הוא נמצא מענייו אנו עושיס הכל כדי להגשימו .

8

כששואליס את מארגני הפסטיבל מה היו רוציס שיהיה בפסטיבל
הבא התשובה היא תמיד

-

שיהיה טוב יותר מהפסטיבל הקודס.

ם

בשנה שעבוה התאוח בפסטיבל

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

הוא מתאר את המיוחד שבכרמיאל ,העיר והפסטיבל ,ואת

המפגש בין המחול העממי והאמנותי .מעניין ומאלף

לקרוא איך נראיס בעיניו המופעיס של להקות המחול הישראלי
העממי המועלה אל הבימה .להלן קטעיס אחדיס ממאמרו של

נומיאל יונן שמידט נJochen

שמידט:

 I ,הלהקות ]העממיות[ הישראליות ,אס הן אינן מבוססות על
מסורות מזרחיות ואינן מעלות את פולקלור ארצות המוצא של

העדה ,הותירו רושס אחיד למדי ,של מחול המבטא הוויה של

(,Schmidt

אחד ממבקוי המחול

החייס בישראל" ,והכותב מנסה להשוות בין המחול האירופי,

ש'  Iקפא בסוף המאה ה 19-

והפך לחנוט ולמוצג מוזיאוני"  Iלמחול

המסורתי במזרח אסיה .על המחול העממי בישראל לעומת

האירופי הוא אומר" :לא היו ברשותו תבניות מסורתיות )אלא אס
מדובר בתבניות של עדות המזרח ,שאולי אינן מדברות אל לב יתר

החשובים ביותו בגו מניה ,הנותב

האוכלוסיה( ולכן גס לא ידע מסגרות ומגבלות .המחול העממי
הישראלי הוא פרי המצאותיהס של כוריאוגרפיס .הס מצאו את
עצמס בתחוס פרוץ לחלוטין ,שלא הכתיב להס דבר והוא שהעניק
להס אפשרויות וקבע להס מגבלות  .ממצב דבריס זה הפיק המחול

ב Frankfurter Allgemeine11

הישראלי העממי הרבה מבחינת הכמות

בלבד .' I

שמידט גס שואל איך זה שהמחול העממי בארץ מקיף מאות
ואלפי רוקדיס שעה שבאירופה הוא נעלס כמעט לחלוטין ,למרות
ש"בכל הלהקות כמעט נראות ממש אותן תנועות פשוטות.

.11Zeitung

השנה ,לקואת הפסטיבל,

הלהקה מחולקת על פי רוב לקבוצת בניס ולקבוצת בנות,
המקפצות מרקע הבימה לקדמתה ,בזרועות מורמות במחווה
פאתטית .הרקדניס מסתו בביס ,ידיהס על המותנייס ,ומניפיס

זרועות כלפי מעלה בשעת הקפיצות  Iהנראות יותר כניסיון בלתי

מוצלח של שפאגאט מאשר

הוא פיוסם את ושמיו על פני עמוד

.grand jete

בקפיצה סיבובית הס

משתדליס להדק את השוקייס אל הישבן ,וברגעי שיא מרימיס
הבחוריס את הבנות כשהס מחזיקיס אותן מתחת לבית השחי.

אפילו התלבושות מעוצבות בצורה כמעט אחידה .הגזרה זהה ולכל
היותר גווני האריג או הקישו טיס משתניס ]מריקוד לריקוד[.

כמעט כל הנשיס לובשות שמלות בהירות  Iאסופות מתחת לחזה

שלם במוסף השבועי של העיתון

ומדגישות אותו ,וכל הבחוריס לבושיס מכנסייס הדוקיס ואפודות
צבעוניות מעל חולצות רחבות".

~

9

.ב- ::יכוי .ויר

•

ענו Eכ ~

•

;יכו

בכןו~ ~ו נו י ~
מאת גיוךא מנוך
בפסטיבל כרמיאל

' 96

ניתנה לי הזדמנןת לחזןת במספר מןפעיס

של להקןת מחןל העס הישראלי המבןיס ,מה שנקרא  l1מןפעיס

משןלביס ,l1

בתנאי בלגו בלתי מקצןעני בעליל .עןד חזיתי במןפע

הסיןס המאןרגו היטב ,שהיה אמןר להיןת מעיו שיא של האירןע
כןלן .במהלך השנה הזדמו לי לראןת מןפע נןסף של להקה
מכןבדת ןידןעה ,שבן בלטן התכןנןת שהעדרו קילקל את מןפע

הסיןס של כרמיאל .אני מרשה לעצמי לןמר שמה שחסר ללהקןת
מחןל העס הישראלי המבןיס הןא מרכיב בסיסי מאןד

-

כןריאןגרפיה.

במןפע הסיןס לקחן חלק גס מספר להקןת מחן  l1ל ,ןההבדליס בינו

לביו ההיצע המקןמי הין בןלטיס לעיו .בלהקןת הישראליןת
התייחס הכןריאןגרף לאפשרןת חלןקה אחת בלבד של הלהקה

-

לבניס ןלבנןת .במקריס בןדדיס התחלקה הבימה לרגע ביו סןלו
אן סןלנית לביו ההמןו .רןב התנןעה היתה באןניסןנן ,משמע כל
הרקדניס מבצעיס את אןתה התנןעה בכל רגע נתןו ןבכיןןו אחד.
הצןרןת הין שגרתיןת בןיןתר ,על פי רןב פשןט עדר רקדניס אן
רקדניןת בתרגילי סדר חסרי נשימה ןנשמה.
בלהקןת האןרחןת ניכר מי,ד שיש יד המכןןנת את הצןרה שבה

הקפיצןת ,הצעדיס ןהסיבןביס מבןצעיס כך שגס אלמנטיס
פשןטיס ןבסיסייס אלה נראן כרקמה מעניינת ןעשירה .מעצבי
התנןעה הזריס גס בנן כל העת ניגןדיס ביו קבןצןת שןנןת בלהקה

-

ביו סןלו למקהלה ןביו זןגןת אן קבןצןת קטנןת אחרןת לביו

עצמו ,ןהשתמשן בכניסןת ןיציאןת

ביןתר
פסט'ב:ו מחו:ו כרמ'א:ו 1996
מתוך מופע בא:וט הע'ר בראונשו"ג

-

-

אמצעי כןריאןגרפי מרכזי

להעשרת המבניס .לעןמת זאת ,הכןריאןגרפיס שלנן

מכניסיס את הרקדניס לבימה בדרך טכנית בלתי מעניינת,
ןבמקןס לנצל את התנןפה של כניסה מהירה מתחיליס את המחןל
רק כשכןלס ניצביס על הבימה  .בןיתןר על הכניסה כאמצעי הס
כבר מפיסידיס את הרןשס החזק של ההתחלה.

ברןסיה במאה ה 20-

ראן אןר כמה ןכמה ספריס רצינייס על

אמנןת בימןי מחןל העס ,ןאיני מדבר רק על אישיס כמן מןסייב,
שהגיע למחןל העס מהבאלט ןיצר אסכןלה שלמה של עיצןב

תנןעה עממית במסגרת בימתית .אפילן כןריאןגרף חדשני ןמהפכו
בתחןס האסתטיקה של הבאלטכמן קאסיאו גןלייזןבסקי כתב
ספר על בימןי ןכןריאןגרפיה של מחןל עממי לסןגין ,מבחינה
תיאןרטית ןמעשית .

אצלנן איש אינן מלמד במאיס של ריקןדי עס איך להעמיד מןפע
מבחינה כןריאןגרפית  .הגיע הזמו לשנןת מצב זה מיסןדן ,ןאיו מה

לרחס על המדריכיס ,המכניס את עצמס שלא בצדק

-

כןריאןגרפיס  .כשרןו אי אפשר ללמן,ד אבל את כללי היסןד של
אמנןת המחןל ןהמבנה הבימתי אפשר ,ןאפילן הכרחי לדעת.
אחרת נהיה נידןניס למןפעיס דליס כמן המןפע האחרןו בכרמיאל
ןעל דלןת צןרנית זן לא יכסן כל התלבןשןת הנןצצןת ןכל
הגימיקיס .

10

ם

\

; J Jן מ ס ו ר
~/
~
ב

מ

ך

ח

סיבןב  ,דילןג  ,גלגןל אן כאלה המןכרןת מריקןדי עמים  ,כמן

דהירה ו (gallop
כמן הפרנס ו (.prance

למשל  ,אן כאלה שאןמצן על ידי המחןל המןדרני
בחרתי להבהיר את נןשא הכיןןנים

ןהמסלןלים באמצעןת תנןעןת מתקדמןת הנפןצןת בריקןד י עם ,
כמן הל י כה  ,ר י צה  ,ניתןר ןקפיצה  .סימןני הכיןןנ י ם המןפ י ע י ם

לאןרך הכתבה הןשאלן מכתב-התנןעה של בנש

ו .(Benesh

ב
תיאןריה

מאת רות אשל

כיןןני ההתקדמןת הם קדימה  ,אחןרה ,הצידה ןבאלכסןן ןהם

יכןלים להיקבע א ' בהתייחסןת לגןף הרקדן ןב ' בהתייחסןת לחלל
אני מאמינה שריקןדי עם ,ששרדן מאןת שנים ,משקפים את

שבן הןא רןקד .

תמציתה של התרבןת שבה התפתחן  .בתןרת הזן ,כשמבקשים

לאפ·יין אמנןת גדןלה מייחסים לה את איכןת ה"יןבש" ,כלןמר

כשכיןןן ההתקדמןת נקבע ביחס לגןף הרקדן ובדרך כלל

אמנןת מרןכזת ןנטןלת לחלןחית של ילדןתיןת .מחןל עם אמיתי

באימפרןביזציה חןפשית( הןא נע קדימה כאשר חזית הגןף שלן

דןמה ליהלןם שלןטש מאןת שנים עד שהגיע לצןרתן הפשןטה

מןבילה את כיןןן ההתקדמןת  ,אחןרנית כאשר הג ב מןביל

ןהטהןרה.

ןלצדדים כאשר צד הגןף מןביל  .מקןבל שבבניית כןריאןגרפיה
הכיןןנים מתייחסים למרחב שבן רןקדים .חזית

יש להבחין בין פשטנןת ,שנןבעת מבןרןת ,לבין פשטןת  ,שנןבעת

קדימה (,ו -

הכןןנה לקדמת הבמה אן הסטןדין ; חזית אחןרה (.ו

מבחירה ןמןדעןת  .האחרןנה נסמכת על ידע רב ןסיכרןת עם מגןןן

האחןרי ,ןבהתאם לכך הצד הימני

האפשרןיןת ,שאחרי סינןן ,מיןן ןבחירה צןמצמן לעיקר .לעןמת

הבמה .

ו (-4I

-

למסך

ןהצד השמאלי (~ו של

זאת ,פשטנןת היא שימןש חןזר במעט צירןפים ,חיקןי ןצןרך

מתמיד "להעשיר את החןמר הדל" בשאילןת מאןלצןת של

מטעמי נןחיןת ןביטחןן בחיי היןמיןם אנן מעדיפ י ם להתקדם

חןמרים ממחןלןת אמנןתיים אן מתרבןיןת עממיןת אחרןת  .אין

במסלןלים שבהם חזית הגןף מןבילה  ,אבל דןןקא הכןריאןגרפיה

דבר מזיק יןתר מהעמסה של שכבןת מיןתרןת עד שהעיקר

עשירה בתנןעןת התניידןת שכיןןנן אינן תןאם את חזית הרקדן ,

מיט\!!טש ןהכל נראה כעיסה דביקה ןחסרת שןרשים  ,בעיקר על

ןיש לכך משמעןת דרמטית וחלק מתפיסת המשמעןת בתןרתן של

מחןל עם כשלנן ,שהןא כה צעיר.

פרנסןאה דלסארט בנןיה על עיקרןן זה( ןגם משמעןת מןפשטת,
הקשןרה לקןמפןזיציה של הקןןים החןצים את המרחב .רקדן

תהליך החיפןש של האפשרןיןת העןמדןת בפניך מצריך ידע ןהןא

יכןל להתקדם לעבר הצד הימני של הבמה כשצד הגןף מןביל אבל

רצןף שאלןת הדןרשןת פתרןן .ההחלטה מה לברןר מתןך עןשר

גם כשהגב מןביל  .כאשר הרקדן מתקדם לעבר המסך האחןרי

האפשרןיןת קשןר בטעם האמנןתי ,ביןשר ןבכשרןן.

כשעינין פןנןת אל הקהל יש לכך משמעןת אחת ןמשמעןת אחרת

כשהןא עןשה את אןתן נתיב התקדמןת כשגבן פןנה לקהל ןעינין
כאשר יןדעים איך לחפש את העןשר הטמןן בתנןעןת החןצןת את

למסך האחןרי.

החלל ,כמן ריצה ,קפיצה ,ניתןר ,רקיעה ןהליכה ,ןלקשרן למרחב,
לצןרה ,לזמן ןלכןח ,האפשרןיןת הן אין סןפיןת  .למרןת שתנןעןת

כשרקדן מתקדם הןא יי מצייר " בכפןת רגלין מפת מסלןלים .

המחןל הבסיסיןת מןפיעןת בריקןדי עם של עמים רבים,

המסלןל יכןל להיןת קן ישר אן קן מעןגל  .שילןב של קןןים ישרים

הריקןדים אינם דןמים ןזה קשןר במינןנים השןנים של התנןעןת

ייצןר מסלןלים בצןרת ריבןע  ,משןלש  ,זיגזג ןאילן שילןב קןן י ם

הבסיסיןת ,בהבדל בדגשים על אברי הגןף השןנים ,באנרגיה שןנה

מעןגלים ייצןר מעגלים ןפיתןלים  .בעבןדןת עם מטען דרמטי

ןבמקצבים האחרים של כל תרבןת .

מקןבל ואף שלגמרי לא הכרחי( ליחס לקןןים ישרים משמעןת של
נןקשןת וכך השתמשן בהם בריקןדי חצר מאןד פןרמלי י ם במאןת

ייהתנןעה אינה משקרת" ,אמרה מרתה גראהם ,ןזה תמיד נכןן .

שעברן( ןלקןןים מעןגלים זרימה ןרכןת .ניתן לשלב בין השניים ,

במקרה של ריקןדי עם זה נכןן אןלי אף יןתר ,כי בריקןדי עם אי

אבל לצןרך הבהרת הנןשא בחרתי דןןקא להפריד ביניהם .

אפשר להסתתר מאחןרי ןירטןאןזיןת של רקדנים מקצןעיים אן
תחכןם בימתי  .הפשטןת של האמת ןהטןהר היא העיקר .

תרגןל
המשימןת המתןארןת בכתבה שלפנינן קשןרןת לידע שנרכש על
דרך הגילןי תןך כדי חיפןש של פתרןנןת לבעיןת .הבעיןת מןצגןת

משימה א'

בצןרת משימןת התןחמןת את הנןשא  .המןרה ןהתלמידים חייבים

אלתר התקדמןת במרחב ןבדןק כל אחת מהאפשרןיןת הבאןת:

להתייחס למשימןת אלה כאל בעיןת שאין שןם שיטה מקןבלת

.חזית הגןף

ןידןעה לפתרןנן ןשאף פתרןן קיים אינן בבחינת הפתרןן הנכןן אן

.הגב מןביל1 .. .

היחיד .חיפןש אחר אפשרןיןת הפתרןן חייב על כן להיןת מלןןה

.צידי הגןף

מןב י לה ...
מןב י לים • • .

~

-<. " -

במחשבה יןצרת ,בסקרנןת ,ברצןן לדעת ,להעמיק ןלחקןר ,ןבהעזה
לקרןא תגר על רעיןנןת מקןבלים ןסמכןתיים.

משימה ב'

בצע תרגילי אימפרןביזציה שבהם כיןןני ההתקדמןת מתייחס י ם

•••

למקןם שבן אתה רןקד  .הדגש את ההבדלים בין כיןןנ י
ההתקדמןת הבאים:

אנסה להאיר ברמה בסיסית חלק מאפשרןיןת השימןש בתנןעת

מסלןלים במרחב

ו (space

לרקדן בןדד  .אתייחס רק למסלןלים

ניתנים לזיהןי על פני הקרקע ןלא למכלןל האספקטים הקשןרים

.קדימה ולקדמת הבמה( ןאחןרה ולמסך

אחןרי( ...

.קדימה ןהצידה

•

באלכסןן ןקדימה אן באלכסןן ןה צי דה ,אן באל כ סןן ןאחןרה

לנןשא ההתקדמןת במרחב.
משימה ג'

למשפחת התנןעןת המתקדמןת

ו (locomotive movements

בצע את הןראןת יי מפת " המסלןל  .מטרת התרגי ל ל ה בה י ר את

במרחב הכללי ,כלןמר ,תנןעןת שמניעןת את המתנןעע ממקןם

נןשא ההתקדמןת בהליכה ואן ריצה אן דילןג( בקןןים ישרים,

אחד לאחר שייכןת תנןעןת יןמיןמיןת כמן הליכה ,ריצה ,זחילה,

שמשנים את כיןןנם אבל חזית הגןף כל הזמן מןבילה  .כדי
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להתאים את הגוף מחדש לכיוון המשתנה מבצע הרקדן תנועה
סיבובית

במקום )pivot

 ~ C" ,כ~ ..

משימה הן

()«.

לך )רוץ ,דלג או קפוץ( לפי הוראות המפה המבוססת על מסלולים

.....

של קווים מעוגלים  .המסלול מתמשך לעבר קדמת הבמה כשחזית
הגוף והגב מובילים

לסירוגיו.

הסבר למפה:
.חמישה צעדים קדימה בחצי

עיגול עם כיוון השעון )רגל

/

)

 2צעדיj,!2

ימין פותחת( ;

.חצי סיבוב דרך כתף שמאל

ושלושה צעדים בחצי עיגול

~

)רגל שמאל פותחת( כשהגב

מוביל .

3

\.

צעדים 7

~4)~):::::::::::::::::::::/צ4צעYדףי----~~crן~-ם
5
5

ס'~ ,,,

צעדים

I

כקודת התחלה ~ ~

משימה ון

חבר משפט מורכב מארבע תיבות )בקצב של

,4/4

החומרים התנועתיים הבאים :צע,ד קפיצה ,ריצה,

או

(3/4

ובהם

ניתור ) (hop

הנחיות המסלול:

ורקיעה .המשפט יהיה בנוי על מסלול של קו ישר אחד כשחזית

.חמישה צעדים קדימה )רגל ימנית פותחת(;

הגוף מובילה .אין עדיפות בשימוש בתנועות או סדר מוכתב .

.חצי סיבוב אחור נ ית דרך כתף שמאל ושני צעדים אחורנית;
.רבע סיבוב דרך כתף שמאל ימינה והתקדמות של שלושה
צעדים )שמאל ,ימין ,שמאל(;

•

חצי סיבוב דרך כתף ימין שמאלה והתקדמות של ארבעה

צעדים )ימין ,שמאל ,ימין,

פתרון אפשרי:

 Iרק רק ~~ ~~ Iכ ק כ ק  Iצ ~~ צ צ  Iצ ~~ צ צ I

שמאל(.
צ-

משימה דן

צע;ד

ר-

ריצהJ

ק-

קפיצהJ

רק -

רקיעהJ

כ-

כיתור

לך )רוץ ,דלג או קפוץ( לפי הוראת מפת המסלולים .המטרה היא

לתרגל תבנית שבה הכיוונים משתנים ועימהם חלקי הגוף

משימה זן

המובילים.

החלט על מסלולי התקדמות והתייחסות הגוף לכל אחת מהתיבות
של המשפט שחיברת .

הסבר למפה:

פתרונות אפשריים לכל תיבה :
.שלושה צעדים קדימה )רגל ימין
פותחת(;

תיבה ראשונה :

 .שני צעדים קדימה )ימי ן פותחת(

.חצי סיבוב דרך כתף שמאל

.שני צעדים אחורה

ושלושה צעדים )רגל שמאל

.צעד קדימה

פותחת(;
תיבה שניה:

.שני צעדים קדימה )שמאל פותחת(

.ממשיכים מסלול התקדמות

.צע,ד שיכול ,צע,ד שיכול ,צעד

קדימה אבל עכשיו הגב מוביל;
 4צעדי
.רבע סיבוב דרך כתף ימין עם

החזית קדימה ,צע,ד שיכול ,צע,ד
שיכול לצד ימין .

-

התקדמות הצידה

שיכול -'---

] ס"" ך

תיבה שלישית :
.להתקדם במעגל עם כ י וון השעון  :קפיצה וניתור )חזית הגוף(
 .חצי סיבוב וקפיצה וניתור )הגב מוביל(
תיבה רביעית:

] "'ייסr
כקודת התחלה
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 .ארבע ריצות קדימה
 .שני צעדים אחורה ברקיעה

משימה חן

בחר כמה משפטים מתוך מכלול הפתרונות וצור מהם חיבור

מןרכב  ,מארבעה משפטים אן יןתר  ,אחרי לימןד מדןיק של החיבןר
ניתן לבצע אןתן יחד )אןניסןנן( תןד כדי חציית המרחב באןפנים

.מהפריפריה אל המרכז ) (centripetal
.מהמרכז אל הפריפריה ) (centrifugal

הבאים:

הערה :המעבר מאןניסןנן )קןל אחד( לפןליפןניה )מספר קןלןת(

•

התקדמןת מאחןרי הבמה אל קדמת הבמה

הןא נןשא מןרכב שדןרש התייחסןת נפרדת,

.מקדמת הבמה אל אחןריה

הכתבה הבאה תעסןק בנןשא גילןי האפשרןיןת

.מצד אחד לצד שני

•

השןנןת של אןתן תנןעןת מתקדמןת,

באלכסןן מקצה אחד לקצה שני

הצןרנ' ן ת )(shape

ם

אפויקה ווקית

קיים חוסר איזוו מדהים ביו שפע הריקודים וצורות המחול
הקיימים ברחבי יבשת אפריקה לביו מיעוט הירע שלנו על

אורות יהם.

לכל

עם,

כל שבט וכל כפר מסורת ענפה של

,

מחולות ואלה מהווים ,בררר כלל את הבסיס לחיי החברה

וה m

ובעיקר לטקסי המעבר החשובים בחיי כל בוובת קהילה

13

מאת אלכס
לכאורה אין דמיון רב בין מוהל עטוי טלית ואוחז חלף  ,המתכופף
אל תינוק שכוב על ברכי סנדק חרדי ,לבין כהן חובש מסכה
ענקית שמנהל טקס מילה באחת ממדינות אפריקה; או בין

מנהלים של טקסי נישואין יהודיים מסורתיים  ,היוצאים ב  l1מחול

המצווה  l1לשמח לב כלה 'ר) מאמרו של צבי פרידהבר  ,עמ' 56

(1

לבין מחוללים שרק אזור חלציים צבעוני למותניהם ,המברכים

במחול צעירים שהגיעו לפרקם ויכולים לקחת להם נשים ולהוליד
ילדים ,אד למעשה לא רק הכוונה מאחורי הטקסים והמחולות
הללו

-

להבטיח את ברכת האלים ולמנוע עין הרע

-

משותפת

לרקדני השבטים באפריקה והעדות בישראל .
את האקסטזה בריקוד החסידי אפשר בקלות להשוות לטרנס
שנוסד מחול המכשף המקומי על רופא האליל .חזרה מתמשכת על
צליל או הברה ,על צעד או תנועה היא אמצעי אוניברסלי להיכנס
למצב של מודעות מעורפלת ולהגיע להתלהבות מיסטית  .כל אחד
יכול לערוד ניסוי כזה בעצמו
מת ו ך

"", THEDANCESOFAFRICA
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-

קחו מלה קצרה כלשהי וחזרו עליה

אינסוף פעמים ברצף  .מיד תיכנסו למין סחרחורת נעימה של
כמעט מדיטציה .

בסופו של דבר " לדרוש בתרפ י םיי ,כפי

,

שהדבר נזכר בתנ יי ך א ו ללכת לרב כ דורי

בסופו של דבר  l1לדרוש בתרפים"  ,כפי שהדבר נזכר בתנ",ן או
ללכת לרב כדור י לבקש קמע אינם נובעים מתהליכים מחשבתיים

או רגשיים שונים מהשתתפות בטקס כישוף אצל כהן אלילים
אפריקאי  .אלה צורות ביטוי דומות עם מניע זהה .

לבקש ק מע אינם נו בע י ם מ תהל יכים
בראשית המאה השפיע הפיסול האפריקאי השפעה ניכרת על

מחשבתי י ם א ו רגשיים שונ ים מהשתתפות

הציור האירופי  ,וממש כד משפיע המחול האפריקאי על המחולות
החברתיים המודרניים היום

בטקס כ י שוף אצל כהו אלילים אפריקאי .אלה
צ ורות ביטוי דומות עם מניע זהה

-

דרד האפריקאים שהגיעו כעבדים

לאמריקה  .דרד הג'אז והקפואירה  ,ולא רק דרכם  ,נוצרו ריקודים
חברתיים שהם הריקודים העממיים של המערב המודרני  .השימוש

המודגש באגן הירכיים והחושניות והמיניות הגלויה של תנועות
אלה  ,שהיו בגדר איסור באירופה ,קיבלו הכשר כשהושאלו
מהאפריקאים  .היום לראות בריקודים אלה חוסר מוסריות זו

מתוך
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תופעה היסטורית עתיקה )ובהקשר זה ראוי לציין שבראשית

ה , 19-

המאה

כשהוואלס הווינאי הגיע לראשונה לבירת אוסטריה ,

נחשב גם הוא גס ופורנוגרפי ,בשל הסיבובים שבו ומשום שגבר
ואשה רוקדים אותו תון מגע ביניהם( .

בשנות העשרים ראה אור בגרמניה ספרון חביב ,כביכול אסופה
של אגרות משגריר של מדינה אפריקאית שאד זכתה לעצמאות
לראש מדינתו אי שם ביבשת השחורה .יש בו רעיונות נחמדים,
כמו מכתב שמתאר מכשיר עינויים נורא שהמציאו הלבנים ושהכל

נכנעים לו

-

שעון היד  .בין השאר מתוארת באגרות סצינה

שמתרחשת בין השגריר ובין מארחיו במועדון לילה  .כשהשגריר
מתבונן ברוקדים הנהנים מטנגו חושני הוא נשאל על ידי מארחיו
אם גם באפריקה עושים דברים כאלה ,ותשובתו" :כן ,אבל לא
בעמ י דה ".

קיימת ספרות ענפה על המחול האפריקאי ,מקצביו  ,המוסיקה

שלו והיבטיו האנתרופולוגיים.

ב 1964-

ראה אור ספר בעברית

מאת דבורה ברטונוב על מסע הלימודים שלה בגאנה

-

ריקוד אלי

אדמה  .זה בעיקר תיאור חוויות מסע ובכל זאת נותן תמונה

כלשהי על ה י בטים אחדים של המחול האפריקא י.

בשנה שעברה ראה אור ספר צילומים של מישל הואה )Michel
 (Huetעם טקסטים מאת קלוד סברי ) (, Claude Savary
פשוט ריקודי אפריקה ) ,The Dances of Africaהוצאת

הנקרא

l1

l1

אברמס  ,ניו י ורק(  ,שכל חובב ריקוד וצילום יהנה ממנו .הספר

מחולק לפי האזורים הגיאוגרפיים שבהם ביקר הצלם בשנות
נדודיו הארוכות ביבשת  .בעיקר מיוצגות הארצות דוברות

הצרפתית  ,מושבותיה לשעבר של צרפת )דומני  ,שאין עוד מעצמה

קולוניאלית שתרבותה כל כד שזורה בחיי נתיניה לשעבר כמו

צרפת  ,גס היוס שנים אחרי שזכו מושבותיה לשעבר בעצמאותן( ,
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הספר מצטיין בצילומי מחול מלאי תנועה שאינם דומים לייפוזות"
הקפואות של תצלומים ישנים .התנופה האדירה של המחול

האפריקאי ניכרת בכל עמוד ועמוד.
הכל מכירים את תמונת הנערה ממצרים העתיקה בתנוחת ייגשר",

רגליה וידיה סמוכות אלה לאלה על הקרקע וכל גווה קשת עגולה.
בספרים ישנים מציינים בדרד כלל שזו אקרובטית המבצעת

תרגיל של התעמלות קרקע מצרית עתיקה  .בעמ' 101

של ריקודי

אפריקה הופתעתי לראות תצלום של רקדנית צעירה משבט
היאקובה מחוף השנהב רוקדת בדיוק את מחול הגשר המצרי
העתיק·

זה ספר שמתאר אווירה ושפע של מחולות בלי להיכנס יתר על
המידה למדעיות אנתרופולוגית יבשה .הוא יכול ~היות מקור
השראה ליוצרי מחולות ומקור הנאה לכל מי שאוהב מחול עממי
על רמה גבוהה.

ם
מתוך

מתזך
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