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מדברשאנישעהבמילים,להשתמש"עליאולםמחולות·יוצרותאינןמילים
אךבחשש,אליוט.ט.ס.שלמחזהוגיבורסוויני,בעצבשמצייןכפי- •.• /Iאליכם

הרבהלהתפתחותביטויולתתלנסותכדיהכתובהלמלהפוניםאנובהתרגשות,גם
בעיתונותהביקורתרשימותבישראל.המודרניובמחולבבאלטלאחרונהשחלה

השנתוןכולו.התחוםאתלבדןלכסותבכוחןאיןהשבועיים,ובמוספיםהיומית
החסר.אתמעט,ולולמלא,שתנסהנוספת,במהכן,אםמציעבישראללמחול

בישראל.הלהקותשלהענפה,הפעילותברישום-בתיעודהצורךמורגשראשית
יותרועודבקרבנו,היוצריםולכוריאוגראפיםלרקדניםלבתשומתלהקדישיש

יל,המחשלהמענייניםאךהקצריםתולדותיוביצירתם.תיאורטידיוןמתבקשמכך
בתחוםחשובמחקרבהם.לעסוקהצורךניכרכןעלמי'ט,אךידועיםבישראל
להביארצוןויששונים,במקומותלאחרונהמתבצעומחול-העדותהעממיהמחול
הציבור.לידיעתמתוצאותיומקצת

ומהנעשהמההישראליםהרקדניםלידיעתלהביאיהיהטוביתר-על-כן,
מוסדות-ההוראהשלרבת-האנפיןעבודתםואתהעולם,ברחביכמחולמתחדש

אתויוצריםהעתידרקדניאתהמכשיריםבארץ,הפועליםלמיניהןוהסטודיות
אלה.מכלמעטרקלכסותיכולנוכמובןהישראלי.המחולשלקהל-העתיד

העזרהעבורלהודותלנונעימהחובהבלב.דראשיתבעינינו,הואזהשנתון
המחול,ללהקותנםנתונהותודתנוועמיתים,מידידיםשקיבלנוהרבוהעידוד
בשנתוןהנאה.והטובכלעטם.מפירלבבחפץשתרמואלהלכלמודיםאנווכמובו,

באחריות.נושאיםאנו-חסרונותיוכלעבודתם,פריהואזה

העורכים
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האורםםןםבט
 ...השאלותלכלהתשובההואהצופים,קהלארו,ןלטווח,,,

באופןהנתמכת;ביותר,הרביםהאמצעים,בעלתהלהקהאפילו
מקובלתלהיות,מבלילהתקייםיכולהאינהציבורי,אופרטי
דוריסהדגולההכוראוגראפיתמפנהאלהבמילים,הציבור."על

קרובות,לעיתיםהנשכחלציפהלבנותשומתאתהאמפרי
עשית"אמנות(בספרהתיאטרליתהצגהכלתיתכןלאשבלעדיו

המחולות").
 !'בישראלהמחולצופיקהלמיהו

אינןמחולבלב.ןהאוכלוסיהמן-3%במדבריםאנובעצם,
אליולמשודמצפה,הואואיןשהיאארץ,בכלאמנות-המונים

המערבונים.אוהכדורגל'שחקי,מציפישלגודלבסדר-קהל
קהל-צופים,לעצמןלבנותלצורדמודעותבארץהמחוללהקות

מנוייםמנוייה.קהלשלמתמידגידולעלמדווחתמהןאחתוכל
הקת,לשלההצגות,אירגוןאישהציבור.שדרותמכלבאיםאלה

חדשיםועוליםרים,תייבתי-ספרתלמידיעלמספרבת-שבעוו
"בת-להקתשלהכלליומנהלה,סוורסקי,ברילהצגות.הבאים

נהל,מוהעיריות. 1lתע"ןעובדיזילהקהמנויישביןמציין/דורו/
זולהקהשלמופעימדווחמרקמן,הללהקלאסי",ה"באלט,

הצלחותעלמעידיםכולם'והציבור,הלקיכל'נציגי,מתקבצים
העבודה,במקומותועדות-תרבותלבתי-ספר,פוניםשהםשעה

כרטיסים.וקניית'הצגות,הזמנתבדברומושביםקיבוצים

שבהשוואהמגלה,העבריתהאוניברסיטהעל-ידישנערדסקר
אמנות.במופענוכחיםלהיותהישראליםמרביםות,אחרלארצות

הסקרההשכלה.גורםבולטמופעי-המחולמבקריביןאולם
בעדרהשכלה:חסריאומעוטיאנשיםשביןבעליל,מוכיח
נרכ~ומנוייםשלזוגות' 20למשל,כאשרלכן,באמנויות.הענין

על-ידינקנושאלהלהניחישחיפה,נמלעובדיועדבאמצעות
סווארים.על-ידידווקאולאוהמינהלהעובדי

המאורגנותלהצגותבאיםשבובכ,ןיוצא-דופןהואבןץ,הקי
המקצוע.אוההשכלהרמת,הבדל,ללאהציבור,שלגדוליםחלקים

ה-השניםבחמשבמופעים,מצפייהאישייםרשמיםלהלן,
שוחחתי.איתםבקהל,אנשיםעםמשיחותרשמות'הת,ואחרונות

של,חלקםהיהאילו,שונותה,אלהתרשמויותהיוספקלי,ב
הבימתיהמחולאוהעממיהמחולהקלאסי,הבאלטמופעי
בשלושיםהגעתיאליהןהמסקנותיותר.גדולבמידגםתני,הראוו
פחותנתאשר,:בוסטוןאוורק,בניו-ילמופעיםהליכהשנות

המחול,צופיקהל :חיפהאוי,רושליםבתל-אביב,יותהאו
או'המוזיאונים,התיאטרון,שלזהדוגמתחב,ר:אינולעולם

המיסיקה.

הםבווהגברים,מנשים,:רובו,רכב,מוהמחולמופעיבאיקהל
מקצו-,רקדנים'ודעכשין,לשעברלמחולתלמידיםרובו,מיעוט.
ההדיוטות.ציבורמיעוטוורקהאמנויות,אבשיובכלל'עיים

מורהלמשל,רבים.שלהשקפותיהםאתאמת,תוזוכה'הער
בפילוסופיה,שלהוקטורט,הדת,עבודאתהכותבתלתנו/,ןצעירה

וטוענת,במופעי-מחוללבקרמרבה,היאכתחביב.'מחוללומדת,
המוכריםלאלהפרטהרחבמכריהמחוגאיששםפוגשתשאינה

שםפוגשתשהיאהגבריםרובלדעתה,המחול.משיעורילה
לרעיותיהם.ליוויוו'כ"באים

חדשים.דבריםלראותאיהבתשהיאאמרה,תלמידת-תיכון,
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קאסג'ואןמאת

משהובמחולמחפשתשאינהואף-על-פי,פיסול,לומדתהיא,
הפיסוליות.'רות,התצו,מןלהתעלםיכילההיאאיןמיוחה
רבות,,שניםלפנישההי,בגאווה,הודיעהעמידה,בגיל-גבר

למופעי-נמשדשהואהסיבהוזו,קראוס,גרטרודשלמתלמידיה
מחול.

מתרשםאינוכלל,ה,שבעלאמרה,מחולהמחבבתציירת
יכולהואשבוכפלמנקו/משהוומעדיףהוארני.,מודממחול,

וחושנית.מעוררת,המוסיקהשםומקוםריגשית'הזדהית,להזדהות
דיסוננטיתמוסיקהזן.נקודהעלעמדוהנשאליםמןאחדים
התזמורתנסיוןשמלמדכפישלילית,תגובהרת,מעורלכשעצמה

יצירותלרובליוויהמשמשתזומוסיקהספקבליהפילהרמונית.
אמנותרלסוגלקרבשלאאנשיםעלשפיעה,מרני,'המודהמחול

זה.

אישרה,בירושליםרובין,על-שםהאקדמיהתלמידיקבוצת
למופעי-לבואממעטיםהמקצועועל,נמניםשאינםשידידיהם

הבינותי.""לא :טועניםהםנוכחים,זאתבכלהםוכאשר'מחול
חינודהשכלה,שלעניןשזהטענוהסטודנטיות:מןאחדות
באקדמיהרקשלאציינוהןהמחול.לאמנותממושכתוחשיפה

נשיפהןהתלמידיםמרביתאחרים,באילפני-מחולגםאלא
כיתותאתאפיין,מזהנים,מיהרכבואיןהיותגברים.מיעוטםרק,ו

משאיפתנובעשהדברלהניחאיןהאחרות,,והאמנויות!וסיקה,המ'
מכניס'.,מקצועללמודהבנים

אםהאשה,סיפקהזובמשפחההמוטיבאציה,אתספקבלי,
בעלהעלבהצביעהשנתיים.כברמחולהלומדת , 6בתלילדה
ומאופק"."רצינישהואאמרההיא,ההפסקה,בעתבסמודד,שעמ

ולבקר.לנתחאוהבתהיאאותםהמופעקלכלאותהמלווההוא
כנראהלהשקפותיה/ומסכיםמשלודעהלהשמיענוטהאינוהוא

רבה.בהתלהבותאותןמשמיעהשהיאמשום
הקהל,אתהיוצריםהאנשיםהם'מיבדיוקיודעיםאינני

בוודאותפחותודעים,יאנואולםנוכח.ואחדאחדכלומדוע
בין-כוראוגראפיםשלעבודתם :זהקהללפנימציגיםמה

ב-גראהאם,מרתהיעל-ידיוראשונהבראשמיוצגתלאומיים
גלןלימון,חוזהקרנקי,ג!וןרובינס,'ג/רוםשליצירותתוספת
אמריקנייםיוצריםשלשלימהוחבורהסוקולובאננה,טטלי,

לאח-הוצגו,השלושיםמשנותמפורסמותיצירותשתיצעירים.
(ב"בת-שבע"),'יוסשל 1932משנת,הירוק/ו"השולחן-רונה

רקהקלאסי/ו).הבאלט',,( 1934משנתבאלאנצ'יןשלו"סרנדהוו
שלוהתפתחותוארצההפאנוביםעםעלייתהאחרונותבשנים

 :::tבאלטילבצע,הישראליותהקות,הלהחלוהקלאסי/והבאלט"

מעולים.
אלוויןשללהקתוכגוןמחוו/ל,אמנים,שלביקורהיםעל-ידי

ואחריםאשטוןדה-מיל,אגנספיקין,שלויצירותיהםניקולאי
הישראליהקהלהתוודע;אורחות,להקותשלבתכניותיהן

יוצריםעםיחדאלה,אורחיםאיפשרובדרד-כללליצירתם.
שרון,מירליהיל-סאגאן,גויןאלקיים,רה,אושכגון"מקומיים"

המחולסגנינותשלטובותדוגמאותלראותרים,'ואחוק,גלריבה'
שיצרהלוי-תנאי,שרהשלבודותיה,לעפרטובהווה.בעבר

עללדבראיןב"ענבל",התימניהסגנוןבסיסעלמחולות
אמנותםאתרכשויוצרינושרובמשוםוזאתישראלי,סגנון



מטסוכולו.ולם,לעאופיינית,ופעה,תזואולםחוץ.,בארצות-
מחולסגניןמעודדמקום,לכלאמניםלהטיסהמסוגלהסילון

מקסיקו-,ברבים,לצופיםת·במקצר,זשהואאחי,דבין-לאומי
תל-אביב.אוקופנהאגןסיטי,
ו,לה,יתהלאמעולםהישראלי.,הקהלקופחמסוייםמובן,ב

"ג'יזל",בורים",,הברכ"אגםיצירותבמלואןלראותההזדמנות
האש","עמודהאש",ר'"ציפולפיד",סיה.ל,,,הנרדמת","היפיפיה
יצי-רות,ועשהפאלאצ'ים",בהריב.אבי."הכושי",שלאן."הפאוו

שהיכרותהמודרני.והמחולהבאלטבתחוםאחרותקלאסיותרות
זה.אמנותיבסוגמעמיקרקעכישת,לרהכרחיתעמן

וגדל,נולדהקהל,מןשחלקעל-כ,ןלסמוךעלינועד-כה
י.ד'ב,לורכשזורך,ובדבעולם,לנסוע,הירבהאובארצות-חוץ
כאשרהישראלי'הקהליעדיףמה,המחול,שלהעיקרי.ברפרטואר

נוטיםנסיונםבמיגבלותלדעת,אין-אלהליצירות,יחשף
ולבד,החזקה,ראמטית,הדהעלילהאתלהעדיףבארץופים·הצ
שניםבמשךשניהלפרנקל,,דיוסףאליבאמור,,ההואתמכך

ו"בת-שבע"."בת-דור'"להקתשלמפעל-המנוייםאתאחדות
כתי,עראותואנפין,,בזעיר.מישאל-דעת-קהלאלנפנהועתה

-15בבירושליםבת-שבע",,,להקתשלהופעת-הבכורהאחרי
מחולהירוק","השולחןלראשונההוצגבהש,ז,בנובמבר
ודיפלומאטיה,חמה,מלעלנחרץאירוניפירושובו,למדיסיפרותי
התכניתבימתית,פעילהשלרבותחיוניותסצינותוהכולל
 : 1975בשנת·שנוצרומופשטות,יצירותשתיכן,כמוכללה,
הירוק"מ"השולחןשנהנהאמרפולין).מ(שעלהרופא, •
שלמאדברורוב·עיצזהבמחולייזl,היצירות.משאריותר

חדה.ה,ובשורדראמטיותתמונותהשונות,הדמויות

במחול"א-מן-הכלל.יוצכשרון"בעלתליל.דהאם •
שרון,מירלישלעבודתהראמה",,מ"מונו-דביותרהתרשמה
לדעתהשונים,ומצבי-רוח.מאספקטים,אשהדמותהמציגה
שמחה,הביעהבהבדרךנהדרתהיתה:שינפלדרינההסולנית
דבר","כלפחדים,
ה·יציר-הירוק""השולחןאתשובהעדיףמורה' •
"סופרמודרנית".היאשאיןאף-על-פיגאונית,חזקה,
פשטניאךמענין,ההרוק""השולחןאתמצאהמוסיקאית •

קירבהחשההיאבת-זמנה,יצירה-המידהעליתרומסוגנן
"להדביקמבליריגשית,'הזדהותתוך ,"ה'ל"מונודראמיתירה

המחול,ל,שהשונים.לחלקיםתוויות"
שנים 6ה"עשרה",בשנותמאמריקהחדשה.עולה

הופתעה,היאהירוק","השולחןאתמכליותראהבהבארץ,
היטב.להביןשיכלההראשוןהמודרנרהמחולזויצירהבהיות
-.הביעורוביןשםעלהאקדמיהתלמידישלושה •

אתהעדיפהחת,אשונות.דעותשלש-ישראליםשלכם'ר·כד
"תבערתאתוהשלישיתשרון,מירליאתשניהיוס,קורט

ש"נגעהריגשית,סוערת,רה,יציהיל-סאגאן,ג'יןשלהאדמה"
לה",

אינהלעולם,מדועלעברית,שליהמורהאתפעםשאלתי
בחינוך.תלוישהדברהיתהתשובתהבמופעי-מחול.מבקרת

מדה,לי,היאלה,,מובנתשאינהביצירהות.לחזמחבבתהיאאין
שעותשלהאזנהעל-ידימוסיקהלהביןבמודעעצמהאת

מקונצרטים.מאודנהניתהיא,עתהרדיו.,ליוםבכלאחדות
למופעכרטיס-כניסהקנייתןמחוללהביןתלמדכיצדאך

רו·מחיאתייקרוזהומשמשללימודלהתאפשרלאמזדמן,
החינוך.שכלליתמה,הסכיש !ניכרת:במידהכזהר","שיעוכלשל

לעיתיםשהמפיקיםמאודחבלהקהל.בבנייתבד,נכמקוםתופש

הערות-הדפסת-בייתרהפשוטההדרךעלמוותריםקרובות
הקלאסי"באלט'שה"שעהליבסמוךשישבהה,אשבתכניה.הסבר

רנובוויל,'בושלהפרחים""פסטיבאלמתוךבמחול-לשנייםפיע,הו
כפימרשימות,קפיצותביצעולאשהרקדניםבאכזבה,העירה

דניתשיצירהעל-כךר,והסבכן,יתאחרים.במקומותראתה,ש
עדיניםוקוויםות·קלילשהעדיףסגנוןמציגה 1858משנתזו
כאשרדעתה.אתמפיסההיתהמרעישה,אקרובאטיקהל'ע

אורחתהבינה:סנואי",בי,הפישלכה,ר'"דאתבע","בת-שהציגה
אלאאינושהשם'לה,הסברתיכאשרהיצירהנושאאתשלי

מוצאתשםמקוםרק,,לניו-יומשיקאגוהברזלמסילתשלכינויה
אליהבחבורההפורצתקטטהאחריונותהאתהמחולת·גיבור
ה"לאאתמונעתהיתהודאיזהבנושאהערהמשתייכת.היא

הכרחי.הבלתיהבנתי",

מחוץאלהמופעיםהוצאת-היאמצויינתחינוכיתשיטה
קהליםאללהגיער·המאפש·דברהרגילים,המופעמקומות,,ל

שניםמזהנוהגתלויחסיהשלהירושלמיתלהקתהשים,,חד
ובתי-ספר,:מחנות-צבאוחדים,מיתחומיםבשנילפעולאחדות
היסטו-,בתקופות.חול.המסגנונותות'התפתחאתלהראותה,שיטת

מחולותהתנ"כי,המחול ,הפרימיטיביהמחול-שונותריות,
מחולג'אז,מדורני,מחולבאלט,:הרנסנס,מתקופתחצרוניים

וניתן'ולנסיבות,הצופיםלגיל·מותאמותהתכניותוכו'.עממר
ולהצ-הבימהאללעלות,ובות·קרלעיתיםמוזמניםילדיםהסבר,
מצטרפיםוהחייליםרתיים",יציות,הרוקדיםל"ניסיונא:לטרף

 .הלילהתוךאלולריקודיםלרקדנים'לעיתים
ת·ר·מסג,בבבתי-ספרה,בר,שעבשנההופיעה"בת-שבע"להקת,

גם·בכךממשיכההיאמיוחדת.נית,בתבלנוער"אטרון,התי'"
בתבניתהקלאסי""הבאלטלהקת,גםמצטרפת'ואליההשנה

התלמידים.עבורמיוחדת
להפוד )"ר,"בת-דומנהליעיצבו(אותהתכניתגםקיימת

התיכוניים,הספר,בבתי-ממקצועות-הבחירהלאחדהמחולאת
בהפלהיבחןיההישניתןועות,מהמקצאחדגםישמשוהמחול

מספקיםהיומיתבעיתונותמחול,להמדוריםבבחינות-הבגרות,
הרחב.לקהליעניןמידע

מחולבמופעיהצופיםקהלתהיה,אשרלכךהסיבהתהיה
המעו-המחול,פעילותמתרחבתשנהמדיוהולך.גדלבישראל'

נוספת.ות,פעילמעודדתכך,ועל-ידי-מחודשעניןמצידהררת
בקיבוץלמחוללפן'האוכגון,למוסדותלבלשיםישלכךנוסף
הספר'בית-שוברט,ליהשבהנהלתהחיפני'בית-הספרגעתון,

בתי-ועשרות'בירושליםרובין·ע"שה.האקדמי ,"ר·"בת-דושל
בכלרחבהלימודים,תכנית,לתלמידיהם·המציעים,אחרים,ספר
אלים.ישרמאותשנה,מדימתרחביםמידיהם,שתלהמחול,שטחי
"האקדמיהשבהשגחתהבחינותאתבהצלחהפת,החולבשנהעברו

הופךאלהמתלמידיםאחדכל,ריטית,'iדIבלבאלט"המלכותית
וידידיו.קרוביובין'מחולשלל"סובן"

באשרל,'בישראהמחולבעולם"בעיה"רה'נוצ 1969בשנת
כל'יוכיצדרים,,העבאחתאחדרב·בעלהציגעמדולהקותשתי
ןאחתובעונהבעתאולמותשנילמלא,המחולחובביקהל

ו"בת-דור"הפאנובים"בת-שבע",להקותהופיעו 1975בשנת
בפניהציגווכולםב,.בתל-אבישוניםבאולמותאחדבערבכולם

מלאים,אילמות
הנוגעמשהוהאולמותבאיימצאועודכלימשךזהגידול

יצאוכאחדוהקהלהמחולאמנותלדעתילמופע,,בבואםהם,ל
מזהר,מעבהנמצאיםביןלהידברותדרךתמצאאםכרים,,נש

 •הרמפה,,שלימזה
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העברארהפניםעם

כי.ההולהעלרפואירי"ה
כוראוגראפיה. :שמפההשם

ב-פאתולוגייםמימצאיםנתגלו'לא :ביים.jללימיצמאים
פיסוי-פעילותמפותחת.השריריםכת,זבערהמוטורית.כת'מער

ב.מ.פ.-לוגית
ולוגית.·פסיכלבדיקה·ר·להעבי :ממ,ובית
כ.י.החולה,עםת·וכו,אר·וחחתי·ש :ליג'הפכיכומיצמאי

ילדותהבתקופת(פיקסאציה)'קיבועשלמקרהכאןישלדעתי
ה-מהקשרלהינתק·חוסר-אפשרות,מכדוכתוצאה ,.י.כשל

שהיתה ,.ג.משבחייה,לדמות-האםשלההעזאמיציונאלי
כ.י.שלבחיגוכהכריע'המהגורם

כ.י.אצלשישקבעתי T.A.T .האישיותמבחןבעזרת·
כיוםאותההמעסיקותות,הבעיביןמוחלטתכמעטהפרהד

סכיזופרניקובגלליצירתה.תחוםשלוהשפה,התכניםובין;
ורלוואנטיחופשיביטויואיןמתוכןתה,יצירוקנת,מרזה

זה,מצבשלתוצאהשהואהתיסכיל,זו.בשעהלרגשותהי
מופ-בתשומת-לבות'המתבטאלראציונאליזאציותאותהמוליד
ולהאשמותרלוארנטילאחיצונילברקטכניות,ות·לבעירזת

אנשי-מינהל,ה.כלפיפאראנואדייות
חדייש,כלמפניתגרות,להסחזקהנטיהזי :ריראשרמבהו

לנבדקתאליטית. Jהאהמחשהבשיתיקכדיעדמניסוייםחשש
ניסתהוהיא,ופשיות,'חאסוציאציותלבטאקשההיהכ.י.

רנ.מללשלבמעטההאמיתייםרגשותיה'אתלהסתיר
הכל-,והחברתימצבהאתבדקתי :הכיציאליהעוכרוור'ת

כיאםתקין,הכספישמצנהלמסקנה'והגעת'הנ"לשלכלי
מותרות.להמרשהנה'איכורתה,שמ

וגרדם:מבאנשיםעםבעיקרתקיניםיחסיםמקיימת·כ.י.

להז.מעבראוידה.העמבגילשנה,עשריםאובעשרממנה
ואיןה,,ממנצעיריםעםאובני-דירהעםמגעלהאיןכמעט

ושאיפותיהם.,רגשותיהםמעשיהם,עלמושגלה
האופיי-גי!וה,נניעםאינטימייםיחסיםמפנרזוות,הסתגר

גורמתאחרות,.בארצותתיה.חברו.לגםאלאלהרקלאנית
ביחסהילארעיותהריגשית,לשטחיותההחברתי,לבידודה,
I ה,להתפתחותפריעה.ומטפלים,בפרטיםולעיסוקה,הבין-אישיים

רמאלית.,הנו
פרט-הישראליתשהכוראוגראפיהמשתמעזהמדו"ח

המחולותרובהעבר.'אלפופה-הכללמןיוצאיםלכמה
ב·היטזבעוצביםמבריק,,וע,כיםלביצ,זולקהלהמגיעיםהחדשים

חברתית,אנשוית,משמעות,ובחוסרבחוסר-העזהלוקיםאבל
ות·ונ·רעישלמחדשעיצובתרגילי·ה,אלואלית..אקטאוריגשית

רתה·מאשלשנהעשריםמלפני-כניים,ותוצירניים-
 . ,ותלמידיה.רה·דובניראהםא,·ג

הביאולאזריםוגראפים'כוראשלהתכופיםביקוריהםגם
שהגיעלדורשייכיםכולםשכמעטמאחרהמסורת,לפריצת
שנה.חמש-עשרה-עשריםלפנילשיאו

האחרים.השיקוליםעלמאפילהטכניתהביצוערמתשיפור
מעטות,בשניםה,הגיעלמשל,הבין-קיבוצית,המחולת,להק

הבימויירמתטובת-מראההיאמקצוענית,טכניתלרמ.ת-ביצוע
ממקריםחוץאבל ;סבירהבמופעיהוכו').תלב,ושותרה,,(תאו
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מנורג'וראמאת

אמצעי-וביןהעכשווייכן·התוביןהתאמהיששבהםיוצאי-דופן,

קושמאן,ורה·פלשל"קאנטאטה"כמוהאמיים,,הגראהביטוי
הצורניהתרגילמתחוםייצאיםמציגהשהיאהמחולות,אין

הלהקות.ביןהבדלכמעטאין,זוומבחינההמקובל,בסגנון

המחילאתמסכנתוהשאילההמשופשפתהאמנותיתהשפה
יצירתוהתפתחותהיאלכדדוגמהבישארל.רקלאהמודרני

האם,,גראמארתהשלהמצטייניםהרקדניםאחדכהן,רוברטשל
לעבודימרבהבלונדוןזמננו"'בן-למחולכז,"המראתהמנהל
הגרא-שפת-התנועהגבולותאתוץ,לפרהרצוןמתודבארץ.
מרכזימקוםנותןהווא'נועה'ון-בת·הותיאטראלכהוןפנההאמית

הואכדה.;ותפאיררה,תאוכגוןהטכניים-אמנותיים,אמצעים,ל
מטכניקת-התנועה,להסתלקבליהחוויה,אתלחדשמנסה

בה.שהורגל

אנשיםמתארת-(ב"בת-שבע")"תא"כהןשליצירתו
לבדדיותובדומהאמודתי,מסורתוכןזהמוצא.ללאהכלואים

וב",ה"סטראורלילאהקומוניקאציה.ולחוסר,המודרנרהאדםשל
והלבניםהתפאורהלולאהתנועה,אתכאילווהמקפיאהמהבהב
מחולשלהתנועהבעצםבסיום,הבדודהגיבוראתהסוקלות

מעני-(הלגיטימיים)מצעים·הארקחידוש.שוםאיןזה,
הבימתי.כוחואתליקים

מעטאדידועיםבעולםהקפאון'מןהחלץ,ל·ות'שהנסיונחבל
מהם.רכמה·נזכיאד·כולם,אתכאןמנות,לנוכללא'רץ.,בא

התנועה,שלהטכניהברקאתלבטלמנסהש·ההרהראיליזם
שאפשרוישיבה,,הליכהכגוןומית.היום-יבפעילותומשתשמ

המחולהוצאתטכנית-ריקודית.הכשרהלא·ללהציגהרה,כאו,ל
ה-:ולגינהלרחובלמוזיאונים,יהעברתויהבימתיתממסגרתו
חדשות.דרכי-עיצובמחייבותציבורית

ה-באמנותרביםמשפחהובי.קרלושישהמיביאמליזם,
לתנועתהזעירה,לתנועהתשומת-הלב·אתמפנהסטית,פלא

שלכמעטהבלתי-נראההשינויהמבט,יהאצבע,שרירי-הפנים,
"ספירהבמחולמכברלאראינוכד,לדוגזבההשרירים.מתיחות

זאבהשלrזהמרגשהמבריקבביצועהפרז,רודי,שלור",לאח
כיהן·

משפטי-בהםשישהמ,וריית,מומנטאתהמבליטים,מחולות
שלהםהריתמיותוהאיכויותשלהםשהסדרמסובכיםתנועה
מזוזומאודהשונותעבודותיהםהןכאלה,הופעה.בכלשובים
שיתוףשיאלהמחולות,בנגהאם.,קאניומרססילומונסוס'גשל

אתהמכריחהבאיטיותהאינטנסיביותהחלפתביצירה,הקהל
ועיניובמתרחשהחליםרים·הזעילשינוייםלבלשיםהצףפה
אחדתנועתייסודעלבלתי-פוסקתחזרהאוון),.וילס(רוברט
שלפוסקבלתיוסיבובדין)(לאורהבמעגלוהליכה,ויחיד
ט ?iשהאפבריאט),דה-(אנדי'צירםעלהרקדניםאוהרקדן

המולטר-גראוויטאציוני"המחול,,,קבוצתכמעט-היפנוטי.הם·של
בעזרתהותקרה,ות.הקירעלאלאהריצפהעללא,לרקודמנסה

הילכתשבהםמהכיווניםחלקהםאלהכלמיוחדים.מיתקנים
אליהם.הגיעלאהישראליושהמחולבעולם,וריאוגראפיה,הכ

 ?הדיאגנוזה Iמןהמסקנה Iהמוצע,הריפוימהו

למחשבה.חומרלנומספקותהיסטוריותגמאות·ו,דשתי



 iיצלאאסי,,הקלהבאלטשלהגדולהמחדשדיאגילב,
וצייריםמוסיקאיםסופרים,הפגישהואאבלאח,דמחולאפילו

ה-ראפים,,כוריאוגעםבקסט)סטראוויבסקי,בנואה,(קוקטו,

בכתיבתאתגריםהמחוליוצרילפניהעמידוהאלהאמנים
חדשים,אמנותייםאמצעיםדרש"אשרליבריות,"תסריטים",

הקלאסי,בבאלטלפריצת-דרדהביאוכד
ראושנברגוהציירקייגיגיוןהמלחין,ביןהפעולהשיתוף

ולכיבויץz,יצירתובדרןלמהפכההביאקאנינגהאםמרסובין
נודע,לאאמנותישטח

ה-ביןשיתוף-הפעילהתוצאותאתראינובישראלגם
מר-חיים.יוסיהמוסיקאיוביןכפרירחלכוראוגראפית

כוראוגראפיםלעבדותארגוניתמסגרתהקמתלפניכיום,
"הכלהא"עללחשוברצוילאהאם ," 2"בת-שבעשיראלים,

ןאמנותיתבין

חדשיםלמחולות"תסריטים"תוכניית,וזמנו;ילאמדוע
לכוראוגראפיםויוצעוומוסיקאיםמשורייםציירים,אצל

ןיותיקיםצעירים

זמן,רקהכוראוגראפיםלרשותלהעמדיהישנה,הדרן
עליאריאצהילעודהטובבמקרהתביאודיו,'וסטרקדניםכסף,

I ת,דרישוהואשבחוץמההגראהאמית.בשפההנדושיםהנושאים

מראש,מובטחותאינןשתוצאותיונסיוןזה"בלתי-אפשריות",
 •הבלתי-נודע.אללפריצהכוי,סיבוישאבל

ן



רםחורחרבושוחעראחרוח Oםרי

אני-לרקדניתאולרקדןחדש"בגד"יצירתעלבחושבי
כיצדמהרהר:אניכלומרמוחלט."עירום"עלקדום-לכלחושב
כמהאלביש)(אואציירכיצד,שפחות,מה'לעשיתאוכל

שידבר.הואבתנועהוף'שהגכדי-שפחות

כמותי.מינימוםהכרחי,,מינימוםצורה.ראולי,צבע,סמל.
המחולשלבאופיואוגרף,,הכורישלנו,ברצותלויה,ז'כמובן,

לריקוד-עם,לארני.,מודלבאלטבעבודהבעיקר,ימדובר,-
עושההבגדלעתים,שבו,פולקלוריסטילריקודלאבווהאי

הריקו.דאת

אניכפולות.עיניים-כוריאוגרף,ולהתלבושותלצייר
הבמה,חללאתלמלא"אולבנות",יהיהכצייר'שרצונימשער

ענייןאסוציאציות, ל~'ענייןהואהשא~כליצבע.שלבתנוע~
הכוריאוגרףעל-ידילךושנאמרדבריםגיבושאודמיין,של

"אני :כגוןלחלוטיןהיולייםבמשפטיםלפעמים,,המתבטא,
מקהלתי". ...גוףים,שלצבעיםאה,רו

משהולאדמה.האפשרכל'כ,קרובות,להי,ריך,צ"אתה :או
 ." ..המשלנהשורשי,שיהיה
לרו::-ב"שלנו"המדוייקתהכוונהמהי :השאלתעל

נאותה.תשובהאין

"ריקוד-לאאףפולקלור,לא(שוב,מודרניבמחולה"שלנו"
-ליםלה.גווניםאלף-שהאדמהלפידבר.מוסיףלאעם")

וסיקת'מזוותהיההמחול,,אתהמלווהלמוסיקהצלילים.עשרות
צבעים.מאות-"סניקופית-אלקטרונית"אוומלודית, iלגאט

~ 

לפיכ,ךצדק.בלאילאמפונקעםוהםרקדניותו/אורקדנים
 :אלההינםבפירושמאליהםמ,וסכמיםדברים
כל-כ,ךנפלאהבצורהזוי lעזטוב,כה,היות,להלבושעל

 "ו"חסר-זה.דרות'קלילר,,משוחרבולחושהרוקדשעלעד
ביותרהמסובכתיתהיתנועה,כל,בצעלכל,שיוכדילחלוטין,

"מרמה".מגוח,ךעילג,ייראהולאהכוריאוגרף),דרישת(עפ"י'
מסויים(אורופירושיוהאורעםמתואםלהיותהלבושעל

אתכלך,מלכלך",'ו,"מלאורלשחור.,אותיהופךירוקעלהנופל,
מהוזוכלאתמשנהניים,צבעותשקיפיםעםאורהבגדים.
התפאורה,שלהבסיס'צבעיעםמתואםלהיותעליוכן,הבגד).
מתחתבחוץ,היאשההצגהבמידה,וף",'נ'ה"ו'אהאחוריהמסך

הרקיע.פת,לכי
עלייהאחרוןהפריט,לצערי,שהוא,הלבוש,על :ועוד
ה-,שלכולל'התקציב' ...למתואםלהיות-ביצירהחושבים

ביגו,דמתכנןכל,יודעוזאת'לעתים,כי,'רע,זהואיןה.'פרודוקצי
קלהסינטתיתוקטיפהיכות,,ל,מבגדיות:לעשניתןמסמרטוטים

קטיפהמאשריותרטובלעיתים,,ה:איר,עם"משחקת"ורחיפה,
ואמיתית.כבדה

מוי~ךוזהלכאןמושךזה :האמתולמען,רבות,הןהבעיות,
הרקדן.'רן,,התפאו;הכוריאוגרף,היוצר,,לכאן.
ןלוותרמיעל

להיותצריכיםוהויתורים'מקשה,תמידהאנסמבלעבודת
הדדיים.

~ 

ה:התחלה.מהיעובדים.כיצדלהסביריותרקשה
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בן-שאורמשהמאת

הצבע).קביעת(ה"שטימונג",, ?המוסיקה

לרקד-שמלותמאפשריםלגובההדילוגים;(האם ?מוי,הבי
שמלות-תהיינהשלאכךלעשותןכיצד-ותשמלואםניות.

שמלות-במה.)אלא,רחוב,

לתבושותמעצב) :יותרטוב(אויוצרשלכלהואואדוי
משלו.דרכים

ברורומנסיוני,פים,,כוריאוגרמעטעםיחסיתעבדתיאישית

המוכריםעםולעבודשפחות,כמה"להחליף"היהשמוטבלי,
הדדית.הבנהמשותפת,שפהישלנוכבר,שלי,

אתה,,כולההבנהאת"לזרוק"רצוןישפתאוםמאיד,ך
:~חרת,בצורהולהתחילה"רמז-ודי",,אתהמשותפת,השפה,

יותר."משוגעת"יותר,מרעננת

::, v 'ז:~! '-

'" (1( 
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 ') __ .~ •••• _ .. ;o:.;;.: _ _ז .,. $

בן-שאול) .מ(ב"ענבל""הירה"למחילסקיצה



ענייניז..בשיחהכולםועם,תמידפותחיםואף-על-פי-כן,,
בתיאוריות.לא

 ?רקדניותכמה ?רקדניםכמה,

הבמה.'עלנוסף"משהו"היש
 ..."הבחר"א,הי:ה"בנייה"האם

בהא~ןאו-יצירתךעלמשהולי,לספרריצהאתההאם
ר.,סיפושום

הממצה.ה:קצר,הראשון,הדו-שיחזהו

ראשינ'ם.כתמי-צבע(סקיצות).,המיתוויםבאיםלאחר-מכן
ר-לבן.,בשחוואפשרויותדמויות

הכוריאוגרף.שלהראשונהה'הבחיר

שלדוגמאותצירוףיותר.המושלמותהצבעוניותהסקיצות
המעירת ...והתופרת:-נים,הרקדלפניהעבודה,הבאתבדים.
המקצועיות.,הערות~האת

פשוט.ך,כ,כל-,זהאין,זאת,ובכללא.

שזהטוענתה"פרימה"ואילו-לבןעל"חולם"אתה
בה.להתחשבעליךמרחיב.ה'שזמכער,,שזהמשמין,

 '\ C ,,<'כ~
G ~ 1 s ' ---+ --;( " 

, j .' , , 
f ,. : > -'-! , 

.. ~.~,,, 

בן-שאול) .מ(בחייל""מעשהמתוזלדמותסקיצה

"ספרבתוךאחדכ"פרק"בסגול-כהה,אותורואהאתה
עליךהאםבשחור.ה,וצ,רהוא:ואילו-שהגיתהתלבושןת"

 ?ברצונולהתחשב

הוא.אםכי'המחולל,אתהלאסוף-סוף, .. 
חכל.נו,איהבגד

מצב-רוח.הואקול.ללאנעהמוסיקה,הואאסתטיקה.א,הו

של"שדההיא,תנועתית.מקהלה,תיאבגדצבעי-שלגאמה
 .הכלאתבומקלקלקמלאחדשפרח-פרחים"

 ;fנ

גביאורינה,אומירי,אואסתי,להניע,צריכהאיךואגב,'
 !גובהלאיזה' ?רגלה'את-

 ?הבמה'במרכזהרקדןשלניתורוומהו,

I ה-ב"קיי"עליו"מפיל"ף),ר,ג,או,רי,(הכויאתהאורואיזה
ןשלישי

יפות.שאלות

 • !ועשהשביאתה,

בן-שאול) I(מקלאסילבאלטסקיצה
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םקוםואחהבארטחופטרבטוף

רקלמעשהל'רא,בישהציבו,רלתודעתחדרהקלאסיהבאלט
ותיו,תולדלמעהשראל.,לישפאניבנה,וגאלייאלרישלביאםעם

סיפור,ו .אל,ישרמדינתייסידלפניהרבהמתחילותזונארץ
זעירהמזרח-תיכוניתלארץ,המיוחדתהעקשנותמן'מעטמשקף

בבאלטהמיניטיןבעלותרית,המיאחתכיים,ארנאטיבה,מיהזו.
שלההשקפתהאתות'ראיונבסידרתלפניתיארהאלי,,הישר

בישראל.הבאלטשל"ההיסטירהי"על
הרא-הבאלט.רעת,לשהיומה,נדבישראלהמחיל"תולדית

אירנשטיין,מרגליתדימני,היתה,בארץבתניעהשעסקהשינה
ת,יהידישלה,,בנית-הפלא'ושתיגמאן,ויירי,משלמתלמי.ןיתיה

כמיבן,יהיו,,חושפניים.גימנסטייםבמחולותשהופיעוושישנה,
שינים.פרטייםואילפניםה"אהל"שלבסטידיולתנועהשיעורים

בסגנוןשיניי'חלמריסיה,ה,מר-איפר'זגולינקין,שלבואועם
הראשינההאיפרהאתשייסדהואהמחול.~יצורתהמיפעים

ה:לאיפרהצטרפהממוסקיי,ה,,באלטרקדניתניקובה,רינהבארץ.
בעצמה.היפיעהאף.ובכיריאוגראפיהיעסקהגולינקין,של

עםלעבודניקיבההחלההאיפרה,שנסגרהלאחרכרקדנית.
המזרחיתבאווירה'התאהבההיאתהמן.מבנותות,ילדקביצת
העדית.היוי'בבצבעים,בחילות,'-בארץשמצאה
עםדימילניוריסטי,פולקלבסגנוןלית'מחור'ליצי,החלהא,הי

קלאסי,באלטקביצתהאתמדה,ליהיאמניות.,התימידותיה,תל
הבימה.עלזהמחולבסגנוןהיפיעהלאמעילםהלהקהאבל

אישבעלי.בלוויתבארץהופעותלסיורהגעתי 1934"בשנת
מאו.דנמיךהיההעדיפיייתבסולםמקומובאלט.כאןב,חיבלא

גרטרידהיתהלראותהרצי'יהכלאיהיתיהדיברושהכלהרקדנית
נארץשהתיישבתיאחריהמפירסמת.הוינאיתהרקדניתקראוס,

עלישהיהמצבהיאלבאלטיחיבההבנהשהעדרלד,התברר
אתהחשיבילארי'-הבאלט'מיחבריאפילועימי.לחייתללמוד

באלט."רקדן,שלו,אימונשלהשניםרבהתהליך
אחרייחסית.ר,מבוגבגילבאלטכרקדניתבדרכההחלהמיה
לרקידהחלהוהיאריגה,ל,ומשפחתההיאעברווסית,הרהמהפכה
המתאיםלעיסיקנחשבה,לאזו"פעילית . 15בגילשםבאופרה

עימי.לדברחדלוהמשפחהובניטוב,יהידימביתכשרהלבת
יהודירקדןרקשםהיהאנטישמית.באווירהנתקלתיבאיפרה

שלבמחיצתיר,ות,יר,מאוחשעבדב,,סימיניסימייןמלבדי,אחד
כההיוהביתיוהנסהוןהלימודעצםאבל,ב.,ה",באריירוקסיל

יח.ןגםומהאנטישמייתביתימבנישהתעלמתיחשיבים,
סנדרה,אלכיאצלהמפורסמתאינסקה,פראובראולגהאצללמדתי

מיהשלהראשונהפגישתהפוקין".מיכאילשלגיסתופיקינה,
אולם, , 1934נשנתמסע-מופעים,עקבהיתהראל,ארץ-ישעם
לרקידהיזמןבעלהלריגה.חזרההצייניים,רגשיתהי'אף.על

להצטרף,היזמנהמיהיגםמאסיןשלבלהקתיבמונטה-קרלו
במהלד,התערבוחיצונייםומאורעיתלונדון,עדוהגיעהנסעה

ה.·חיי

עלדיברייהכלשליהמטריהעםלגרמניהטס"צ'מברליין
חידשיםשלישהונשאיתי,תייר,אשרת-קיבלתיאיכשהימלחמה.

שגרטרידידעתיארץ-ישראל..עלחישבתכשאניונדין,,בל
בשלהיים(הידועה,גאסקלסוניהיכןבתל-אביבנמצאתקראיס

הבאלטהקת,ל,אתייסדהשםבהילנ.דהחשובה'עבודתה
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ברין-אינגבריהודיתמאת

עבדהשםמקיםרק,'י-יי.לנילתל-אביבבמקוםהגיעהמיה
"כדיפאבלובה.שלר'הפרטנלשעברמו,רדקין,כאל,מיבמחיצת
ארצה.לעלותהחלטתיידויי.,בבררקדתילמ,חייתי,להרוייח
נשארתי."ופשוט, 1938בשנתהגעתיאשרת-תייר,.הישגתי

לשיחח,,,הלכתיבתל-אביב.,המחולאנשיאתפגשהמיה
אתלילהשכירכשהסכימהמאודושמחתיקראוסיד,גרטרעם

(אפילואחרי-הצהרייםבשעותפרוגשברחיבשלההסטידיי
יים-להתאמן'לינתאפשרוכך'הצהריים)מניחת,שעיתשאלה

איתההערכתיותמידאותישהעסיקוברים,לדפתוחההיאיים.
למחול.מניגדית,מאי,דשונותגישיתשלשתינולמרותכאמן,
היתהנית,כרקדאימפרוביזציה.עלהכלביססהשהיאדימה

מהכללבצעמסיגלתוהיתהנפלאהגיפניתיכולתלגרטרוד
הירגלתילוהטכניהבסיסאתחסרושיעוריהל'אבבדעתה,שעלה

ות,בחזרוכחת,נהייתיאו,תלמידיהאתלימדתילפעמיםבבאלט.
אורנשטיין,האחייתשלקביצתןעםעבדתילעיתיםשלה,הלהקה

מחולששמוהפילנגדהנלחםזעירזבובכאותוהרגשתיאבל
היתהולאראל,בישהיטבמביססהיההמידרניהסגניןמידרבי.

הקלאסי."לבאלט,הבנהכל

התנ"כיהבאלטר,דבעלמהי,שמעהינדון,בלבהייתהעוד
רקהיה"שהבאלטמיהה,ראתנפגשיכאשרניקיבה.רינה,של

ה.'ניקיבשלהכלליתהפולקליריתבתפיסתהלמדיצדדינישא
ת.ר'במסגמיהעבההלעיתים'עצמי".ות'בכיחלהתחילעליהיהלכן

בבחורים,צורך"כשהיהרה.,ומירקדנית,ככיראוגראפית,האיפרה

העתכלאותם.ומאמנתמ,מכבי'אים.ספירטמגייסתהייתי
אתשחשבואנשיםהיכרתילבאלט.נפשותלעשותניסיתי
היחידה,שהדרךראיתירגליים.' 4בעלתמשונהה,רי,לבהבאלט
הדרשכרתימשלד.סטודיולפתוח'היאהמצבאתלשנית

יבנותמשפחהקרוביבעיקר,היי,הראשוניםותלמידיבמכבסה
אףבנמצא,ההילאהבאלט,אודותאחדספראפילוהאופרה.מן

לפתחבנסיוביליזיי'שיעדברהיהלאאירח.,רקדן-אףסרט,
הבאלט."אמניתאת

ברחביזעיריםמיפעים,ומית,הדגמלויתהרצאיתערכהמיה
האחתקביצות,שתירשותה,לעמדוכבר 1940ובשנתהארץ,

נתקלחזופעילותגםרים.,למבוגיהשניהילדיםלפניוהיפעית
ו,ליה,.ה,מוטבהעיתונים,באחדביקורתזוכרת"אניבאי-הבנה.

אתלהביןיכילתילאשם.'מר,נא-מרק'לבשללמדההמנהלת
לסביל'יכיל,איניהאימרתקריבותלעיתיםנתקלתיבההגישה
ללכתנהגתיכרקדנית .'!את,זלראותאלך.לאולעילםבאלט
 !סגנוניוכל'עלמחוללראית

ידעתירגה.,בהדשככואישית,כלפי,ת,לפחוהאיבה,,רגשי,
שלירניים,הצפויצבעהצבעוניותהשמליתשחבשתי,שהכיבעים

החילצההחאקי,לחצאיתבהשייאהבמקצתמוסרייםלאנראי
מים.",יאותםשלוהצמות

אולם-חתינית,גםכללהמיהלימדהבהןהסטודייתשורת
שמחות,הרבהשםהתקיימולא'"במכבטה.ששכןמזהטובשהיה
בפרוז-תלמידותיבחברתהמתיןויללעמודנאלצתילפעמיםאבל

נחמדסטודיוהדהך,אחר-כ ..ת,לכלולואים,הקרישיעזבועדר,דו
מים,ייצףשהסטידייחש'זz.תיגשםלרדתכשהחל,במרתף.
בעלמאולתר.מבצע-הצלהבאמצעבדייקוהגעתילשם,מיהרתי



ור,לעזהשכונהמנעריאחדיםגייסלבנין,'שכניתימני,מכולת
לבנותהצלחתילבסוףהגואים.המיםמןהפסנתראת.להציללו

שדרזתהייםהמכונותבשדרותריצפת-עץבעליאולפנים'זz-ני
הסטודיואת"ההגנה"גילתההמדינהקוםלפניעודבן-גוריון.

הבלתי-נשקםכליאתעבורםלאכסןאליפנווהבחוריםשלי,
חוקיים.

לעזור.רציתיאבלה,סליק',אתיגלושלישהילדותחששתי
כלי-עלממשבפיעלישבושהבחוריםבתנאיהסכמתילבסוף
הבחוריםאתשומעתהייתיאחר-כדהשיעורים.לגמרעדהנשק

,מ:כל ...וב"רלווה",ב"פלייה"נתחילחבר'ה,,או.קי. :אומרים
לראותונהנוהבאלטמצעדיכמה'למדו'החייליםדווקאהאנשים

ורים."·השיעאת

באמתה,החלוה"מנהלת"ב"הגנה"חברהנעשתהעצמהמיה
ההגנה.חייליאתששימשבמטבחמרקלבשל

עםיחדפוליטיבקאברטסאטיריותבתכניות"השתתפתי
השחקניתיאשתוגורמיכאלגולנ,דיוסףהזמרהשני,בעלי
מןחלקהואשהבאלטהרעיוועםגדלתיברנשטיין-כהן.מרים

התיאטרון·"

שברורלה, TLמ'סטודיוללאכל-כדארוכהתקופהעבדהמיה
פיק,מיהפתוחות.בזרועותאחריםלקבלחייבת,שהיאההי

שהגיעמיוכלרה,·כמואליההצטרפהגרמניה,יוצאתרקדנית
דוליואנטוןישיעורים.לחזרותשלהבאולפןהשתמשמחו"ל

תכופות.שחזרורחים,אוהיולונדוןשלבאלט"ו"עסטיבאל
ישראלילרקדןמילגהלקבועהחליטהואנהדר.היה"דולין

ום,היהעובדווארמברג,אובו.רלהקתו.עםבלונדוןשישתלם
(וכןלוייונהתלמידתיהצעירההרקדניתיכןבה,זכהבהולנ,ד

פרי)".רינהגם

להקות·"בריוזקה",הרוסיתהלהקה rהיואחריםאורחים
בארץוו·הראשרו.לביקוהגיע,שרובינס,,וג'רוםשונותספרדיות
ר-,אמריקה-ישלתרבות"הקרן(כיוםרמאן",נו"קרובשליחות

 • 1951בשנתבישראלהמחולעלסקרלערודשבא ,)"לא

לתתהסכיםוהואשליבסטודיורובינסלפני"רקדנו
היטבזוכרתואנירבותפעמיםחזרהואשלי.לרקדניםרים·שיעו

ללמודחייבאחדשכלאמרהוא"הבימה".באולםשלוהרצאה
התנועה,ותוכוסיגנוןאתמשנהראוגראף,כוכללדעתובאלט.

עצמואתלהתאיםמסוגליסודית,טכניקהבעלשהואהרקדו'ו
עמדתואתריכדהואמ"ענבל".מאודהתלהברובינס,לדרישיתיו.

סגנונותכלאתללמודמיד,התלשעלוהסכיםלבאלטביחס
לה."ראוישהואבתמיכההבאלטזכהלא'ששובחשתיהמחול.

דה-אדיסשלהלתה,בהנהחדשההישראליתהאופרהנוסדה
ה·ויצרהדריכההיאבה.הבאלטלמנהלתנתמנתהומיה'פיליפ,

יונהזהובכללרקדנים-50כבתלהקה'עבורראוגראפיות,כו
כלליערבי-הבאלטהם.'אברר,ומאיקושיטדליהשדה,עליזהלוי,

הקטנה".הגפרורים"מוכרתכגוןמיהשלעבודות
ה-אירוניתבדרןהצליחו.לי TL 'כשהבאלטיםהגיע"סופי

הלה.,ההנעםחסים,בילקשייםגרמובעיתונותהטובותות·ביקור
כנס.,להיליהניחלאפשוטוה'זz-יערלעבוהההגעתיאחדיום

היושלימ.צב-הרוחאתשהצילמהבפני.הדלתאתנעלופשוט
להיותנתבקשתיבהןבאירועה,בין-לאימיותמחולתחרויות

השופטים."בחבר

הב,הזמדלייתאתשהעניקוהשופטיםביןמיההיתהבוינה
גם"הגשתיוואסילייב.היהשםשהופיעאחררקדןלנורייב.·

כסף.במדלייתזכתהא.והילתחרות,לויה,יונתלמידתיאת

סולניתום'(כישיינפלדרינהתלמידיביןהיוהשישים"בשנות
הבאלט,,,שלהחזרות(מנהלתפזנירה"בת-שבע"),להקת

מק-דולנדשלאשתו.(לוין·לאהבן-צבי,עופרההקלאסי"),
מריםו'ואשת"בת-דור")מסןלניום,(כי'ברדיצ'בסקייגאלקייל),

פאסקלסקי."
סוקולובאננההרקדבים.בפניחדשותת·ו,הזדמנוינפתחי

החלהרוטשילד'דה-בת-שבעהלי,רי","התיאטרוןאתייסדה
להקתשלהקמתהעצםאבלהחדשה.ה'ללהקתרקדניםלבחון
ארכיפובהשלמהסטודיובאמרקמןהלל;"נעשתה.טרםבאלט

 .בחו"ללהשתלמותר'בקשהדרכהוביקשאצלילמדבחיפה,
אחדיםהלכולשםבלונדון,ראמבר",ל"באלטלנסועלויעצתי

 ,"ו,קרלמונטהשלב"באלטרקדו,ונסעווברטההללמתלמידי.
היא(אףואשתוהואפתחישניםמספרמקץחזרושהםאחרי

ויסדו , 1967בשנתמשלהםסטודיוארכיפובה)שלתלמידתה
עשו."שהםמהכלביותרריכה,מעאנימשלהם.להקה

ימעו-וברטהמרקמןהללשלבהנהלתםהישראלי"ה"באלט
ואמנותלתרבותהציבורית:במועצההעזרותתוןוסד'נ'לסקי
מופיעהרקדנים,-12כובההלהקהישראל-אמריקה".ו"קרן

באלאנצ'ין,שלמוכרותרות·יציהכוללברפרטיארהארץרחבי,ב
בארץמועיעיםהעאנוביםכאשרואחרים.שאראדולין,בלאסקה,

הקלאסי"."הבאלטרת,במסגזאתעושיםהם
חלוו,'רבבישראלקלאסיבבאלטלחזותהזדמנויותרקלא

פרי,רינהמעידהעל-כדהבאלט.את,ר·הובשטחשינוייםגם
מלונדוו.למחול"מלכותיתה"אקדמjךiרנציגת

בשניתבאלטעצמההיאה,למדכאשר TL 'מספרתפרירינה
וואלנטינהבתל-אביבארבאטובהמיההמוריםהיוהחמישים,
-30מלמעלהשלאיגודקייםiז'יוםבחיפה.גרוסמןארכיפובה-

 "ד..א.ר'ח"שלהבין-לאומיתהשיטהלפיהמלמדיםמורים
ח-שלשהשיטהסבורהאני"כישראליתבאנגליה.שפותחה

שחסריםהישראליים,התלמידיםאתמאודהולמת "ד..א.ר"
כושרםאתמפתחתזושיטההדרושה.הסבלנותאתתחילה
שהםחשיםוהםהעצמי,הבטחיןואתהמשמעתאתהגופני,

שעברהבשנהלדרגה.ה,מדרגועוליםלשנחמשנהמתקדמים
בוחןשלהנהלתו'בשנערכובבחינותתלמידים-750כ,נבחנו

מאנגליה."שנשלח
אורדמו,ג'נטכאשרהחלההבאלטמוד,לליזוחדשהגישה

ו,הכשירובית-ספרה,"בת-דור"להקתשלאמנותיתמנהלתכיום
עם(יחד "ד..א.ר"הבשיטתלבאלט'מורים 16מיוחרבקורס
השיטהאתלמרהארכיפובה . 1965בשנתנורונסקי)איבון

זמן·jןו 1967בשנתפרי.רינה,ביניהםאחרים,מוריםהרריכה·ו·

לפתוחהסמכותניתנה'אחר-כדושנהמאנגליהבוחולראשונה
האקדמיה.שלישראליסניף

אנרהבאלט.לפיתוחהכרחיתנאיחיאמוריםרת·"iרכש
מאזוריםבייחודמוריםולהכשיר,פעולתנואתחיב,להרמקווים
שבועבוקורסיתקיים 1976ביוניוחיפה.מתל-אביברחוקים
שעתההוא"מזלנוה.:רינאומרת-הבריטי"הבוחועל-ירי
מבליהועיע,ולהשתלם,לרקרן'יכולבהובארץמקומותקי'מים
העצוםהפוטנציאלאתלפתחנוכלכדלחו"ל.לנסיעהלהזדקק
 ".ו'אצלנהמצוי
בישראל.לתמיכהוזוכהאהודסגנוניוכלעלהמחולסעק,אין

הראוי.,מקימואתבותופסהבאלט,ו Iאנפין,.רב-תחוםזהו
שהביאוהםהישראליהבאלםחלוציויתרמיהשלהם·מאמצי
 •הז.לשינוי

11 



קוגךרהורסטמאת I[איםהאמריקנים I[איםהאמריקנים

פי·ר,האירהמחולבשוקר'ות.בי·המעניינותהתופעותאחת
וההיש- Iכיווני-ההתפתחותשלוברת'הג,השפעתםהיאתף,.המשו

בשניםוחזקה·ברורהכהנעשתהזוהתפתחותהאמריקניים.גים

למלאעתידהארה"בהאםלהרהר·מתחילשאניעדהאחרונות,
רוסיהשמילאההתפקידאתהעשריםהמאהשלהאחרוןבשליש
המאה.אשית.ברו),אחריבא,שומהדיאגילב(על-ידי

הריזי,מפתיעהלהתפתחות,סופיתבהוכחהצורךישאם
האופרהשלהבאלט-האירופיתהמסורת,מבצר-שלשתחייתו

רדמה'בתשקעהו,·זבאלטלהקתה.,אותתספק'-פאריזשל
אפילואךליפאר.'סרג'שלפעילותושלאחרבשניםעמוקה

לנים'וסו,קור-דה-באלט'עלזילהקה,ה,שמרשפלשלבתקופות
ופה Iר·אי.במערב-מקובלשהיהממהכולתם,ביו,נפלשלאמעולים,

מעברשהרחיקהפיקנטיתצרפתיותהפגינולכךונוסף;(
לאפס,קרובההיתההיצירהינולת .)" Oh-la-la-chichi "-ל

ואחדים.;גוברת.ות,במהירזהאחרזההתחלפוומנהלי-הבאלט
בעבוד-להתחילהספיקוטרםעודסולקו'תאראס,אופטינרולן
תם.

ניהולאתליברמןרולףנטלמאזיסודיבאופןהשתנהזהנל
שלבאופרהפעילותומימינברו.·בידיהפריזאיתפרה,האו
בכורת-הבאלטהאמריקני.למחולבנטייתוהתפרסםמבורג,הא

לוארז"."הומאז'היתהבפאריזנהונתובימיהראשונההחשובה
במלחיןהבחירהמעצםיותרעודהשקפותיו.אתהיטבשהבליטה
בהזמנתהדברנינרואמריקה.צרפתביןהקשריםאתהמסמל

באטלרוג'וןקארלסוןקארוליןהאמריקנייםהכוראוגראפים
ובאלאנצ'ין,רובינסו'הוזמנ(תחילהפאריזשלבאופרהלעבוד
לפועל).יצאלאהדבראבל

מרסאתנינרלבבאומץהזמיןליברמןמזו,יתירה
ג'ונס)וג'אספרקייג'ג'וןזה,שלעמיתיו(ואתקאנינגהאם

 ," Un jour ou deuxבשםשלםערבעלהמשתרעתתכניתלהכין,
עבוראלאבמרתף,חבויהנסיוניתבמהאיזהעבורלאוזאת

מקודשת-המסורת.הראשיתהבימה

ליברמןמינהפאריז,שלהבאלטמבקרישלהתנגדותםחרף
אחלושאיןתואר-כוראוגראפי""כוכבלהיותקארלסוןאת

ניהולאתלידיהומסר,-הצרפתיהבאלטבהירארניתודוגמה
באל-הוצגולנך.נוסףפרה.,האושלהבימתי"המחקרקבוצת'"

שלהננתוגםנמסרהשלידיהםובאלאנצ'ין.רובינסשלטים
נתוןשבמלחינים,הצרפתיראוול,לראוול.נולוהמוקדשערב
 !,אמריקניםשנינידיפאריזשלולה Iהגדהאופרהבימתעל

הבולטתהדוגמהרקחואפאריזשלבאופרהשקרהמה
רקדניםשקבוצתשעה , 1959משנתכברשניכרבתהליךביותר
המחול"תיאטרוןאתויסדההולנדשלהלאומיהבאלטאתעזבה

אתהיוותהזו,חדשהלהקהבהאג.שבסיסוהנדרלאנדי".
האירופיהמחוללתחוםהאמריקניתההשפעהנכנסהבוהשער
הלהקותבמרביתלחזותופה,אירהספיקהנבראזעדנולו.

המחולשליאלההבאלםלהקות-החשוכותהאמריקניות
להתלהבותגרמולאאלהמופעיםאבל-נאחדהמדורני
שליצירותושםפהנראוקדום-לנןנברנמובןיתירה.

אומילנוקופנהאגן,לונדון,שלהבאלטבלהקותבאלאנצ'ין
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שמיתקפת-זנור.לישמיזערית.היתההשפעתןאבלפאריז,
המוקדשתהתנניתעםרקעוצמתהבמלואהחלהבאלאנצ'ין

(שיוזמה 1962בשנתהאמבורגשלבאוגרה'לסטראבינסקי
ליברמן).רולףהיהומגשימה

האמרי-המודרניהמחולנציגישלתנופת-היצירהזוהיתה
לעבודשהחלוטסלי.וגלןסוקולובאננהבאטלר,נגוןקני
שיצרהיסודית,באלטיתהשנלהבעליאירופייםרקדניםעם

החברתיהאקליםלגביזכשמעותייםמחולותשלשורה
דנסה"נדרלנסאתשהפכההשישים,שנותשלוהאסתטי
ריקדריתביצירההמעונייןכללגביהתעניינותלמוקדתיאטר"

בת-זמננו.

יצירות-היואלהפוריותבשניםשנוצרוהיצירותכללא
החידוש-שאינו-מרוחות,יצירזהאדירבזרםהיהאבלמופת.

המערב-הבאלםאתשעוררהחיוניותבוהיתהמניט-לאחור.
לגביושהיהבניאו-קלאסיציזם.הבלעדיתמהתעסקותואירופי

ההולנדי"המחול..תיאטרוןהסגנון.שלהאחרונה"לה."המ
השנלהבעלירקדניםעלהבנויותהלהקותמביןהראשוןהיה

התיר-לתנניתהמודרניהמחולורי,שיעאתשהנניסקלאסית.
מחייבת.בצורהשלוהיומי,גול

הראשון.הדינאמיהאירופיהיוצרגםגדלזובלהקה
מאנן.ואןהאנסהואהלא-דרני,מוניווןשלמחולותיו

במיוח.דוהגרמנינולו.האירופיבבאלטמתסיסלנוחשנעשה
אתקצרזמןלאחרעזבדנציג,ואךרודיארצו,ובן,ו,עמית

ובכך,"הבאלטהלאזמיההולנדי".אלוחזרהחדשההלהקה
ת,קלאסילהקהבמסגרתהעובדהראשוןלכוראוגראףנעשה

-אלהשנייםגרהאם.מרתהשלהשפעתהבושנינרת
אסנולות.עםפגישתםעל-ידי-דנציגוואןמאנןואן

למחולחדשדםהזרימואמריקניות.וגישותהדרכה.שיטות
בדרי-אחריועקבוהאירופיותהלהקותשיתרון,נסיההולנדי.

בעבודתם.קלאסיים'יותרנעשוששניהםאף-על-פינות.
איןהמודרנית.פותו,חריאתאיבדלאסגנונםהשנים.במשך
הלהקותאחתניוםהואההולנדי"הלאומיה"באלט.שספק

בעולם.ביותרהיוצרניות

בעיקבותהלנואחרותלהקותאשרעדרבזמןעברלא
ביצירו-שהתפרסמהראמבר"ה"באלטלהקתההולנדי.הנסיון

לכוראו-עריסהךש~משה iטיודוראנטונישלות,חמוקדמתיו
והפנהתדמיתהאתלשנותהחליטהרבים.בריטייםגראפים
מודרני;מחולללהקת

ות,הנוחאחדשהיהמיטטלי.אתהזמיןראמבר""באלט
סוקולובאננהגםההולנדי".המחול"תיאטרוןאתהמפעילים

הוביאהבהולנ.ןפעולתהבעיקבותהלהקה,עםלעבודהוזמנה
ניכרת.אמריקניתהשפעהעימה

ההולנ-נלהקהשממשראמנר·,ה"באלטשלמזלןהתמזל
נורמאןבדמותוצר,·ימקומיכוראוגראף'מייילונמצאדית.

שלסגנונהאתהיטבהנירדנציגנואןממשאשרמוריס.
תרמוהםאףאחריםבריטייםנוראוגראפיםשלושהגרהאם.

הלאבריטי,גווןל"ראמב'ר'שהיקנתהזוחדשהלהתפתחות



כש--וס,ברוכריסטופרצ'סוורתג'וןטיילור,יונתןהם
כיום.הלהקהאתמנהליםונים,האחרהשניים

ממשיכיםההולנדי"המחולו"תיאטרוןראמבר"ה"באלט
כשב-השישיםבשנותשהחלהמריקנית'הא'ההשפעהבדרד
יקליףפאלקולואיסכגוןאמריקנייםיוצריםפועליםשניהם
מולר.ג'ניפרולאחרונה'קויטר,

הפכה , 1963בשנתשנוסדהשבע","בתשלהקתכשם
נהיהכדבישראל,גרהאםמרתהשלבית-ספרהשללשלוחה
בית-שלהבריטילסניףון,בלונדבן-זמננו"למחול"המרכז
שבניריורק.הספר

לותר,וויליאםכוהןכרוברטאמריקניםשלבהנהגתם
שליצירותו,שלבן-זמננו""המחוללהקתכשברפרטואר

לכוורתה"מרכז"הפדוגראהאם,טיילורפולאיילי,אלווין
רקדניהאתשעדודהזו,להקהמודרנית.יצירהשלהומה
פרט,באמריקנית,השפעהעדייןבהניכרתחדשניים,ןנות,לנסי

סגנוןוואגונר.ודןנורתרוברטלותר,שלבעבודותיהם
דוויסכשיבוןיוצריסשלבעבודותיהםמתגלהבריטי-מודרני

ויצר'בן-זמננו"למחול"הלהקהאת(שעזבאלסטוןורוברט
מרסשליצירתומדרדהמושפעתמשלו,להקהלעצמו

"סטריידר").בשםקאנינגהאם,

הגדולהלתגליתהקלאסיהבאלטהפדהמערביתבגרמניה
בריטייםכוראוגראפיםשלניכרמספרהחמישים.שנותשל

וניקולאסגורוולטרקארטר,'אלאןביניהםשם,לעבודהובאו
ויקטוראתתרמהצרפתקרנקו.ג'וןכמובן,ובייחו,ן,וזוב,,ברי

דיק,ואןפטרהגרמניליצורהחליותרומאוחרגסובסקי.
פאריז.שלפרה,האושלהבאלטלכוכבהימיםברבותשהיה

בז'אר,מוריסשלמיצירותיוההתלהבותאתלשכוחואסור,
לבריסל,בסיסואתהעביריותרמאוחר·ובפאריזתחילהשעבד

מביניהםאלההצעירים.הגרמניהבאלטאנשיאתשהקיפה
מסדי,,המילבית-האופרה,הצמדומהבאלטהתלהבושלא

אתההרלנדי"המחרלב"תיאטריןרארקרנקר,היהשסמלר
המופת.

ההולנדית,זודוגמתמסגרתליצורהראשוןהגרמניהנסיון
נסיוניתסדנהמתרדשצמחקלן",שללמחרל"הפורוםייסודהיה
מסודריםבשיעוריםהחלוכאןגם .ונית·העירהאחפרהבאלטשל
ברוס,טטלי,באטלר,כגוןיוצריםובעזרתמודרנית,טכניקהשל
שלעצמיתיישותאחריחיפושיםנערכוומוריסמאנןואן

יוצריםשלעבודותיהםגםכמובן,תרמו,זהלתהליד,ה"פורום".
ויררגמנירזילנד)(שמוצאווורדוןגרייאולריד,כיוכןמקומיים

האופרהבאלטשלכוראוגראף-הבית(כיוםוויצי,השבורת
המחשבהכיווןהשפעתהיטבניכרתמאלהאחדבכלציירד).של

המודרנית.האמריקנית

הגרמניותהלהקותמןאחתרקהואקלןשלה"פורום"
גרהארד(על-ידיבדרמשטטנערכודומיםנסיונותהמודרניות.,

נסיון-בלונדוןבן-זמננו"למחולב"מרכזשלמדבוהנר,
נטיותבעלקרסניק,האנס(בהנהלתבברמןבינתיים),שנכשל

באוש,פינהשל(בניהולהובוןפרטאלורות)'ברשמאלניות
למדההיאשאףבאססן,"פולקוואנג"הספרביתתלמידת

האמריקני).המודרניהמחולשיטותאתהיטב
מזהבקלן,שנהמדיהמתקייםלמחולהבין-לאומיהסמינר

המחולללימודביותרהחשובהאיר~פילמרכזהפד,שנה,עשרים
מאותמששיותרבקלןהתכנסוהשנההאמריקני.המודרני
מאמריקה.ידועי-שםמוריםבהדרכתלהתאמןשבאותלמיידם

האמריקני,במחולעניןלפתעצרפתגילתהאיךמפליא,
ת,אולמרממלאתשלהקותאיילי,אלרריןשלבסגנונרבייחוד
לאחרונהתמצאהצרפתיתבעיתונות-המחולקושי.ללאענקיים
ב"מורים-המתפארותמודרני"למחול"בימותעלרבותות,מרדע

שלהמודרני"הבאלטהוותיקההלהקהאל iמאמריקה.אורחים"
שנותמאזהפועלתדיפוי,דוומיניקסוא'פרנשלמיסודםפארי,"ז

והאמ-האירופיהמדורניהמחולביןסינטזהלמציאתהחמישים
רוסילויוסףשלזוכגוןחדשות,להקותעתהנוספוריקני,

בראנז'ה.ואן,רואליןבעצמו),(אמריקני

המתבססותבלהקותגםניכרמודרניאמריקו-צרפתיסגנון
בלאסקה"פליקסה"באלטכגוןהקלאסיתהטכניקהעלעדיין

מאנג'יר.בן-זמננו"ון-הבאלט,ו"תיאטר
בפניעודמחוסנותאינןממוסדותבאלטלהקות,אפילוכיום
בעלותמהןאחדותהמודרנית.קנית,האמריהטכניקההשפעת
המלכותיהבאלטכגוןמודרנית,השפעהשלארוכהמסורת

אקסון,בריג'יטשלרבותדות,עבוזולהקהברפרטואר,השוודי.
מביתמודרנימחולשלהאירופיתמהמסורתנובעשסגנונה

שלהלאומיהבאלטא~יוס.אויויגמאןלאבאן,שלמדרשם,
פרלעםהשישיםשנותבראשיתעדופעילהששיתףהולנד

אגג..ל
אויביםלקרבבודדיםנסיונותרקהיואלהזאתבכלאולם
"קרבןייגמאןמארי,שליצירתהון,כג-מאתמולמושבעים
 • 1957בשנתעדובלריןשלה,האיפרבבאלטהאביב"

יצרטטליןקגלןשעה , 1970בשגתקרחליסדוישיניי
הממלכ-והאופרההבריטיהמלכותיהבאלטעבוריגראפיית'כורא
שלברפרטאורנכלליהייתיקותעובידותיוהאמבורג,שלתית

היתהחשובתמריר-דרדושיידיה.'דנמרקשלהמלכותיהבאלט
אתגריסתמידהמחפשהבין-לאומיהכיכבנירייב,שלהשתתפותו

 1970בשנתבשדה"ות,דמוי'ב"טטלי,שליצירותבשתיחדשים,
ינעשה'שהתבייתטטלי,הפדבינתיים .-1972בירינטוס"'לאב'י",

שלהבאלטכמנהלקרנקו,שלדרכולממשיד"קלאסי",יותר
ב"באלםקבעלאורחנהיהמאנןואן ;שטוטגארטשלהאיפרה
ייצרתעצמהאתמיצאתתארפטווילה ;הבריטי"המלכותי

ור'עבכוראיגראפיותמכיןלואיסימארי'בניי-יורקפרה,ג'ועבור
נורייב).(עםהסקוטיוהבאלטברליןשלופרה'הא,שלהבאלט

המערב-אירפויבבאלטהנעשהעלמשקיףשאתהשעה
הכביריםמהשינוייםלהתרגששלאיכולאינדהשישים,בשנות
בצרתרםהמודרניהאמריקנישהמחולספקאיןמאז.בושחלי
שהםאלה,לשינוייםלעיתים,מוסוותמשונות,,ושונותרות

ביצירהרוקדיםופונטיין'שנורייבאף-על-פימאו.דחיוביים
ז iמאבמחוללהופיעעומדיבארישניקובגראהאםמרתהשל

הבאלטשלתחייתיתהלידשלבראשיתורקאנותארפ,טווילה
המודרניהאמריקניהמחול,יירשהכאשריתרחשמההחדש.
הבאלסששמונדרםענקאיתי i'עהשפעתואתלהפעיל

 .' !תאר,לכללאיןהסובייטי,
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ו,שללהמהפכנים,,כ.ןרךמרידה,תוךנולדהמודרניהמחול
הרחבים,יסודותיועללהםשקדםמהאתהחדשהסגנוןמבשרי

אותםתולדת-הנילוויםהביצועפרטיועלהמחשבתיים,
שנשללו,ונות,עקר

המחוליוצריהתקוממושנג.ןההשלטת,הוותיקה,המעצמה,
רת,'הביקובליסטראותהקלאסי,הבאלטסגניןהיתה,ני'המודר

הרעיוניהבסיסבחינת-משמעהמלה,שלהפילוסופי(במובנה
הבאלטנגד,שנורומסויימות)ושיטות-מחשבההנחותשל

האופיי-קלות-הדעתנגדמכוונותוראשונהבראשהיוהקלאסי,
הסנטימנטאלית,הביIןורית,מהותונגדלו,'נית'

רגשתחושתמעצםהתמוגגותשהיאהסנטימנטאליות,
בתחומהמקבליםוהאבלהעצבשאפילובכ,ךמתאפיינתכלשהו,

-וצער",כאבלחושנעים"מהבחינתמת,,מסויימות","נעי
אלאאינווהמוותנכזבת,אהבהבשל"לסבול"ונאהאצילמה

המחולוצרי,י " ..היא,מתוקכההפרידה,"עצבוהלאפרידה,
בכלעצמה,בתחושהאלאזה,בתחליף-רגשרצולאהמודרני

ללאשיהיה,ככלמזעזעושאה'בויהיההדראמטית,מתה,עוצ
האריסטוקרטרת-קלת-ת,:הסימטריהאסתטיקהעל-ידידילול
הקלאסי,הבאלטשלוניות,החצרהדעת,

הגדולהלראשונההופיעהמאזחלפושנהחמישים
העצמאיתבהופעתהגראהאם,מרתההמודרני,המחולשבאמניות

ו-,בני 48שברחובבתיאטרין , 1926באפריל-18בה'ונ,הראש
לאגראהאםמרתהאזהניפהדגלהשאתהמהפכה,יורק,
לוו,היולאשכמעטהקלאסי,הבאלטכלפירקמכוונתהיתה

אתשחשבומיכלפידווקאאלא,באמריקה,חשוביםנציגים
וטדסן-דנירות-המחולבתחוםהקידמהלחלוציעצמם
לפנימרתה,הופעיהובלהקתםוגדלה,למהדשבבית-ספרםשון
העצמאית,ראפית,אוג,הכורביצירתההחלה,ש

"פתיחת"עלדגשהושםלאות",ר"מיסשלבריקודיהאמנם
מחולותגםאולםאסי,,הקל,הסגנוןשלכמות'המסוייתרהרגליים

האקזוטי,הרחוק,המזרחמןזריזהבידנלקחושסגנונותיהםאלה,
אחרים,ומקורותאמריקה,שלהקדומיםשליטהימהאינדיאנים,

בידור,שעשוע,אלאדבר,שלבסופוהיו,לאומוזרים,רחוקים
ש,מ,מ-ציורייםאים,בנושואסתטיתה,נעימ,ות,הצטעצע

עלמקובלשהיהכפיהקלאסי,הבאלטשלכ"מחןלות-האופי"
לנחלתנעשוטרםדיאגילבשלחידושיוכאשרמים,,יבאותםהכל

הבידורי,היסודדבקשלווס",ב"באלט-רגםכי(אםהכלל
רציני"),ה"לא

הבאלט,וiז'גראהאמיהסגנוןשלהמוחלטתהך.דדיתהשלילה
לרגשיוהביאהכוללנית,אולוגית,,אידית,,קיצוניהיתההקלאסי,

קנאוית,דתיותממלחמותהמוכריםות,,וכיתתיאיבה
שלמבית-אולפנאשתלמידכ,ךכדיעדהגיעוהדברים

הבאלטבסגנוןבשיעורמשתתףשכהוא"שנתפס"גראהאם
היתההאיבהבעיקר,ככופרמבית-הספרמגורשהחההקלאסי
מגדוליאחדפוקין,מיכאילפירסם 1931בשנתהדדית,

עצמן,בזכותומהפכןהקלאסיהבאלטשלראוגראפים'ו,iזכ
בניו-ביקורובעתגראהאםמרתהעםפגישתיאודותה,רשימ

אמריקניתבחוהרעלמדועכלל,מובןה,הילאלפוקיןורק,,י
ביטויולחפשמניה,,הגיויגמאןמריבדרכיללכתנורמאלית"'"
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יודעואיניבמלחמה,הפסידהלאאמריקה"הריולכאב,לצער
"זואומר,הוא-גראהאם"מיסשלכאבהאתלפרשאיך

הבריאה,"אמריקהבאדמתהחולניתהגרמנית,האמנותהשתלת
הסברלווישכחולני,פוקיןבעינינראההצורב,העז,הרגש,
לדעתומרתה,שלבמחולותיההטראגיאחרזולנהייהנוסף

הכאבלביטויטכניתמבחינהופשוטהמעטהתנועהאךנחוצה
רחבהתנועהקפיצות,דורשתהשמחהזאתלעומתוהשכול,,

הווירטואוז-שלילתבעיניייותר,רבטכניידעועל,כןרצת,'ונמ
התפרשהטכניהברקהועדרלא,ותובבנית","חוהיתהות,י

 ,יכולתכחוסרלו

ות,קרובולעיתיםהשקפותיה,אתהסבירהגראהאם"מיס
אומר-הבינותי",וכךבטנה,אוחזהאלבידיההצביעה

,החדשה',"אמנותהשלוסידהמרכזהשכן"ששם-פוקין
רגלייםכפותעלהתהלכוישבו,הריצפה,עלשכבו"הנערות ~

ו "Iגופןלצדברפיוןתלויותו,היהזרועותהכל,זה ..ו,ות,שטוח
תדירהיההחזהמעלה,כלפירבבמתחנדחפורפקים'שרןכ,

תבועותבשתיעצמו,כלפיבחריפותשקועאובהגזמהמובלט
איטי,היההקצב ),מ'ג,שלי,(הדגשהכולוהחמול ,התצמה ,אלה
קפוצים,אגרופיםרשע,מלאתמידכמעטעצוב,היההכל

 .. ,!הנובחותהנערותוהראש,הגוושלנביחההמזכירותiרנועות,
מהכלחשבתי,הרוע,פולחןאלאהצער,הערצתרקאינוזה
בתוכנו,"ואייםבצורתומפלצתיהיהראיתי,ש

ענתההקלאסי,הבאלטעלדעתהמהפוקיןשללשאלתו
ושהיאהמחול,מצורותכבאחתבבאלטרה,מכישהיאמרתה

"כשהיאפאבלובהרסמת,המפוהבאלרינהאתראות,להבת,ו,א
הבאלטכאשרמרתה,המשיכהאבל, " ..קטע,כלום,בסימשתחורה

ז,א,-"יווני""איום,"נעשההואעתיק""יוונילהיותמנסה
האגדהלותיעלמשהרשויותרמעמיקת,,אנושימשמעותבעל

שללעצמופוקיןשגםהישן,הסגנוןאתשאיפיינןהתמימות
הנסיונותאתדווקאשללהמרתהאחרות,במיליםבתכלית,אותו

ון,הסגנכתחומיוהסנטימנטליותהדעת;מקלות-להשתחרר
מו,,עצהקלאסי

אמרה-האנושי"הגוףתנועתאודיתדברודע,י"אינך

ולי,מגדאחדעםמדברתשהיאלדעתלי,מבות,,בפסקנרתה,מ
הבאלט,ל'שהאמנים

"מלאכו-הגראהאמיהסגנוןהיהנראהפוקיןשבעינימעניין,
בעיניואו,נרשלוסגנונושלמאודאכותיות,המלוהמוסכמותתי",

ה"התכווצות"חשיביתאתמיידגיל,ההמנוהסבעינוות",,"טבעי
שהגיעדואלייסודאותוומתיחה,כיווץשלהיסודיהמיקצב,ו'
לאבאן,פוןשלממחקריולמרתה,

המחדשת,המהפכהנציגתביןזווחושפנית,מוזרהפגישה

שהיההישן",ה"סגנוןנציגלביןפסקנית,רה,בצואקסיומות
בראשיתהתקייהמובשעתו,הואבתחימוקטןלאמהפכןבעצמו
מרתהשלסגנונההתגבש:שנהעשריםמקץהשלושים,,שנות

כשפתממש-ה,וקבועורה,ברלשפת-תנועהוהפךגיאהאם
מסויימות,קפיצותהתגבשוהמחולותמתוךהקלאסי,אלט,הב

מהןלאבני-יסודשנעשושרשרות-של-תנועהאופייניים,צעדים
מחולות-העםשמתוךכשםממשפסוקי-מחול,לבניתביתן



המישקענוצרהרנסנסנסיכישלות,החצרלצרכישהותאמו
הקלאסי,הבאלטלסגנוןבסיסהמשמש

התנועתי-לעיצובואיפה,והשהרגששמקור"חופשי,מביטוי
האמה,ראשיתשלהמדורניתהמהפכהיסודשהיהבימתי,

שיטתאובייקטיבית,מופשטת,ועומ,ןת,קבועהטכניקהרה'נוצ

הרקדן,גוףאתהבונהטכניאימין

מסוייםצעדלבצעאחת"נכונה"רך,דרקשישכשםממש
הזרועאתבההחזיק,לאחתכונה'נזויתורקהקלאסי,בסגנון
בבית-המוריםשעשוכפילקבוע,,היה'אפשרכךמסויים,במצב
נכון","לאאו"נכון"בוצעזהשתרגילמרתה,שלשה,מדר
התנועה,שלהריגשירה'למקור'קשללא

שנים,באותןמרתהשלבסטודיותלמידהפעםליסיפרה
זהתרגיל"מהיום :ואמרהלכיתהרה,המינכנסהאחדשבוקר
קודיפיקציה,ז,א,היום,"עדלעשותושנהגנוכפיולאכ,ןיבוצע
קיבעו,

שפת~יצירתשלמשמעותהבעצםהפעםלעסוקבכוונתיא.ין
בצורהגראהאםמרתהעל-ידינעשהשהדברכפיחדשה,מחול

המ,ודרני,הסגנוןיוצרייתרכלעל-ידימשנעשהיותרמושלמת
היפכתבוהמרתקרי,ההיסטוהתהליךאתלהאיררק,ברצוני

הישנה,התיזהשלילתמחר,שללמימסדהיוםשלהמהפכה
תיזהליצירתמביאההמהפכניתהאנטי-תיזהעל-ידיהמקובלת,

כמובן,חלים,למעשהמקודמתה,פחותלאמאובנתה,,חדש
סגנונואיןכךעצמו,הסגנון,תחומיבתוךגםשינוייםהעתכל

כ"קלאסי"מקובלשהיהעםמהזההבאלאנצ'יןשלהמופשט
שפת-מחיל,אותהבתחוםעדייןהואכיאםהמאה,בראשית

רנהבמידההקהוהגראהאמיבסגנוןשחלווהפיתוחההתבססות
עודהורגשלאוה"חדש'!"הישן"ביןהמחלוקת,עוקץאת

רשימותיהבספרלבדוקניסיתיהכוללת,ההדדיתה,בשלילהצחרך
השימושאת ,// NO ,ז ES "גראהאםרתה,משלהאישיות
המאוח-בשניםשרקוהתבררהבאלט,משפתהלקיחיםבביטויים

זהאיןאבל"קלאסי'!צעדשלשמוושםפהמופיערות
להשתמשהמתירגובר,עצמילבטחון'עדותרקזומשמעותי,
בעקרונות",ל"בגידהחששללאמשפת-האוקבבמונחים
בשנהבניו-יורקשנערכההחגיגהמסמלתאירוניתבדרך
סוףאתגראהאם,מרתהשלה,יצירתשנות 50לכבודשעברה
שלהבחיריםו,נציגיהמחול,סגנונותשניביןהחורמהמלחמת
ביצעוהםבחגיגה,חלקלקחוופונטיין,נורייבהקלאסי,הכאלט
המודרגי,ון,הסגנכת,מלעל-ידיזהלמאורעבמיוחדשחוברמחול
לעצמםמתכחשיםהםשאיןולעצמםלקהללהוכיחלמעןואולי

"אגםמתוךהמחול-לשנייםאתהאורחיםשני"תרמו"ולעברם,
-200,000מלמעלהשהכניסההגאלה,לתכניתהברבירים"

מרתה,שלללהקתהולאר,ד
"בת-שבע"עםלהקתבארץמרתהה,שעבדשעהכשנה,לפני,
פניםקבלתנשיאי-ישראלכן,במשנערכההתנ"כית,יצירתהעל

ואמרה, ) 1(מלכותבכסאהבימהבצדישבהמרתהןהדגמה,
הקלאסיהבאלטשלמהטכניקההיאמתפעלתמהעדהשאר,בין

השלמתלמעןזה,בסגנוןגםשיעוריםלקחתנדרשיםשתלמידיה
המעגל,נסגרהמאהממחציתבפחותהטכנית,יכולתם
מכלאבלסגנון,לעצמויוצרקומהשיעורנעלא.מןכל

שיטהלבנותהצליחהגראהאםרקרניים,המודהכוראוגראפים
בה,להשתמשמסוגלתעצמההיא,רקשלאשפהלימה,,ש

שלוקביעותהשלימיתהכיום"מפריעה"מסויימתןמבחיגה
שםהקלאסיהבאלטישהסגנוןכשםממשלהתפתחות,זושפה

בראשיתעצמהמרתהכגוןיוצריםלפנינסבליםבלתיסייגים
רכה,,ד

בעינישיטחיתשנראתההווירטואוזית,הטכניתהיכולת
הגראהאמי,הסגנוןלנחלתהיאאףבעשתהה"מודרניים",

לשפתנעשתהשביצירותיההאמיתית,הריגשית,הדראמה,
במידההמנצליםתלמידיה,שלתיהם,עבודו,במוסכמיםסימנים
הישגהי,אתהצלחהשלשונה

המוסכמהמןהתפכחיתשלבתהליךכיוםנתוניםאנוה'למעש,
נאטוראליסטית,לתנועהלמינימאליזם,השאיפההגראהאמית,

למחולהחד-פעמי,וביזציובי,,האימפרהמיקרי,היסודלהכגסת
מהפכני,פחותלאתהליךהיאוקבוצתו,קאנינגהאםמ,רסעל-ידי

קולניים,ומניפסטיםבהכרזות-מלחמהמלווההואשאיןאלא
רגילהשאינהפלוראליסטית,בתקופהחייםפשוטשאנויתכן

"או-או",שלמוחלטיםבמישגיםלמחשבה
חייםבסוריאליזם,מפגשםאתשמצאווהמופשטהריאליזם

סינתזהנוצרהלאלמעשהכריע,,מלקרבשאיפהללאזהבצדזה
נכוןאודו-קיום,התפתחפשוט,אלאלמודרני,הקלאסיבין

מסמלותאותוהאמיתי,ההישגזהובין-סגנוני,רב-קיום,יותר,
 •גראהאם,מרתהשללהקתהשלהיובלחגיגות
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ררקור"קםשהואערשכררויש"ארם
סטאובשלוסמאת

עבודת-מחקישיראשוניסיכום

התימניהמחויבתחום

מעדי,מחקרעלמבוססותשאינןודעות!רביםפורים,סי
שחייהסברהרווחת,בייחודהתימנית.העדהחייאתמקיפים

חרבמאזבטהרתםשנשמרומסביבתם,המובדליםיהודי-תימן
ותר.,ביוהמקורי!העתיקהיהודיהמחול,אתיצרוהמקדש,'בית-

ממצאיםעלהמבוססתשונה,דעהלהציגלעצמי!ארשה
שערכתי,חודשים'חמישהבתעבודת-שדהבשעת,ז,t.התגלו

תימן.יוצאיתושביושכלעוז,-מדרןבמושבששהיתישעה
שהואכפיהתימניהמחולאתוחקרתירבים,ראיונותכתי,ער

האנ-בתחוםהאוניברסיטאייםלימודיבמסגרתושב,,במנרקד
בכפריםשמקורם-הגברים,ות.במחולהתרכזתיתרופולוגיה.

 80מרביתתימן.בירתלצנעא,דרומית-מזרחיתהמצויים
ממקומות-ישוב ·לם,ו,כ·זה,מאיזורבאובמושב,שהמשפחות
אחרים,מצנעא.,שעות 8-5בןחק-הליכה.במר,המצויים
מאשריםתימןשלהמרכזיהאיזורשלאחריםמחבליםשמוצאם
מקומותשבתנאיה:שוניעלידעפים,ומוסי'מהממצאים,אחדים
מוצאם.

זההמרוחקיםשבאזוריםהיהדויתהמסורתביןההבדלים
רק:לאניכריםהבדליםקיימים!למעשהביותר.גדוליםמזה

והמסורתהחייםסגנוןביןבולטיםלים,הבדישהמחול.,בתחום
וחבאןבצפוןחידאןאיזורצנעא),איזור.(המרכזיתתימןשל

רח.,בדרום-מז

בשניםנעשתהני,היהודי-תימהמחול,ום,בתחתיעודעבודת
עבודת-ומתנהלתלכתב-תנעוה","המכוןעל-ידיהאחרונות,

עםבשיתוףלמחולות-עםה,הוועדאנשיעל-ידיגםמחקר
ושלים.,בירהעבריתסיטה,האוניבר
אנתרופולוגי.מחקרבמסגרתנעשולאאלהעבודותאולם

די,(על-יצורניניתוח-בתועהבין.וב,שילשנדרשאיפוא,נראה,
ות,,(ראיונמחקר-שדהלביןוהסרטה),!בכתב-תנועהרישום
החיצוניותלהשפעותכמ,ובן,מדוע,אניוצילום).,הקלטה
חשבון.בהביא,ליששלי.פורמציה'האינמקורות,עלהשונות
-26בלפחחתקורותיו'ממ,מרוחקשלי"חומר-המחקר"שעצם
בסגנון-החיים.מהותיוי'ושינקילומטריםואלפישנים,

א,תיבעבודתי,נתקלתיבהםביותר,הבולטיםהנושאיםאחד
המחולעלהערבייםותושביהמן,תיהודי,יביןהיחסיםהשפעת

שחלהיחסיםשיפורבין'ברורהקורלציהניכרתהתימני-יהודי.
ב"מרבדארצההתימניםעלייתשלהדרמטיהמבצעלפני

'והערביםהיהודיםביןהמתיחותהורפיית' 1949בשבתהקסמים"

שיבוישלהשפעתושם.היהודיהמחולתחות'התפלביןבתימן,
בליוויגםאלאהמחול,בעצםרקלאאותותיהנתנהזה

שלו.המוסיקאלי
עלמוחלטאיסורו,אסרהשיעית,הכתמאמיני,המוסלמים,

כאח,ןויהודיםערביםעלשחלור,איסבכלי-נגינה,השימוש
"לאאומרתימנישיהודישעהקשות.נשו,נעעליווהעוברים
רקו.הותר,(בית-המקדש"חורבןלזכרבכלי-נגינהנו,השתמש
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כששאלתיהדתית.לאמונתוביטויאלאזהאיןכפיים),מחיאות
בגינה",בכלי"אי-שימוששלזהבענייןהמושבזקניאת
לכד.גרמוחברתיים-היסטוריים"ש,/תנאיםהזכירואכןהם
תימן,שיהודיפלא"אין :ספקטורשלהממצאיםאת.תואםזה

נו,ניגלאבחברה,הנחותיםהמעמדותלאחדשייכיםשהיו
וף,בתןלעיתיםמגשי-נחושתריקים,לפחיםפרטבכלי-נגינה
בגראמופוןמוסיקה,והשמעת,בכללנגינהעלבאיסור(בהתחשב

הקנאית).השיעיתבכתכנהוגפרט,,ב

תקופתשלפניהערביםלשכניהםהיהדויםביןהיחסים
על-ידיבאוזניתוארו 1872בשנתצנעאשלהתורכיוש'הכיב
ואבי-אביךיאביו .-1901בשנולדהמושבמזקניאחד ,.שה

עםטוביםביחםיםשהיהאחדיהודיהיה"שראלוסיפרו
פילו-בדרןזאתמפרשהואהממשךה".בידיהיההכךערבי.
 :סופית

ישרא,לאתאהבשתמידהקב"ה,ראויים.היוךא"היהודים

ופיזרבית-המקדש,אתהחריבראוי,היהכשךאעמואתפיזר

אתאהבשה'ידעוהערביםהשמים.רוחותךארבעעמואת

שרצוןידעוגםוהםבגךות,אותםשפיזראחריגםישראך

לארץ-ישרא.ל.חלזורהואהיהודים'

אטורךמש,להיהודים,ערנאטרודבריםהרבהשךפניבדור

אח,דבצדרגלכלהמקובךת,בדרךחמורעךךירכבךיהודיהיה

הדור .הבהמהשךאחדבצדהרגךירם·כששתיברכיבהרקאךא

לא ) 74בן(ואניימיבכךזה.כךאתידע .לאכברשךי

 .כזהדברראיתי

היהודיםעךהיה ,שלפנבדור :מוסיףהואלחגיגותאשר
רוציםהםואיפהמתרלו,ולהטבירמהשיהי,רשותרבקש

רשות,נתןאםואפיךומחךיט,והיההואאזמטיבה.לעשות

בפחיםךהשתמשיכךוראהיהודיםךכןלהרעיש.היהאטור

עםרקאךאתופים,עםרקדולאולעוךם ,הזימרהאתללוות

 .כפייםמחיאות'

אי-יציבותשלתקופהתיתהשזומעידים,ההיסטוריונים
התחיךו-הש.ממשיך"אחר-כך,יהודים.פות,ורדימדינית

בתנאירקאבך .הערביםגםואחר-כךהתורכים,קצת,להקר

למקוםירכנטךאפעםושאלף ,מחונךבן-אדם, ,הואשהיהודי

תימןשל'הומדיניהדתיג.(המנהיהאימאםהנשים.נמצאותבו
 ) 1904בשנת,לשלטון!שעלהיחיא,האימאםובפרט!לה,,כו·

אצללבקרהתחילוערביםהשתנו.והדבריםחופשיותרנתן

להרעישהתחילווהיהודים .הערביםאצלוהיהודיםרהודים,

 .להם,שבחגיגותבתופים

אפילולהשתמשאטורהיהבהתחלה :אומר ) 72(בןי.מ.

היוראדוריבנרהידיים.היורריקודהיחידרהךיוויבפחים.

איטי.מדייותרהיהזהכיהזקניםשלךקצבךרקודיכוךים
מש.ךהשתרנו.והתחכפיים,מחיאותעםרקררקודיכורנוךא

בפחים.



כלעלהמוסלמיהדתיהאיסורביןקשרקיים'שליב.ראה
שלהאיטיהקצבלביןנגינה),בכלי(והשימושות-דעת","קל

טעמםהשתנההרצועה,הותרהכאשרהקדום.,דרי'היההמחול
חדשיפומיקצביםיותר,רים,מהינעשוהקצביםהרוקדים.של

ותר..ינכבדתפקידומילאוו,התפתח
זה.בכיווןמשלוה.וסיףחדשדורשכלמתברר,ממחקרי

הערבים,השכניםממחולותות,סוד,יושאל,התפתחהמחול
השיחהמןמסתברכד,כאח.ןמרוחקותהודיות,יות,ןמקהיל
הבאה:

ןדורדבנישללשירההליוויההימה :ש.ס.
ערבי[תוףטאבראובפחיםהשתמשנו : ) 56(בן :י.צ.
בפחים,רקהשתמששלפניהדורמתוח].עורו,קצוותישבשני

טאבל,להםהיולא

היהדורדשלבניקרהאידתוף,להםהיהלא,אם :ש.ס.
טאבל?
ראוהיהודיםובמיזמאר,בטאברהשתמשוהערבים :י.צ.

כש" ,במיזמארלאאבלבטאב,להשתמש,לוהתחלנוטוב,שזה
שלזמנולפני ,יותרמהירנעשההריקוד·בתוף,רננןהתחלנו

קורהמהוידעראאחדאף ,רעצמוהיהאיזורכרהאימאם,

אחד,מקוםלאנשירקידועהיההריקודשלו,למקוםמחוץ

אחרים,במקומותאחרים,בכפריםרלבקהיהודיםיוכרואחר"כך

אנשיםאצללבקרהתחירוהםהאימאם,,שרבזמנוהיהזה

אחרים,ובמקומותבכפריםשראוריקודיםלקחווכךאחרים,

 ,בעצמםאותםררקודוהתחירו

גםמתגלההמחול,קצבהגברתשלזה.בענייןיסף'נמידע
עזבכאשרהקשיש].מ.י.של'ו'בנ , 43נבןמ"י.עםראיון,ב
מקורהואהאםהשאלה.נשאלת . 16בןהיהתימןאתהצעירמ.'י.
בתימן.בעודובלבדילדהיההרינימציה,,אינפורשלהימן,מ

נברההיאבעתהתימנית-היהודיתשבחברהלזנורישאולם
על-פי-רובהיה 13ובןממש,שלעובדשנים 8בןנערהיה
נשוי.כבר

ריקודפעםאףראיתילאשמונהנילעד :(הצעיר) .י.מ
וחבריאניהתחרנואז ,רוקדיםהזקניםאתראיתימהיר,

יותר,מהרורתופףלשיררנו.התחקיים,כברשהיהמהרשכלל

אחר,נעשההריקודנםיותר,מהר,לתופףשהתחלנוברנע

יותרעודנעשהוהריקודשמחים,היינולישרארכשהנענו

תמידרקדורמשהאבי,םמונים,הזקבתימן,משהיהמהיר

יותרלרקודהתחירויותרהצעיריםהאנשים ,הריקודאותואת

יותרעודרקדנוצעירים,יותרעודשהיינוואנחנו,מהר,

האנשיםכיזקנים,היוכירקלא ?לאטרקדוהזקניםלמהמהר,

זהכראתעשיתילאאנירפעמים,ככהרקדוכןנםחרים,הא

זהזה,אתעשהלאאחדאף ,דוריבניהיוארהאבררבדי,

משהו,הוסיףאחדכל ,בעצמוקרה
 : 47בן ,.ק"משלמפיובאהאימותתוספת
כולםהזקנים,רקלאככה,רקדוכורםזמןבאותו

הייתכאילומהר,יותרלרקודאסורכאליולאט,יותררקדו

צעירים,היוכשהםאפירו ,מהר,רוקדכשאתההבוראאתשוכח

עשינו,שאנחנוכמוהשתורלולא

שלהנרונולוגיתההתפתחות,אתמראהאלהציטוטיםמבחר
מעטים,ממחולות :תימןשלהמרנזיבאיזורהגבריםמחול

יותר.ומגוונים!רעשניים,רים,·מהילריקודיםאיטיים,שקטים,
תנועותעלשהתבססוחדשיםצעדיםעימההביאהשבהנל

שננו.תבעריםהדדייםביקוריםבשעתשנלמדו
תימןיהודיהחלוארצה,ם.לעלייתשקדמושבשניםמתברר

במחולותהתימני-ערביבמחולשמקורםצעדיםלהשמיע
הבאותות'המסקנהערנתופולוגית,'אנתרראותמבקודתשלהם.

לרשרשאינםערביים,למקורותהושוואה Iרבהזהירותמצרינה
בפרטיםעשיריםהמרואייניםזנרונותיהםשלאולםנעת.תנו
 :עורביםיהודיםיחסית,דו,או

הערבים,עםאחחמשפחהכמוחירנו,אנחנו :מ.ק.,

השני,אצראחדעבדנואצלם,ביקרנויחד,רנו'אכ

הערבים,שרלחתונותהיהודיםאתמזמיניםהיו :הש.

חבתונות,הערביםעםרוקדיםשהיויהודיםכמהנםהיו

חתונהוכשהיתההמיזמאר,קוראתאהבתיתמיד :מ.ק,

רברוחהצטרכתינםלשם,הורךהייתיתמידהערבים,,אצל
מהבית,ויצאתיהמתאים,ררגעחכיתייידע,לאשאבימהבית,

 20רקחזהכללבדרך"בקיר,וירדחירון'החדרךטיפםתי
בכמהרשםמניעהייתיאניאברהערבי,רכפררהניעדקות

מניע,הייתיהדרך,כררצתיכנראה-איךזוכררא,רנעים,

המשפחה ,אותיהכירוכורםרשרום,אותימברךה,היאחדוכר

אבי, 'אתהכירוהערביםוכרעשירהבםביבה,הכיה·היתשרי

החרבאתקח !הבא,ברוךמר Iאוהיהאותי,ראהכשהשייח

כלורקדתיררקוד,התחלתיהמיזמאר','רקורורקודשרי

 ..הלירה,
ועשו,שראומהשכחוראהביתה,חוזריםכשהיו :הש.,

בדרך"כרראבלהערבים,שרובריקודיםבשיריםהשתמשו

בתיפוףהמננינות,באותןהשתמשנובמיזמאר,נינןלאאיש

מהדיוואןשריםהיינוהמיזמאר,במקוםאבר ,ובריקוד

המסורתיים].מביים,התיהפיוטיםובץ'נק

דשינוהערבים,ומןישרלקחותימןשיהודיהצעדיםאחד
בקיאינוהמושבשלהזקניםדן.רסה.,הדעהיאהם,,לצרכי,

בצעדיהשתמש,לשהחלהצעירור,הדזההיהזה.בריקוד
לאחרהתימניםעלהתחבבא,הוולעצמו.,אותוואימץ,הדעסה,
התפת-,(זה.בצעדלרקודהןאףהחלוהנשים,וארצה,עלייתם

נפרד).מאמרדורשתבישראלהתימניהמחולשלו'חות
ושים,ל'שבשנציין,אםיספיקהערביתההשפעהבנושא

יהודישלהם,חיישתנאישעהארצה,לעלייהשקדמונים,הש
ההשפעה,גםמקבילהבצורהגברהנינרת,ה,בצורהשפI1Iךותימן

מקורותשישמענייןהתימנית.הערביתמהמסורתוהשאילה'
על-ידימסורותשאילתשלהפוד,תהלידעלגם,המצביעים
היהחדים.משנניהםהערבים

לימודתהלידעצםנמוחשוביםושאים'בגעסקנוטרםעד-נה
היהודית-בחברההרקדןשלהחברתיובמעמדו'לות,·המחו

לעמדתןהנוגעיםראיונותמתודקטעיםשלושהלהלןתימנית.
שהואעדשכ,ללאדם"יש :לי,נאמרהרקדן.שלהחברתית

מקובל.תימני·פתגם- Hררקוד,קם
אנשים ,חבברהמכובדאישהיהלאהרקדן : 42בןס.ג.

היהראוררקוד.לקוםאותםמכריחיםהיוררקוד,רצולא
לנשתצריךהיהמישהואותך,שהזמינובליולרקודלקוםנהונ

ורקדקםהואאזישב,שעליומהשטיחאותוולהקיםאליו,

אלבאחרים,במקומותהיהמהיודעראאניוישב,אחדקודיר

 ,לרקודבאמתאיךלאידעוהנבריםרובאצרנו

 :ואומרס.ג.ממשידמאידד
הזמרים:הרב,אנשיםשלושהבריחתונהרעשותאי"אפשר

משמחיםהםחתונה,לקייםאי"אפשרהרקדניםבליוהרקדנים,

החתן,רבאת

הערניםשלשבסולםלנדגרםמה'היא,הנשאלתהשאלה
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חברתימעמדלבעלהרקדןנחשבהיהורית-התימניתהמסורת
התשו-אתהכרחית.שמחהבכלנוכחותוהיתהזאתובכל Jנחות,
 :ס.ג.שלבדבריולמצואנוכל,השאלהשלהראשון,לחלקהבה

זמרהחכם,התורה,אישהואהמכובדהאישהיהודי,בשביך

השיךכימיוחדת,בצורהאךאככה,סתםשרךאהואשיר,שר

אומרךאהוא ?הרקדןעושהמהאבךובחוכמה,בתורהמרא

ואיןיופי,בזהאיןהפה,אתךאפותחאפילו ,הואדבר,שום

ערך,רזה

אבלחברתית,מבחינההנחותהאמן,אלזהדו-ערכייחס
גםביניהןרבות,לתרבותיותאופייניבלעדיו,אי-אפשר

המערביות.התרבותיות

מחולהתפתחותשלבלבדת'חלקיתמונהמציגהזורשימה
אתתיארתיצנעא.בסביבתכפריםמקבוצתשמוצאםהגברים,

בין;ןקשריםשיפורלביןהמחו;התפתחותביןהגומליןיחסי
נעשההאחרונותהשנים 100במשןזה.באיזורויהודיםערבים

צעדיכלעצמוסיגלוהוא'ותר,,ימגווןויותר,יותרמהירהמחול
התימניהמחולשלכזוראיההמסורת.לרוחשהתאימוחדשים

"הצורהאלאו'אינשהואהאומרתלגישהבניגדוכתהלין,,
התפתחותואתגםה,מאיריהודי",מחולשלביותרהעתיקה

נוערתראהקרובותלעיתיםעצמה.בישראלזהמחולשל
ביותר,מהירבמיקצבאלהמסורתייםריקודיםרוקדתימני
בצעדיםשהוטמעוה"רוק",לסגנוןהשייכיםבצעדים,שימושתון

אלאהמסורת,ברציפותפגיעהזואיןלדעתי,המסורתיים.
תהליןתוןהתימני.המחולסגנוןהתפתחותו,זהוא,נהפון

 •השונים.והיבטיה'ההתפתחות,אחרילעקובניתןההשנתות

והחימניםהרוסיחהבאררינה

באלטלרקדניתהשראהמקורמשמששהמדברקורהאין
פטרונישלדימיינםאתכובשים,שנוצרים,והמחולות,רוסית,

מאותושבאובאנשיםטמוןשהסודתכן,י ?פאריזשלהאמנות
הכוכבתשהיתהנדב,רחלמאלה,אחתפגשה.בהןמדבר,

 ,-30הבשנותניקובה"רינהשלהתימני"הבאלטלהקתשל
ניקובה,רינהעםועבודתהחייהעלבראיוןלאחרונהסיפרה

 • 1925בשנתארצהשעלתהממיסקבההרקדנית
מתימןבדרכההיתה,שמשפחתישעהבמדבר,"נולדתי

משםנסיעה,זוכרתאנירה.'בחדהתיישבוהורילארץ-ישראל.
הוריבחברתעצי-הסקהוליקוט,גמלים,גביעללתל-אביב

לתוכי·ספגתיזימרה.מוקפיםהיוחיינוכלהאקליפטוס.ביערות
איתםהמחולות,ואתהמסורתיותהתימניותהמנגינותאת

ובבית-הכנסת".ות'בחגיגבחתונות,ושובשונושמעתיראיתי

היוצרדמיונהאתהשלהיבוהםאלהתימנייםה,וזימרמחול
תרבותעםהראשונהפגישתהא,הפללמרבהניקיבה.רינה,של

הזמרתשלקונצרטבשעתבפולניה,ווקא.דהיתהתימןיהודי
ןר,ליצהחליטהשניקובהה'שעיותר,מאוחרצפירה.כה,ר,ב

"היאהתימנית.למסורתפנתהתנ"כיים,נושאים,עלמחולות
אתלבטאהמסוגלותהיחידותהןתימניותשרקדניותחשה

התנ"ן·
תימניותנערות-30כבחנההיא 1933בשנתאיןזוכרתאבי

בעיקראבלבאלט,ו'אותנלימהד'היאמהן.בשבעיבחרה
א~מפרובי-תוןשנוצרושלה,ותיה,יצירעלבחזרות'עסקנו
קיבלנולאמעולם,כיבבית-חרושת,עבדתיהיוםבמשןזאציה.
האידיאליזםשרקחושבתאנימים'לפעהמחול.עבורשכר

איןידעהניקובה,כות.'ארושניםבמשןאותנושקייםא,הו

היהשלה,האירופאי,הרקעאףעלהדרוש,מאתניאתוהפיק
התימנית'!ולמוסיסהועה'לתנמיוחדחושלה

בארץ-ישראלביקרהמפורסם,ההודיהרקדןשנקאר,אודי
מןאחדיםגםניקובה.רינהשללרקדניההשראהמקורושימש

היוידועים,וצייריםטשרניחובסקי,שאולכגון'המשוררים,
בסטידיו.מבקרים
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ינגבר,ברין-איהודיתמאת

מקוםבביירות,הקה,הלהופרעההארץברחביופעים'למף,נ:וס
הופעותמסעצרפת.ובשגרירותבאוניברסיטההציגהשם

הד-מוריסהבארוןשלבמימונו 1937בשנתהתקייםממושן
לפאריז"הסמוןבארמונורקדנואיןזוכרת"אנירוטשיל.ד

מבתיךאחדאתלרשותנוהעמיד"הואנדב.רחלמספרת-
עורךה,היערבומדיהחזרית,לצורךשבאחוזתךהמפוארים

לחזותאותנךלוקחהיההואהשונים.לידידיו,פרטיותהצגות,
לשוויץ,בנסיעותינוהרבהמדנך,ללמעשההפרטי.בתאובאופרה
ה; L\שי.'שהינו(שם'אנגליההילנ,ר,בלגיה,שוודיה,נורווגיה,
חגגנוהפסחחגשאתומני:דהבאלטיות.והארצותחודשים)

iהקהילמןמישהואבלהכל,אתכיסההשלגבאסטוניה. l 
תפוזיםעטופי!כ-במינהמיוחדת,נה,במתאותנוה,זיכהיהודית

 !הפרדסיםולניחיחלארץכל-כך,התגעגענו,פתאוםבנייר-משי.
יהודיםשםנמצאוכאשרריגה,בעירהופעתיאתזוכרתאני

קיבלנוהמסע.נפסק 1939בשנתצחה.עבריתרים'הדוברבים
בשלהביתהחזרנולאמריקהלהמשיךובמקוםמסכות-גז,
לפרוץ'!שעמדההמלחמה

יצירותיהאלהישראלי,הקהלשלהיחסה,השתנעתבאותה
עםעבודתהאתהמשיכההיאניקיבה.שלבמינןהמיוחדות
בהוראה.'ויותריותרהתרכזהאבלהלהקה,
ואחר-בערבי-יחי,רהופיע,לכדיהלהקהאתעזבהנדברחל

מחולות-עםיצרהשםבקיבוצים,בעיקרלעבודהחלה,כן
צפון"."עוריהואבהםהידוערבים.ישראליים
מקוםותופסיםלמחקר:נושאהעדותמחוליתמשמשיםכיום

והקלטה,להסרטהמשאביםמקדישותאוניברסיטאות,כב.ד'נ
גוריתהעברית.,האוניברסיטהשלור,לפולקלהמחלקהכגון
המסורתזה.מחקריבתחוםביותרהפעיליםאחדהיאקדמן

להקיתשלליצירותיהםבסיסמשמשתהתימניתהיהודית
לוי-תנאי.,שרהובראשםרים,,ויוצ

התנועהמןהב,שהתלהראשוןהאמןשדווסאהדברמוזר
האירופי,הקהלאלוהביאההמזרח,יהודישלבמינההמיוחדת

 •ממוסקבה.באלטרקדנית.היתה



והוראהמחקר

בת-זורהספרבית

אלהכלשהרימסויימת,מוזרותישלמחולתקניםבהצבת
נמודכיצדאליו.אהבהמתידזאתעושיםבמחול,העוסקים

באמנויות,למעשהןאובייקטיבייםבקני-מידהאהובמשהו
קביעתאהבה.שלשוניםסוגיםקיימיםאחרים,כבתחומים

וההישגים.הצמיחהההתקדמות,ת,מדידאתמאפשרתתקנים

על-ידיבישראלהמחולבהוראתהתקניםנקבעיםהיום
בתל-אביבמידים,תלשש-מאותלו"בת-דור'!שלבית-הספר

מצא,תבוגרין'אתהבאר-שבעי.בסניפונוספיםושלוש-מאות
לנותןזהבית-ספרהופכיםאלהכלבארץ.מחוללהקתבכל

קנה-המידה.לקובעהטון,
דה-רוטשילדבת-שבעעל-ידי 1967בשנתנוסדבית-הספר

 :ראיוןבשעתאמרהא,היכבר'מלאאורדמן.ז'נטעםביחד
,להיותחייבהמחוללימודכל'שהוא,שלנוהבסיסי"הרעיון
הוראהשיבטיחיאמצעים,קביעתורשת,דזורצינותרציני.

ואיןזןרצינותעלמבוססשלנובית-הספרונכונה.,-מתמדת
במחולעיסוקהיאהבודדהתלמידשלשאיפתוהאםמשנה,זה

לעסוקאומקצועי,לרקדןות,להי,ברצונואםכבתחביב,
בעל-ידע/!צופהיהווהפשוט,'או,המחולת,בביקור

"תוכניתבימינו.לרקדןטכניקהמינישנידרושיםלדעתה
מאפשרתוהיא,מ,ודרני,ומחולבאלטכוללתנו,שלהלימרדים
להופעהעצמואתלהכיןלושתאפשרברמה,להשתלם,לתלמיד

הםאותם.המצאנואנחנולא,שקבענו,התקניםהבימה.על
הרקדן".שללחינוכןוהכרחיים,בעולם,ומקובלים,קיימים

רב-נסיוןעלהשקפתהאתמבססתדה-רוטשילדבת-שבע,
עזרהרבותשניםבמשדהמחול.בתחוםבהפקהשנים

בירושליםבאקזמיה,מחול,להמחלקה

להוסיףמדת,עובירושליםרוביןש IIעלמרסיקההאקדמיה
שלה.למחולהמחלקהשלהשלוש-שניםלמסלוללימודיםשנת

אקדמאיבתוארבארץלזכותהיכוליםהיחידיםהם'בוגריה
מנוהלתוהיאשנה, lSכ-לפנינוסדה,לקה'המחהמחול.,בתחום
לוי-אגרון.חסיהעל-ידי

כור-ן,וכרבות,וטכניקרתסגנונותכוללתהלימודיםתכנית
 .ק(עדתייםמחולותקראוס),רטרוד'ג-(המרצה,אוגראפיה

פדגוגיהקאס),(ג/ואןהמחולרת,וביקו,המחולתולדותופר),'ס
(מדליןרפואי:מחולרון),,לוי-אג(חסיההתניעהחינוןשל

ותיאוריה.המוסיקההבנתוכןרודין)
לוקחיםעצמהבאקדמהיסטודנטיםנם,שאיתלמידים-300כ
ההוראהשעותאחריהנערכיםהפתוחים,בשיעוריםחלק

 •הרגילות.

ומארחרבאמריקה,,גראהאםמדתהשללהקתהשלבהחזקתה
בארץ. IIו"בת-דור II"בת-שבעהמחוללהקותאתיסחהיותר

מסבירה,"בת-דור"בית-הספרמנהלתאורדמן,,ז/נ~
וללא,הרקדן,מ,מלאכת,נפרדבלתיחלקהם,הששיעורים

מורים-בתוספתמורים,כעשריםאמנות.איןהאימנות-

מןהשלבים,בכלהמחילאמנותאתמלמדיםל, IIמחואורחים
למקצוענים.ועדהמתחילים
מלמ-זמעלה) 6מגילתלמידים(מתקבליםהנמוכות,בכיתות

האקד-שלהלימודיםתוכניתעלהמבוססתהוראהבשיטתזים
התלמידיםמתחילים 10מגילהבריטית.למחול'המלכותיתמיה

עליהםאולםאהאם.,גרשלהמודרגיהמחילתורתאתגםללמוד
וכןהקלאסי,בבאלטאחדשבועיבשיעורלפחותלהשתתף

במוסיקה.שיעוריםמקבליםהם

ובאלטמודרנימחולהתלמידיםלומדיםהעליונותבכיתות
בייחודשונים,סגנונותהכיללותה:וראהבשיטותכאח,ד
וב,עיציסודותכולליםהמוסיקהשיעוריהרוסית.בשיטה
ררי-,שיעבבחינתהוא,הג'אזמ,חולהמחול.ותולדותולות,המח

בחירה.

שניםדורשת-גופו-ו,שלבכלילשלוטהרקדן"יכולת
אומרת- IIומוכשרים:מוסמכיםמוריםמפיוהדרכהרבות

האפשרככלרבים,לתלמידים,אפשר-ל,מנת"עלאורדמן.ז'נט
בשמונההתלמידנוכחותמילגות.שלשיטהיצרנולהשתתף:

קבלתהמאפשרתהמינימאליתרשיה,הדהיא'בשבועשיעורים
מלאה".גהמיל

"בת-דור"מטפחתזובדרןמעמדק.מוד,לליתחליףאין
 •למחול.אהבתוואתהתלמדי,שלתן,יכולאת

בתל-אביבול,ח,ומלמוסיקהספריה

אביב,,בתל-המוסיקאליתבספריהלמחול ,שהמדורלקוותיש
בפנידלתרתיהאתבקרובתפתח , 26ביאליקרח''בהנמצאת
בתחוםאחריםופרסומיםהעתונותהספרים,אוסףהציבור.

בקומהמצויוכתב-התנועה,הרפואי,המחולהמחול,'תולדות
האיסףהפתיחה.;לקראתו,ור,לסידומחכההבניין,שלהשלישית

ביסודותהעוסקים,הסרטיםמסדרת-(,,החלל"'סרטיםגםכולל
חוזהמאת-הכושי"של"הפאבאן ;לואיסמארי,שלהמחול
הקרנתזעיון,,חדר-קריאהלפתיחתנוסףבתכנית,לימון.)

ותעריכות.הדגמותעםהרצאותסרטי-מחול,
למחול,הספריההקמתאתשיזמההיאב) II(מארהוילסוןאן

הקרןבשיתוףסטרום,,ימדשלבעזרתהמתבצעתןהתכנית
 jתרמשוניםאמריקניםמחולאנשיאמריקה-ישראל.לתרבות

 •מספרחהםלאוסף.
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מחול,להקיבוצינז Iהמר

מערבי,הבגליל

זהולמחיל,אולפוגעתוובוץ,בקי,קייםשניםעשרמזה
ום,לינולאו,,קירותיעלמראות Iפסנתר,עםסטודיושבוכז'מר

המחוללהקתלחבריחדריםגםןבן,ריצפתו,אתמכסהשחור
וכרזותותצלומים,ספריםהמלאמשרדוכמובזהביו-קיבוצית,

טאבק,לייבוש,מכווהבנייוהיהבעברותיו,,קיראתמכסות
לרקדני,סדנאזןכיום Iברגים,לייצורבבית-חרושתימחלקה

הקיבוצים,

מקיבוציםבאיםאלהכתלין,ביודים,לומתלמידם-150כ
המועצהעל-ידימנוהלהאולפוגעתיו,באיזורומושבים
ודואגתהאולפו Iות Iרש,להמקוםאתהמעמידההאזורית,
ג'אז,מודרני,במחולבבאלט,שיעוריםמתקיימיםבו,,לתקצי

וכואשכול-ואכמו,שלכתב-התנועהיצירתית,אימפרוביזציה
הקיבוצית,מהתנועהמירי-מחוללהשתלמותקורסים

שלהאמנותימנהלהוטמאו, Iלקייאתכולליםהאולפומורי

תנועהלנתבהמרבז

תל-באוניברסיטתלאמנויותבפאקולטהנוסד 1973ביבואר
אשכיל,נועהפרופ'שבראשוכתב-תנועה,'למחקרכז'מראביב
בתחוםלמחקרכנושאנועה,,הת!כתב-,לרישמיתהכהרניתנהבכד

העבדוהאתגםקידמהזוהכרהוהקומוניקאציה,האמנויות

על- , 1968בשנתנוסדהזולכתב-תנועה",ב"חברהשנעשתה
שלועמיתיהתלמידיה-בנושאהמעונייניםלאנשיםלעזורמנת
אשכול,נועה

בתחומיםהמטפלותקבוצות-עבוהד,פועלותהחבחהרת'במסג
ה;אלמקבוצותאחתצורותיה,כל'עלתנועהרישוםשלשונים
מחולותעלבעבודהחלקהניטלתרקדנים,לשקבוצההיא

כתב-התנועה,באמצעותשעוצבו

שנהמ,דיפיע,להומוסיפהלמחול"רית,הקאמ"הקבוצה
היאכו,כמוהתנועה,במהותהמתענייניםאנשיםלפניבישראל

וארה"ב,ה,אנגליבאיטליה,ה,הופיע,

כתב-'רת,יצילידיהביאשימושיכתב-תנועה'אחריהחיפוש
על-ידיה,ופותחשהומצאהשיטהכמו,'אשכול-ואשלהתנועה

כיטקטורת,לארפסור'פרוכיום'(ואכמוואברהםאשכולנערה
התנועה'כתב-שלהראשוו;הלימודספרוו),,בטכניעריםכניו,ות

 , 1958בשנתדוו,בלונפורסם

אובייקטיבי,מצעי-רישום'כאהשיטהשלשמבחנהברור
תנועהתחומיוניתוחהסתכלות,לצורדבההשימושאתיצריד

ושה!הדר,הידיעהאיועצמםשלהםאלהעל-ידירו,שנוצוסגנונות,
שנוצרותנועה,בתחומישימושאיפוא,נעשה,התנועה,לרישים

כתב-תנועהכלאוכמו,'א,אשכול-ולכתב-התנועהקשרללא
התנהגותוקלאסי,באלטגופני,וד'חינ :כללןאלהתחומיםאחר,
העממי,והמחול'האילמים-חרשיםשפתחיות,של

ומאוחר,החברהעל-ידיבסוף,לפורסמוה,אלמחקריםתוצאות
כתב-'שהוכח,זוה,בצורתל-אביב,, ,אוניברסיטתע"יר'יית

ביותרהחדש,הפרסוםועה,'תנברישוםיעילהשיטההואהתנועה
אשכול,נועהמאתמחולותשלסויטההוא,אלהספריםבסידרת
ומחשבתי,עיצובימצעי'נא,בשיטההשימושאתמדגיםזהפרסום
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ידערי-מורים,ו,ואמניםוו,'געת,לשבועמדי,המגיע'"בת-שבע",
אחרים,שם

שלהאמנותיתוהמנהלתהאולפו Iמרכזתארנוו,יהודית
ארצהעלתהמאזכאו,החיההרוחהיאהביו-קיבוצית,הלהקה
למעז'פועלתהיאגעתוו,לקיבוץ,יהצטרפה 1948בשנת
ת Iטיפחהיאכולה,הקיבוציתובתנועהבקיבוצההמחולות Iאמנ

אחת,לאשיצרו,ומוריםרקדניםפעילותהשנות 25במשד,
הביו-קיבוציתהלהקהפועלתיום-כיפור,מלחמתמאזהקות,;ל

אחרים,ואמנים,ארניויהודיתכת,בהדרבשבוע,ימיםשלושה
ג'יואברהמי,גדעווקושמאו,פלורהקראוס,גרטרוד :ביניהם

רביו,,ולינדה I,ןיל-סאגאו
בהםבשבער,ימיםשלושהבאינטנסיביותת,פועלתלהקה
ונה,האחרבשנהבקיבוציהם,,מעבודתם,ריה,חבמשוחררים

בארץ,שיניםמות,במקו,פעםכעשריםהלהקה;הופיעה
אווירהשבגעתוו,בסהנאשוררתבמינהמיוחדתאווירה

אבלגבוהה,אמנותיתלרמהושאיפהמקצועיתרצינות,של
כרת,ניהרקדו,אתהאופפתהחברתיתהגישההיא,מכד Iובה Iחש

יתריווזהיתכולקבוצה,,נית,האופייאנושיתוחמימותחברות
 •קיבוצית,היותהכוח,בזוללהקהשניתו

 1968-9בשניםתיאורטי,במחקרלוותה'תיהמעשהעבודה
אילינויניברסיטת,באושנערןבפריייקט,אשכולה,נועהשתתפה
הוכנהבו-זמנית,תנועתשלוהשלכותיהבמהותהשעסקבארה"ב,
אודותבנתונים,המחשבהוזושבעזרתהלמחשב,תכנית

לשיטתבהתאםסמוכים,אבריםשלהבו-זמניתתנועתם
 ,אשכול-ואכמוכתב-התנועה

תכניתהחיפניבטכנייוקלייוומ,ואכמואברהםפיתחומאז
על-ידיהבו-זמניתהתנועהבעיותבפתרוולשימושחדשה,
כתב-התנועה,בעזרתמחשב,

פולקלור, :רביםשטחיםעלמשתרעתתמכווות,פעיל
 ;וכו'זואילוגיהתורת-התנועה,ל,'מחו Iלחינוןגופני,חינון

מיבניים,עקרונותעלהמבוססתמחולות,עיצובשלתיאוריה
מחקר ;כתב-התנועהבמסגרתעליהם,ולפקחלהגדירם,שניתו
בעבר,שנעשוזה,בתחוםונסיונות,תניעהלרישוםשונותות'שיט

ניז'ינסקי,שלרשימותיועלעבודהגעשיתאלהבימים
בכתב-דיאגילב,עבורשהכיומיצירותיו,,אחתלפחותשרשם
משלו,תנועה
חסרי"בעלי-חייםשלתנועתםבתחוםודות'עבנעשותכו
אשכול-שלהתנועה,כתב-ביישוםעסקריס'האג,גי'ו,ות,,חולי
הקינטיות,האמנויותבשטחובמיוחדהחזותיותבאמנויותכמו'רא

סינטטית,הנפשההכוללות
ואנאליסהילסטרלאורה,הפרופסוריםפועליםבארה"ב

ה-המרכזעםבשיתוףאילינוי,מאוניברסיטתשתיהוהוימו,
היאהוימו,פרופ'על-דייכתב-התנועהלהוראתנוסףישראלי,

בעזרתהדרכהעלהמבוססתהכתב,שלשיטת-הוראהיצרה
מחשב,

ד"רממשידשבהאליפאקס,דלהאוזיבאוניברסיטתה,,בקנד
החלאותובעלי-חיים,התנהגותעלבתצפיותיוולני'גאילו

כתב-התניעהאתאחריםלזואולוגיםמורה'הואכו,יב,,בתל-אב
 •-ואכמו,אשכול



לנוערמה,מי,פנטו·ומוזרנימחול,באלט,

המחולבלתי-מילולי,אמנותיאמצעיבהיותומהותו,בעצם
תבועתהצעיר.לקהלהו,כמומאיןמתאיתצורותיוכלעל
גםלב.אלמלבהמדבראמצעי,בלתימדיוםהיאוף-האדם'ג

ולנוער.לילדמובןלהיותאותומועידתזותכונת
והתרבות)גוך.משרד-החי(של'ולנוער"לילדיםון·וה"תיאטר

קהלועבורמיוחדיתתוכניותהכנתעלשבתייםמזהשוקד
אמנות-ואתהמחולמידיםאל.התל,אתשיקרבוהספציפי,
נעשיתזו,ה,במעלראשובת,חינוכיתפע,ולה'אליהם.התנועה
דרכים.בכמה

התי-במסגרתלמופעיההכינה,"בת-שבע"המ.חוללהקת
יצירתמהותעלוהסברjןIדגמהיבהתוכנית,לנוערון,אטר

ברין-אינגבר),הודית,יעל-ידיונכתבה(שעוצבההמחולות
מרתהמשליציר,ותכללה,התוכניתמהרפטוארשלה.ומבחר

תמשיךוהשבהמיפגשים"),,ו(,,תחנות:ביאטיטאליגראהאם,
אתהיתר,ביןתכלול,.יתוכניתהלנוערבמופעיההלהקה

וס.·יקורטשלהירוק"ו"השולחן
התיאטרוןלמופעיהישראלי","הבאלטגםמצטרףהשנת

בנתניה-למחולכז,ר,מ

לאחשובמקוםותופסתהילכתהמחולשהוראתמסתבר
ממלאיםיותרהקטנותבעריםהגדולות.העריםבשלושרק

הקירבהעל-ידיומאפשריםחשוב,צורךשםהפועליםהאולפנים
·ללמודר,צעיבגיללילדיםורים, Iהמגלמקוםאפית,הגיאוגר

 .התנועהועות'קצ.מיתרוכלבאלט,מחיל,
הנופש,ר,בעי'הקיםנתנהי,ילידעצמושהואבן-דו,ראהוד

לקידום"אג!ויהעל-ידיהמבוהללמחול,'מרכזוהיהלומים'
"סניף"המרכזמקייםשבנתביהלסטודיובוסףבישראל".המחול

פועלכז,המר·המקומית).המועצהעם(בשיתיףובאבן-יהודה
לפול-להקהגםלמרכזתלמי.ד-500מלמעלה·ובושנתייםמזה
ות·בתחרתגמרשלבעדוהגיעה,להופיעהמרבה·וג/אז,ור!קל

השנה.שבערכהפולקלורללהקות,ארצית
ה-הבניםמיעוטבעייתקיימתבישראל,וכןהעולם,,בכל

הממלאותהבנות,שפעלעומתרותיו,'צוכלעלמחיללומדים·
 'רקדן,בעצמובהיותושאהו,רמקרהזהאיןודאי'הסטודיות.את

ה:"צדלטיפוח·מיוחדתלבתשומתמקדישוהואזו,לבעיהמודע
שרקדןהעובחהועצםשהג/אז,ר'מסתבהמחול.שלהגברי"

ם iלתחנעריםלקרבמסוגליםהסטודיובראשעומדמוניטיןבעל
ית.שנתדמיתלוהדביקשהציבורזה,אמנותי·

וגר.בפר,, iסלש iעאחראיהמרכזפעילותשלהאירגוני,לצד'
במחול.בעצמןהעוסקוינגייט,מכון

ת-אמנו-,פדגוגילפעילות·דוגמההואהנתנייתילמחולהמרכז
רקדניםרת·היוצ·גונית,,רב-פעילותבערי-השדה,חשובהתית·

קהללךואיןבעל-ידע.קהלמכך,חשובאףואולילעתי,ר
 '.בילדותן.אמנותיתביצירההתנסהו'שבעצממזהטוב

פליקסבאלאנצ'ין,מאתמחולותיציגוהואולנוער, Iלילדים
הסברים.ווי.בליואחרים,בלאסקה

ושמהבתי-הספרבאולמותהמיפיעצוותנת,במתכוכנית,תו
להצלחהכה'וזושניםשלושמזהמבוצעתהפנטומימה","עולם
בוקר.ורם,יהוואומבצעוזהפע·מומעצברבה.

ישמהחדשהתוכניתעתהמצטרפתאלהמופעיםורת'ש;ל
עיצובוצליל.מחולספרות,בתוכהמשלבת,הוצורה",ה i"יציר

דאגנרשוקיעל-ידיתבוצעא,רהישרת,ה:רינבידי,הואהתוכנית
שושנההשחקנית·ולשעבר.)"ענבל"נית,(רקדכהןנה,ואיל,

אר..דו

סוגיכלאת·כמעטאיפוא,יכללו,לנוערjןIתיאטרוןמופעי
כי,וחניהיסודכיתות'תלמידייהיובהםשיחזווהילדיםjןIמחול,

כאח.דהתיכונייםבתי-הספר

ו;הצגיתיבכלכבד'נמרכיבהמחולה,מהוואלהלכלנוסף
שלוארבעה""שלוהשה,האגדהצגתלמשל,ון.,התיאטרשל

בין-בכנסגםה,שהוצג"ענבל",רקדניחלקו,נטלבהביאליק,
בורג.בהאמשעברבקיץשנערךתיאטרוני-נוערשללאומי'

 • .)ת~המערבמניה,(גר

מחקר

העממיהמחולבתחוםנרחבמחקרנערךשניםארבעמזה
קדמן.גיריתהיתההתוכניתיוזמתראל.שביות'העדשל

משרד-לדי·הציבורית·המועצהעל-ידינתמכת·התוכבית
האוניבר-שללפולקלורכז,המרעםבשיתוףוהתרבותהחינוך
במסגרתההסתדרות.!שללמחולות-עםוהוועדה'העבריתסיטה

העדותמחולותשיחזורהשונעוהסרטותהקלטותמתבצעותזו
כלעלבישראלהעממי·והמחול.לישראל,מחוץהיהודיות

הודווזיה,'גרתימן,·יהודישלהםשנחקרוהמחולותסוגי".
וגית,המוסיקולת'חוקרהכורדיים'מחוליתאת.( Iסטאן.יוכורד'

והצ'רקסים.'זיםור·הדומחולות'נחקריםכןסקוויירס).פאמלה

בעידודהארץרחבי·בפועלותרוקדיםשלקבוצות 40מעל
פער-פניעלור,"גישאלה.ללהקות'רביםתפקידיםהתוכנית.
העדיתצעירימתוודעיםזובדרך.-פער-ההזדהותהדורות,

לאאמרה-החברתי"הפערפניעלגישורכן,ו-למסורתם'
קדמן.גוריתר·מכב

במחקרה:יאגםעוסקתבהט-רצוןנעמיהמוסי.קולוגית
בהט,אבנרהד"רוג iהמוסיקולעםבשיתוףני,.התימהמחול.

הם .תל-אביבאוניברסיטתשלוילת.לאמנהפקולטהבמסגרת
הזימרההתימני,ה:מחולבין.הגומליןביחסיבעיקרעוסקים
הדיוואן.ופיוטיאותוהמלוהו

עסקה(jןIיאהוקלטההסרטהבמחקר,.נסיוןבהטלנעמי'
במסגרת-ונה'החתות iמחול-בישראלהדרוזיהמחולבמחקר
 •רבון).'בסושלהוסמך·המעבודת
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-1975 [ובכורוחרהקוח
הא"ב)סדר(לפי

הישראלי,הקלאסיהבאלט

ב-הגיעהישראלי"הקלאטי"הבאלט

כמותםידעשלאלהשגיםהחולפתשנה

מחולותנוטפושלולרפרטוארמעולם,
ה-ניריפטרישיה ;היל-טאגאןגי'ןמאת

של"טרנדה"אתךךהקהךךמדכדיגיע

הבאלטרקדניתהונינגן,ומטהבלנצ'ין,

ב-הלהקהעםהופיעההדני,המלכותי

-בלאטקהפליקטמאת"אלקטרו-באך"
ה"פטטיבאךהופעותבמטגרתאךהכך

הישראלי",

הישראליהקלאסיהבאלט

 120ז'בוטינסקיא, Iת'
 03 " 266610 ' :סלפון
 1967בשנתנוסדהה·הלהק

לסקי·ימפוברטה :אמנותייסמנהליס

מרקמן'והלל

מרקמןוהלל' :כללימנהל

היל" iג'ין·בנדור,קורה :חזרותמנהלי

פזנירחסאאנן,

ברטהמרקמן,הלל :הלהקחמורי

ימפולסקי

ימפולסקי,בטרה :הלהקהרקדני

גודווס,לורהאוסרמן,פמלהפז,נירה,

ראלס,שר~ןגיילר,ג'יאנהפרימק,·ליזה

קרביץברברהאלכס,חנהעליש,אורה

ה·נדישמואלי,דינהאלכסנדר,ג'יל

קנטשוגרמן,ריצ'רדקארמנובסקיה,

גן,'אאוג'ייקרדיה,שמואלגוסטפסון,

רשףל'מיכאדרור,ארז

 1975בשנתבכורות
 ;דולייאנטון :.כ :קאטר""פה"דה

בעקבות :ת"ל iפוניצזאר :.מ

מאתהי"טמאה·המןה·ליטוגרפי

מוניץבן"ציון :ת"א ;שאלויא.א.

 ;לנשטיי·באג'ורג'' :.כ-"סרנדה"
קוורץברטה :ת"א ;צ'יקובסקי :.מ

 iבלאסקהפליקס :.כ-"אלקטרו-בך"
 :אלקטרוניעיבוד ;באךי.ס. :.מ

 iפולקמיובנימיי.קרלוסוולטר

 ;הרפרבלאסקה"ןןס,פליקס :ת"ל
מוניץ·בו"ציון :ת"א
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 :באוריס
כוראוגראפיח :.כ

:מוסיקהמ.

תפאורח :ת"פ

תלבושות :ת"ל

:תאורהת"א

 iימפולסקיברטח :.כ-"אפיזודות".

 iקןןרץברטח :ת"ל ;צ'יקובסקי :.מ

מוניץ,בי"ציון :ת"א,

-Iנ

ור,בת-דמחול:להקת

לפניהציגה"בת-דור"מחוללהקת
מחורותשרשפעהרביםמנוייהציבור
לאעבדושכברכןרואוגראפיםמאת
ולאראלוםמנוארזו,להקהעםאחת

שבכורואוגראפיםהמעוריםמןרובוביץ:

i וולטרכאן,עבדוהצעיריםהאמררקאנ"ם

החוזרטנטרדו,ופולכהןרוברטגור,

מרק-שנירםל"בת-דור",שנהמדיכמעט

מאור,ויהודהפרייגארהלהקה,דנר

משרהם,חדשותיצירותהציגו
ר-הלהקהרמרקדנאחדיםיצאובקיץ

רהקתואנשימפרשםררמודכדרארה"ב

יוצרשרמחולותשנרטיילורפורשר

זה,

בת"דורלהקת"מחול

 30אבו-גבירולרח'תל"אביב,
 263175 :טלפון
 1968בשנתנוסדה
סברסקיברי :כללימנהל

רוסשילדדחבת"שבע :מפיק

אורדמןג'נס· :אמנותימנהל

אבניצבי :מוסיקאלי·יועץ

ראסל,קוליוגרייבס,מריל :חזרותמנחלי

קאמרוו"פארקררחלפרי,ל'יגא

אלכסנדרוביץ'.אינסה :באלט"מיסטרס

אורב,ןריצ'רדאורדמו,ג'נט :חלהקהרקדני

אמבש,אלינורבנאי,מאירהאמבש,דניאל

דיאוברדיצ'בסקי,יגאלבו"ארי,אביגיל

ורדי,יאירדביר,דודדביר,דליהגרומט,

לאהטננבאוס,מריאנהזמיר,מריס

ססייס,רוברסהמאור,יהודהליכטנשסייו,

פסקו,קרןפרי,יגאלקיו,יבסליעקב

מרקקוזאק,גרציאלהקרוטורו,שאול

אריהרפופורט,דודקפלו,לוריקריסקייביץ,

מק"איורני.סימותיוינר,

 1975בשנתבכירות
 iברהמס :.מ ;אלוסמנואל :.כ-"אילנות"

 iמית·סאריק :ת"ל iסמיתאריק :ת"ס

תכלתחייס :ת"א

 :.מ iכהורוברט :.כ-התמורות""במת

 iאוברזוןגדעוו :ת"ל ;שינברגארנולד

קסוולריצ'רד· :ח"א

י.ס. :.מ ;אלוסמנואל :.כ-"דדליינס"

תכלתחייס :ת"א . ;באך

 ;חיידן :.מ iסיילורפול :.כ-"דואס"
קויו :ת"א ;טאסיטג'ורג' :ת"ל

מאקאליסטר

שלפני)"הזמן(אחרישאחריהזמןלפני"הזמן

 ;סטרוינסקי :.מ ;לובוביץ'לאר' :.כ-
תכליתחייס :ת"א

ז'או :.מ ;גורולטר :.כ-וראו""הציצו

קסוולריצ'רד :א IIת ;פרנסח

 iעממית :.מ ;צ'רניצ'רלס :.כ-יפה""יום

קוין :ת"א ;סטוקייסגופ :ת"ל

מאקאליסטר

 ;מאוריהודה :.כ-"לקראת"
 ;ברטוק :.מ
 ;מוסמןמשה :ת"ל ;מוסמומשה :ת"פ
תכלתחייס :ת"א

פייר :.מ ;פרייגאל :.כ-למראה""מעבר

חייס :א IIת ;לדמולאה :ת"ל ;הנרי

תכלת

 :.מ ;סנסטרדופול :.כ-הפנינה""נהר

 :ת"א ;קרווודני :ת"פ ;פוקושימה
תכלתחייס

אלו :.מ ;כהורוברט :.כ-"צ'ייקרק"

 :ת"א ;ולדמוכחו :ת"ל ;הווהנס
קסוולריצ'רד

 ;בו"חייספ. :.מ ;גורולטר :כ.-"קורבו"
 ;סמיתאריק :ת"ל :סמיתאריק :ת"א
קסוולריצ'רד :ת"א

פול :.כ-נוסטלגיים"לילדים"רישומים

 :ת"פ ;ג'ופליו"גוטשלק :.מ ;סנסארדו
 :ת"א ;סנסארדופול :ת"ל ;קרווןדני

תכלתחייס

מ. ;לובוביץלאר :.כ-עליצות""שיר

תכלתחייס :ת"א ;בך

 ;טיילורפול :.כ-זכרוו"כתובות"שלש



רוברט :ל IJת iאמריקניתעממית :.מ

מאקאליסטרקויו :א IJת iראושנברג

-iנ

בע,בת-שמחוללהקת

במשךהפכה"בת-שבע"להקת-מחול

שע'קרצ'בור'ת,ללהקההחולפתהשנה

ואו-לתרבותמ,;המועצהלהבאתקצ'בה

והתרבות,הח'נוךמשרדשל'דמנות"

וקרנותלתרבות"'שראל-אמר'קה"קרן
ב-על'השבערהזעזועאףעלאחרות,

המ-מעמדה,ש'נו'בשלהשנהראש'ת

הר-במתכונתהלהופ'עהלהקהש'כה

"בת-שבע"הכ'נההחורףבחודש'ג'לה,

-'תה"במסגרתלבת'-הספרמ'וחדמופע

וה-הח'נוךרדמששל'דלנוער"אטרון

מחוהעלמודגםהסברשכללתרבות,
 ,ברין-אינגבריהודיתעל-ידישעוצב

היתרב'ןובהציבורית,מנהלהנבחרה

והצוררקראוס,גרטרודהכו,רואוגראפית

קרוון,דני

קצרלם'ורהעונהבס'וםיצאההלהקה

בפסטיבאלחלקלקחהשםמקוסבבלגיה,

פלנדריה,של

לציוןמיוחדתבתכניתהופ'עהלהקה

ה-העולםמלחמתסיוםמאזשנה 30

רמאו-הכינהאלקורם-רונןאושרהשניה,

ורח-מאורות""ליקויהמחולאתזהרע

מיצירתוקטעיםמחדשהעמ'דרוןמ'ם

עמ'-יער",-"עמי-יםקרנקוג'וןשל

בת-שבעמחוללהקת

 9ההשכלהשדרותתל-אביב,
 35597 , 33813 :.טל

 196 ~בשנתנוסדה
לוטמוקאי :אמנותימנהל

מרוזאמירה :אמנותילמנהלעוזר

פוסטלפנחס :כללימנהל

מרוזאמירהגלוק,רנה :חזרותמנהלי

הודס,ליגדהלוטמו,קאי :הלהקהמורי

דרקשינפל,דרינהגלוק,רינהמרוז,אמירה

פרנלונדפראולוףלינטוו,

מוריס'נורמולפסזוו,'נעמי :אורחיםמורים

בלגיהנדריה,פלאפסטיבל :ל IJבחוסיורים

גלוק,רינהשינפל,דרנה :הלהקהרקדני

בכור-אביב,אילואברהס,לאהרו,ןרחמיס

דניאל,ורדהגוטהיינר,צביבריאנט,רוג'ר

דביסטוו,סוזולינטוו,דרקלי,יאיר

לוריפומפר,רוברטעוז,דודסמוליאו,

צפריר,תמרפרנלונ,דפראולוףפרידמו,

שטרו,תינוררוביו,מרגליתקליינפל,דרות

שרניפמלה

 1975בשנתבכורות
אוינו :.מ iכוהורוברט :.כ- IJ"מסע

ג'והו :א IJת iפרמרפיטר :ל IJת iלסטר

רידב.

 iנלוקרינה :.כ-משחקים"שאנו"משחקים

 iקרווודני :פ IJת iהינדמית,פאול :.מ·

תכלתחייס :א IJת iהודסלינדה :ל IJת

IJ האדמהבערתIJ -היל-סאנאונ'יו :.כi 

ברטה :ל IJת iמאהלר,נוסטאב :.מ

מוניץבו-ציוו :א IIת iקוורטץ

IJ אלקייס-רונואשרה :.כ-מאורות"ליקויi 

אשרה :פ IJת iמוסיקליקולאג' :.מ

 :א IJת iאלקייסאשרה :ל IJת iאלקייס
מוניץבו-ציוו

IJ הירוקהשולחןIJ -יוסקורט :.כi מ.: 

 :מסכות iהקרוטהיו :פ IJת iכהופ.א.
מרקרדהרמו :ת"א iמרקרדהרמו

IJ מונודרמהIJ -שרוו'מירלה :.כi מרק' :.מ

ברטה :ל IJת iשרירדוד :פ IJת iקופיטמו

תכלתחייס :א IJת iקוורטץ

:וו-

אפרתימחול,-הקת,ל

עצמהאתהמציגהחדשהקבוצהזו

רקדניהכיאםהקההבפנ'לראשונה

אמ-היורובם-היטבמוכרותפנ'םהם

ו"בת-דור"ב"בת-שבע"בולט'םנ'ם

אח-העצמאית,להקתםאתש'צרולפנ'

בלהקתמוריםמשמש'םמהםדים

משותפתב'צ'רהמופיע'םוהם"דממה",

זו,להקהעם

לקחואפרת'ומשהמהרקדניםאחד'ם

השנה,שהוצג "בחורלב"מעשהחלק

מכברראהקר'נההישראליתהטלוויזיה

לטלוויזיהבמ'וחדשנוצרלשנורםמחול

אסתרהופ'עוובואפרתימשהידיעל

שיד-מאתלמוסיקהורדיויאירנדלר

קרוון,דנ'שלותפאורהלובסקי

אפרתילהקת-מחול

 237662 :טלפוו , 32בזלרח'תל-אביב,
 1975בשנתנוסדה

אפרתי'משה :אמנותימנהל

דודיחיאל :מיניסטראטיבידאמנהל

שריריעקב :חזרותמנהל

פז,נירהנוימו,הנריק :הלהקהמורי

לאורדורינא

נדלר,אסתר.בר,נבי, :הלהקהרקדני

אפרתי,משהשיר,'שלירמתי,נטע

דו,דיחיאל(רקדו-אורח),בריאנטרוג'ר

שריריעקב'הרשקוביץ,ישראל

 : 1975בשנתבכורות
IJ אילוסטראציהIJ -אפרתימשה, :.כi 

 iבו-שאולמשה, :א IJת iויואלדי· :מ.'

תכלתחייס :א IJת

 iאפרתימשה' :.כ- IJ"ההחטאה

 iבו-שאולמ. :ל IJת iמעייני,עמי :מ.·

תכלתח. :א IJת

צבי :.מ iאפרתימשה, :.כ-"מסגרות"

 :ת"אבן-שאול,מ. :ח"ל iאבני
תכלתח. :ת"א

IJ אפרתימשה' :כ.-יומו"מתחילאדםi 

בו-מ., :ח'/ל iנרוניד,ה,שלמ :.מ

תכלתח. :ת"א iל,שאו

-iנ

ממהןן,ד IJהקת,ל

ה-אגודתשלמיסודה"דממה",להקת

הופעהלרמתהגיעהאלמ'ם-חרשים,

שלבהדרכתוב'ותרגבוההאמנותית

אפרתי,משה

ן-ביבכנסלהופיעההוזמנההלהקה

 ,בוואשינגטוןחרשים-אילמיםשללאומי

ב"ארהפניעלמסעהאתהמשיכהוהיא

רבותבעריםוהופ'עהר;בהבהצרחה
מחוף-אל-חוף,טלוויזיהותכניות

 ~מור'ווילראמופיעהדממה""להקת
הקומוני-בצורתשימושתוךסיקאל,י

הרע'דותתחושת ,לההמיוחדתקאצ'ה

ברגליהםהרקדניםמגעידיעלהנוצרות

הבימה,ברצפת

אנודתשל(מיסודה IJ"דממהמחוללהקת

בישראל)אילמיסחרשיס

 , 9001ת.ד. , 13לבניסידא, IJת
 03-31181- 31526 :טלפון
 1968בשנתנוסדה
אפרתי.משה :אמנותימנהל

ריידאברהס :כללימנהל

דוד:יחיאלאדמיניסראטיבימרכז

שריר:יעקבחזרותמנהל

דודל'יחיאשריר,:יעקבהלהקהמורי

נלעדי,רוובוזגלו,עוזי :הלהקהרקדני

תמרמויאל,יוסףדמתי,אמנוו'דהו,ה·שר

סבו,שמואלסבן,(בן-דויד)אילנהמסרטי,

רוזינקיולנדהרוזנבליט,אברהססנל,מזל

ביו-קוננרס- 1971אונוסט :ל IJבחוסיורים

לחוףמחוףוסיורבוואשינגטוולאומי

בארה"ב

 : 1975בשנתבכורות
IJ זומומתחילאדםJJ -,אפרתי:משהכi 

בו-משה :ת"ל iגרונידשלמה :.מ

רדלרדו :ת"א iשאול

:וו-

~3 



קיבוציתהביןהמחולוהקת

הופיעההבין-קיבוציתהמחוללהקת

קושמאןפלורה'מאתחדשיםבמחולות

שלה,הבית"מ"כראוגראפי

הבתטטותשלבתהליךנמצאתהלהקה

ביןמקומהאתתפטהוהיאוהתעצמות,

ישראל,שלהמקצועיותהלהקות

הבין-קיבוציתהמחוללהקת

 25130הגליל;ה·מעלהנ.געתון,
 04-923009 :שלפון
ארנוןיהודית :אמנותימנהל

קראוסגרשרוד :אמנותייםיועצים

פיליפסגדעון, :כללימנהל

דנןזכריארנון,יהודית :חזרותמנהלי

פלורחלושמן,קאי :הלהקהמורי

שמייעלארנון,יהודיתקושמאן,

בליץשרח'אוסמן,יונת :הלהקהרקדני

לוין,מייק,הרץ,:מרים'דגן,זכרי

שורנועהרייפלד,מרתה

 : 1975בשנתבכורות
 ;קושמאןפלורה :.כ-"קנטטה"

 jאברהמיזלרי :ת"א ;וירלכיגשי, :.מ

ברהוםאירק :ת"א

 ;אכמוןעפרה :.כ-"פוגה"
:באךמ.

 jארנוןיהודית :.כ-יפה"'וקל"גרעין

הובהנס :.מ

 iאברהמי'גדעון :כ.-ועפר"כוכבים"מול

 1אברהמיולרי :ת"ל iדביסי :.מ
ברהוםאריק :ת"א

 ;קושמאופלורה :.כ-"נהר"
 ;פלקרוברשחבביצועשירים' :.מ
 ;המי,אבררי,ולי, :ת"ל
ברהוםאירק :ת"א

-iנ

"ענבל"מחולתיאטרון

אתהשנהחגג"ענבל"מחולתיאטרון
הממושךטיורהלקראת .-25הלדתוויוס-ה

מחדשהוכנובדרום-אמריקההלהקהשל

"הקלאטורם",ממחולותיהאחדיםלהופעה

בתימן""חתונהשאנו","למדברכגון
ואחריס,

שלנוקבבתהליךנמצאתהלהקה

והטוויתדרכי-בעודתהשלמחדשבחינה

לעתי.דתכניותיה

ענבלתיאטרון-מחול

תל-אביב,

 826671 :שלפון

24 

 1949בשנתנוסדח
לוי"שרה :אמנותיתומנהלתמייסדת

אי,תנ

חזיזשלמה :הלהקהמנהל

ולדנו,שגילה :כלליתמנהלת

שרחחג'בי,מלכה :הלהקהרקדני

יעקובוביץ',דרורה,כהו,תמרשיקרצי,'

לס,,דניאסשפנימלמוש,ענתנדב,ה,דלי

כוראל,ציוןמה,,גר.ניסיםסלע,רחל

ויצמן,שמעוןכהן,מעון,שצוברי,צדוק

שלמהיעקוביאן,מנשהוישורי,עמוס

שיקרציאהרוןממן,'

בדרוםלי-נובמבר'יו :בחו"לסיורים

הלאטיניתואמריקחאמריקח

 : 1975בשנתבכורות
 ;לוי-תנאישרה' :.כ-בחרו""יעקב

 ;שריר'דור :ת"ל ;מר-חייס,יוסימ.
כהןרפי, :ת"א ;שריר'דוד :ת"פ

 ;לוי-תנאיש. :.כ-לשבזי""אשירה
 ;טוביה)ע. :(עיבודעממיתתימנית :.מ
 iשרירד. :ת"ל. iשרירדוד :ת"פ.

כהןר.· :ת"א.

 :.מ ;כוי-תנאיש. :.כ-לבבי""עדרי
 ;לבנון),א.-(עיבודזמירעמנואל

 :ת"א ;דגנימ., :ת"ל. ;דגנימיכל :ת"פ.,
כהןר.

-iנ

מחול.להקאמריתהלהקה

התארגנהלמחול"הקאמרית"הלהקה
ותיקות,כורואוגראפיותשתישלביוזמתן

ליצורבמטרהסגהורונישחםרינה

מתןולמעןלבעודותיהןמופעיסמטגרת-

ה-בפנילהופיעהלרקדניהןאפשרות
ציבור.

למחולהקאמריתהלהקה

 14דה-האזתל-אביב,
 03-443691 :שלפון

סגלרונישחם,'רינה :אמנותייםמנהלים

תרצההרן,טלרז,דליה :הלהקהרקדני

האריס,ג'סטיןמיכאל,ידניאלהשפנאוף,

שחםרינח'סגל,רוני'זקס,עופר

 1975בשנתבכורות

 ;מ.באד ;שחסרינה :.כ-"קונצ'רטו"
קארלשטטשי :ת"א

 ;סגלרוני :.כ-מחול"פרקי"ארבעה
קארלשטטשי :ת"א ;בארטוק' :.מ

 :.מ ;שחסרינה :.כ-"מטאפורות"

קארלשטטשי :ת"א iפנדרצקי-בירד-באד

-iנ,

פיקולובאלט

שוברטליהבהנהלתפיקולו""באלט
לבוגריברמתינטרוןלתתלמעןנוסד

למחול,החיפניהמרכזותלמידי

פיקולובאלט

 142הנשיאשדרותרוששילד,ביתחיפה,
 04-85798 :שלפון
 1974בשנתנוסד
שובטרליה' :אמנותימנהל

שוברטליה :כללימנהל

דבורהשוברט,כיה :בלהקהמורים

דוידזוןמה,ש'שלמי,'

דילב,חגיבקר,שרית :הלהקהרקדני

ליאורהגיל,איריסאסשרגנו,משה

איריסנובק,שרליכץ,מריס·אקסלרו,ד

גיורא,·יוסיאשכנזי,.רבקהבירנבאום,

אסייג,שושנהזהבי,ורדהאשל,רות

ביןהניה

כמחהופיעו 1975ביולי :בחו"לסיורים

שוויץ.בברן,הלהקחמסולני

 1975בשנתחדשיםמחילית
ל. :מ.· iט,שובר'ליה :.כ-"קופליה"

 :ת"א iברנןדןואן.יאן-טום :ת"א, iדליב
אורגל.יחיאל

-iנ

מופעי-יחיד

חות:אורולהקות

 1975 ·בקיץיחידמופעי-כהןזאבה
פרזרודימאתלות-סולו'מחושלתוכנית

אלניקובפרנסיס iלאחור")(,,ספירה

(מתוךסוקולובאננה ;דרד")ללא(,,אחת

 32 ,,(ווארינגג'יימס i"חדריס")
ענן")'"שיר(,,נופיס",כהן ;ואריאציות")

בעריםיחידמופעי,-דוראןסילביה

ובקיבוציס.·

קלאסיים,ספרדייםמחולותכללההתכנית

נאווארה,מאזורי,מחולותפלמנקו,

נושאיםעלדוראןשלויצירהואלנציה

יהודיים-ספרדיים.

-iנ

הישראליכל.הפסטי
 1975קיץ

שוויצית.תנועהלהקת-"מומנשאנץ"

מאתבייצרותמוויניפג"המלכותי,"הבאלט

ווסאק,נורברטהרכרבי,:בנימיןיוס,קורט

ובריאן.סמואיןמיכאלה-מיל,.דאגנס

מק-דונל.ד

פאנוב.,וגאלינח·ואלרי :אורחיםאמנים



פאנובוגאלינהואלרי

VALERY AND GALINA PANOV 



לילדיםרישומים
נוסטלגיים

סנסרדו)(פול
זמירמרים

SKETCHES FOR 

NOSTALG I C CHILDREN 
\PAUL SANASARDO) 

MIRIAM ZAMIR 
 BAT DORבת-דור



· - .. ,_. 
-, < 

לור) 77ט(פולדואט
ר 7דבדודר, 7זמם 7מר

DUET (PAUL TAYLOR) 

MIRIAM ZAMIR , DAVID DVIR 

בת-זוך

לור) 77ט(פולזכרוןכתובות 3

BAT DOR 

3 EPITAPHS (PAUL TAYLOR) 



כוהן)(רוברטצייקרק
ליכנשטיין,לאהפסקוקרן

בת-דוי

היל-סאגאן)ין(גי ...ככלות

TZAIKERK (ROBERT COHAN) 

KAREN PASKOW , LEA LICHTENSTEIN 

BAT DOR 

AND AFTER .. . (GENE HILL-SAGANJ 



יפהיום

ציארני)(צירלז

דור-בת

התמורותבימת

בוהו)(רוברט

SUNNY DAY 

(CHARLES CZARNY) 

BAT DOR 

PLACE OF CHANGE 

(ROBERT COHAN) 



נהר

קושמאן)(פלורה
דגןזכרירייפלד,מרתה

R I V E R 

(FLORA CU5HMAN) 

MARTHA REIFELD, 

ZICHRIDAGAN 

הבין-קיבוציתהמחוללהקת
KIBBUTZ DANCE COMPANY 

ואפרכוכביסמול
אברהמי)(גדעון

רייפלרמרתההרץ,מרים

5TAR5 AND A5HE5 

) GIDEON AVRAHAMI ( 

MIRIAM HERTZ, MARTHA 

הבא)(בעמיד
! INEXT PAGE 

הירוקהשולחן
 )וט(קורטי

THE GREEN TABLE 

) KURT J0055 ( 





מונודראמה

שרון)(מירלי
שינפלדרינה

MONODRAMA 

) MIRALISHARON ( 

RINA SHOENFELD 

האדמהתבערת

היל-סאגאן)(גוין

 GENEיךגו
 H I LL-SAGANסאגאןל-הי

BATSHEVA 

BURNING GROUND 

(GENE HILL-SAGAN) 



חמהליקוי
כוהן)(רוברו

לינטון,דרק
פלדבישה°ריב

ECLIPSE 

) ROBERT COHAN ( 

, DEREK LINTON 

RINA SHOENFELD 

 BAT SHEVAבת-שבע

האדמהבערת

היל-סאגאן)(גיין
בריאנט,רוגיר

לינטון,דרק
שינפלד,רינה
גוטהיינרצבי

BURNING GROUND 

) GENE HILL-SAGAN ( 

, ROGER BRIANT 

, DEREK LINTON 

, RINA SHOENFELD 



שאבימשחקים

משחקים

גליק)(ריבה
GAMES WE PLAY 

) A GLUCK ..ו RIr ( 

בת-שבע
SHEVA 

הבא)מוד Y(ב
) NEXT PAGE ( 

המתיקהכאב

היל-סאגאו)(גייו
הישראליהבאלט

הישראליהבאלט
חזרהת Yבש

THE ISRAELI 

IN REHERSAL 





סימפינייתיאריאציית

ימפילסקי)(ברטה
גלמביאלךשיגרמך,ריק

SYMPHONIC VARIATIONS 

) BERTA YAMPOLSKY ( 

RICHARD SUGERMAN 

ELLEN GLEMBY 

הישראלי
THE ISRAELI BALLET 



לוטוט
היל-טאגאן)יד(גי

LOTUS 

) GENE HILL-SAGAN ( 

הישראליהבאלט
THE ISRAELI 
BALLET 

לוטוט
היל-טאגאן)(גיין
גרדוט,לורה
ראטלשרוו

LOTUS 

(GENE HILL-SAGAN) 

LAURA GURDUS. 

SHARON RUSSELL 



בחרןעקבי

לוי-תבאי)(שרה
אברהם,לאהגראמה,ביסים
חגיבימלכה

YA'AKOV IN HARAN 

(SARA LEVI-TANAI) 

NISSIM GARAME, 

LEA AVRAHAM, 

MALKA CHADGBY 

 I N B A Lענבל

.' :-
, . .; .~ '. ~ . .<j';. .}~ 

. '. 
· I>f. 

 YA'AKOV IN HARAN ~ = ~ :::: ~ B =בחרן
 ) SARA LEVI-TANAI (לוי-תבאי)



למדברשאני
לוי-תנאי)(שרה

TO THE DESERT 

) SARA LEVI-TANAI ( 

 I N B A Lענבל

כלהאחותי
לוי-תנאי)(שרה

, MY SISTER 

MY BRIDE 

-SARA LEVI ( 
) TANAI 



 I N B A Lענבל

A SONG TO SHABAZI 

(SARA LEVI-TANAI) 

לשבזיאשירה
לוי-תנאי)(שרה

A SONG TO SHABAZI 

) SARA LEVI--TANAI ( 



אפרתךמחוללהקת
EFRATI DANCE COMPANY 

שריר,יעקבנדלר,אטתר
שירשלי

, ESTER NADLER 

, YAAKOV SHARIR 

SHELLEY SHEER 



 MOSHE EFRATIאפרתימשה

דממהלהקת

DEMAMA DANCE 
GROUP 

וומילמתח'"אדם
אפרתי)(משה

A MAN STARTS 

HIS DAY 

) MOSHE EFRATI ( 



מטאפורותו·

שחם)(רינה

METAPHORES 

) RINA SHAHAM ( 

האריט,וטטיןגו

דאקטעופר

JUSTIN HARRIS 

OFER SACHS 

למחולהקאמריתהלהקה
THE CHAMBER DANCE GROUP 

בארבעהמחול
חלקים
טגל)(רוני



שלבבאלטמריםבתפקידנדברחל
בוקובהרינה

 ~~"'"~..,ד~~.'
RACHEL NADAV AS MIRIAM 

IN RINA NOKOVA 'S BIBLICAL 

BALLET 

הגפרורים"יימוכרתבאלטלוייונה
ארבאטובה)(מיה

YONA LEVI IN MIA ARBATOVA'S 

" LITTLE MATCHGIRL " 



האמריקאניהרקדושלביקורובעת 1952ישראלשלהמחולקהלית
בארץ.דרייפרפול

THE DANCE COMMUNITY OF ISRAEL IN 1952 DURING THE VISIT 

. OF PAUL DRAPER, THE AMERICAN TAP-DANCER 

חואןהטפרדידן ?jהר- 1

איךב.האישתו- 2

ארבאטןבהמיה- 3

פיקמיה- 4

דרייפרפול- 5

6 -? 

נדברחל- 7

גטריאירנה- 8

9 -? 

רטלרתהילה- 10

קראןטגרטרוד- 11

אןרנשטייןיהודית- 12

ורשד"ר- 13

 )אמרגן(אורייעקב- 14

ברטונובדבורה- 15

אורנשטייןשושנה- 16

אלסקובסקינעמי- 17

קטטןהילדה- 18

ברטונוביהושע- 19

ורדידוד- 20

GERTRUD KRAUS JUAN (THE SPANISH DANCER) !! . 

12 . JUDITH ORENSTEIN 2 . HIS WIFE ILANA 

13 . DR . SHOR 3 . MIA ARBATOVA 

14 . YAAKOV ORI (THE I M PRESSARIO) 

15. DEBORA BERTONOV 

4 . MIA PICK 

5 . PAUL DRAPER 

16 . SHOSHANA ORENSTEIN 6 . 

17. NAOM I ALESKOVSKY 7 . RACHEL NADAV 

8. IRENE GETRY 18 . HILDEKESTEN 

19 . JOSHUA BERTONOV 

20. DAVID VARDI 

9. 

10. TILLA ROESSLER 



במטבחןכמבשלתכבאלרינה-
II ההגנהןן

MIA ARBATOVA AS BALLERINA AND AS 



בסטודיושיעורמתןבשעתרובינסגירום

ארבאטובהמיהשל
JEROME ROBBINS GIVING A CLASS 

IN MIA ARBATOVA'S STUDIO 

 ANTON DOLIN IN TEL-AVIV IN 1955 1955בשנתבתל-אביבדוליןאנטון



ולהקתהלויחסיה
חיילילפני Yבמופ

ל IIצה
HASSIA LEVI 

AND HER DANCERS 

PERFORMING FOR 

SOLDIERS 

הבאלטם yניריפטרישיה
חייליםלפבי Yמופת yבש



ברכיממ

נימות Iתיאטרוכאתכות

הישראליהקאתריהאכסנל

ריכת nהלאותיהתקהלה

~ 

 " 7Sבישראיניימחוינהשנתוןאת



בישראלהחרשיס-אלמיסאגןדת
The Association 01 the Deaf & Mute in Israel 

שלמיטודהומחולמימיקהועהלתבט IIביה
אפרתימשהבהבהלתבישראלהחרשים-אלמיםאגודת

יידממהיילהקתץורות Jל"יתה Jוהכוחותתודת Yשיהיוחרשיםר Yנוובנילילדים-1.10.75בנפתחהקייםביה"ט
שנים. 7זהלת Yהפו

תלמידים. 12-15כתהכשבכלכתות,לשתיאחתלמודמכתתהורחבהביה"טמטגרת

רב. Yב 8-10ות Yבש,הןבןבימים Yבשבומיים Yפל Yפוביה"ט

בהדרכהישתלבולראשונהדוד.ויחיאלשרירקב Yיאפרתי,משה"י Yלחליפיןתודרךירים Yהצהתלמידיםכתת
טבןשמואלטגל,מזלרוזינק,יולההםלהדרכהשנבחרוהלהקהרקדני"דממה".להקתשלותיקיםרקדניםגם

דמתי.-ואמנון

פנטומימה.ורי Yבשדית yבלידריךדי yגלרון

מרכזבתפק'דכברהנושאדודיחיאלל yהוטלוביה"טול Yבתפהקשורותהאדמיניטטרטיביותולות Yהפנהול
"דממה".להקתולות Yפ

במטגרת Yקבוטטודיולבניתד Yת"א) 21ברנררח'אחוה,דון Y(מו"דממה"להקלבאולפןזמניתל Yיפביה"ט
בת"א.הלן-קלרביתלידשיבנההקהילתיהמרכז

 .למודשכרמתשלוםפטוריםויהיולפי-כךמלאה,ממלגהיהנושהתלמידיםהוחלט.ביה"טולות Yפידוד yל

חרשים-אילמיםאגודתשלמיטודה
בישראל

אליהויד 13יד-לבניםקלר,הלןבית~ל-אביב,
 31526טלפון:

FOUNDED BY THE ASSOCIATION 
OF DEAF & MUTE IN ISRAEL 

- TEL • 900ז AVIV, P.O.B . 
 TEL .: 3ז 526



הבינל'אומיתהתחרות

לפסנתר

רובינשטייןארתורעוו~'

ישראל

בישראלרובינשטייןש IIעלפסנתר I 2מסתחרות
קציראפריס Iפרופהמדינהנשיאבחסות

רובינשטייןארתור :ככודנשיא

תיערךרןבינשטייןע"שלפסנתרהשניההבינלאןמיתהתחרןת
 • 1977באפירל 14ל" 4ה"ביןבישראל

יהיההתחרןת,שלהכבןדנשיארןביגששיין,ארתןרהפסנתרן
הבין"לאןמית.ןערת"השןפשיםחבר

ןשעלהרגןלהאמןשלהיןצרתברןחןשגוצרה-התחרןת
אתןלפתחצעיירםאמניםלעוררמשרתה-נקראתהיאשמן
ןהשניהראשוו :שלביםשלןשהבתחרותהאמנותית.ררכם

קאמרית.מןסיקהפרקיןנגינתאחתשעהבןמרסישאלמןרכבים
לנ"הסיום,לשלבלהגיעשהצליחןהמתחריםייררשןהשלישיבשלב

הישראלית.מןגית,הפילהרהתזמןרתעםקןגצ'רשןתשניאחרכלגן
מןסיקאלילעימןתאלהמחמיריםקירשריןניםשנקבעןשעה

רןבינששייןארתןרשלגישתןבהשראת'המארגגיםפעלןזה,מפרה
המבןצעת.היצירהשלהמןסיקליIמירןשעצמן

הכןללתהתחרןת,שלהרישמיתהתכגיתאתלקבלהמעןנייו •
ןתנאיהפןת'ההשתתחןקיהפרסים,המןסיקאלית,התכניתאת
התח" :אלנאיפגהאחריםופרטיםהסרגאאורןתאינפורמציהוכן
ביסטריצקי,י. :מנהלרובינשטייו,ע"שלפסנתרהבינלאומיתרות
 • 03 " 51604 :טלפוןשלום,מגרלתל"אביב, , Z9404ר IIת

הראשונההתחרות,אודותאחדיספרטיס

רובינשטייןש IIע

בחודשושלים'בירהתקיימהרובינשטייןע"שהראשונהזזתחרות
אגיסקיג. :אתבללהבינלאומיזזשופטיםחבר • 1974ספטמבר

-בנדטיא. ;(ישראל)בארנבוים.ד ;איטליה)(סגן-יו"ר.
 ;(שוויץ)גאגנביןה. ;(צרפת)פברייה '.ג ;(איטליה)מיקלאנג'לי

 ;(ארה"ב)קולוריזי. ;(ישראל)בץזכ. ;(ארה"ב)איסטומיזי.
 ;ישראל)(יו"ר.זמורה-בהן .מ;(ישראל)זלצםןפ.!;רובינשטייןא.
(אוסטריה).ויברד.(צרפת),טנסםןא.

בתחרות.חלקנטלוארצות-14םמתחריםוארבעהעשרים
םועםדים.-80במתו,נבחרואלה

הפרס(אהר"ב.יאIכt'סנמראל-ראשוןפרס :בפרסיםזבז
חוזי-בןזכמוהתחרותשלהזהב,מדליית • $5.000ובינשטיין'דע"ש

אםרגניםעםוקשרים,ידועותתזםורותעםוהופעותהקלטות

(אהר"ב). '"~רנ~א rדינ' :שניפ=יםואירופה.באמדיקהחשובים
(קנדה)פיאלקובסקהיאנינהבשווה)שוהו(חזלק :שלישיפרס
אוסטריה).'(טנילא'יסטה

זךתה,..הי :התחרותעלמאררובינשטייןארתורמאסטרו
לאמעולם ...םעדרישפגשתיביותרהגבוהההרםהבעלתהתחרות
ראשוןלמקוםזובההיהםתחהדכלבשרון.שלבזהריבוזראיתי

םזו."פחותהבתחרות

עוםדיםזהסרטיםהוהקלטותוהוקלטוהוסרטוהתחרותופעי,מ
והרדיו.הטלוויזיהתחנותלרשות

םוסיקאליןתתחרויותשלהבינלאוםיב.איגודחברההיאהתחרות
שוויץ.בג'נבה.שםושבו



רןבינשטייוארתןרע"שלפסנתרהבינלאןמיתרןת Iהתח

ישראל

THE 2nd ARTHUR RUBINSTEIN 
INTERNATIONAL PIANO MASTER COMPETITION 

Israel 

Patron: His Excellency the President of the State of Israel Ephraim Katzir 

Honorary President: Arthur Rubinstein 

The second Arthur Rubinstein International Piano Master Competition will be held in Israel from 4th - 17th April, 
1977. 

Maestro Arthur Rubinstein, the Honorary President of the Competition, will also act as a member of the Inter
national Jury. 

This Master Competition - conceived in the artistic creative spirit of the Great Maestro - aims at fostering talented 
and aspiring young interpreters and to promote their true artistic careers. 

The CONTEST will comprise three stages: the first and second will consist of one hour recitals and the perform
ance of a piece of chamber music. At the third stage, the finalists will be required to play two concertos with the 
ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA. 

In setting the highly demanding criteria for this Stimulating Musical ConfronrtJtion, the organizers were inspired by 
Maestro Rubinstein's own approach to the great art of the piano. 

* To obtain the official Competition brochure with. musical programme, prizes, rules and conditions, including the 
Music Workshop Programme, and for all further details please apply: The Arthur Rubinstein International Piano 
Master Competition, Director J. Bistritzky, P.O.Box 29404, Shalom Tower, Tel-Aviv, Tel. 03-51604. 

Some in!ormation about 

THE FIRST ARTHUR RUBINS:"EIN COMPETITION 

) rok i.נ nown, and contracts with leading American· (H 
: and European Artists Managements; 2nd Prize 

:) Eugene Indjic (U.S.A.); 3rd Prize (awarded ex equo 
.) Janina Fialkowska (Canada) and Seta Tanyel (Austria 

* 
Maestro Arthur Rubinstein (about the event). " ... This 
Competition was on the highest level of all Contests 
1 have been present ... ". " ... The name 'Master Com
petition' given to this Contest was rightly used", 
(Prize-distribution ceremony, Sept. 14th, 1974). 
" ... Never, Never, Never have 1 met such a concentra
tion of talent before: everyone, at a lesser contest, 
would easily have won first prize ... " (The Jerusalem 
Post, Sept. 13th, 1974). 

* 
A one-hour cOlour-film (videotape) of the Competition 
and tape-recordings of all the aUditions, have been 
produced and are now available to televisio.n and radio 
stations, also to musical instltutions. 

The Competition is a member of the Federation des 
Concours Internationaux de Musique, Geneva. 

., 
ThE!' First Arthur Rubinstein Competition took place in 
Jerusalem during September 1974. The International 
Jury: G. Agosti - Vice Chairman (Italy). E. Barenboim 
(Israel); A. Benedetti Michelangeli (Italy); J. Fevrier 
(France); H. Gagnebin (Switzerland); E. Istomin 
M. Katz (Israel); 1. Kolodin (U.S.A'); A. Rubinstein; 
P. Salzman (Israel); M. Smoira-Cohn - Chairman 
(Israel); A. Tansman (France); D. Weber (Austria). 

Twenty-four contestants from fourteen countries -
selected from among 80 applicants - participated in this 
competition. 

The prizes were awarded to a number of pianists of 
more than average concert standard, outstanding 
musicianship, and a talent for persuasive, versatile ren
dering, and creative interpretation of musical works, 
ranging from the pre-classical to the contemporary. 

Prizewinners: 1st 'Prize - Emanuel Ax (U.S.A.) - The 
. Arthur Rubinstein Prize, $5,000.- and the Competi
tion Gold Medal, also recording engagements (RCA), 
concerts with various orchestras of international re-







די
כוחנו

בתנועה
ולא

 ...במילים

בת-דורמחוללהקת



* CORD DANCE RESEARCH JOURNAL 

(a biannual: critical reviews, annotations of multidisciplinary publications, 

reports & the following articles). ce חDa חResearch i חסCommittee 

DANCE RESEARCH JOURNAL ** 
.) a biannual: critical reviews, annotations of multidisciplinary publications, reports & the following articles ( 

) ($2.00) An Essential Resource for the Aging: Dance Therapy (JB Helm & KI Gill VII-1 

) A Note on Human Action & the Language Machine (D. Williams 

) What Makes Art Art? (MH Kaprelian 
) Dances of Anahauc-- FDr God or Man? (JL Hanna 

:) VII-2 ($2.00) Alaskan Eskimo Dance in Cultural Context (TF Johnston 

) e Aesthetics of Dance (D Best hז

) Symbols of Possession ... in an Anago-Yoruba Ceremony (MT Drewal 

) The Anthropology of the Body (JL Hanna 
) Creative Movement in the Public School (SW Stinson 

) VIII- 1 ($3.00) Dance Exchange in Western Equatorial Africa (JW Femandez 

) Eskimo Dance and Cultural Values in an Alaskan Village (LP Ager 

) A Recollection of Margaret H'Doubler (EA Moore 

) The Sleeping Princess: An Analysis of Her Failure to Charm (SR Stick1er 

* ASIAN AND P ACIFIC DANCE Forthcoming special publications : * MIND AND BODY 

: Send prepaid orders & requests for membership & other publication information to 

CORD, Dance Dept., Educ. 675D, New York University 

35 West Fourth St., New York, New York 10003, USA 
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THE DANCE CENTER 

Artistic Director: LIA SCHUBERT 

BALLET PICCOLO HAIF A 

הפוחיליקופטלב

שיביטלוהאמנותית:מנהלת

המחולמרכז

כ!כר·רחיו

כמחו'גסטודיו

חלפה

 5לערותרחי
 251723טל:

-לפועלולמוציאיםהשבתוןליוזמי
במפעלוהצליחוכוחכםיישר

כלבאריה

CONGRATULATIONS TO THE NEW 

DANCE ANNUAL AND ITS INITIATIONS 

ARIE CALEV 

פיק,ימיהארנטינהמיהלמחילהספרנית
החדש.השנתוןאתמברךשבה 33מזההפועל

THE MIA ARBATOVA SCHOOL OF DANCE 

with Mia Pick, founded 33 years ago 

. congratulates the young Dance Annual 

ארבטובהמיהסטודיו

 72בן-גוריוןשדיתל-אביב,
 22 82 14טל:

STUDIO MIA ARBATOVA 

Tel·Aviv, 72 Ben Gurion Blvd. 

Tel. : 228214 

ישראליים,ריקודי-עםמדריך-לךייעקנ
וכורואוגראףריקודי-עמים

והרקדה:לימוד
 ) 70ו 035(טל.ביאליקקיכץ,בבית-דייום
 ) 724694 ..ך'ט(חייםקיבגלר,בבית-אייום

 5קישוןרחיקרית-ביאליק,פרטית:כתובת
 ) 726027(טל:

קסטןהילדהלמחךלסטידיך
וקלאסימודרביבאלט
 . 10ארלוזורוברחיגן,רמת

. H I LDE KESTEN 

Studio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov St., RAMAT·GAN 

~ Z ~_~~ך~_ך~כ_~~~ך~_~ך~~ך_כ~~~ l 
המלכותית-האקדמיהסביף

 GRADESבחיבות-לובדון

MAJOR -יאזגוקלאסי

למחול!לשבתוןברכותשאו
 , 7הירשברגרחי-ת"א
 223137טל: , 9קרבירחי



רובוןעיישושלוםבורלונומוקההאקדונוה

לונחולהמחלקה

לונחולארצוקוץקורמ

ארציקיץקורס 197bבקיץיתקייסכבעבר

ידריכובקורסבירושלים.באקדמיהלמחול

ומחו"ל.מהארץנודעיםאמנים

מודרני,מחולקלאסי,בלטהמקצועות

 • rוכואז rגכוריאוגרפיה,

THE RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM 

DANCE DEPARTMENT 

SUMMER COURSE IN DANCE 

The Dance Department of the Rupin Academy of Music 
announces that its annual course in Dance will be held, 
as in the past, also in the 

Summer 1976 
The Course will be conducted by renown guest from 
abroad and Israel and will featureclassical ballet, modern 
dance, choreography, jazz etc. 

בירושליםלמוסיקההאקדמיהמשרדפרטים:

רובין.ע"ש

ירולשים. , 7סמולנסקין rרח

 • 35271 :טל

ולאוננותלתרבותהצובורותהונועצה
והתרבותהחונוךונשרדשלוד

אןונועד-כבומהבחונות

עןישבאקדמיהלמחוללמחלקהכניסהבחינות

 • 1976ספטמבר-יתקיימורובין

ריקודית.והכשרהבגרותתעודתבעלימתקבלים

PUBLIC COUNCIL OF CULTURE AND ART 

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 

ENTRANCE EXAMINATIONS· FIRST TERM 

ENTRANCE EXAMINATIONS TO THE DANCE 
DEPARTMENT OF THE RUBIN ACADEMY OF 
MUSIC JERUSALEM WILL BE HELD IN 
SEPTEMBER 1976. 
ADMISSION ONLY TO HOLDERS OF HIGH 
SCHOOL CERTIFICATE WITH A DANCE BACK
GROUND 

. Enguiries: 
at the offices of the Rubin Academy of Music, Jerusalem. 
7, Smolenskin St., Jerusalem. Tel 
Tel.: 35271 

••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

 ~אורדמוזןנמתלהנמ • • • .- . yהמחיללאמניתבת-דידאילפן

 •לוישילהמנהלת:סגנית •

 •גןאזמודרנימחולקלאסיבלט • • • • •
 •ולנוערלגברימלמקצועיימ,מיוחדימשיעורימ •
 •לונדווהמלכות\ת,האקדמיהבשימתלילדימכיתות •

 : 263175מלפוו: 30אנו-גבירולרחיתל-אביב, :

 •וחברהלתרבותאגודהעמכבשיתוףבאר-שנעסניף •
 •באר-שנע)עיריתשלמיסודה •
 • . 16ושמידרחיגי~כונהבאר-שבע, •

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 .זפוmו
זפו '"וחמ"'יםטודיוmו
זפוmו
זפוכרמורותגתגכיהmו
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Congratulations & Best Wishes to 

ISRAEL DANCE ANNUAL '75 

from 

SILIVIA DURAN 

specially appointed by the Spanish Ministry of Culture 

to represent Spanish Dance in reci'tals through Israel 

soon to open Spanish Dance School 

Lecture - Demonstrations - Performances - Classes 

I nformation: T el. 442958 - 613687 
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ISRAEL CLASSICAL BALLET 
120 Jabotinsky St. Tel-Aviv 
Tel.: 266610 

Artistic Directors: Berta Yampolsky, 
Hillel Markman 

Artistic Advisor: Getrud Kraus 

General Manager: Hillel Markman 

Rehearsal Directors: Cora Benador, 
Gene Hill-Sagan, Nira Paaz 

Company Teachers: Hillel Markman, 
Berta Yampolsky 

Dancers: Berta Yampolsky, Nira Paaz,.· 
Pamela Osserman, Laura Gurdus, Lisa 
Premack, Jeanna Gailor, Sharon Russell, 
Ora Alish, Hannah Alex, Barbara Kravitz, 
Jill Alexander, Deana Schmueli, 
Nadyezhda Karmanovskaya, Gene Hill
Sagan, Richard Sugarman, Kenneth 
Gustafson, Samuel Cardea, Jay Augen, 
Erez Dror, Michael Reshef. 

Premieres in 1975 

"Pas De Quatre" ch.: Anton Dolin; 
m.: Cesar Pugni; c.: After lithography 
by A.A. Chalon; 1.: Ben Zion Munitz 

"Serenade" - ch.:G. Balanchine; 
m.: Tchaikovsky; c.: Berta Kwartz 

"Electro Bach" - ch.:Felix Blaska; 
m.: J.S. Bach - Electronic Trans
cription by W. Carlos & B. Folkman 
c.: Felix Blaska & Ves Harper; 1.: Ben
Zion Munitz 

"Episodes" - ch.: Berta Yampolsky; 
m.: Tchaikovsky, C.: Berta Kwartz; 
1.: Ben-Zion Munitz 

* THE KIBBUTZ DANCE 
COMPANY 

The "Kibbutz Da!lce Company" pre
miered new works by Gideon Avraha
mi and its regular guest choreographer 
Flora Cushman in its Tel-Aviv pre
miere. During 1975 the company es
tabl ished itself as one of the profes
sional dance groups in Israel and looks 
forward still to ongoing growth and 
progress. 

l8 

THE KIBBUTZ DANCE COMPANY 

Ga'aton, Doar Na Ma'ale Hagalil 
T el.: 04-923009 

Artistic Director: Judith Arnon 

Artistic Adviser: Gertrud Kraus 

General Manager: Gideon Phillips 

Rehearsal Directors: Judith Arnon, 
Zichri Dagan 

Company Teachers: Kaj Lothman, 
Flora Cushman, Judith Arnon, 
Yael Shemi 

Dancers: Yonath Ossmann, Sarah 
Blitz, Zichri Dagan, Miriam Hertz, 
Mike Levine, Martha Reifeld, Noa Shur. 

Premieres in 1975 

"Cantata" - ch.: Flora Cushman; 
m.: Ligeti-Werl; c.: Valery Avrahami; 
1.: Arik Barhum 

"Fugue" - ch.: Ofra Achmon; m.:Bach 

"The Seed and the Husk" - ch.: Judith 
Arnon; m. Hovhaness 

"Facing Stars and Earth" - ch.: Gideon 
Avrahami; m.: Debussy;c.: Valery 
Avrahami; 1.: A. Barhum 

"The River" - ch.: Flora Cushman; 
m.: songs sung by Roberta Flack; 
c.: V. Avrahami; 1.: A. Barhum 

* THE PICCOLO BALLET 

"The Piccolo Ballet" directed by Lia 
Schubert, was formed to give perform
ing opportunity to the students of 
Haifa's Dance Center. 

PICCOLO BALLET 

Haifa, Bet Rothschild,142 Hanassi Blvd. 
Tel.: 04-85798 

Artistic Director: Lia Schubert 

General Manager: Lia Schubert 

Company Teachers: Lia Schubert, 
Debora Shalmi, Moshe Davidson 

Dancers: Sarit Beker, Hagai Dolav, 
Moshe Astrogano, Iris Gil, Leora 
Askelrod, Miriam Katz, Shirley Novak, 
Iris Birnbaum, Rivka Ashkenazy, 
Jossi Giora, Ruth Eshel, Varda Zahavi, 
Shoshana Asiyag, Henia Bin. 

Premieres in 1975 

"Coppelia" - ch.: Lia Schubert; 
m.: Delibes; d.&c.: Jan Tom Van Den 
Bergen; 1.: Y. Orgal. 

* 
SOLO PERFORMANCE AND 
VISITING COMPANIES 

Ze'eva Cohen . - Solo performances 
summer, 1975 Tel-Aviv. 

Works by Rudy Perez ("Countdown"), 
Frances Alenikoff ("The One of No 
Way") ,Anna Sbkolow (from "Rooms") 
James Waring ("32 Variations") and 
Cohen ("Landscapes," "Cloudsong"). 

Silvia Duran -solo performances 
throughout Israel, particularly kib
butzim. Program includes classical 
Spanish dances, Flamenco, regional 
dances of Navarra and Valencia and 
choreography on Spanish-Jewish 
themes. 

Israel Festival, Summer 1975 
"Mumenschanz" - Swiss mime com
pany. 

"The Royal Winnipeg Ballet Com
pany" of Canada in works by Kurt 
Jooss, Benjamin Harkarvy, Norbert 
Vesak, Agnes de Mille, Michael 
Smuin, Brian Macdonald, with guest 
appearances by Valery and Galina 
Panov. 

Rachel Kafri and Yossi Mar-Chaim -

performed in the Tel Aviv museum in 

conjunction with new sounds in Israeli 

music. 



INBAL DANCE THEATRE 

Rehov Yeffet 13 , Yaffo 
Tel.: 237-344 

Founded 1949 

Founder and Artistic Director: Sara 
Levi-Tanai. 

Rehearsal Director: Shlomo Haziz 

General Manager: Gila Toledano 

Tours Abroad: July-November, South 
and Latin America 

Dancers: Malka Hadgby, Sara Shikarzi 
Tamar Cohen, Drora Jakobovitz, 
Dalia Nadav, Anat Malmut, Stephany 
Daniels, Rachel Sela, Nissim Garam~, 
Zion Nurel,. Zadok Zubery, Shimon 
Cohen, Shimon Weitzman, Amos Vituri, 
Menashe Yaakovian, Shlomo Maman, 
Aharon Shkarzi 

Premieres in 1975: 

"Jacob in Haran" - ch.: Sara Levi-
Tanai; m.: Yossi Mar-.Ghaim; d.: D.avid 
Sharir; c.: D. Sharir; 1.: Rafi Cohen 

"Ode to Shabazi" - ch.: Sara Levi-Tanai; 
m.: Yemenite folk-songs (Arr. O. Tuvia); 
d.: D. Sharir; c.: D. Sharir; c.: R. Cohen 

"The Heart's Desire" - ch.: S. Levi-Tanai; 
m.: Emanuel Zamir (Arr. A . Levanon); 
d.: Michal Degani; c.: M. Degani; 
1.: R. Cohen 

* THE ISRAEL CLASSICAL 

BALLET 

The "Israel Classical Ballet" reached a 
new level of professionalism during 
its Israel Festival performances. For 
these summer programs Patricia Neary 
came to set Balanchine's "Serenade" 
and Mette Honningen, ballerina of the 
Royal Danish Ballet, taught and per
formed Felix Blaska's "Electrobach" 
with the company. "Sweet Agony" 
by Gene Hill-Sagan was also per
formed. 
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THEEFRATIDANCECOMPANY 

Tel-Aviv, Basel St. 32, Tel.: 03-237662 

Founded 1975 

Artistic Director: Moshe Efrati 

Admin. Director: Yechiel David 

Rehearsal Director: Yacov Sharir 

Company Teachers: Henryk Neuman, 
Nira Paz, Dorina Laor. 

Dancers: Gabi Barr, Ester Nadler, 
Netta Ramati, Shelley Sheer, Moshe 
Efrati, Roger Briant (guest-artist), 
Yechiel David, Israel Herschkovitz, 
Yacov Sharir 

Premieres in 1975: 

"lIlustrations" • ch: Moshe Efrati; 
m.: Vivaldi; c.: Moshe Ben-Shaul; 
1.: Chaim Tchelet 

"Leading Astray" - ch.: M. Efrati; 
m.: Ami Ma'ayany; c.: M. Ben-Shaul; 
1.: Chaim Tchelet 

"Frames" - ch.: M. Efrati,m.: Zvi Avni; 
c.: M. Ben-Shaul; 1.: Ch. Tchelet 

"A Man Starts His Day" - ch.: M. Efrati; 
m.: Shlomo Grunich; c.: M. Ben-Shaul; 
1.: Ch. Tchelet 

* 
THEATRE DANCE INBAL 

Inbal Dance Theatre" celetrated " 
. 1975 twenty-five years of activity in 

dition to regular performances זcIn a 
throughout the country it made a 
lengthy tour to Central and South 
America, for which Sara Levi-Tanai 

, revived some of her "classical" dances 
like "Yemenite Wedding" and "Carry 

Us To The Desert". The company is 

in the process of re-organizing and 

. guest choreographers are to be invited 

/' 

Artistic Director: Moshe Efrati 

General Manager: Avraham Reich 

Admin. Director: Yechiel David 

Rehearsal Director: Yacov Sharir 

Company Teachers: Yacov Sharir, 
Yechiel David 

Tours Abroad: August 1975 -
International Congress in Washington 
D.C. and coast-to-coast tour in U.S.A. 

Dancers: Uzi Bozaglo, Ron Giladi, 
Sara Dahan, Amnon Damati, Josef 
Moyal, Tamar Masarati, Ilana (Ben
David) Saban, Shemuel Saban, 
Mazal Segal, Avraham .Rosenblit, 
Yolanda Rozinek 

Premieres in 1975: 

"A Man Starts His Day" - ch. Moshe 
Efrati; m.: Shlomo Gronich; 
c.: Moshe Ben-Shaul; 1.:Dan Radler 

* THE EFRATI DANCE 

COMPANY 

The group has presented it's first pro
gram in 1975 but all the participants 
are familiar - the dancers and the 
choreographer were well-known 
dancers in tbe Bat-Sheva and Bat-Dor 
companies. Some of the members of 
the company work as teachers with 
the Demama-Group, and they per
form one of their works together with 
this group. 

Efrati choreographed and some of his 
dancers also took part in the produc
tion of "A Soldier's Tale'~ 

Israeli television recently screened 
a duet by Moshe Efrati especially 
created for T.V . in which Yair Vardi 
and Ester Nadler danced to music by 
Shidlowsky with a set by Dani 

Karavan . 



BATSHEVA DANCE COMPANY GuestTeachers: Noami Lapzeson, 

"Batsheva Dance Company" became 
publicly owned in 1975, its main 
financial support coming from the 
Ministry of Educat ion and Culture, 
the America Israel Cultural Founda
tion and other public sources. 1 n sp ite 
of the crisis that this transition in
vovled, the company continued to 
perform regularly. During the winter 
months a special program for high 
schools was presented under the 
auspices of the "Youth Theatre", 
created by Judith Brin Ingber,. 

A Board of 0 irectors was establ ished 
which includes, in addition to the 
management, 20 prominent figures 
such as choreographer Gertrud Kraus 
and scenic artist Dani Karavan. 

The Company made a short autumn 
tou r to Belgium where it performed at 
the Festival of F landers. "Batsheva" 
also took part in the Israel Festival. 

1 n a special Festival program com
memorating the thirtieth anniversary 
of the end of World War 11, it present
ed a new work by Oshra Elkayam
Ronen "Apocalypse" and a revival of 
John Cranko's "Song of My People, 
Forest People-Sea", restaged by 
Rahamim Ron. 

BATSHEVA DANCE COMPANY 

Tel-Aviv, 9, Sderot Hahaskala, 
Tel.: 33813, 35597 

Founded in 1964 

Artistic Manager: 
Ass. to Art. Dir.: 
General Manager: 
Rehearsal Directors: 
Amira Merose 

Kaj Lothman 
Amira Merose 
Pinhas Postel 
Rena Gluck, 

Company Teachers: Kaj Lothman, 
Linda Hodes, Amira Merose,Rena Gluck, 
Rina Schenfeld, Derek Linton, 
Per-Olof Fernlund 
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Norman Morrice 

Tours Abroad: Festival van Vlaanderen, 
Belgium. 

Dancers: Rina Schenfeld, Rena Gluck, 
Rahamim Ron, Lea Avraham, Ilan Bechor
Aviv, Roger Briant, Varda Danieli, 
Per-Olof Fernlund, Laurie Freedman, 
Zvi Gotheiner, Ruth Kleinfeld, Jair Lee, 
Derek Linton, David Oz, Robert Pomper, 
Margalit Rubin, Pamela Sharni, Debi 
Smulian, Nurit Stern, Susan Stone, 
Tamar Tzafrir. 

"Trek" ch.: Norman Morrice 
m.:Eugene Lester; c.:Peter Farmer; 
1.: John B. Read 

"Games We Play" - ch.:Rena Gluck 
m.: Paul Hindemith; d.: Dani Karavan ; 
c.: Linda Hodes; 1.: Haim Tehelet 

"The Burning Ground" 
ch.: Gene Hill Sagan; m.:Gustav Mahler; 
c.:Bertha Kwartacz; 1.:Ben-Zion Munitz; 

"Apocalypse" ch.: :Oshra Elkayam
Ronen; m.: Musical Collage; d.:Oshra 
Elkayam; i:.: O. Elkayam; B.Z. Munitz 

"The Green Table" - ch.: Kurt 
Jooss; m.: F.A. Cohen; d.: Hein 
Heckroth; Masks:Hermann Markard; 
1.: Herman Markard 

"Monodrama" - ch. : :Mirali Sharon; 
m.:Marc Kopytman; d.:David Sharir; 
c.: Bertha Kwartz ; 1.:Haim Tchelet. 

* 
THE CHAMBER DANCE 

COMPANY 

"The Chamber Dance Group" was 
organized at the initiative of veteran 
choregoraphers Rina Shaham and 
Roni Segal to provide a stage for their 
works and an opportunity for their 
dancers to be seen. 

THE CHAMBER DANCE COMPANY 
Tel-Aviv, 14 De Haas St. 
Tel.: 03-443691 
Founded in 1974 
Artistic Directors: Rina Shaham, Roni 
Segal 

Dancers: Dalia Ra;1:, Tal Haran, Tirtza 
Shpanauf, Daniela Michaeli, Justin 
Harris, Offer Sachs, Roni Segal, Rina 
Shaham 

Premieres in 1975 

"Concerto" - ch_: Rina Shaham; 
m_: Bach; 1.: Shay Karlstadt 

"Dance in Four Parts" - ch.: Roni Segal; 
m.: Bartok; 1.: S. Karlstadt 

"Metaphores" - ch.: Rina Shaham; 
m.: Penderecki-Baird-Bach; 
1.: S. Karlstadt 

* 
THE "DEMAMA" GROUP 

The "Demama" group of deaf and 
mute dancers achieved a high artistic 
level under the direction of Moshe 
Efrati. They were invited to Washing
ton,D.C. to perform at an interna
tional congress of the deaf and mute. 
They subsequent ly appeared in dif
ferent towns in the U.S. and on tele
vision programmes. 

This group performs without music, 
utilizing their special means of com
munication - vibrations created by the 
dancers' feet hitting the stage. 

"DEMAMA" GROUP (of the Israel 
Ass. of the Deaf and Mute) 

Tel-Aviv, 13 Yad Lebanim Blvd., 
P.O.Box 9001, Tel.:31526-31181 

Founded 1968 



COMPANIES AND PREMIERE'S IN 1975 
DOCUMENTATION 

Abbreviations : 

ch. - choreography 

m. music 

d. - sets 

BAT-DOR DANCE COMPANY 

BAT DOR DANCE COMAPNY 

"The Bat Dor Dance Company" pre
sented several new works by choreo
graphers who have created for the 
company before: Manuel Alum, Lar 
Lubovitch, Walter Gore, Paul Sana
sardo and Robert Cohan. 1 n addition 
to these American and British cho
reographers, two members of the 
company, Yehuda Maor and Yigal 
Perry. contributed new dances for 
"Bat Dor's" remarkably large sub
scription series audiences. 

During the summer, in addition to 
participating in the I srael Festival, 
the company sent a group of dancers, 
accompanied by artistic director 
Jeannette Ordman, to New York to 
learn two of Paul Taylor's works. 
"Duet" and "Three Epitaphs" are now 
in the repertoire. 

c. costumes 

1. - lighting 

Artistic Director: Jeannette Ordman 

Music Advisor : Zvi Avni 

Rehearsal Directors: Meryl Graves, 

Collin Russel, Igal Perry, Rachel 

Cameron-Parker 

Ballet Mistress: 1 nessa Alexandrovitch 

Dancers: Elnor Ambash, Meira Banai, 
Avigail Ben-Ari, Igal Berdichevsky, 
Dahlia Dvir, David Dvir, Diane Grumet, 
Laurie Kaplan, Shaul Kroytoro, Marek 
Kryskiewicz, Graciella Kozak, Lea 
Lichtenstein, Yehuda Maor, Timothy 
Mclnerny, Richard Orbach, 
Jeannette Ordman, Karen Paskow, 
Igal Perry, David Rapoport, Yaakov 
Slivkin, Roberta Stiehm, Anna Marie 
Tannenbaum, Yair Vardi, Arie Wiener, 
Miriam Zamir 

Premieres in 1975 

"lIanot" ("Trees") - ch.: Manuel Alum; 
m.: Brahms; d.: Eric Smith; c.:Eric 
Smith; 1.: Haim Tchelet 

BAT DOR DANCE COMPANY "Place of Change'" ch.: Robert Cohan; 
Tel-Aviv, 30, Ibn Gvirol St.,Tel.:263175 m.: Arnold Schoenberg; c.: Gideon 

Founded 1968 

General Manager: Barry Swersky 

Producer: Batsheva de Rothschild 

Oberson; 1.: Richard Caswell 

"Deadlines" - ch.: Manuel Alum; 
m.: J.S. Bach; 1.: H. Tchelet 

"Duet" - ch. Paul Taylor; m.: Hayden; 
c.: George Tesit; 1.: Kevin Mc Allister 

"The Time Before the Time After 
(After the Time Before)" - ch_: Lar 
Lubovitch; m_:Stravinsky; 
1.: Haim Tchelet 

"Peepshow" - ch.: Walter Gore; 
m.: Jean Francaix; 1. Richard Caswell 

"Sunny Day" - ch.: Charles Czarny; 
m.: folk music; c.: Joop Stokvis 
1.: Kevin McAllister 

"Likrat~' - ch.: Yehuda Maor; 
m.: Bartok; d.: Moshe Mussman, 
c.: M.Mussman; 1.: H. Tchelet 

"Beyond the Mirror" - ch.: Igal Perry; 
m.: Henry-Badings-et al.; c.: Lea 
Ladman; 1.: H. Tchelet 

"Pearl River" - ch.: Paul Sanasardo; 
m.: Fukushima; d.: Dani Karavan; 
1.: H. Tchelet 

"Tzaikerk" - ch.: Robert Cohan; 
m.: Hovhaness; c.: Cohan-Ladman; 
1.: R. Caswell 

"Victim" - ch.: Walter Gore; m.: P. Ben
Haim; d.: Eric Smith; c.: E. Smith ; 
1.: R. Caswell ' 

"Sketches for Nostalgic Children" - ch.: 
Paul Sanasardo; m.: Joplin-Gottschalk; 
d.: Danni Karavan; c.: P, Sanasardo; 
1.: H. Tchelet 

"Poem of Joy" - ch.: Lar Lubovitch; 
m.: J.S. Bach; 1.: H, Tchelet 

" 3 Epitaphs" ' - ch.: Paul Taylor; 

m.: American-Folk; c.: Robert Rauschen
berg; 1.: K. McAllister 

* 
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The different dances are those of various communities 
such as Yemenite Jews, Georgian Jews, Jews from India 
and Kurdistan (Researching this group resulted in a M.A. 
on Kurdish Jewish dance for ethnomusicologist Pamela 
Squires, one of the participants in the Project) as welI as 
Israel's Druze and Circessian. Over 40 dance groups per
form in programs encouraged by the Project in conjunction 
with army, govemment and educational institutions. 
These programs s erve many purposes, amongst them 
"bridging the generation gap, the identity gap--introducing 
youth to their ethnic past--and also bridging of social gaps," 
said Mrs. Kadman. 

DANCE CENTER IN NATANYA 

It seems that dance education is not confined to the three 
big cities, but has expanded to smal1er communities as welI. 

Th~ studios, by their close proximity to the children's 
homes, enable even the very young to attend classes in 
ballet, modern dance and other disciplines of movement. 

Ehud Ben-David, himself born in Natanya, founded the 
Dance Center in this sea side resort. Apart from the 
Natanya studio run by the "Assoc. for the Advancement of 
Dance," the Assoc . recently opened a branch in Even
Yehuda (together with the local Municipal Council). 

Ehud Ben-David came to the world of theatre dance from 
gymnastics and dancing in festivals of Israeli fo1k dance . 
His special flair and dance strengths caught critical acclaim 
during 10 years of performing leading roles in the Batsheva 
Dance Co. Despite his success in roles by the world famous 
Martha Graham, Glen Tetly, Anna Sokolow and TalIey 
Beatty, Ben-David likes to stress that he is strictly a home-
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Ethno-musicologist Noemi Bahat-Ratzon is also working on 
aspects of the Yemenite dance in co-operation with musico
logist Dr. Avner Bahat, within the framework of the Fa
culty for the Arts, Tel-Aviv University . The two are re
searching the relationships between Yemenite-Jewish men's 
dance, the accompanying songs and the song text, cal1ed 
the Diwan--semi-religious poetry of the Yemenite Jews. 
Mrs. Bahat has experience in appraising, filming and record
ing" ethnic dance in Israel for she earned her M.A. from the 
Sorbonne for the first complete study of music and dance 
in the wedding ceremonies of the Israeli Druze. 

• 

grown Israeli dancer . He has long maintained his interest 
in youth and in the ways of attracting them to dance. 

His center has been active for two years and has about 500 
students. The advanced pupils also participate in a dance
group which performes fo1k dance and jazz. Last year the 
group made the finals of the Israeli Competition for Fo1k 
dancers. 

The center's administrative manager is 01esh Soffer, him
self teacher of dance and a graduate of the Wingate Insti
tute. 

All over the world, as well as in Israel, there exists the prob
lem of scarcity of male dance students. Ehud Ben-David, 
himself a well-known dancer, is aware of this problem and 
accordingly the center he is in charge of emphasizes the 
education of boys. In fact many boys are interested es
pecial1y in jazz dancing. 

The N atanya dance center is an example of a dance studio in 
the so-called provinces. Here future dancers are trained, 
and what may be even more important, a future wel1-
informed audience is growing. 

• 



The current activities of the Centre at Tel-Aviv University 
extend to many areas. The development and improvement 

ovement notation is carried out through the analysis מof l 

-and recording of movement in various fields including Folk 
, lore, Physical Education, Dance Education, Kinesiology 
-and Zoology. Other areas include refining a theory of com 
-position in dance, based upon structural principles de 

finable and controllable within the framework of a valid and 
practicable notation. There is investigation of the various 
extant systems of movement and dance notation, and also 
of the numerous past attempts to formulate a notation 
method. At the present time work is in progress on the 
notebooks of Vaslav Nijinsky, who recorded at least one of 

-his compositions for the Diaghilev Ballet in a notation me 
. thod of his own devising 

An interesting application of movement notation in fields 
other than movement of vertebrates is the work of John G. 
Harries. He has applied EW Movement Notation to com
position in the visual arts and in particular 'kinetic' types 
including synthetic film - animation. 

In the United States, Professor Laura Huelster and Pro
fessor Annelis S. Hoyman, both of the University of Illinois 
work in collaboration with the Centre. Movement Notation 
is taught at that university by Professor Hoyman, who also 
devised the basic EW Movement Notation course in the 
PLATO computer-based tuition system. 

In Car ada, Dr. Ilan Golani at Dalhousie University, Halifax, 
is continuing animal behavioural studies which he began at 
Tel-Aviv University. He is also giving instruction in EW 
Movement Notation to zoologists who wish to use it in 
their own work. • 
working connection with both the Folklore Center of the 
Hebrew University, Jerusalem and Histadrut's Folk Dance 
Committee, Tel Aviv. The Project is engaged in intensive 
fieldwork--such as fI1ming and recording-- as wel1 as recon
structing (with the help of experienced folk dance 
teachers) traditional dances of Jewish communities from 
outside Israel and · ethnic groups within Israel for per
formances. 
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the Eshkol-Wachman Movement Notation. This is a system 
devised and developed by Noa Eshkol and Abraham Wach
man (now professor of architecture and town planning at 
Haifa Technical Institute). The first textbook of their 
method was published in London in 1958. 

An objective test of the universal applications of a notation 
method would entail observation and recording of areas and 
styles of movement created by others not themselves able 
to write down their own works. The Eshkol-Wachman 
method was therefore applied to areas of movement inde
pendent of EW Movement Notation, or any other notation 
method. These included fields as different as physical edu
cation, classical ballet, animal behaviour, the language of 
the deaf, and folk dance. The results showed E W system 
to be effective; publications were prepared by the Move
ment Notation Society, and subsequently published under 
the auspices of Tel-Aviv University. The most recent of this 
series of books is the score of a dance suite by Noa Eshkol; 
this publication exemplifies its use as a compositional tool 
as well as an instrument of thought. 

Practical work has been accomplished by theoretical re
search. In 1968-9 Professor Eshkol participated in a project 
at the University of Illinois, Urbana, dealing with the nature 
and implications of simultaneous movement. A computer 
programme was compiled using information on simultan
eous movement of adjacent limbs from a score in Move
ment Notation as input and a printout showed the positions 
passed through in the resulting 'space chord'; plots of the 
space chord were also given by an on-line plotter. Abraham 
Wachman and M. Klein have since developed, at Haifa Insti-

. tute of Technology, a new programme for use in the solu
tion of problems in simultaneous movement . 

DANCE RESEARCH 

A remarkable body for the research and preservation of 
Israel's ethnic dances is the Israel Ethnic Dance Project. 
Started 4 years ago by a founder of Israeli folk dance, 
Gurit Kadman, the Project is sponsored by the Ministry of 
Education and Culture's Council for Culture and Art in 



KIBBUTZ DANCE CENTER 

For 10 years there has been a proper dance studio in the 
midst of the northern · mountains of Israe1 comp1ete with 
grand piano, wa11-mirrors, b1ack 1ino1eum f1oor, communa1 
sleeping room for a small company of dancers p1us the 
more usua1 1ivingroom and office fi11ed with dance books, 
magazines, p1ants, photos, and posters. Once the bui1ding 
was a tobacco drying p1ant and 1ater part of a factory for 
screws. Now it is a kind of production p1ant for kibbutz 
dancers. 

Some 150 dance students from the age of 12 come from 
neighboring moshavim (co-operative villages) and kibbutzim 
to the "u1pan" or studio at Kibbutz Ga'aton. (The studio is 
connected with the 10cal Regiona1 Council which rents 
the premises thus providing funds). C1asses are offered in 
ba11et, modern, jazz, composition-improvization, Eshko1-
notation, as we11 as refresher c1asses for dance teachers 
working in neighboring kibbutzim. 

Teachers at the studio inc1ude Kaj Lothmann , artistic 
director of the Batsheva Dance Company, who trave1s 
specia11y from Te1 Aviv week1y, as we11 as other known per
formers and educators from centers throughout Israe1. 

Yehudit Arnon is director of the u1pan and the Kibbutz 
Dance Company, which is based at the Ga'aton Studio. 

CENTER FOR MOVEMENT NOTATION 
RESEARCH 

In January, 1973 a Centre for Movement Notation Research 
was set up at the Facu1ty for Fine Arts, Te1-Aviv University, 
headed by Professor Noa Eshko1. Movement notation was 
recognized as a re1evant subject of study in both the fie1d of 
the arts and communication, and with this came extended 
deve10pment of the work carried out up to that time by the 
Movement Notation Society. The 1atter was established in 
1968 to provide a framework for the activities of the in
creasing1y 1arge number of peop1e - students and co11eagues 
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She is the guiding spirit and founder of both. Ever since 
she and her husband came to Israe1 (and joined Kibbutz 
Ga'aton) in 1948 from Europe, she has worked to establish 

dance at her kibbutz and within the kibbutz movement. 
She has deve10ped dancers (and dance teachers)and at 
various periods in the 1ast 25 years estab1ished different per
forming groups. Since the Yom Kippur War, the present 
group of dancers -- from severa1 kibbutzim -- have 1ived and 
worked together at Ga'aton, studying intensive1y, rehears
ing with Arnon and guest choreographers such as Gertrud 
Kraus, F10ra Cushman, Gidon Avrahami, Gene Hi11-Sagan, 
and. Linda Rabin. They work 3 days intensive1y per week, 
each of their respective kibbutzim a110wing them time from 
their kibbutz duties to dance, and a1so paying for their 
expenses. During the '74-'75 season the company gave 
about 20 performances throughout the country. 

There is a unique atmosphere in the "dance factory" at 
Ga'aton, an atmosphere showing professiona1 concern 
for the dancers' deve10pment towards the highest idea1s of 
dance. But even more important than this is the positive 
communa1 and group support for the dancer . There is an 
unusua11y warm and productive re1ationship amongst them. 
This carries over onto the stage and is wonderfully evident 
during company performances. Perhaps this is one of the 
advantages of a company of dancers who grew up, and 
continue to 1ive, in kibbutzim. 

• 

of Noa Eshko1 - occupied with movement. The Movement 
Notation Society is a body of over1apping working groups 
dealing with different facets of movement in a11 its mani
festations. One of these is a group of dancers who takes 
part in work on movement compositions accomp1ished 
through the means of the notation method. Ca11ed "The 
Chamber Dance Group," it gives annua1 performances in 
Israe1 to audiences interested in the nature of movement. 
It has a1so appeared in Ita1y, Great Britain and the United 
States. 

The search for a viab1e notation of movement resu1ted in 



dance programs to its audience, devised to further the 
understanding of the art of dance and to acquaint the 
pupils with its many forms. Students from a given area 
are bused to theaters for the programs. 

This important educational activity takes several forms. 
The Batsheva Dance Co. presented a touring program 
which included an explanation of the nature of choreo
graphy (devised by Judith Brin-Ingber) demonstrated by 
the dancers of the company and a selection of works in its 
repertory, including dances by Martha Graham, Talley 
Beatty and others. Next spring Batsheva will resume its 
performances for schools with a new program including 
Kurt Jooss' "Green Table." 

The "Israel Ballet" will join the scheme, and present a 
program of works by Balanchine, Fe1ix Blaska and others 

THE RUBIN ACADEMY IN JERUSALEM 

The Rubin Academy of Music in Jerusa1em is soon to ex
pand its three year dance program to four. Graduating stu
dents earn the only recognized degree in dance education in 
Israel. Started almost 15 years ago, the Dance Department 
is directed by Hasia Agron-Levi. The curriculum covers 
many dance styles and techniques (including ethnic dance 
taught by Israel Ethnic Dance Project's Cyrelle Soffer), 
choreography (taught by Gertrud Kraus), dance history and 
criticism (from "Jerusalem Post's" dance critic Joan Cass 
who uses video-tapes of dance performances as teaching 
material), dance pedagogy in theory and practice (taught by 
Dir. Agron-Levi), dance therapy (Madeline Rodin), music 
appreciation and theory as well as music for dance, in 
addition to academic courses. Over 300 students receive 
dance training in the externa1 dance program offered 
after school hours. 

• 

introduced to the young spectators by the company's 
director Hillel Markman. 

A special program of pantomime devised and executed 
by Y oram Boker is performed in the school building 
itself. "The World of Mime" has been so successful that 
it has been presented by the Youth Theatre for the last 
three seasons and is still going strong. 

A new show by Rina Sharet now in rehearsal will com
bine dia10gue with dance and song. This, too, will be 
shown directly in the schools. 

Other shows of the Youth Theatre a1so include dance, for 
example "King Salomon's Daughter" (text by Bia1ik) which 
was presented at the Internationa1 Congress of Youth 
Theatres in Hamburg, West Germany last summer. "Inba1" 
dancers participated in this play. • 

AMLI MUSICANDDANCE LIBRARY 

The dance section of the AMLI Music and Dance Library, 
at the municipallibrary at 26 Bialik St. Tel-Aviv, will hope
fully be open for circulation whithin the coming months. 
The collection of books, periodicals, and dance programs 
ranging from dance history, biography, dance therapy and 
notation, as well as films of Jose Limon's "The Moor's 
Pavanne" and Murray Louis' "Space" only awaits readying 
of the third floor premises. 

In addition to reference and reading rooms there are plans 
for film showings, lecture-demonstrations and exhibits at 
the library. The dance 1ibrary was begun at the initiative 
of Anne Wilson with the aid of Yemmy Strum in connec
tion with the America Israel Cultural Foundation. Many 
American dancers contributed books from their own col1ec
tions. 

• 
21 



RESEARCH AND DANCE EDUCATION 

The director of the Bat-Dor School, Jeannette Ordman, 
explained lessons are the vital part of the craft of dance -
and without craft there can be no art. Some 20 staff 

teachers, augmented on a regular basis by guest teachers 
from abroad, teach the craft and art of dance from begin

ning through professional levels . In the lower school 
(children can begin at the age of 6), the basis for ballet 
instruction is the Royal Academy of Dance ballet syllabus. 

At the age of 10, students begin learning the modern tech
nique based on the Graham method, but must continue 
to take one ballet lesson a week, in addition to music in
struction . In the upper school, students learn modern tech
nique and ballet,which includes study of different methods, 
notably the Russian. Their music course is augmented to 

include elements of dance composition and dance history 
and, as an elective, students may choose jazz dance . 

"To control the dancer's instrument - the bQdy - in an intel
ligible, expressive way takes time and instruction from able 
and knowledgeable teachers, and to enable talented stu
dents to take as many classes as possible in our system of 
dance instruction we have initiated a scholarship system. 

A'tending a minimum of eight classes per week is an 
example of our requirements for maintaining a full scholar
ship." said Miss Ordl11an. 

"There is 110 substitute fOI' serious work; in this way Bat

Dor can develop the students' talents and love of dance." 

• 
BALLET, MODERN DANCE AND PANT()MIME 
FORSCHOOLS 

The immediacy of movement makes dance understandable 
to children and young adults. By its very nature, being a 

. non·verbal medium, dance in al1 its forms suits young audi
ences. 

"The Theatre for Children and Youth" (of the Ministry of 
Education and Culture) has presented for the last two years 

BAT·DOR SCHOOL 

Setting criteria for dance seems somehow incongruous, be
cause only those who love dance are involved with it .How 
can something so loved be gauged by standards? In fact, in 
the arts, as in all things, there are different ways of loving 
and by setting standards, the development of a positive love 
can be assured - one that al10ws for appreciation, growth 
and fulfillment. 

In Israel, today, the standard in dance training is set by the 
Bat-Dor School. With 600 students in its Tel Aviv school 

and close to 300 in its Be'er Sheva branch and dancers in 
basically al1 the performing dance groups in the country, it 

, 1967 is an inf1uential pacesetter. The school, started in 

was founded by Batsheva de Rothschild with Jeannette 
-an, who set the goals and methods. Mrs. de Roth מOrdl 

schild said in a recent interview, "our basic idea is that all 
-study of dance must be serious study. This demands a con 

tinuity with requirements which produce regular, earnest 

al1d corl-ect study. Our whole school is geared in this 
serious fashion, no matter whether the individual student's 
aim is to dance as a hobby or to become a professional or 

". a dal1ce writer or just an informed audience member 

. Two techniques are needed for dal1cers today, she said 
Our syllabus of modern and ballet enables students to " 

leal-n at a level which wil1 in fact prepare them for the 
requil-ements of the stage. The standal-ds we've established 
are not an invention - they exist intel-nationally and when 
training dancers, they are necessary." Mrs_ de Rothschild's 

-man's ap ~ viewpoint, as well as ref1ecting Jeannette Or 
-pl-oach to dance, comes from knowing the exact neces 

sities for building not only individual dance careers, but 
panies for she has years of experience supporting מalso cOI 

-the Martl1a Graham Company in An1erica and later found 
ing both the Batsheva and Bat-Dor dance companies in 

_ ISI-acl 
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THE RUSSIAN BALLERIN.A AND THE YEMENITES 

How is it that a Russian ballet dancer turns to the desert for 
insipiration and creates dances that capture the imagination 
of Parisian art patrons? The secret might lie in the person
alities from the desert life she met. One of them, Rachel 
Nadav, the Yemenite star of Rina Nikova's "Yemenite 
Ballet" in the 1930's related something of her own life and 
Nikova's--the Moscow ballet dancer who came to Palestine 

in 1925--in a recent interview. 

"-

"1 was born in the desert on the way from Yemen. My 
family reached Palestine and settled first in Hadera. 1 re
member going from there on camelback to Tel-Aviv and 
also walking behind my elders in the eucalyptus-woods col
lecting kindling and fruits. It seemed everything was always 
accompanied by song. 1 simply absorbed the traditional 
Yemenite melodies (and also many dances) that 1 heard or 
saw again and again at weddings, celebrations and in the 

synagogue. " 

In fact, it was these traditional melodies that stirred 
Nikova's creative spirit. Surprisingly, her first encounter 
with this enchanting source took place in Poland at a per
formance of the Yemenite singer, Bracha Tzfira. Later, 
when Nikova decided to create dances about Biblical 
stories and personalities she turned to Yemenites. "She felt 
Yemenite dancers were the only ones who could truly ex
press the Bible. 1 remember in 1933 she auditioned 30 girls 
and chose seven. She did train us in ballet but mainly we 
rehearsed her dances arrived at through dance improvisa
tion. During the day 1 worked in a factory, because we 
never received a salary for our dancing. Sometimes 1 think 
it was our idealism that supported us for so many years. 
Nikova knew how to draw from us--although she was Euro
pean, she had a talent for using movement and music from 
our Yemenite background." 

Udi Shankar, the famous Indian dancer, visited Erez-Israel 
and inspired Nikova's dancers. Also helpful were poets, 
including Shaul Tchernichovsky and painters who often 
came to Nikova's studio. In addition to performances 
throughout Palestine, in 1935 the company travelled to 
Beirut and performed at the University and the French 

by Judith Brin Ingber 

Embassy there. The most extensive compan~ tour began 
in 1937 financed by the Baron Maurice de Rothschild. 

"1 remember dancing in his castle near Paris," said Nadav. 
"He turned over to us one of his elegant homes on the, estate 
as a rehearsal hall and every evening he would arrange 
private performances in the big hall for different groups of 
his friends. The baron would take us to see the Paris Opera 
from his box; in fact, we learned so much from our travels 
to Switzerland, Norway, Sweden, Belgium, Holland, 
England (where we stayed 6 months) and the Baltic states. 
1 think we were in Estonia when we celebrated Passover. 
The snow was everywhere but unbelievably someone from 
the Jewish community secured us a very special present--a 
few oranges carefully wrapped in tissue. How that made us 
miss Palestine and the fragrant orange groves! 1 also re
member being surprised in Riga for the Jews there spoke a 
beatiful Hebrew. By 1939 our performances were cut 
short. We were given gas masks, and instead of going to 
America, we came back home because of the war." 

By then, the exotic, imaginative outlook of Nikova's 
dance was received differently in Palestine. Nikova con
tinued her company work but began to concentrate more 
and more on teaching. 

Nadav left her to perform independently and then began 
working in kibbutzim. She was the first to teach basic 
Yemenite steps to Israeli folkdancers and one of the first 
to create dances of Yemenite origin. They became popular 
in the new Israeli folk dance movement, "Uri Tzafon" be
ing probably the best loved. Today, song and dance of the 
Jewish communities, like the Yemenite, have an honored 
place and are sought after by museums and universities who 
tape, film, catalogue and research them. The authentic folk 
material forms programs for many Israeli performing groups 
and still is inspiration for innumerable artists and chore
ographers, especially the reknowned Sara Levi-Tanai. Cer
tainly it is a curio that the first to grasp the excitement and 
meaning of such syncopated, special movements and to 
bring to Mid-Eastern and European audiences was a ballet 
dancer from Moscow. • 

19 



Many other interesting topics still remain unmentioned, 
particularly the matter of dance training and the social 
position of the dancer. 1 want to present three brief ex
cerpts from interviews on the subject of the social position 
of the dancer. It was said to me that "A man has brains 
until he gets ~p to dance "(A Yemenite proverb). 

S.G., age 42: The dancer was not one of the most honored 
men in the community. People didn't want to 
dance; they were forced to get up and dance. It 
wasn't proper to get up to dance without an invita
tion. Someone had to come over to you, to pull 
you off the floor where you were sitting on your 

rug. They got up to dance to one song, then sat 
down. I can't speak about other places, but in our 
district, most of the men didn't really know how to 

dance. 

.On the other hand, S.G. continues: 
At a wedding, three types of people were essential: 

the Rabbi, the singers, and the dancers. Without the 
dancers you couldn't have.any wedding celebration; 

they gladdened the heart of the groom. 

The question wliich remains is what in traditional Yemenite 
Jewish values made the dancer less high1y regarded socially, 
though paradoxically, absolutely mandatory at any celebra
tion. An answer to the first part of the question is found 
in S.G.'s comments: 
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For the Jew, the re!ipected man is a man of Torah, 
of Knowledge. When a singer sang a song, he didn't 
just sing it any old way; he sang it in a special way 

because the song itself is filled with Torah and 
Knowledge. On the other hand, what does the 
dancer do? He doesn't say anything; he doesn't 

even have to open his mouth. There is no beauty, 
no value in that. 

This ambivalent situation of the artist being socially degrad
ed yet completely indespensible to society appears in many 
cultures, the Western included. 

In summary, this article has presented a partial picture of 
the development of the Jewish men's dance from a group of 
villages in the San'a region of,Yemen. 1 have i11ustrated an 
emerging relationship between the development of the 
dance and the relaxation of the tensions in Arab-Jewish 
relations. Over the last 100 years, the tempo of the dance 
steadi1y increased, and the repertoire expanded, taking in 
steps that fit the traditional form. This idea of looking at 
the Yemenite dance as a process, opposed to the static 
approach seeing it as the "most ancient form of Jewish 
dance" also sheds light on the present continuing develop
ment of the Yemenite dance in Israel. It is often danced 
by Israe1i youth of Yemenite background at a very fast 
tempo, using many steps from current "rock" dancing 
which are incorporated into the traditional framework. 
Far from being a disruption, this can now be seen as a 
continuation of the development of the dance. As a 
culture changes, the variations and differences can be 
expected to manifest themselves in various expr~ssions. 

In the case of the Yemenite Jews, my preliminary field 
work observations indeed demonstrate the visible, 
changing nature oftheir dance. • 



Yemenite culture, a boy of eight had already assumed full 
grown responsibilities in regard to supporting himself. 
Generally, by 13 he was already married. 

Y.M.: (the younger): Until I was eight years old, I never 

once saw a fast dance. I only saw the old men danc
ing. At that time, my friends and I started to im
prove on what already existed. We started singing 

and drumming faster. When we started drumming 
faster, the dance also changed. When we arrived in 

Israel we were very happy, and here the dance be
came even faster than it ever was in Yemen. The 

old men, like my father, used to dance the same 
dance all the time. The men a little younger started 
to dance a little faster, and we, being even younger, 

danced even faster. Why did the old men dance 
slowly? It wasn't just because they were old, 
because the middle-aged men often danced liked 
that too. I myself did not develqp all this,but it 
was the young people of my generation. No one 
person did it; it came out of itself and developed 
in its own way. Each person added a little. 

Further verification comes from M.K., age 47: 
M.K.: In that period, everybody danced like that, not just 

the old men. They all danced more slowly, as if it 
was forbidden to dance faster, as if you would for
get your Creator if you started to dance fast. Even 
the young people in those days didn't fool around 

the way we did. 

This selection of quotations briefly i11ustrates a chronolo
gical development in the Jewish men's dance in the central 
area of Yemen from a quiet, slow, small repertoire to a 
louder, faster, larger repertoire . Each succeeding year 
brought additional movements based on adaptions of move
ments picked up during mutual visits to other towns. 

It begins to emerge that in the years before Aliyah (the 
coming to Israel) these Jews also began to incorporate and 
adapt Arab dance steps into their repertoire. 

Anthropologica11y speaking, eva1uating the following com
ments necessitates cautious consideration. Nevertheless, 
in the memories of my informants there is no lack of re
collection about Arab-Jewish relations: 

M.K.: Where we lived, we lived like family with the Arabs; 
we ate together, visited each other, worked for 
each other. 

D.S.: Jews were invited and went to Arab weddings. 
There were also a few Jews who danced with the 

Arabs at these celebrations. 
M.K.: I always loved the sound of the mizmar, and when. 

there was an Arab wedding I always went, even 
though I had to sneak out so that my father 
wouldn't know.. . Finally after waiting for the right 
moment, I left the house; I climbed out through 
the window and down the wall. Usually it took 20 

minutes to get to the Arab village, but I arrived 
within a few minutes. I don't remember how--I pro
bably ran the whole way. I arrived there, and every

one greeted me; they all knew me. My family was 
the richest in the area, and all the Arabs knew my 

father. When the Sheikh saw me, he said:Welcome! 
Take my sabre and dance to the mizmar.' I started 

dancing and I danced all night ... 

D.S. When they returned home they didn't forget what 
they had just done or seen. They used the melodies 
and the dances of the Arabs, though in general no 
one used the mizmar. We used the same melodies, 
the same drumming, and the dance. Only instead of 
the mizmar we sang from the diwan (the traditional 
Yemenite book of songs) . 

One of the dances which the Jews took directly from the 
Arabs and changed in the process is the da'asa. The gener
ation of the older moshavniks do not know this dance; it 
was the younger generation which began to use it as its 
own. Its popularity increased upon arrival in Israel, where 
the women started dancing it in its adapted form (what has 
happened to the "Yemenite dance" here in Israel merits a 
full article in itself). 

On the subject of Arab influence, suffice it to say that in 
the 30 years before Aliyah, when the conditions of life for 
these Jews greatly improved, the degree of direct influence 
or borrowing from the Arab dance tradition of Yemen in
creased proportionately. It is interesting to note that 
certain sources even suggest that the Arabs also borrowed 
from the Jews . 
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use tin cans. The only accompaniment to song was with 
the hands. My generation couldn't dance to the older 
tempo because it was too slow. We couldn't dance to just 
clapping and we began to use tin cans." 1 would suggest 
that a causal relationship existed between the fanatical reli
gious Arab rule against any kind of frivolity (and musical 
instruments) and the slow Jewish dance of the early period. 
As the laws relaxed, the tastes of the dancers changed. 
The tempo got faster and new rhythms developed and be
gan to play a more important role . 

From my research 1 found that each successive generation 
made an addition in some way. The dance grew as it bor
rowed elements from both Arab and Jewish neighbors . 
This is indicated in the following interview: 

S.S.: In your generation, what did you use to accompany 
singing? 

Y.Z.: (age 56) We used the tin can or the tab'l (an Arabic 
double skinned drum). The generation before us 
only used the tin can; they didn't have the tab'l: 

S.S.: If they didn't have the tab'l, how did it come about 
that your generation did ? 
The Arabs used to use the tab'l and the mizmar. 
The Jews sawthat this was good, and we began to 
use the drum ourselves, though we didn't use the 
mizmar. When we started using the drum, the 
tempo began to get faster. Before this time (ofthe 
Imam) each region was separate; nobody knew 
about anybody outside their small area. The dance 
was something only the people of each region knew. 

Y.Z.: 

Then the Jews started to be able to go around to 
different towns, to different regions to visit; that 
was in the time of the Imam. They used to visit 
other people and in this way they developed the 
dance by taking what they saw from Jews in neigh
boring towns and regions. 

To pursue this theme of increasing tempo, more informa
tion came to light in the following interview section with 
Y M ., age 43, son of Y M. senior. When the younger Y.M. 
left Yemen he was 16 years old. One might ask ifthis is a 
re1iable source for he was a boy when he lived in Yemen. 
However, it must be understood that in the context of 

occasional drum considering the ban on musical instru
ments and phonographs ofthe fanatical Shi'a sect." 

General Arab-Jewish relations during the period before the 
e pןTurkish occupation of San'a in 1872 was described to 

by D.S., one of the moshav elders born in 1901 . His father 
and his father's father told him, "there was not a Jew who 
had good relations with an Arab. Everything was under the 

control of the government." He philosophizes that this was 
, the result of the "unworthiness of the Jews--the Holy One 

blessed be He, always loved Israel, but when the people 
-were no longer worthy, He destroyed the Temple and scat 

tered His people into the four winds. The Arabs know that 
he loved Israel even after He scattered them, but they also 
knew that if the Jew had his head, he would be in his own 

". land 

"Before my generation," he continued, "many things were 
forbidden to the Jew-- for instance, he wasn't allowed to 
ride an ass in the normal way with one leg on either side, he 
had to ride side-saddle. My generation, however, wasn't ac
quainted with this at all. In all my years (and I'm 74) I 

never met such a thing." 

Pertaining to celebrations, he explains, "Before my genera
tion, Jews had to request permission from the sheikh and 
tell him when and where they would like the celebration 
to be. He would decide and even if he gave permission 
there was a provision there could be no noise. As a result, 
the Jews weren't able to use the tin can to sing with and 
they never danced to drums, only hand clapping." 

Historians verify that this period was one of political 
instability and persecution for the Jews . "Then," says D.S., 
"they began to modernize the world a little, the Turks, and 
afterwards the Arabs, too. Of course this was on condition 
that a man would be a properhuman being, with the right 

• manners, and never enter where there were women. The 
Imam (the political-religious leader of all Yemen, parti
cularly Imam Yahya who came to power in 1904) - gave us 

more freedoms and many things changed. Arabs started 
quietly to visit Jews and Jews visited Arabs. Jews started to 
make noise with their drums at celebrations." 

Y.M., 72 years old, says, "At first it was forbidden even to 
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A MAN HAS BRAINS UNTIL HE GETS " 
" DANCE סUP T 

b y Shalom Staub 
~ (A Yemenite Proverb) 

N YEMENITE DANCE סRT סRK REP סPRELIMINARY FIELDW 

notation) and field work research (interviews, on location
residence, recordings and photography) is necessary. Thus 
1 artJ. open, too, to the implications of the related outside 
effects on my dance sources. One has to take into consider
ation the fact that my material is separated from its source 
by at least 26 years, thousands of mi1es and radical changes 
in life style. . 
One of the crucial issues 1 uncovered was the influence of 
Arab-Jewish relations on Yemenite-Jewish dance styles. 
1 think that before the dramatic airlift of the entire Jewish 
comrnunity to Israel, "The Magic Carpet ,"~in 1949, there 
was a direct and positive correlation between the develop
ment of Jewish dance and the relaxation in the formerly 

tense relations of the Jews and their Arab neighbors. Not 
only did this relaxation cause a change in the dance, but 
also in the musical accompaniment to the dance. Originally 
the Arabs of the Shi'a sect ruled against using musical 
instruments of any kind by Arab and Jew alike, severely 
punishing "any perpertrators." When a Yemenite Jew says 
"we didn't use any instrumeiJ.ts 1n rememberance of the 
terribledestruction of the Temple" (only hand-clapping 
was allowed) 1 think this is a re-enforcement of some of his 
basic Jewish beliefs: "that through God's will the Temple 
was destroyed, the nation scattered and in the fullness of 
time the Messiah wi1l bring all Jews back to their home
land." 

When 1 pursued this topic of "no musical accompaniment" 
with the elders of the moshav in subsequent interviews they 
mentio'ned that "socio-historical conditions" forced them 
to be without instruments. This is in line with the recent 
fmdings of Spector: "It is no wonder that Yemenite Jews, 
one of the lowest castes in Yemen, did not play musical 
instruments except for empty tin cans, copper trays and an 
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Many fantasies, stories and unscholarly opinions surround 
the life of the seemingly exotic Yemenite Jew, particularly 
that his distinct and pure life in the sourthern tip of Saudi 
Arabia since the destrus;tion of the Temple produced a 
dance that is one of the oldest and most Jewish in form. 
However, 1 would like to present a different view based on 
some of my findings during the first five months of on
going fieldwork done whi1e living in the Israeli-Yemenite 
farming comrnunity of Moshav Midrach Oz. 1 have con
ducted extensive interviewing and study of the moshav's 
Yemenite dance within the framework of anthropological 
work for my university degree, concentrating first on the 
Jewish men's dance that was found in small settlements 
South East of San'a, Yemen's capital. My sources, the 
majority of men in the 80 families now living in the 
moshav, came from this area--all within five to eight hours 
walking distance of San'a. The minority of the men 
coming from other sectors of the central region corrobo
rate many of my fmdings and also add information about 
the varying conditions of this region. 

Outside the San'a region the differences amongst the Jews 
are vast. In fact, there are differences amongst the Yemen
ite Jews not only regarding dance. Certainly life styles 
differ between the San'a region of Central Yemen, the 
Haidan in the north and the Haban in the Southeast. 
Notable work documenting something of the Yemenite 
dance--its generalities and specifics--has been done in recent 
years by the Movement Notation Society of Israel. Re
search on Yemenite dance has also been start,ed by the 
Israel Ethnic Dance Comrnittee in conjunction with the 
Hebrew University F01klore Department. 

None of this previous research has been conducted within 
an anthropological framework. Accordingly, a combina
tion of both formal tools of movement analysis (fI1ms and 



the credentials to open a ?ranch of the Academy in Israel. 

Developing teachers is · terribly important in the overall " 
development of ballet," said Perry. "We hope to expand 
our scope to include more and more teachers , especially 
outside the Tel-Aviv and Haifa areas. In Ju.ne, 1976 we 

y the English כlexpect to run a week-long course offered 
. interested dapce teachers זexaminer fO 

"Our good fortune," concludes Rena Perry, "is that now 
there are places where dancers may study properly, as well 
as perform without having to travel abroad and thus we can 
be sure of building on .the vast Isr~li talent that exists." 

Certainly the Israeli dance scene today is supported, well 
loved and not relegated to any one style. It is many 
faceted, ballet taking an honored place jn dancers' educa
tion and performance. Indeed, the hopes and the tenacity 
of Mia Arbatova and all the other pioneers have realized 
this broad change in the dance of Israel. • 

Valentina Archipova-Grossman in Haifa. "However, today 
there exists an organization of 30 teachers involved with 
teaching to meet the high international standards set by the 
Royal Academy ' of Dance (R.A.D.) system developed in 
England . As an Israeli, 1 feel 1 can say that the R.A.D. 
system is a very fitting framework for Israe1i children who 
at first seem to have no patience for learning. The R.A.D. 
system bui1ds their physical strength, their discipline and 
confidence and they can feel that they are progressing each 
year .through the specific graded dance material. Last year 
some 750 students participated in the exams adjudicated by 
an examiner sent from England." 

This approach to ballet education began when Jeannette 
Ordman, today director of the Bat- Dor Dance Company 
and school, together with Yvonne Nurunsky, gave the first 

. 1965 course in the R.A.D. system to 16 teachers in 
Grossman studied the material and ~ pova ו..i Valentina Arcl 

-taught it to others including Rena Perry. By 1967 an ex 
nts and ~~~ aminer was invited from England to evaluate s! . 

the following year the Israeli teachers' group was granted 
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Mia continued teaching and by the 1960's her students in
cluded Rina Schenfeld (one of Batsheva's leading stars 
today), Nira Paaz (rehersal director of the Israel Classical 
Ballet today), Ophra Ben-Zvi, Leah Levine (Mrs. Donald 
MacKayle), Igal Berdichevsky (ofBat Dor Dance Company) 
and his wife Miriam Paskalski. 

Indeed the opportunities for Israeli dancers to perform 
began to change . The initiative ofNaomi Aleskovski, Rena 
Gluck and Rina Shaham resulted in their group "Stage for 
Dancers". Anna Sokolow founded "The Lyric Theatre" 
and then the Baroness Batsheva de Rothschild began the 
Batsheva Dance Company. However , none of these groups 
were based in ballet technique. 

The work of starting an actual Israeli ballet company re
mained to be done. "Hillel Markman came from Archi
pova's studio in Haifa, studied with me and then asked for 
suggestions about study abroad. 1 sent him to Rambert 
where many of my students had gone ," said Arbatova. 
He and his wife Berta Yampolski (also trained by Archi
pova) were abroad for several years and danced in the Ballet 
Russe de Monte Carlo . After they returned they opened a 
studio and in 1967 started a company. 

-Directed by the Markmans, the Israel Classical Ballet Com 
n the Council for the נpany was founded with some help fro 

-Arts , the America Israel Cultural Foundation and otl1er in 
-stitutions. The company of some 20 dancers , with a reper 

toire including Balanchine, Blaska, Dolin and Cl1arrat, tours 
, extensively in Israel. When the Panovs perform in Israel 

. they appear with the Israel Classical Ballet Co 

· Not only has the opportunity to see ballet in Israel increas 
. 1 a development i11 ballet education נed, but there has bee 

d upon in the large dance ~ International standards are insist 
studios (Especially the Bat Dor Dance School in Tel Aviv 

e ןand Lia Schubert's Dance Center in Haifa) as well as tl 
 Rubin Academy of Music's Dance Depart1nent in Jerusalenו

 ) which offers the only Israeli degree in dance educati01ו(.
The change in ballet education is verified by Rena Pel°ry of 
the non-profit Royal Academy of Dance Organization of 

. London 

e early ןen she studied ballet in tl ןPerry explained tl1at wl 
50's , the teachers were Mia Arbatova in Tel Aviv and ' 
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Perry. Other guests to Arbatova's studio included Les 
/ 

Ballets Jean Babilee, Spanish groups and Jerome Robbins. 
On his first visit he came to investigate dance in Israel on 
behalf of the Norman Fund (later the America Israel 
Cultural Foundation) in 1951. 

"We performed for Robbins in my studio and he agreed to 
teach my dancers. He came several times to Israel and 1 re
member one meeting in particular where he addressed a 
large audience of dancers at Habimah. He said that every
one should learn ballet; it was the base for dancers of to
day. His feeling was that the choreographer makes changes 
in style and intent of the movement, not the dancer, whose 
training should be firrn1y based in ballet to enable him to 
meet the stylistic decisions of the choreographer. Robbins 
became extremely impressed by Inbal Dance Theatre and 
softened his original statement about ballet. He agreed that 
all kinds of styles could be taught to students. Once again 
1 felt the development of ballet in Israel didn 't get strength
ened as it should." 

A new Israeli opera opened under the direction of Edith de 
Philippe. Mia became the "director of ballet" and trained 
and choreographed some 50 dancers including Yona Levy, 
Aliza Sadeh, Dalia Koshit and Meir A vraham. Occasional 
ballet evenings of Mia's works were presented, including her 
"Little Match Girl." '·1 think my end came when the ballet 
parts of the opera became too successful. Ironically the 
critics' praise caused difficulties with the administration. 
One day 1 came to work as usual and the doorman simply 
would not allow me in. 1 had been locked out of my posi
tion." 

International competitions in Europe "saved my morale," 
said Mia. "1 was asked to judge in Vienna when Nureyev 
won a gold medal and Vasiliev performed." There she also 
entered her student Yona Levy, who won a silver medal
lion. "1 remember afterwards at a press conference one of 
the important Bolshoi teachers said that he had seen some
thing wonderful , the young ballet dancer from Israel and he 
had no idea that there was any ballet there at all . Alas, 
back in Israel there was, in fact, no real framework for a 
talented ballet dancer. 1 also visited my old teacher, Pre
obrajenska, in Paris and was reminded of the position ballet 
enjoyed outside Israel." 



Asuccession ofMia's studios included one in a wedding hall, 
a little more satisfactory th~ .1 the laundry. Then there was 
a particularly nice studio in a basement. "When the first 
rainy season came 1 realized the studio was probably f1ood
ing and frantically rushed over just in time to watch a 
valiant rescue operation. The kindlyYemenite grocer next 
door had organized a few ,neighborhood boys to help him 
haul the old rickety piano from the rising waters. Even
tuallY,1 was able to build two studios (with the remarkable 
feature of wooden f1oors) on the ground f100r of a newly 
constructed rnid-Tel Aviv apartment house. 

Still before the founding of the state in 1948 the Hagana " 
-found out about my studio and some of the boys ap 

proached me about my willingness to store their illegal 
ms for them. 1 was concerned that the little girls would זa 

innocently reveal the cache of the underground defense 
group, but 1 wanted to help. Finally 1 agreed that the 
Hagana could come if each young man would literally 
sit on the guns until after 1 fmished teaching and all the / 

, students had left. Afterwards 1 would hear the men say 
.' OK Hevra (group), let's begin with plies and releves ' 

Of all people, our own soldiers had learned all kinds of 
". ballet steps and even en.ioyed watching 

Mia became involved in the Hagana herself and the 
"directoress" in fact did take up cooking -- in the Hagana 
kitchen for soldiers. She also participated in a political 
cabaret with her second husband, singer Yosef Goland, 
Michael Gur and his wife Miriam Bernstein-Cohen. 
"1 had grown up with the idea that ballet was theatre." 
Indeed, she realized this outlook by occasional choreog
raphy for Tel-Aviv theatre productions at Habimah and 
the Cameri. 

Because Mia had been without a proper studio for so long, 
she decided hers would be open to everyone. Mia Pick, a 
dancer from Germany, joined her as a teacher and who
ever came from abroad used her studio for rehearsals and 
whenever possible, taught Arbatova's students. Anton 
Dolin and the Festival Ballet were frequent visitors. "He 
was wonderful to us -- Dolin decided to initiate scholar
ships for an Israeli dancer to study and work in England 
with his company. Reuven Voremberg, now in Holland, 
was a receipient, and also chosen were Yona Levy and Rena 

had very different, radically opposed ideas about dance. 
She seemed to base everything on improvisation. As a 
performer, Gertrud had a fantastic physical ability to do 
all that she wanted, but her lessons were without the · 
basis of technique as 1 knew it from ballet. Ocassionally 
1 did teach for her or watch her teach, as well as do work 
for the Ornsteins, but it seemed to me that 1 was like a 
little f1y trying to push against the enormous elephant 
of modern dance. It was so established in Israel and 
there just was no understanding of ballet." 

In London Mia had seen ads for the Nikova Biblical 
Ballet Company, so she also was curious to meet Nikova. 
However, "1 saw that ballet was a kind of side issue with
in Nikova's own folkloric original approach to dance. 
So, 1 began on my own." Sometimes she choreographed 
at the Opera, where she became first dancer and teacher. 
"When boys were needed 1 commandeered young sports
men from the Maccabi club and gave them a cursory 
training course. All the while, 1 tried to propagandize for 
ballet for 1 knew people looked on ballet as a kind of 

. horrible four-legged creature. To try to change this at
titude 1 decided to open my own studio. 1 rented a room 
in a laundry and my first students came -- mostly my own 
relatives and girls from the Opera. Not one book on 
ballet was to be found in Israel, no films, no guest dancers. 
There was nothing to help me support my work to 
develop the art of ballet." 

Mia gave free demonstrations and little concerts through
o~t the country and by the 1940's she had two perforrning 
groups, one for children and one for adults. But this 
activitywas stm-misunderstood. For example, "1 remember 

a critique in one of the newspapers: 'It would have been 
better if the directoress, had been taught to cook soup.' 
Even more incomprehensible to me was the disdainful at
titude 1 heard so often, '1 can1t stand ballet and 1 would 
never go see it! ' because as a dancer 1 had always gone to 
see all kinds of dance styles. 

"Gradually the feelings, at least against me as a person, 
changed. 1 know my hats, colorful skirts and nai1 polish 
were considered somehow indecent compared to the usual 
khaki shorts, blouses and long braids of the day." 
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BALLET FINALL Y MOVES FRONT 

Bal1et in Israel seems to have received widespread publicity 
only with the recent arrival of the Russian stars, Galina and 
Valery Panov. In fact, the story ofballet here is even older 
ihan the 25 years of Israel itself--and reflects something of 
the determination and unique elements of this little rniddle
eastern country. Mia Arbatova, today one of the most 
venerated of Israel's ba11et teachers, told her view of this 
"history" in a series of recent interviews. 

"The history of dance in Israel seems to me to have been 
against ballet. The first to work with movement here was 
Margalit Ornstein who had studied with Wigman and her 
"wonder children" performers, the twins Yehudith and 
Shoshana who did a kind of gymnastic-free· style dance. 
There were movement classes at the "Ohel Theatre" and 
some private studios. When Golinkin, a singer from Russia 
arrived, there was a change in the style of dance and per
formance for he started the first Palestine Opera (This was 
during the British mandate before Israel was independent). 

"Rina Nikova, a ballet dancer from Moscow, joined his 
opera, perforrning and choreographing. When this first 
opera closed, Nikova started working with Yemenite girls. 
1 know she fel1 in love with the whole atmosphere of the 
Orient that she found here: the sands, colors and diverse 
communities of peoples. She began creating a kind of 
imaginative folklore dance with her Yemenite pupils. 
She did train her troupe in bal1et, however, they never 
performed in this style. 

"In 1934," Arbatova continues, "1 came from Riga with 
my husband on a dance tour. Ballet was certainly not 
loved here -- it was very, very low down on the list of 
dance entertainment. The dancer everyone spoke about 
and wanted to see was Gertrud Kraus, the famous 
Viennese performer. After 1 settled in Israel this lack of 
understanding or love of bal1et was the situation 1 had to 
face for years. Even fel10w dance teachers seemed to have 
little regard for the long process of training a ba11et dancer." 

Judith Brin Ingber 

Arbatova's involvement in ba11et started comparatively late 
for a dancer. After the Russian Revolution, she and her 
farnily moved to Riga and she started to dance in the opera 
at the age of 15. "This was hardly considered proper acti
vity for a Jewish girl from a religious farnily and my aunts 
and uncles refused to talk to me. In the opera 1 discovered 
an anti-semitic atmosphere; there was only one other Jew, 
Simon Simenov, who later worked with Sol Hurok in the 
U.S. But my teachers and perforrning experience were so 
important to me that 1 tried not to pay attention to my 
relatives or the anti-sernites. 1 studied with the famous 01ga 
Preobrajenska, Alexandra Fedorova Fokine and danced in 
ballets staged by Michel Fokine himself." 

Arbatova's first look at Palestine occurred during her dance 
tour in 1934, but despite her Zionist feelings, she returned 
to Riga. She had an invitation to dance in Monte Carl0 
with Massine's Bal1et Russe along with her husband. "1 
went as far as London, but circumstances intervened. 
Chamberlain flew to Germany with his umbrella and every
one talked ofwar. Somehow a tourist visa was arranged for 
me and 1 stayed a while in London, thinking however 
about ~oing to Israel. By then 1 knew that Gertrud was 
living there and also Sonja Gaskel1 (known today for her 
important work in Hol1and founding the National Nether
land Ba11et) who 1 understand had a studio in Tel-Avivr" 

Instead, she reached New York where she worked with 
Michael Mordkin, one of Pavlova's partners. "For a livli
hood 1 worked as a dancer on Broadway. Then 1 decided 
1 would go to Israel. 1 managed to get a tourist visa in 
1938, simply arrived and stayed." 

Mia introduced herself to the dancers then in Tel-Aviv. 
"1 went to Gertrud Kraus and was overjoyed when she 
agreed to rent me her Frug St. studio in the afternoon 
hours (even though this was the hot siesta time) so 1 could 
work out every day. She was sensitive to my needs and 1 
have always valued her as an artist, although we basically 
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company isn' t it time to try some such cross-pollination 
between the arts? 

Why not commission scenarios by poets, painters and 
writers to be presented to the choreographers of the new 
company-offshoot? The time-honoured way of giving 
choreographers studio-time, dancers and a budget, and 
letting them create to their heart's content will, at best, 
produce more variations on worn themes in Graham
technique. One has to demand the "impossible" to stimu
late thought. Such a challenge does not guarantee success, 
but at least it seems worth trying. • 

(Ftrst published in "Masa") 

with challenges by writing libretti for them which set novel 
demands. These scenarios made the choreographers 
abondon the well-beloved traditions of classical ballet and 
create new artistic means. 

Merce Cunningham's revolutionary work is unthinkable 
without his collaboration with J ohn Cage the musician 
and Rauschenberg the artist. 

In Israel we may observe the interesting results of the 
joined efforts of musicians Yossi Mar-Chaim and the dancer 
and choreographer Rachel Kafri. 

With the creation of the experimental "Bat-Sheva 2" 

------------------_.--- ----------------------
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This 'hand-me-down' artistic 1anguage bedevi1s choreog
raphy not on1y in Israe1. For instance, Robert Cohan, who 
was one of Graham's 1eading dancers and now directs the 
London Contemporary Dance Center (and has repeated1y 
worked with Israe1i companies), deve10ped a sty1e of his 
own, without abandoning the basic Graham-1anguage by 
concentrating more and more on the stage-craft of his 
productions. Sets and 1ighting take precedence over 
movement pure and simp1e . The dancer becomes an object 
for the designer. This does not mean that Cohan's works 
are not impressive and theatrical1y moving, as, for examp1e 
is c1ear1y shown in his dance "Cel1". Eut <;ou1d trus piece 
exist apart from the set, strobe-1ight, flying bricks bom
barding the naked hero? There is hard1y anything new in 
the idea of this work. After all, men's is01ation and ex
posure to vi01ence in modern society has, it seems, been 
treated before. 

It is a pity that the important experiments going on 
(main1y in America) in which choreographers try to ex
p10re new ground and to shed the confining mant1e of 
what is cal1ed 'modern dance' are near1y unknown here. 

Because of 1ack of space a11 we can do here is to 1ist some 
ofthese recent trends in Post-Modern Dance. 

"New Realism" seems an apt term for those who create 
dances on the basis of every-day movements 1ike sitting 
and getting-up, walking and just standing sti11. The move
ment can be executed by anybody, no technical pro
ficiency being required. These works are often performed 
in non-theatrica1 situations., in pub1ic parks, museums and 
on the streets. This demands a comp1ete re-thinking of 
esthetic values and dance-theory. 

In New Rea1ism and Minima1ism one can see the influ
ence of deve10pments in scu1pture and painting preva1ent 
today. 

Minima1ism concentrates our attention on minute changes, 
unspectacu1ar movement, gradua1 deve10pment and change, 
and is therefore diametrical1y opposed to the dramatic me
thod of emphasis, 1arger-than-1ife gesture and near hyster
ica1 hyper-tension dominant in conventiona1 modern da.lce. 

A good examp1e of how 1ess can be more is Rudi Perez's 
"Countdown", performed in Te1-Aviv by Ze'eva Cohen, 
in which seeming1y nothing happens. A ~oman is sitting 
on a sto01, smoking. She h~rd1y ever gets up during the 
performance. Sti11 this is one of the most moving pieces 
1 have seen in a 10ng time . It is despair crysta1ized, the 
quintessence of waiting in vain. In Perez's work the 
technica1 e1ement is, though concealed, important, and his 
estethic values are 'conservative'. 

A1eatory works, uti1izing the e1ement of chance create new 
patterns in each performance using set movement-phrases 
as building-stones. Here spontaniety serves to abo1ish the 
fee1ing of reproduction, inherent in stage presentation. 
Merce Cuuningham's works, unfortunate1y not yet shown 
in Israe1, be10ng to this categqry, so do Gus S010mons' 
dances, in which each participant receives a set of cards 
dictating the sequence of phrases to be danced, arranged by 
random choice. 

Some choreographers are 100king for ways to inv01ve the 
spectator in participating active1y in the dance. Others 
abondoned the search for variety and concentl·ate on end-
1ess repetition of one movement(Laura Dean)which creates 
a hypnotic trance wel1-known in primitive dance ("The 
Whir1ing Dervishes"). Andy De Groat, who works with 
Robert Wi1son, creates dances based on one movement -
wh01e turns of the body at diverse speeds - sometimes using 
pieces of n1ateria1 to create strange shapes in space. The 
"Mu1ti-Gravitationa1" dance company harnesses the dan
cers to make them ab1e to move upon wa11s and 1iteral1y 
fly in space. 

This 1ist is far from comp1ete. It is just an indication of 
directions in which choreographers experiment. A1as, none 
of this has influenced Israe1i choreography. 

What can be done about this dep10rab1e state of things ? 
Two examp1es may, perhaps, supp1y some ideas. 

Diaghi1ev, the great impressario who vita1ized bal1et, did 
not himse1f create even one single dance. But he brought 
together writers, painters and musicians (Cocteau, Benois, 
Picasso, Bakst, Stravinsky, to name but a few) with cho
reographers. These artists presented the ba11et-creators 
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FACING BACKWARDS 
By Giora Manor 

mainly with persons much older than herself. Has nearly 
no relations with people of her own age-group or younger. 
Has only a vague idea about and little interest in what her 
col1eagues do or think. 

As the above report shows, Israeli Choreography faces-with 
a few exceptions- towards the past. Most new works by 
Israe1i choreographers are cleverly constructed, brilliantly 
executed, but lack the vital element of exploration and 
courage, and do not carry meaningful ideas relevant today. 
Choreographers induge in academic exercises, rearranging 
ideas - spatial and philosophical - which were new and re
volutionary 20 years ago. Movement -language created by 
Martha Graham to express symbolic drama is rehashed and 
the blood-red meat of her masterpieces minced and served 
as meat-balls. 

Surprisingly, frequent visits by foreign choreographers 
and dance-companies in this country have not changed 
the situation. Probably because most of these belong 
themselves to the generation which was in it's prime a 
few decades ago. 

Technical improvement, most important in itself, takes 
precedence over creativity in Israeli dance-education. 
This leads to sterile so-called 'experiments', discovering 
nothing. 

As an example, let us . consider the Kibbutz Dance 
Company. This ensemble reached a good technical level, 
has a professional look and it's performances are wel1-
staged. Still, only when some relevant idea in the chore
ography coincides with Graham-language, as in Flora 
Cushman's "Cantata", their dancing becomes more than 
exercises in the arrangement of steps. 

(A diagnosis) 

Clinical Report about patient 1. C. 

Name: Israeli Choreography 

Pathological Symptoms:Chronical fatigue, general dis
function, anemia. 

Diagnosis: c1inical examin. - n.a.d. in motorical system, 
musculature well developed, physiological functions: 
n.a.d., complaint probably psychosomatic. Patient re
ferred to dept. of psych. for tests . 

Psychologist's Report: I conducted in-depth interview 
. with I.C., which revealed strong mother-figure fixation 
t ךotionally dependel ךךTll0Ugh in her 20 's, I.C. is still el 

on one M.G., who played dominant role in her childhood 
and education. A.T.A. Personality Test showed that 
there is hardly any connection between her emotional 
and intellectual concerns (if any) and her creative 

-activity. Because of this schizophrenic rift in her per 
sonality, her artistic output lacks content, does not 

-provide any outlet for her emotions, renders her utter 
ances devoid of relevancy. The frustration ensuing from 

, her predicament causes her to indulge in rationalizations 
. makes her over-anxious about technical problems 

She tends to over-emphasize superficial brilliance and has 
developed a paranoidal tendency towards management 
and administrative staff. Rorschach-test: Strong 
tendencies to shut oneself to all innovations, fear of 

. experimentation. blocks analytical reasoning. I.C 
found it very difficult to free-associate and tried to 
conceal her true emotions under much irrelevant 

. verbiage 

Social Worker's Report: Examined subject's social 
and economic situation, and came to the conclusion that 
her pecuniary means are adequate, though her salary does 
not allow for mucll luxuries. I.C. maintains contacts 
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Dancing Examinations, for example. Each one of these 
becomes a 'dance salesman' to his doting relatives and 
friends. 

In 1969 a 'conflict' upset the Israe1i dance world when 
performances by two companies were scheduled for one 
evening. How could the meager dance audience he in two 
places at once? In 1975 Batsheva, Bat-Dor and the Panovs 
all appeared in separate Tel Aviv theatres on the same date, 
all dancing to full houses. 

This growth wil1 continue as long as people find something 
va1id in store for them, once they go into a concert hall. 
It is my opinion that the dance-art , as well as the audience, 
would benefit greatly if those on each side of the foot lights 
could fmd more ways to communicate with each other ! 
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culation examinations necessary for high school graduation. 
Newspaper columns about dance make an excellent source 
of facts and stimulation for the general reader. 

Whatever the impetus, certainly the Israeli dance pub1ic is 
, growing steadi1y. Every year there is more dance activity 

which in turn sparks more interest, which in turn creates 
more activity. You can read elsewhere in this pub1ication 
about the number and variety of dance performances that 

-were presented in Israel during 1975. Consider further in 
pan at Kibbutz Ga'aton, Lia שstitutions 1ike the Dance 

Schubert's Haifa school, the Bat Dor School, the Rubin 
Academy and dozens of other schools offering expanded 
curriculum in all phases of dance, studied by a growing 
number of pupils. Hundreds of Israeli children last year 
qua1ified in the British sponsored Royal Academy of 
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al concert wouldn't teach her enough and it would make 
each "dance lesson" too expensive ! 

There is much agreement, then, that education is a big 
factor in building audiences. It is too bad that producers 
often miss out on their easiest method - the simple prac
tice of providing helpful program notes. A woman who 
sat near me when the Israel Classical Ba11et presented the 
pas de deux from Bournonville's "Flower Festival" com
mented disappointedly that the dancers didn't leap and 
jump in the exciting way she once saw in another place. 
It would perhaps have satisfied her a little were she told 
that this Danish composition from 1858 represents a 
style that specialized in swift lightness and delicate line 
rather than spectacular feats of acrobatics. 

After Talley Beatty's "The Road of the Phoebe Snow" 
was given by Batsheva, my confused guest grasped the 
whole thing readily once 1 pointed out that the title re
ferred to the railroad-bed of a Chicago-New York express 
train, where the girl fell to her death after a hostile flare
up in 'her gang. Notes on this point would surely have 
avoided an unnecessary "1 didn't understand it". 

A good educationa1 technique is to bring performances out
side the usual circuit, thereby reaching potential new con
cert-goers. Under Hasia Levy's direction the "Jerusa1em 
Contemporary Dance Group" has been touring for many 
years in two special areas: army camps and schools. Her 
approach is to show the development of dance styles 
through history: primitive dance, Biblical episodes, Renais
sance court dances, ballet, modern, jazz, folk, etc. Always 
tailored to the age and circumstances of the particular 
group, examples are shown and explanations given. Young 
children are often invited on to the stage to take part in 
"creative experiments" and as for the soldiers, they are 
often stimulated to dance with the performers far into the 
night. 

Similarly, the Batsheva Dance Company is performing for 
schools in the framework of the "Ybuth Theatre", present
ing a program started last year which is being expanded this 
season to also include the Israel Classical Ba11et Co. There ' 
is a1so a plan afoot to make dance an elective in high 
schools, to be included in the list of subjects for the matri-

after the November 15 Batsheva concert which featured 
the premiere of ''The Green Table," a rather literal dance 
with a strong ironic comment on war and diplomacy and 
many scenes of vivid theatrical action. The program also 
contained two abstract dance pieces of 1975. 

* A doctor (originally from Poland) said he enjoyed 
"The Green Table" best. It was so clearly, beautifully 
arranged with its varied characters and dramatic tableaux 
and sharp message. 

The mother of "a child who shows exceptional talent * 
in dance" was most impressed by "Monodrama," a work 
by Mirali Sharon which portrays one woman in various 
moods and aspects. She found soloist Rina Shenfeld 
magnificent in the way she expressed joy, fear, "just every
thing." 

* A teacher preferred "The Green Table" again - a 
strong creation, obviously by a genius, although it was not 
"super-modern ." 

* A musician found "The Green Table" interesting but 
too simple and too stylized - a period piece. She could 
relate best to "Monodrama" - experiencing what was hap
pening in it emotiona11y, without labelling each part. 

A teen-age immigrant in Israel from America six years * 
ago liked "The Green Table" best. She was surprised by it 

he first modern dance that she ever saw זbecause it was 
. which she could understand so well 

* Three pupils of the Rubin Academy, with the con
trariness of Israelis, each preferred a different number -
one the Kurt Jooss, one Mirali Sharon's, and one "The 
Burning Ground", a frenetic, passionate group composition 
by Gene Hill-Sagan which this girl felt "rea11y got to me." 

Once 1 asked my Hebrew tutor why she never sees any 
dance. She says it's because of education. It doesn't appeal 
to her to experience an art form with no understanding of 
it. She deliberately trained herself for several years to un
derstand music by listening to the radio for hours each day, 
and now she enjoys music concerts enormously. But how 
will she learn about dance? To buy tickets to an occasion-
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something like Flamenco, where he can identify the subject 
and where the music is stirring and emotional. 

Several people have made a similar point about music. Dis· 
sonant music by itself often evokes a negative reaction, as 
we know from the experience of the Philharmonic orches· 
tra. Certainly its presence as accompaniment to so much 
modern dance must influence many people not to lend 
themselves to this art form. 

A group of dance students at the Jerusalem Rubin Aca· 
demy of Music confirmed that few of their friends outside 
the profession attend dance concerts and when they do 
they always say: "1 didn't understand it." Several girls 
voiced the opinion that it was a matter of education and 
continued exposure. They did note,however ,that not only 
at the Rubin Academy but at almost all dance schools the 
students are overwhelmingly female. Since this was not the 
situation in art and music classes, they ruled out the 
reason that it was a question of a man's studying some· 
thing from which he could be assured of making a living. 
There was no final agreement as to whether the preponder· 
ance of women and girls at both concerts and dance 
schools was because of prejudice or some other unknown 
factor. Someone hazarded a guess that made sense to me: 
there is a closer affinity on the part of women for the 
body as an expressive medium . in life as well as art. 

Certainly the motivating force in the following couple 
was the woman who has a 6·year·old daughter in her 
second year of lessons: pointing out her husband who was 
standing nearby during an intermission, she said that he is 
"more serious and restrained". He always accompanies her 
to concerts, about which she loves to talk and give 
opinions. He doesn't tend to voice his own, but he agrees 
with hers, probably because she makes them so enthusias· 
tically. 

If we don't really know who makes up the audience and 
why each member is there, at least we do know what they 
are shown: the work of internationally known choreog· 
raphers is represented primarily by Martha Graham, with an 
occasional piece by Jerome Robbins, John Cranko, Jose 
Limon, Glen Tetly, Anna Sokolow and a host of up·and· 
coming contemporary American artists. Two famous com· 

positions from the early 1930's have been shown recently: 
Kurt Jooss's "The Green Table" of 1932 (Batsheva) and 
George Balanchine's "Serenade" of 1934 (The Israel Classi· 
cal Ballet). Only in the last year or two, with the immig· 
ration of the Panovs and the upgrading of the Israel ballet 
company have our own groups started to present some 
good ballet. 

Through appearances of visiting artists we have seen pro· 
grams by Alwin Nikolais, and individual selections by 
Fokine, Agnes de Mille, Frederick Ashton and others. 
On the whole, these, along with our "local" choreog· 
raphers like Moshe Efrati, Oshra Elkayam, Gene Hill· 
Sagan, Mira1i Sharon, Rena Gluck and others, have given 
our audiences a good sampling of dance styles current and 
past. With the exception of Sara Levi·Tanai, who has 
arranged and created the Yemenite output of Inbal, we 
cannot speak of an Israe1i style, since most of our artists 
have developed abroad. However, this is part of a world· 
wide trend. The jet plane, bringing New York dancers to 
every port of call, fosters a homogeneous international 
dance expression which may be somewhat foreign to 
many in the Mexico City, Copenhagen, or Tel·Aviv audi· 
ences. 

In one respect Israeli audiences have been deprived. They 
have seen bits and pieces, but never a full·length presenta· 
tion of "Swan Lake", "Giselle", "Sleeping Beauty", "Les 
Sylphides", "Firebird", "Pillar of Fire", "The Moor's 
Pavane", "Appalachian Spring" and dozens more classics 
of both ballet and modern dance, acquaintance with which 
is necessary for a broad background in this art form. So far 
we have to rely on the many who were born elsewhere or 
who travel abroad, to provide our audiences with members 
familiar with the main body of dance repertory. 

What might be the preferences of Israeli audiences if they 
were exposed to these things, is impossible to say. Within 
the limits of their experience, they tend to like dances that 
follow a strong dramatic or story line, with the next 
favorite being humour, according to Joseph Frankel, who 
for several years administered the joint subscriptions to 
concerts of Batsheva and Bat Dor. 

1 pass on to you the results of a tiny opinion poll 1 took 
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SITTING OUT FRONT 

"In the long run, audiences answer all questions ... Even the 
most rich1y endQwed, privately or state-supported dance 
company cannot survive except by the acceptance of a 
pub1ic." Thus the great choreographer Doris Humphrey 
called our attention to the oft-neglected viewer, whose 
participation is indispensable to any performance in the 
theater, (quoted from "The Art of Making Dances"). 

Who makes up the audience in Israel ? 

At best we are talking about 3% of the population. Dance 
is not a mass art in any country in the world and does not 
expect to attract the numbers that flock to soccer games 
or adventure movies. The major dance companies here 
are well aware of the need to build audiences, and in fact, 
each reports an encouraging increase in subscription lists 
which are drawn from every layer of society. Batsheva's 
administrator, Sh1omo Bosmi, cites the young pupils, 
tourists and new immigrants who turn up at concerts. 
Barry Swersky, general manager of Bat- Dor, mentions 
employees of military industries and municipal govern
ments. Director Hillel Markman reports that the public 
that comes to the Israel Classical Ba11et is made up of 
representatives from every segment of the people. 
And they all report some success when they approach 
schools, cultural committees of trade unions, kibbutzim 
or moshavim. 

According to a study made at the Hebrew University 
of the use of leisure time in Israel; compared with 
similar studies conducted in other countries, Israelis can 
justly claim a relatively higher percentage of attendance 
at cultural events. However, the assertion that people 
from every sector of the public come to dance concerts 
must be modified to take account of their education. 
The University study categorically states that among 
people with little or no education there is no interest in 
the arts. Therefore when we are told that 20 couples took 
subscriptions to Bat- Dor through the Haifa Port, we must 
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By Joan Cass 

assume that the men involved have office or administrative 
jobs and are not among the porters. The one exception is 
the kibbutz, where nearly everybody comes to arranged 
performances, regardless of job or educational background. 

For what they are worth, I offer subjective impressions 
gathered in over five years of concert-going in Israel, along 
with the results of conversations held with others in the 
audience. These would have been different, I am sure, if 
more of the performances concerned had been of classical 
ba11et, folk or spectacular dance rather than modern dance, 
which occasioned most of these reactions. What I had 
already found in the course of 30 years of concert attend
'ance in New York and Boston was more or less repeated in 
Tel-Aviv, Jerusalem and Haifa: the public is never as broad 
as the one for plays, museum exhibits and music. 
Audiences are weighted in favor of women, rather than 
men, and of dance students both past and present, pro
fessional dancers and members of the art world in general 
rather than the average laymen. 

This estimate accorded with what others thought. A young 
women who teaches Bible and is pursuing a doctorate in 
phi1osophy, studies dance as a hobby. She often goes to 
concerts where she does not see anyone in her wide circle 
of acquaintances except those she has met in dancing 
classes, and finds that men are usua11y "with" their wives. 

A high school student said she likes to see new things. She 
takes a sculpture class and while she doesn't look for any
thing in particular in dance, she can't help but be aware of 
sculpture type composition. 

A middle-aged man proudly admitted that he had been a 
student of Gertrud Kraus many years ago, and that this was 
his reason for being attracted to dance concerts. 

One woman painter who enjoys dance reported that her 
husband doesn't relate at all to modern dance. He prefers 



Words do not dances create. Yet, "1 have to use words when 1 am talking to you," as 

Eliot's 5weeney sadly observes. We are in the same predicament--- trying to use words to 

express something about the remarkable progress of dance in Israel in all its diverse as

pects and styles. We feel that the critiques in daily and weekly newspaper supplements 

alone are hardly adequate any more to deal with all this robust dance activity. 50, with 

apprehension and excitement, we present this new forum for words on dance, The Israel 

Dance Annual. 

We have included diverse kinds of dance writing with different aims. Firstly we aimed at 

simply recording exact performance activities of our dance companies in the documen

tary section. Giving a clear picture-- not just critical notice-- of what dancers and choreo

graphers working in Israel have done in 1975 is important; so is theoretical discussion of 

their work. We feel that knowledge of the short but fascinating history of dance in this 

country is minimal and so we want to delve into it and publish such information. Import

ant, too, is the dance research that has begun here in the ethnic dance sphere and we also 

want to make some of the findings available. Further, we want to appraise Israeli 

dancers of recent developments abroad, as well as report on the work of the many schools 

and studios educating the future artists and audiences of Israeli dance. 

We have been able to cover only a few and touch on but some of these aspects. In fact, 

this Annual we see as only a beginning. 

We have many to thank for encouragement and help-- the support of dancers themselves 

and the dance companies in particular. We wish especially to thank all those writers and 

critics who so willingly contributed to this publication. AII the things you'lI enjoy in this 

Annual are theirs, all the shortcomings ours. 

The Editors. 
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