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למחול""השנתוןאתלתגובהובצפייהחוששבלבהגשנומאזשנהעברה
הקורא.,בידי , 1976לשנתהשני,השנתוןמצויעתהלציבור.הראשון

אמונםרכישתאין-ספור,החלטותמצריכהחדשכתב-עתשללאורהוצאתו
פיתוחמסקנות,הסקתשיכלול,דורשהמשכוואשראי.פוטנציאלייםקוראיםשל

חלה,,ההתמןקליםנם.אישאלהתבר,ומסבלתי-נמנעות.משגיאותוהימנעותוגיייו
ממנה.פחותלאומחייבים

רשימות,בפרטים.אלאחדש,,ההשנתוןשלמתכונתואתלשנותצורךראינולא
הנעשה,עלדו"חור,למסהרצוןמןהמתחייבתהתערובתזו-ותצלומיםתיעוד
ההתפתחויותעללהשפיעגםואוליאת,.ולשקףהמאפיינותהתופעותאתלנתח

העתידות.

העממי.:המחולעד-כהכללבועסקנושלאבתחוםחומרכוללהחדשהשנתון
הרחוקיםהעולמותשניאנשיאת'תקרבזהחום,בתשסקירהה,תקוומתוךזאת

אי-הידיעהכילאלה.אלה-והעממיהאמנותיהמחול-מזהזהכל-כךלכאורה
הזרות.שלהראשימקורהכמדומה,היא,

כנושאוהמחולהמחולצילוםהואתשומת-לבלושהקדשנונוסףתחום
והאינפורמציההשימורמאמצעיהןהפלסטיותשהאמנויותמשוםזאתלפיסול.

הוא,הנעוהאדם,המחול.אמנותשל-כמובן,ע,,הקולנובצד-ביותרהחשובים
ופסלים.צייריםצלמים,שלתשומת-לבםהמושך,נושאמצדו,

הישרא-ות,המקורית,הכוראוגראפיוהיצירותרבובהשנההיתהשחלפההשנה
יותרעודהתלבטו,כשעצמן,להלהקותביותר.חיוביתפעה,תוספקא,ללוזוליות.

אףעלתקציבים.לקיצוץשגרםהכללימצב'התולדת-כספייםבקשייםמבעבר,
לפעול.הלהקותכלכמעטהמשיכוהקשיים

הלהקות.ביןרקדניםחילופיהיאהעונהראשיתאתשאיפיינהחדשהתופעה
אחתמלהקהלעבוררקדןשלהחלטתו,זה.בתחוםמסויימתציה'נורנואליזחלה

מחייבוהדברבריאה,ה,גישמשוםכך,בישכ,בגידה'.עודמתפרשתאינהלרעותה
האישית-אמנותיתלהתפתחותםתשומת-לביותרלהקדישהלהקות.הנהלותאת
ל,נישואיןהאמן~המבצע,אתהמחייבאוטומטי,הסגרעודאיןכיהרקדנים,של

תו.·להקלביןבינונצחיים,,קאתוליים',

לסקר-אובייקטיביתהאפשר,בגדראינוכללוהדבר-הצלחנולאכמובן
יתוקנואוליהחדשבשנתוןהאמנים.כלשלצילומיהםאתלפרסםהמופעים,כלאת

מכך,מקופחים.עצמםאתשיחושואחריםיימצאושובאבלמסויימות,"עוולות"
מותניםוהםערכי,שיפוטמבטאיםאינםהמעדנתיוהשיקולהבחירהמנוס.אין

ומעשיים.טכנייםבתנאים

המחול.היליית,קעל-ידיבחיובעל-פי-רובשהתקבלהראשון,השכתון,שלנוברור
חובביציבורלכללהגיעטרםלידינו,שהגיעו'תגובותעל-פילשפוטאםהישראלית,

ביןבהפצתויראוובעלי-סטודיותמוריםכיכן,עלמאוהחשובבארץ.המחול
בהפצתלנושעזרואלהלכלנתונהתודתנולמאמץ.הראויה,משימהתלמידיהם

נחלתםה,תהיהקוראיםחוגבהרחבתלצורךזושמודעותמקוויםנו,ואהשנתון,
"מחול- 2מספרהשנתוןשלהופעתועםזה,בתחוםלפעולהיכוליםכלשל

 ".' 76בישראל
העורכים



 :הענךךנךםחובו
דומע

fגגI האוואנגארד-,קאסואן

 3הזההמבלבל

fהמוזיקהנגדלרקוד-,רוןחנוךג. s 

fאלים.ישרששה .-קייסמרטיןג
 8בניו-יורק

מרכיבי-שקמתי""עד-,כנדרונית--)נ.
 10וקינהאבלות

f12האגדתיאגדתי-,מנורגיוראג 

fספומתודפוקים(שניק.ג. >-מנורגיוראג
 1Sקראוס)גוטרודאודותעל

fהישראליהעםמחול-,ברקפרדג-
 19ןבארה"בבישראל

fבלבדהדרק-,סטאובשכוםג! 
 22התימני)'הנשים(מחול

מקורותהםאיפה .-אמרדאסתר-fג
 24 . !המחול

fהתימניהדיוואן-בהט-רצוןנעמיג
 26פיוט-לחן-מחול-

fלמחולאיזוריאולפו :ופעילויותעובדותג
מיה·נאקדלמחולאקדמאיתהכרה i ) 23{עמ'מנשה

שנות i 10 ) 9(עמ'לבצויםבאלט i ) 30(עמ'ווביוע"ש

לטיפ-וחהמלעפ i ) 30(עמ'הו.א.השל·הישואליהסניף

במוכזלידקודי-עם,וו·המד i ) 30(עמ'ודי-עדות·ירק

סקציתמפגש i ) 18(עמ'ספיר-מחול i ) 21(עמ'לתרבות

מילגות i ) 21עמ'·(בפינלנדהאי.טי.אי.שלידהמחול

 .) 18 'מ'ע('שפיראיאיולזכוופרס

f19 '-7:6בןבכורותכהקותג 

בוכבוט,יוסףיצחק,מח·יששליי,יונהאגוו,יעקב :צכמים
גשווו,ו·יקיוחמני,שמואלון,·עצי'ווה'אי·מבוון,כרמי,בוריס

וובין.וום·יווילינגר,ה-הרמתי,·מול

אינגבר-בריו.ויהודיתמנורגיורא :העורבים

2 

של'המfרולמבקרת,-קאסואן Iג :המחבויםאודותעל
Jerusalem p 'ost" " ·1בירןלשיםווביןש 1/עה,באקדמיומוחה 

מרטין"משא"ןשלמוזיקה·המבקומוזיקו'לוג,-רוןחנוך
 _לנדרונית l 'בניו-יורקהמשתלםוג,פסיכול-קייס

מבקו-מנורגיורא Iה·ומוומחול'מבקרתכוראוגואפית,

ואמנותלתובותהמדורעורדישואל",ו"שידויר."משא"שלמחול'ה

ו-; " Dance News "שלבישראלכבתםהמשמר","עלשל

" I /1Tanzarchiv למחול-עםמורה·לשעבר,רקדן-ברקפרד·
שלהנועומחלקתשלל-עם·מחו·למדוו·היו"רה"ב,.באוישראלי

סטודנט-סטאובשלום 1באמריקההציוניתההסתדרות
 1(ארה"ב) Wesleyanוסיטת·באוניבולמחול'לאנתרופולוגיה,

האפריקני,למחולןמומחיתלמחולה.מרו-אמרדאסתר
נעמי Iא Jת'באוניברסיטתאפריקאנייםלימודים'במוצה

המחלקהואשלוגית,·ואתנומוזיקוכמחול·מורה·-בהט-רצון
ביב.,בתל-אהקיבוציםבסמינולמחול·

 • 19236משמר-העמקבישראל",למחול"האגודהעל-ידי'לאוריוצא

28 
(אופסט).סגלש.ובדפוס(בלט)החדש"ב"הדפוסנדפס

 • 03-292026טל. , 4בלפוררח'ב,'תל-אבי'מ, 1/בעא.עומוני :הפצה

ל"י. 18 :המחיר

"פריזמה"במחול"בת-דור"כהקת,ני·וקד, :העטיפהעל

שידר.דוד-ןתלבושותחח,תפאו' Jר,ון'שמילוה, :כוואוגרפיה



הוההםכרכרהאןננרר

להקתומופעיזעת Lבותמיהתםאתו,הביעאנשיםמעטלא
לדעתורצוהשנה,הישראליבפסטיבאלקבאיבגאהםמרםלש
אותםהמלוהוהמוזיהקהיתהומדועאלה,ריקדויםפירושמה

רביםלגבימייצגשקאנינגהאםמניחהאני 1כל-כךאיומה
בצורההנוגדידיע,הבלתיהאוואנגארדאתשלנוהקהלמן

כוראוגראפיםשלבעבודותיהםעלינושמקובלמהאתקיצונית
מוכרים,

אנובהלשנהיחס,וי-כוללניהוא"אוואנגארד"המינח
בעשור ,המבקריםלגביצופה,כלשלישהאיונסיונודנים,

האחרו-ות,ההתפתחוילמעשה,פירושו"אוואנגארד"האחרון
אחריה.עוקביםמבינינואלהורק.,בניו-יהמחולםובתחנות

ויות,עששהתוצאותרואיםהחידושים,שלהמסנוורתהסחרחרת
הצופהלגביזמן.ובזבוזלהפוךעלולותאומרתקות,ות,להי

בצאצאילצפותמעטותלהזדמנויותרקהזוכה ,הישראלי
 ,כןעלש,יואולימבלבלת,,התמונההניו-יורקית,החממה
קצרה.היסטוריתלסקירהמקום

והיה,שנה,-50כלפנינוצרמודרני","מחולהקרויהסגנון
 ,דונקןה'איזדורהקלאסי.הבאלטמוסכמותנגדמרדבמהותו
שטחיותןבגדהתקוממוכולןוויגמאן,ומריגראהאםמרתה
לתצוגות-בימיהןו,שהפכהברבורים':"אגםכמויצירותשל

נעה-50הת,שנובראשיתל'אביטחיות.שוריקותראווה
המת-מהרגשנותהתעייפוהרקדניםהפוך.וין,בכיהמטוטלת

שלה,מבית-מדרשהאקספרסיוניזםשלהזבבוייםוהמרדמדת,
 .זחוק lזלמטבעעצמוהואאףשנעשהמרדגראהאם,מרתה
לחלוטיןשזנחואחריםות,אמנבשטחיוצרים,יעםחברוהם
נ:לב.דוהחומריםהצורהבתחוםניסוייםוערכוהתוכן,את

השניםבעשריםזו.תנועהבראשניצבקאנינגהאםמרס

לשמה.לתנועהמופניתהיתההתעניינותוכלהאחרונות
היאאחרת ;הנפיהל"בנושא"לעסוקעשויהו,לשצירהי

ביצירתעסקהואזעירות.קפיצותאובחללסיבוב"על"
בנים,מיבחילופיהחזותי,המבנהבשינוימשתנים,מיקצבים

שילובעליצירותיומבוססותהטכניקהמבחינתקבוצתיים,
לסגנונהפייני,ו'האהגוו,'שלהתפשטות"'-"ההתכווצותופק,דשל
שלוהדילוגיםהקפיצותהמאורך,וקוו-הרגלגראהאםמרתהשל

אסי.,הקלהבאלט

מעברקאנינגהאםשלבוויצירותיומשמעותלחפשאין
בתנועתםקיצביתפתחות'והתפיזיותצורותבראייתשלהנאה

אוסיפורחברתית,משמעותכל .היטבמאומניםרקדניםשל
בלב.דהצופהשלבהשקפתותליויםפסיכולוגיגוון

אח-ןמוזיקאיםקייג/ג/וןשלתרומתוהואהקוליהליווי
בחו-מתעסקקייג'גם .ביצירהחלקליטולשהוזמנורים,
משנהזהו-איןמן,,מזדצלילבכלשתמשמהואבלב.דמרים

לעיתים,או,אלקטרוני,במכשירבסביבה,מוצאואםלו-
צדרקלהם,יששלו,הרעשיםבל.,מקובכלי-נגינהמקורו
עםבו-זמניתמתארעיםהם-המחולעםמשותףאחד

התנועה.

המוזיקה Jביחסיםיהשאלתמכלולאתמעוררזהדבר

קאסג'ואןמאת

להצ-לגרוםעשו-היוהיאמכרעת,הוזtפעהלמוזיקה .למחול
המו-בליווימשתמשיםאוגראפים,כורהמחול.לכשלוןאולחה

הצליליםאתלבטאהשןאפיםיששונות.בדרכיםזיקאלי
המחול.שלהיחדיהתוכןזה,במקרההיא,והמוזיקהבתנועה

זהבקוטבמצוייםבלאנצ'יןג'ורג'ובימינו,ונקן,"(איזאדורה
לרעיונותחיזוקתשמשוזיקה,שהמבל,מקוהטבלה.)של

ביסודם.המונחיםוהמיבניםהרגשותהכוראוגראפיים,

עצמיותכבעלתהמוזיקהאיית,רהיאהשנהיהקיצוניות
שהקשרמשלה,והתייפתחותגווןעצמה,בפנישלימותנפרדת,

בלב.דבו-זמניותםהיאהמחולעםלהש

ביותר.מרגיזלהיותעלולזtכזה',נפרדימוזיקאלליווי
הצורמים,רעשי-הליוויאתהמעדיףקייג',כשלבמקרהבזביוחד

עלגוניים,חד-אוחזקיםוצליליםהאלקטרונית,המערכתלש
"מוזיקה".בדרך-כללונה,שמכמה

צורמיםלצליליםכקאנינגהאםאף,כוראוגרמרשהמדוע
לשאלתי 1שלומאודהיפותהתנועהלצורותלהפריעאלה

ששני"יתכן :הפרדוקסאליתבדרכוקאנינגהאםענהזהבענין
המו-שאילויתכןה.'זאתזהומחזקיםיח,דלים 1פוזהדברים

הריקודהמחול',את,נוגדתמכנה,שאתמההיתהלאזיקה
מענין."פחותנראההיה

הנל-והפילוסופהילקייג',קאנינגהאםביןהפעולהשיתוף
יוצריםשלשלםדורעלרבותהשפיעוזו,לשותפותית

הבימתייםו,והרכביניקולאיסבאלוויןהדיןהאוצעירים.
יצירתו,פריאלקטרוניפס-קולמתוכםהמאחדיםהסבוכים,
ותלבושותצבעוניותהקרנותתאורה,שלממובכיםאפקטים
ת,ושמההתרעלהיאכולהה" IVההדגניות.ן'ארכיטקטותפאורה
ובמקריםמרשימים,חזותייםבאפקטיםלעיתיםהמתמקדת

ניגודיות,אמנותשביצירותבצרימהאונמרצתבתנעוהאחרים

מבצעישללםשצבאבאתיהם,בעיקבובו-זמנית.המבוצעות
בניו-יו-רק.שמרכזםאוואנגארדייםנסיונות

לתחםופלשורוביבםכג/רוםממוסדיםיוצריםגםלבסוף
בתפאורהמשתמשהוא ) 1972 ("הטחבה"ביצירתוהנסיוני.
הנשלטבנוףתבואהשלאלומות-ענקמזרחי,אופיבעלת

-יחללקולחליפות,ונגרע,מתמלאושוקע,העולהירחעל-ידי
אדווארדהרקדןנעמשעהיותרבמשךותופים.מיילליםלים

נכנסולוחמיםומוזר.חלומיבטקסמהנפטתבאיטיותויילה
דמויאריהבקרקע.גרעיניםזורעיםגבריםבריצה.ויצאו'

לבי-התפרץפאני,,היבוקי",ה"קאותיאטרוןאתהמזכירכלב,
שפניהםו,,מלוויושניהבחוריםאחדעםהשתעשעתחילה,מה,

הסתרקה,נערהאותם.תוקףולבסוףהם,,בגלימותימכוסות
 .אירוטיבמחול-לשנייםהנעריםלאחדהצטרפהולבסוף

במחולואיטית-איטית.בתנועההשתעשעןאחריםאמניםגם
אחתזרועימריםכסאעלהרקדןיושב"כיסוי"פרזרורישל

וילסוןרירבטשלמחזה-התנועהתמימות.דקות 4במשך
יותרנשמך 1972בשנת(פרס)יראזשפסטיבאל'בשנערך

מלהקתו(לשעברלאהמיטפיליסאתראיתית,'שעו-200מ,
נ:אנאלי.דאהלוגלקולמגוחכתבצורהנעהלאיס)'ניקושל
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נפי-בצירופיעסקסוקולן,ב)אננהשלהקתה.(מל·"ביואןג'ף
מרק-(שהיהרייראלרבטות.,ומי·פתאעוצירותדחיפותלות,
מוצארט,שללצליליווג'ות·מחול-ז'יצרקאנינגהאם)שלדניו

סאטירי,אורצינילהיותמבליאבלכמעט-באלטי,בסגנון
לאהישראליהמחולבנוףגםלכשעצהמ.בתנעוהפשזטאלא

כאלה.ניסוייםלחל·וטיןנעדרך

ורחלם-תרן,אלקיישוארהגאםאז,·היל-ג"ןשרוז,מירלה
הניו-התסיסהאתשהכירולאחרבנסיונות,עסקוכפרי

יורקית.

האחדבארץ.החולפתבשנהנערגוערךבעלימופעיםשני
החאןבתיאטרוןאייל-זיורות ל,zז' /I"מיםתוריםהצגתהיתה

ביטוי,כבכלי-בגופםהמשתתפיםהשתמשובההיר,ושלמי,
כשבגדיהםלתנועתם,הקוליהליוויאתגםמספקיםשהםשעה

והצלילהתניעהאתהקובעיםלכלי-הקשה,נעשיםהחדשניים
כאח.ן

הנתו-פחפסאות'כשקוזה,כרובוטהרעישההדמויותאחת

בקערות-הקישהת,אחרמתכתית,מקישותבגדיהבתוךנות

ופה,·בגאחריםארבריםאחוריהחזה,רגליה,ל'עהמחוזקותעץ

מוזי-שלבגן-הפסליםשנערך '"הפנינג''ההיאחראירוע
הקרנתלכלי-הקהש.קונצרטשלצירוףהיהזהישראל.און

אםחיים.רקדניםשלותנועתםאוואנגרדימחולשלסרטים
נסיוןזהה~הספקבליבחלקו,רקהצליחזהאירועכי

בנעשה"."להשתלב

טוויילההיאהאוואנגרדבתחוםכזית'המרהדמותזהברגע
הכניסהבאולםלהקתהעםתארפהופיעה 1970באביבתארפ,

שלולוגי'הטכנון,(המכ' " M.I.T ,"ה·שלההנהלהנין,ב ל,zז'
מיס-מצאתישנכנסתי,שעהקאמברידג').בעירמאסאצ'וסטס

רג-אתמותחיםמקפצים,מסתובבים,אנשיםשלניכרפר
התמונהעצמו.בפניאחדכלזרועותיהם,אתמניפיםליהם,

שעההיומי,השיעורלת·תחילפני,למחולסטודיוהזכירה
חול-שהםאומצטייןהואהבםבדבריםמתאמןאחדשכל
בדרכםמהבניןויצאונכנסואנשיםמתחמם.פרשט,אושתו,

לשעהאולרגעבנעשה,להתבונןנעצראחדוכללע'סקיהם,
ארוכה.

מבצ-והחלוזעירות,בוצות·לקהרקדניםהתפזרובהדרגה
אחר-כךןמתוכננות.היטבמוכנותבתצורןתקפיצותעים

ומאוחרהריצפה,פניעלותנועה.ת,נפילושלרצףראיתי
לזה.זהותתו'·ןאהמדרגות,וע'לרות,לאכסדייחדייםעלויותר
מתימאטית.ב'מחושריתמי,במחולתרגילכיד·להצטרףזהכל
מפסוק,להקישניתןאלהתנועותשלהמורכבותמידתעל

בןלקטעתארפ,טוויילהשלהוראותהיובובמאמרהנכלל
מורכבזה"קטע :קבוצתיות""פעילויותמתוךשניות 45

בקוויםפעמים,נה,שמווצע,המבשנ'ות, 6בן.מרצף-קפיצות

המרחב."כיוונירבעה·אלכלהמ'זz,יקיםרים,'יש

אךמרבים,אחדכוראוגראףרקתארפהיתהזובתקוהפ

בבניןשנים,חמשכעבורשלההופעהלראותשהלכתישעה
"שםהיתהכברהיא , 1975באפרילניו-יורקשלהעיריה
הו-עליהוביקורותעימהות'ראיונכתבות,ואין-ספורדבר",
עבורד,ליצ.והוזמנה 1973בשנתורת,,בכלי-התקשפיעו

ת-לב.·תשומשלגדושהלמהדיוזכתהה"ג'ופריי-באלט",
 ,",םשלגלה,"ר :יצירותשלושכלל,שראיתיהמופע

I/ עבורהבתהליךיציהרI/ םך.t"וI/ . נעי-אשהתארפ,טוויילה
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להודיעהקהלאליצאהקצר,קצוץשיערהנערית,מת-מראה,
בטוןיצירה.ל'געלמליםכמהולומרהמשתתפיםשמיתאת

!!זגהזו"לדעתי :אמרההאיבלא-איכפתיותשגבלמבודח,
מכלקאנון.אלאכלל,פוגהזושאיןליאומריםמשולמת.

 " ...מקום
שראיהחושבת"אני :ות'בש~ח'מלווההיההתנועהמןחלק

ששיספקאיןאי-ראיהי.היאשראיהחושבתאניראייה,אינה

הירהמוזיקאליהליוויבית.מרוגדומה.רב",קהלהיוםכאן
ג'לי-בידרבק!!ביקספלין,'ג'ו .סקוטמאתשוניםג'אזקטעי
משנותלשניים""תהכגוןנושאיםעליואראיציותמורטון,רול

עויבו-האהבה",מלבדדברלךלתתאוכלא.ל,,,אוהעשרים
באך.ליצירותסווינגלשלדיו

הצ'ארלס-מחולמ"סטפס",כבת·ור·מהיתהעצמההתנועה
אתקלה.ורציהפילות'ניום-יומיות,תנועות-דיהנפות-רגל,ון,

הפראזהבאמצעהתנועהשלפתאומיתהפסקהאיפיינההסגנון
ומופר,דוחד·מיבתחוםלה'פערוקדיםקבוצתכלהתנועתית.

רמיזותולעיתיםהבעהא,ללפניםרפוי.הגוףשלה.ובקצב
כירוקדים"אנו :אמרהההבעהמשיכת-כתף.אווקריצות

אומשמעויותלחפ'זz,זמןתבזבזאלעושים.שאנומהזה
ועות-מחול'תנומוזרותאופנתיותכמהעדב·לשיםקשרים.
ברצינות,"זהכל,למתייחסיםלאאנחנוכמובן,אלה.ישנות

אודותעלה"בי.בי.סי."שלטלוויזיהתכניתמתוךקטעים
שלומונטאז'יםמחולק,מסךגדול.מסךעלהוקרנוהלהקה

הענקייםפניומולהמחוללבובהדמוי-רקדןכגוןתצלומים,
נחירואלאהנגן,שלפניולא(למעשהבחצוצרהמנגןשל

בות.,המעורחוסראתהדגישואלהכלב.ד).בלהימני
אםלמראה,נעימותהמצאה,אות.מלהיוכולןת,התנועו

התבררכיגוניות,חד-מעטלאמצאתיזמן-מהלאחרכי
ר. Qב~אובאווייהלשינויסיכויכלאיןש

גברעבורישיבהמקוםחיפשהבקרבתיצעירהאשה

לךההי"אם :עצמיסיפוקשלבטרןבאומרהוא,'לבשאיחר
בשי-הרהרתיישיבה."למקוםראויאתהלבוא,הטוב,הטעם

שנהארבעיםלפניבותית..התרהסנוביותבתחוםפנה·האונויי
היוהמודרניבמחולמפותחטעםבעלילהיותהמתיימריםאלה

מזל-והיוהאם,'גראמרתהשלביצירותהירבהברצינותצופים
משעשעה'זהיהמורטון.בג'לי-ררלאו"סטפס"בריקודיזלים

בצעדהבחינושהצופיםשעהשפרצולמחיאות-הכפייםלהאזין
סטפס.שלראוותנימיקצבאומוכר

ונראהאירוני,בחיוךזהלכלהתייחהסתארפספקבלי
יחס-העולמותמשנינהניתשהיאהוגןזהשאיןליהיה
שעההקהל,שלוהנאתורי,.מקואמןזוכהלוהערכה,של

בלימתבדח.יוצרלפניושמציגההלצהאתהיטבמביןשהוא
בעזרתשנוצרובים'המורכהמיבניםאתתפסלאהקהלספק

מדימורכביםלה'שאמשוםפשוטומעמיק,מדוייקניתוח
אשונה.,רבראיהבהםלהבחיןמכדי

לחזורנוטיםהניסוייםכיאםבאופנה,עדייוהנסיוניהגל
מאשרעצמולאמןיותרחשדביםד,תמיהנסיונות,עצמם.ל,ע

ובמקוםפעילות,עלמצבעייםהםאבלאחריו.הנשרךלקהלו,·
להדיברן.ת.הסיכויגםמצויפעילותשיש

להבחיןאחור,.למבטתוךמסוגל,היהיהבאהדוררק
אמניתלתקופתפריצההואימינושלהאוואנגרדהאםבכך

תיבותשלהגסיסהחרחוראו-חולףשגעוןסתםחדשה,
~~ . 



המוזיקהננרליקוי
לכאוהרהמוזיקה.עםלרקודמשמעוהמוזיקה,נגדלרקדר

במלותהחו!(שישהשימושאלאפנימית,ה·סתירזהבמשפטיש
משמעייותלהםלתתאודבריםלהדגשילנולאפשרעשויהיחס

במלות-חיס.ות'הצטעצעעלמוז,לרבכוונתנוואיןחדשות.
כמומליםבקרים,לנה,משתהמוזיקאליכשהתחביבבזמננ,י.

חוןורה,צופושטות'ת.בשו.לו"על-יד","אצל", ,"םע""נגד",
כמנתכשישיקחדשות.ות,במשמעויהקשריםלבטאעשווית
להביןאפשרור,·ברשלושהצופןבתחבירהיטבהמעוגןמשותף

 :רפמסטרסטיאורטשל'דבריואת

-קניגמרסטל-ירנגן.למשמעוקניגה-אם,מרסעםנגן."ל
זהלמושגאיןכיבמוזיקה,תו,או,ללוות'אי-א!(שרהאם,
משמעות".כל,ליווי'של

לאשינוייםבשניםמאותבמשדדיעהערבית.המהמוזיקה
עברהלאמעולםאולםבירתר.מהותייםובחלקםמעטים

קביעתאוהסגנוןמבחינתביות,טנסיאיבנהטראנספורמאציות

עלהאחרינים.הדורותשביכבמשדאסטתיים,ערכיםסולם
כחוט-כזי,מרקועברשנים,מאותבמשדהסגנונות,שינוייאף

 :בכסימה,התבטא'זהקובית.,המערהמוזיקאליתביצירההשני
כד'זמנוגד"נושא-חזרה-פיתוח-נושא-מרטיב,

;ראששביטלוהחדשים,רים,המחבו.שבארגע·באולם~לאה,
לביןהיוצרביןקצרנוצרה,,הזשכי.ההמהקואתודע,ובמ

עו.דקיימותשאינןלתבניותמותנהלהיותהממשידהקהל,

לפתחלגוונם,שישמוטיביםעודלאבושאים,עוד"לא
נתתיזוהבחהשלעיצובהלמעןמברגדים.לעשותםאותם,
בשנותה'וזיק,המשלהגדולה"גורו"קייג',ג'וןמכריז-הכל"

 ,אחריהםלעקובר,שאפשנושאיםכשאין,ו,והשישים.החמישים
אתהקהלמאבדוקווים,ים,מוטיבביןחריפים·ביגודיםוכשאין
jןויjדזהשברהחדש.ר,התחביאתעיכללאעדייןכיבטחינו,

לביןמהקהלגדולחלק.שביןהניכרר.ליצירתהגורמיםאחד
לקביגהאםהכוונהואין,בישראל.בהופעתוקבינגהאםמרס

רכיבים,.הממשארראוגראפי,הכוiז'אלמנטלבידדראורקדן,כ'
שלאו,נושא;שהווהמוזיקה,. lךjי(!א·הכוראוגרשללצירוףאלא

החהש.המסר

הושפעהואגרהאם,ממרתהקניגהאםמרסמשהןשפער,יות

קו-אתהמזינהזווהיאקייג',הן'ו Iגעםהעבודהמשותפות,

נו.·ממהמתבקשהתחבירואתהחדשהמחשבה

הוצגBו lack Mountain Collegeה-שלבאולםאח,ר,ערב
מרס"הפנינג".בקראלימים'שהחדשוע.האירשלהאב-טיפוס

ראושנברג;רוברטהצייר:הקהל,ביןג·ודילקפץ'קניגהאם
רמקרל-עםעתיקפטי!(וןגבימעל,שחוקיםתקליטיםהשמיע
עמדעצמוקייג'וג/וןה,;שירדיקלמומשוררים,שניגדולמשפד

היתהזוהרצאה.והשמיעסולםשלהים·הגבוו.משלביאחדעל
אחת".ובעונהבעת"הכלבלשונושקרויבמהקייג'שלהצגתו
לכור-כ"תמיכה"אוכבסיסמש,תששהמוזיקההקהל'ציפוית

לאילזסטראציהתהפד.שהתנועהכל'מיותראואוגראפיה,
לרסיסים.התנפצו-למוזיקה
שלבהערכהלהתאיםהכוראוגראףעלנגזרח,בהכרהאם

רוןחנוךמאת

בהכרחהאם ?הגיףות,לתנועהמוזיקהאתלאחדאחדיחס
שללאנטי-גראוויטאציההמשיכהח.כושביןהמשחקחייב

 ?'המוזיקאלייםהפסוקיםשלהגראוויטאציהאתלתאוםהרקדן
בקדנצהרמוני'האמהלדאומיזיקאליפיסוקתרגן.םהאם

עקבב!(שטנות,להיעשותצרידהמחול,לשפתהמוזיקאלית
וסטרטיבי,איללמכשירולהפכההמוזיקהבעקבותאגודל,בצד

גדולסימן-שאלהות.מטיללהןודומותאלהשאלות ?גרידא
כ"ם'ר'העהבנת,ללאכקהל.שלנוהמותניתפיות·הציבמיגוון

אםספקקייג',ג/וןשמציעהחדשהתחבירשלהאסתטיים
קניגהאםמרסשלהחשובהתרומתואתכראוילהביןאפשר

למוזיקה.מחולביןהגומליןיחסילשאלת

מושגאתר"מבהאנאליטית","אסתטיקהבספרוצמח,עדי
מיתריםרביעייתנכונהל,ה'ג.ריד"כדי :התיקניים""התנאים

הצורותעםידועההיכרותלושתהיהאדםחייב,רהמס,'בשל
~םומסורתה,המערב.יתהקלאסיתהמיזיקהשלהעיקריות

כמהיודעאינוהצופהמתמלאים,אינםודומיהם·אלהתנאים
של!(ניו.ה'ר,ליצידעתואת,נותן,שהואבשעהלצפותעליושומה
"מתבקש"הואהם·אליאשרהדברים:הםמהיודעאדםא"ןואם

סיכוייושלפניו,ביצירהפיתו·בצ,תשומת-ליבואתלהפנות·
בויתר/'.הםקטנים-יהיואשרהיו,יאלהדבריםלראות·

התנאיםאתדבר,של"קיצורו :צמחעדיקובעובהמשד
נקירותבעות'קושונותאמ.נותביצירותה:לצפייהתיקניים'

הבדוביםלאובייקטיםות:מאפשרהןרקר'אששונות,מבט
באמת".שהםכפיומה.כלכמלםאו,נראיםלהיות

מתבקשתקניגהאםשלליצירתוזהמטיעוןהאנאלוגיה
ת.העקריוהצירותעםכרות,הי,לוהיתהשלאלקהלמאליה,

שלשילובםרד'ודבייה,,ותחערכיהסולםקייג',שלבמוזיקה
התיקניים""התנאיםלוהיולאהכוראיגראף,שלנו·בסגנואלה
באמת.שהןכפיהאם'קניגשל,ביצירתיופות·לצכדי

אלהמוזיקאליהמסעאתשהובילהמלחיןהואקייג'
הזן-כחסידרה". Iב"מליסטית.המהאמונהואלהמזרח-הרחוק

העתיקים,הסינייםנג".ה"אי-צ'יבספריש,משתמא.הוודהיזם,ב

בדומתשלו,המוזיקההמקריים.המיספריםלוחבהםשיש
ילעתיםקבועה,לאמקרית,היאההידי,המוזיקאישללמוזיקה,

שלהמושגנולדקייג'עםעצמה.עלחוזרת,אינה
" Chance Music ", של .המושגו·בעקבותיבאקניגהאםועם
" Chance Dance ", האחרוןור,בעשהגענואלה,גישותבעקבות

התהוות,שללמוזיקהמאשרותר.יהווהישלה'למוזיק

המקרהמושגעלהמושתתתהלחנהדרדכי,ור,,סבקייג'
וה-הראציונאלייםות·ד.היסושלהפאראדונסאתלנוה,מזכיר"

מודעות,מטרות'את.לקרחותריםאנובחיינו.ואי-ראציונאליים
כאן,מהמקרה".שללקאפריסהבו:חייאתר,להפקינים,נידואבל
~למהקהלק,לחלשהיהה,.האיב,ולעתיםהניכור,,גלויבו

ביד"ה.שבוצעקניגהאם,שלהופעתואתשליוותהקהוהמוזי
דמפסטר,וארט·וסטי,ברמו,,דודר,,;,ד 1טי:דיוידמלחיניםשלושה
ות·מהיציראחת.היתהזולמיניהם.,ובציבורותבטרומבוןשביגו

זמעו Zשבןביותרות'והמרשימהמעילותהחזקות,המוזיקאל-ות

s 



כמו-זומוזיקהנשמעה;מהקהלחלק,לבמותינו.עללאחרונה
למצבעדלעיתיםהוזפתחההמוסיקהלשמעוהמבוכהנוטו,נית,

כבר'שאלאגלויה.או,סמיוהלאיבהעדואוליחוסר-מנוחה,של
ביצועאללאחורלהפליג,צורדאפילוואיןמעולם,דבריםהיו

סטר'וו'נסקי.שלהאביב","פולחןשלהבכורה

הצורני,הקואלייד itש'במהחדשהתפיסההביאקניגהאם
' it ךהקויסידותשלו.בכוראוגראפיהi כמובןוא,למצאפשרזה

המוזיקאליתה,ר,הצוהתפתחהבשניםאות,ממשד'קייג'.אצל
שניהידוע-המישתנה-והחוזר".'"שביןהגומל'ןמיחסיכתוצאה
תנאיםבבחינתהיור"המישתגה""הידוע"שלאלהיסודות

כלשהי.צורהלבנייתרחיים,הכ

מרכזיכצירושימשהבטחון,אתלמאזיןהעניק"הידוע"
אלקט Iנטראפונ,הקו'נת rבזהיה"המישתנה"הצורה.בעיצוב

ובמ-זה,ק'ח,משמבטלקניגהאםשלהחדשהתחביר"הידוע".
היא;כשהמקריותה~~ירגון"ול,מ"המקרהאתא,מביהואקומו
בסיסי,'ראשוני,סדרבמעין,מאחרגנתשהיאאלאנאנטית,,דימי

ההת-מושגמקבלכד,לפיו.ופועליםלו,ז.<ודע·םשהרקדנים
מקבלקניגהאםאצלהזמןמושגומכאן'חדשה.משמעותפתחות
המורכב.אלהפשוטמןהתקדמותיותרבהאיןאחרת.ה,האר
עלסטראווינסקי,איגורשלריו,דבאתכאןר,להזכיהראוימן

הפשוט'מןהתקדמרתבהאין ... " :ווברןנטון,אשלהמוזיקה
אינטגרצ~האומישנייםמרכיביםשלהתפתחותאיןכב,,ה.מיראל
פוגאליותאפיזודתשניים,נושאיםמנוגדים,אלמנטיםשל

מטבעה".סטאטיתהיאכזואמנות ...וכדומה

שב-לאחר , 1965נת:בש'נסקי,סטראווי'הביעאלהדברים
המוזיקהשלהסגולי':ה Iבערהכיר,לסרבשניםעשרותד itמ'

הגיע,שנברג-ווברן-ברג,שלרשם,מידמביתהא-טונאלית
החדשה.קאלית,המרזילמשמעותשיר-הלללכתיבתלבסוף,

"שיא"לקראתהתפתחותכל'מציגיםנם,איוקייג'גהאם,קני
"האנטי-שיא".אתלחפשזאין Z '.גםמכאןקיים.שאיננונעלם

פנימייםהםבהשינויים i !'וחדשים,נים,מאפיילהישהסטאטיות
התייח-שלשונהדרד iהצופך'מjןמאזין-תובעיםוניים,,חיצלא
הקונ-"ההתפתחות"בדרכימעוגן'זz.עדייןמיאדקליטה.סדת

יתעייףכביכול,כמונוטיניתהיצירהאתיראהנאלית:בנציו
חשוףלהיותיהסבלנות Iכולת,הי'אתויאבדבמהרהממנה
ביצירה.קיים.עמאב'תלמה

שנותבאמצערבותפעמיםבצוותאפיעו,הווקייג'קניגהאם

פנהבה,';~אברסיטת,ני,או,בותיהם,וכהופעבאחתהחמי'זtים.

צרידהזההעסקכל"מה :ושאלשםורים,המאחדאלסטודנט
איןצעיר,איש,רגע'"ה :היתההמורהשלתשיבתו "?הביע,ל

לעצמדהרשהפשוטאותד.לבלבלשיכוליםסימבוליםכלכאן
ישפסיכולוגיות.בעייתולאסיפוריםכאןאיןסתם.להנות

פשו-מאדהתלבושותואוו:קולועה,,בתניצ,לרהבפיזz.טותכאן
המשמעותחוסר,נקדותבתנועה".כז,ר,להתשתוכלכדיטית,

התנועהלתחוםמחוץהנמצאתמשמעותכלאוהפסיכולוגית,
זההבאיםוהמחולהמוזיקה,שלוהשילובאח,דמצדעצמה

שביןהיחסיםמפלכס'קו Iבהבנתפתח,המנקודתהיאזה,ליר
לצליל.תנועה

ד,תומקדן'שהרנראה,ם Iקניגהזשל"במחול :קייג'ומדגיש
הא-שתיהמוזיקה.שללתמי,כתהזקוקואהנובעצמי,ורקאך

ובזמןבחללבצוותאמתרחשותוהמוזיקה,המחולמנויות,
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ה"חלל-זמן"משמעותאתמבטאתאחתבלאבלמיזz,ותפים,
היא.בדרכה

לאחלל-זמן.במושגי'אי-תלותשליצירההיאוצאה,הת
אלאולבקרם,עליהםלהשתלטשישיחסיםלאקונטרפונקים,

(המרצדות)מהמובייליםכירים:מ'זz,אנוכפי,הנוצריתויות itגמי'
דר".,קלאלכסנדרשל

רים,ההקששאתבטענה,קייג'מנחיתהאחרו,נהכה'המאת

'ה~ופהאלאיותרולאפחותלאלעשותחייבהבמהעלהנוצרים
מתבקשמוזיקהלצדול,מחשלאלהבארועיםומ,ו,כלנטצזכו.

חלקוליטולהקומפןזיציה,אתעצמו,ב,לערודהצופה-המאזין
זהק,בחללנעשהובהאזנהבציפיהמתרכזשהואבכדאקטיבי

עלננות,ו,התבתודאח,דבחלקאוחלקים,במיספרהבמה,של
ייודע,קניגהאםשלבהופעותיושצפהמישלמה.כיחידההבמה

שלהצפיהאתמארגןהצופה,אתה,כיזאת,בלישאי-אפשר
וכשו-החוויהבאירגוןפעילחלקלקחתשהתביעהאלאעצמד.

אקטיבישותףלהיותבליב,ן'יהקהל,רוב'אתמרתיעהלה,תף
פור-,וואל"לילשלחדישהה,ר,מהדומולחס-ר-אוניםיושבהוא

נון-הגנה;מנגהואלהפעיללור:ות,שנמהוכלדרני,,מוגיס",
המו-כנגדעברלכלחיצים,בתוקפנות,שולחשהואבכד,אישי,

והרקדנים.הנגניםהבמה,,ארגראף,,הכורקאי,,זי

וזיקה,למזרים"אלגנטיות",חת",,"אציל ,"ןח"במומושגרם
אחר,ורוחניולוגי,נ,כרולעולםשייכיםאלהמויזz.גיםזו.חדישה

אנאברו-בהםשישרקלאהבמהעלההום'אותםכשמעמידים,ו
התגנדרות.'והצטעצעותשלבולטתמידהבהםשישאלאניזם,

שלרת'נמסגהמוזיקהאתכלאומתמידמאזהקלאסיהבאלט
ולצפותפאסיביות,להינתבעהקהלואילוואילוסטרציה,ליווי

חבמה.שעלוהחןהאלגנטיותקי'משחעלבהשתאותהצדמן

באירגוןחלקליטולהמתבקש,קהלשלאקטיביתשותפות
נויאמיירג'וןהבאלס.לעולםזרה-בומתבינןשהואהמופע
הוא,והסימפברי","הנאלםבפיו,וי,'זtקרמהעלעתהמדבר

שלהסימפוניותלצליליוירקדומישאלותיו,אתגשים,יבוודאי
טובותאונהדרותיותר,טוביתהתוצאותיהיוכולן.ר,מאהל
עצמאייםחיים,לחיותימשיכומאהלר'שלהסימפוניותפחות,
דתו,'ו,עבנוימאייר.שללעזרתושיזדקקומבליגםמשלהן
הצופןתירגוםבמישורתישארלעולםה,,שתהיהטובהותהiזי

ריוקדי.לצופןהמוזיקאלי

למאהלר,מחול,לאילוסטרציית-זקוקאינוהרציניהמוזיקאי
בז'ארוריס,כשמ,אחר.למשהודקורציהבחינתלמאהלר,לאזגם

לעברפנההואמיוחדת,אוו,לרהתהיהשבובלטליצורהחליט
בסי-מינרר"נ"מסiזיבמוזיקהיבחרגתה,של"פאוסט"הנושא
הזמנים.כלשלוזיקאליות,המופת'הממיצירותאחתבא,ןמאת

"איוב",בנושאבוחר,בז'ארהיהשלוא,,היזומיסהשלגדולתה
יצירהיכלהלעילם-האבדו"הזמן"בעקבותאויוליוס""
הגדולהקאלית,המוזיליצירההולם.מוזיקאליס,בסילשמשזו

שונים.בהקשריםלנצלם,שאפשרויים,דימשלסוףאיןבאמת

עםעבודתםאדבתחומם,רה,יציענקיהםוביז'ארנויאמייר

במש-רגום,תילאאוליתירגים.שלבמישורנשארת,המוזחקה
המ-הצופןחיפושתודזאתבכלאד"אחד-לאחד",שלמעות

יוצריםשלגדולתםאףעלוף.'הגולתנועותה'למוזיקזותף lו
לנשוםוממשיכיםבמקומותיהם,ומאהלרבאדנשאריםאלה,
העצמאית.ביזz.ימתםאת



עמושיניאחין,המלת ,jלהופ'מחכיםעדייןאנואצלנו,.י
מכילאה 'תצאוהמוזיקההחדשההמוזיקאליתרה,האמיאת

מחי-שישתחררכוראוגראףלאותומצפיםו,אנבי.·וסטרטי·האיל
שלומהתחביראח,דמצדהקלאסי'הבאלט'זLלבוקי"הדוב

אייזz.טל-ידלעבודויידעשני,מצדותלמידיהרהאם'גמרתה
-חהשרפוליפתיהשללחגיגהמחכיםעדייןאנוהמוזיקה.

כמו,אמנותייםלמושגים ;זהלצדזההחייםותנועהקילותשל
רות,הנוצמוזיקאליןתמשמעויותורעשים,קולותהמיקרה,
אלקטרוניים,סינתסייזריםלצדנבגציונאליים,קןכליםעל-ידי
המפןרסמת"הדממה"בימותינו.עלביצירותןיופיען'דz,יבואו

אסתטיים,ערכיםשלמערכתקייג'בנהה'שסביב )" Silence "ה(
כל-התפתחותשלהליניאריהקוביטולאירגון,מולמקרה
חדש.לגילוימחכיםעדייןואחריםאלה

זן-בודהיזם.אודיתעלקטנהאנקדיחסמספרקייג'ג'ון
האידיאית-אמנותית.נדרכוהשראהכמקורלןהמשמש

והריםאנשיםהםאנשיםהזן,לימודי:לפניסוזוקיד"ראמר
מבולבלים.נעשיםהדבריםהזן,תוו-חאתכשלימדיםהרים.הם

הואהרים.הםהוריםאגשיםהםאנשיםהזןלימודיאחרי

 :ענהוהוא"אחרי".ובין"לפני"ביןההבדלכן,אםמהו,נשאל
האםהאדמה".פנימעלמעטנמצאותהרגלייםרקהבדל,"אין

ומוזיקהריקוהיהיהוריקדוקצתלהתרומםאנחנוגםנצליח

המו·"נגד"לרקודשיתחילולכךהפיכויויהיהמוזיקה,תהיה

 1זיקה

 1.יגידו.ימים

"בת-דור".בלהקתשרוו,מירלה :כןראוגרפיהןהיא","הןאלמחןלשריר,דןדמאת 'לתפאןרהיישוס
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אהאם,גרמרתהשהופיעהשעהההר.אלמוחמרהלדתחילה
הביאההיא , 60ה"שבותבתחילתהשיראלי,המחולבימתעל

שלראשוןרורחלוצית.ורוחמורשת :מתבותשתיעימה
שלותיהן,פיראתהצמיחמחובביםחזקים,נמרצים,אנשים

הללו.המתנות

רק"שלהשניהדורמבנישישהנפגשו 1976בספטמבר
מרתהיברכעלבאמריקההתחנכושראלים,שידנים

לשוחחעל"מנת ,'גיבגריניץ'"ווילה,המצויבדירהגראהאם,
ישראליםרקרניםשלהראשוןכהדורכרקרנים.חייהם'על

שלהמייסרהגרעיןאתשהיווה,אלהיומאבריקהשהתחבכו
השי"האחרות.)הישראליותהמחולולהקותבת"שבע",,,הקת,ל

גוטהייבר,צביכפרי,טוררכשר,יטלרימון,איההםשה
שישובועל"כדוחולמיםמקוויםכולםזקם.וטופרבהריןאוהר

בעולםלנעשהביחסמעורביםרגשותלכולםבארץ.לרקוד
השפעתהחשיבותאתמעריכיםהםהעכשווי.,הישראליל'המחו
השפעתההאםבכדמפקפקיםאבלאהאם,'גרמרתהשל

מו"תה,שהיהחלוציות,רוחעלגוברתאינהכיום,המשמרת
בעבר.מורשתהביסורנחת

לי"שלגדושיוםלאחרעייפים,לפגישההגיעוכולם
מדרים.

שלהעולמיתהבירהעירהיאניו"יורקספקבלי
המכל-ההראלללכתעודיכולאינומוחמדהמחול.
סלעיםכמהליטולא,,הוהישירהיבואבתחוםלעשותשאפשר

באשררבותקושיותלהקשותאפשרהביתה.ולהביאםההר,מן
בכד.פיקפקואכןהנוכחיםזכלשכזה,יבואשללערכו

שחשיפתםחשוהםבה.ללמודלניו"יורקבאוה'הששיכל
שלהםיכולת"הקליטהאתתגביראמנותםשלהעולמילמרכזה
-מערבהנשואותהיוע,דניהםאישית.התפתחותלהםותאפשר
וע'המקצבתחוםהחיים"בארץ :צביאמרלהשראה.בתקווה

אבלמצויין,חומר"גלםהםהישראליםמפותחים.בלתיהם
להת"על"מנתולבחורלטעוםכדימוריםשלמיגווןדרשו
יכולאינוהרקדןאבלמצויינים,מוריםמצוייםבישראלפתח.

כאן."לעשותול'יכשהואכפיולחפש,לנסות

יכוליםאינםמסויים,בסגנוןהיוצריםאלהאואחת"לההק
הת"שלסכנהללאעצמם,בתודלהתבשלצמם 1לזלהרשות
אוה.דהוסיף-נוונות"

ת,היכולאתהעמידלאמהשישהשאשימכדהופתעתי,
העדיפויותסולםבראשלכשעצמה,הטכניקהאתאוהטכנית

אמר-מחול"שלשלםולם'לעלהחשףכדי"באתישלו.
בניו"מקצועית.מיומנותלרכשועל"מנתרקא,"ול-עופר
שזהחוששואנימחול,לנשוםמחול,לחיותיכולאנייורק
כיום."בישראלאפשריבלתיעדיין

העדיפויות.טולםבראשאינההטכניקההשישהבעיבי
הריבזהירות,להתייחסישהטכניקהשלזויחיסתות'לנחית

 ...שיעוריםבשלושהלפחותהפגישהביוםהשתתףמהםאחרכל
רקדניםבחו"ל,הישראלייםהמשתלמיםלמרביתבביגדר

יוכולתערילהוסיףשפוטיהיהשתפקדיםחשים,אינםאהל

8 

קייםמרטיןמאת

הבסיסאתלהרחיבשעליהםאלאהקיימים,ותיים'אמנלמוסדות
הלהקות.מושתתותעליו

מהבדיוקידעתילאלניו"יורק"כשהגעתי :צביאמר
המצי"אבלונפלאה,ענקיתעירשזועל"כדשמעתילי.פה'מצ
יפ"שבישראלמצאתיבעימ,ה.הפתעה-הפתעההיתהאות

נראהההיקטןולם'עלפרופורציות.מוטעהחושלעצמיתחתי
שו"הםדומה,מבצבאחריםכישראליםלמדי."גדולבעיני
החדשיםהרעיונותאתשלמדו,מהאתוליישםלחזוראפים

התפתחה.,שולתם'יכואתשהכירו

דלים.בייוz.-ראלהמצוייםהמשאביםרה"ב'לאבהשוואה
האפ"כיאםאותם,מרתיעאינוזהאבללכד.מודעיםהשישה

אשימשיכה.מקורת'מהוובניו"יורקהמצויותהרבותויות,שר

ציפיותיהםלכד.מצפיםהםואיןחיים"."עושהאינומהם
מבחי"לפחותהאמריקניים,עמיתיהם ל-Lז'כאלהממשצנועות,

יחסיתות'עשירלהקותעםשעשוההיכרותאבלכלכלית.נה
"ניו"יורקהאמריקני",הבאלט"תיאטרוןכגוןעבודתן,ותנאי
איילי,אלוויןשלזואוגראהאםשללהקתהבאלט",סיטי

וצ",יות'ולרעיונלכשרוןכבודשליחסשיתכןאותם,לימדה
בגילמתחיליםהםהטכניקה.בתחום 'יתרון"לאמריקניםרים.
"אנחנו,-איהפתחה-מצויינים."לימודובתנאיצעיר
שלנו.והמוטיבאציהכוח"הרצוןבעזרתריקדיםראלים,'היש

האמריקנים.חברינועםלהזדהותלנוקשהרביםבדברים
מ'זtלהם.שונותשלנןןהמטרןתמכיווניםשןנים,מגיעיםאנחנו
יצי"בנןישאבלטכביתה,מבחיניותרחלשיםאנחנןאולי

להת"כדי'חדשנות,עלבוביםשאבןיתכןיותר.גלויהדתיות
מהחד"להתעלםיכןליםלאאנחנןטכבית.חולשהעלגבר

כרגע."שלנועמוד"השידרההיאכי ,תונ-.zו·
רקרניםשלחוקםלחםהםחדשיםןרעיןנותחדשנות

כנין"שדהלעירשעתייםלנסעולגביהםהוארגילדברה.,אל
לניו"תגיעלאשאולילהדלהשלבהןפעתהלחזותכדיהייבן,
לאריסטוק"שייכיםקצת"אנחנו :כדזאתהגדירהיעליורק.

לצאתמוכניםואנחנומרץ,לנוישהתלמידים.ביןראטיה
במחול."חדשיםהיבטיםולחפש
השמ"מפניהחששמטויים,חששטמוןו'זבחיוניותאבל

בארץשאיןוההרגשההישראלי,ול'המח,בעולםהשליטהרנות
"כיוz.-נח" :כדזאתביסחאוהרחדשניים.לרעיונותאוזן"קשבת

בהפ."גםאלאברגליים,רקלאלהשתמשנצטרדלארץזור
מדי.מוקרםלעיתים,הבא,למיסודהנטייהניכרתבישראל

חול.,המבשטחגםהנראהוכפי'ה,,הבירוקראטיבתחוםזהכד
החלוצים"בכוח.שלהתלהבותםאתהמעמעמתהיאזושמרנות . -
הביתההביא,לון'ברצ,מצטמצמותנן,אימטרותיהםאבל
ב"הלומדתאיה,חדשניים.ורעיונותמשופרתטכניתיכולת

לעבודותיההשראה 'שןאבתעצמהאתמוצאתג',לאירד","
כוחמקור"מוצאתהיאמזרחיים.מנושאיםהכוראוגראפיות

ליהרותיותרקרובמרגשי"אני :עודראומרהישראלי.בנוף
לגלותכירלביו"יורקלהגיעצרידהייתימאי"פעם.ולשורשיה

שדרדמצאתיהחיים.שלהיבטכלכמעטבמחוללבאטשניתן
עבורי."יותרה,חשובבעשיתשליהמטורתבביטוי,הזחופש

עמיתיהםלביןאלהישראליםביןהנדלביכרזובנקורה



למורשתםהיטבמודעיםהםבישראללמחולשניכדירבארץ.
מידעיתיותר.מוגדרותהם,ותי'מטרגםכןועלהתרבותית,

ק"מ. 10.000בן,מסעכנראה,חייהב,זומוגברת

הפאראדוקס,ובדרדמאו,דאידיאליסטיתחבורההםלמעהש
אנשיםשלחבורהזוזאת.יטה,'!זמבלהיאזוחוטאתעירדווקא

המפ-והצדכמותם.לפגושלילאהזדמןשמזמןרציביים,
בחו-מעוניינים Iכולנהיהודי-ישראלי.ההיבטהואביותרתיע
מיסודותרתיעתםאתאיבדושהםונדמהמעול,ה,שיראלימר

הםאבלההסךר,הפולקלורלחסידיהפכו,לאהםוריים.,פולקל
הישראלי.נ:מחולאה,והשרכוחמקורשזהולכדמודעים
אלהבהיבטיםלהשתמשהאפשרויותעלמדבריםמהםאחדים
שהםמקווהאניהמודרני.המחולאוהבאלטתחוםבתוך

יס-ולאארצה,שובםלאחרזוחלוציתרוחעלישמרו
הנוהח.לשיגרהפשוט,תגלו,
זהובביו-יורק.משתלםבישראלרקדניםשלחדשור'ד
שלל"מה"רקלאמחשבהשמקדישרקדנים,שלבוגרדור

רקלאהמחולשלמכהאלבאוהםל"איד".גםאלאהמחול,
תו-אתלהרחיבלמעןגםאלאעצמם,אתלבטאעל-מנת
רעיו-שלהיווצרותם,ולעודדמחשבותהים,אתלבררדעתם,

האגדיותהדמויותלפבידרד-ארץלהם,ישבבית.חדשיםבות
בפנהין.מתבטליםהם,איןאבלכאן,פוגשיםהשםהמחולשל

ויצרהאמבותםאתלכבדאותםלימדהבמרחקיםשהייתם
הישראלי.המחולועלת'לתספק,בלישיהיה,יצירתידחףבהם
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לצבריםבאלט

מצטופףשחוריםבליאוטארדסחמודותילדות ל,!ז'שלםנחיל
-אחרתחבורהבינתייםעובדתובסטודיוההלבשה.בחדר

שחור,עדמבלונדיהצבעיםבכל,ילדותרים,כעש,

-לבאלטבסטודיוכזה,אחדשיעורראית,'ז!,אםלך,נדמה
אין-חזרות"רלווה",וד,וע"פלייה"עודכילם.אתראית

ומורהמורהכל'זאת,ובכלהבסיסיות.התנועותעלסופיות
נוצרת.-it 'והאווירה

משהודורשוזהבאלט.צבריםללמדדרדמחפשת"אבי
לשעברבן-ארצי,פזיתמרת,או-מכאני"לתירגולנוסף

לבאלט.סטדריותשביהמנהלתארבטובה,מיהשלתלמידתה
צרידג'אוב'כיתותתלמידותהקטנית,לילדות"דווקא
נזות'ההתקדבו"אש,משתמשותשהןברגעהרבה.להסביר
סתם.מכאביים Cתרגיליכאוהביםאיבםצבריםיותר.מהירה
ללבם".כונה'הנהדרדאתמצאתיאולי

"שיחה"וישבמעגלכולם,יושבים ,"רi,זב'ה"תרגיליאחרי
שלציורצייראחדסבאותשובות".",'!זאלותדקות. 10בת

אתמראיםבסיכות-רקדניות.שתיציירהילדהבאלריבה.
לרקודיתחילרמתישואלתאחרתילדהלכולם."היצירות"

לרקודלמדהשהיאליסיפרהשלי"אמא ."םיציפ,:!'"'ג,ל
 " ...,נעלי-שפיצים'נעלהכברשנהואחריילהד,כשהיתה

להתח"לאפ,'!זרשבים 4-3אחרירקהתבלבלת."בודראי
סבלבות."צרידפזית.מסבירה-הרגליים"הונות'בעללרקוד
 " ...אצבעותעלריקודרק'לאזהבאלט

מבגינהלשיעורלהבי:איכולההיאאםשואלת,אחרתילדה
,' t זחיברi ~ ,"לפילרקודנוכל"אוליפזית.מסכימה"בוודאי
 " Jiז

הילדה.מקשה-תווים"לכתוביודעתלאאני"אבל

בעצמד."לנותנגניאתזוב, Z ',ח"לא

תלמידהכריזה!מ- "!רקדביתעלסירפרכתבתי'"אני
אחרת.

הבא."ב,'!זיעוראותולבוותקראיאותךתביאי"מצויין,

לתרגילים.וחוזרים

גלימותלאימפרוביזציה.-itמוקד'השיעורשלהאחרוןחלקו
סיבו-הרבהעםפרפרים,לריקודמשמשותאחדותניות,צבעו
תור.יזz.אבללהשתתף,רוצותכולןונפנופי-ידיים.בים
 ...גלימותששרקישלכולן,מקוםאין

מדילאימפרוביזציההמשמשיםהחפציםאתמחויפהפזית
' '\t ועשייתבמימיקהלעסוקמעודדתמיד הז,,(כובעים,פעם .יעור

מעוררסוג'כל-בגדיםסוגישיבים,חפציםפרצופים"),
אחרות.לתנועותומפתהאחרותאסוציאציות

הסיום.שעתקרבהכימציצה,הסטודיו,שלהמזכירהחבה,
מוכבהכברוזויוצאתזוה'קבוצהסדר.עלכאןהממובההיא

קריסטינהמקבלתהפיקודאתלשיעוהלהיכנסהשניהבדלת
שלבית-הפסרבוגרתפזית,עם'<חדהעובדתמירהוייס,'

"בת-דור".

-באלריבות"לגדל,דווקאלאזהעושותשאבחנו"מה
ממשי-על-פי-וובלמחול.קהלחנכות,מ"אבחבופזית.אומרת

אלהאז . 15-14גילעדאצלבוללמודמידות,התלכות
לבתי-על-ידינומכוובותרציני,למשהועבורןהפד'ב,שהבאלט

 ".יותרצועיים /iמספר

אופיולכלאחדזאתובכלסטודיו,'ככלסטרדיואחדמצד
 • 1 ..המיוחדת.ואווירתויזz.לו,
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וקינהאברוחמרכי['
הנתוחהיאמחוליצירותבניתווזהמקובלותהדרכיםאחת

יעלשביצירה,הציוריהצדעל ,!\'גדשימתתוךהספרותי,
בודתו ,jב'לדוןבחרתיאת.'כזהיאאםהסימטרית,האסתטיקה

האפשר,ל'ככךת, ,jהימנ'וך:תשקמתי""עדאפרתימשהשל
אתוק.לבדאנסהולהתרחשויות.לגיבוריםוג;חיםשמותממתן

התכניםמאשריותרז, Iהמהויוחיפו,'!!תוךבה.המתרח'\!,

(הסרפותיים).

התנהגותדפוסיהםזוודה·בעבהעיקרישהמרכיבנניח

פולחניים,גווניםעלדגששימתתוךבל,.בתקןפת"אןזzונים
המקו"האינטרפרטציהתהיהזהבמקרהאשוניים.,מזרחיים"ר

בשמותייקראווהגיבורותוהגיבוריםתנ"כית,המידיית,בלת,
שליותרהמהותייםהמרכ:יביםלגבי,וכו',"דבורה""יעל",
הגירםדהםוראוגראף,,הכ'ץz,ליקטהתנהגותדפוסיהםהיצירה
הסתכ"מאפשרים הלא,!\'משוםבעיקרביצירתו,יותרהחשוב

עשתה'ץz,,הסביבהספקין I ~בנושא,יותראוניברסאליתלות
הםזובעבודההמופיעיםוהקינההאבלותהגי·ומינ ,'הל,zץ'את

וים"תיכוניים.ערביםיהודים,

ואיפוקמאופק,סימטרי,הואהמחולאתהפותחהמיבנה
דחוסהמתחעליית ל,zץ'תהליךלקראתהצופהאתמכיןזה

מאו.ד

והמ'ץz,משיותרהנכנע ,הנשיהקול :בפתיחהקולות'ץz,ני
לשביצירתוהדומיננטיהוא'שהראשון"הגברי,לקולשניקול

 ,היאניה,הביותר,רבהמתחעלייתבתהליךוחלקואפרתי,
ו·אהתכנסותכניעה,ניכריםאיןבגבריםהדרגתית,כאמור,

הריגשיתוהתגובההטראגיתההתרה'ץz,ותמןכתוצאהוויתור

היצירהשלזהבחלקאדורתניינת ,jמ'תופעהאחריה.הבאה
כברשהנ'ץz,ים,אצלהקבוצהעםיותרגדולההזדהות ,היא

אורביות ,j 'מקוננותעםאסוציאציותמעוררותזהב'ץz,לב
בכלל,ות,מזרחי

לנדרונרתמאת

הגברים-המקונניםמחנותשנישלהצגתםלאחרמיד
ודרך'נ,ולמםהגברים,מתנהביןהשתלבותבאה-והנשים

אי-עולמו,עםהתקשרותןודרךוהנשיםהמת,עםהזדהותם
מסוייםברגעהמת,שלהעדרועובדתעצםובכלל'ץz,יותו

' j, אורגאנית,ות'השתלבשללפסיםהתנועתיתהמערכתוברת
העו-הדראמטיתבהזהדותוהןהתנועה,שלואופיהבמיקצב

 jהמ'~שלכאילוילוב,-iZ 'ל-t 'זההואהמבנה·מאחוריה,מדת

אותו ,התרחשותאותה'ץz,אחרימהשלהחיים,המשךאח,ז
מוות,

מירווח-'מץz,איריםות,המדייוהתגובותהמהיריםהמיקצבים

נבנהוכךלשניה,אחתתבניתביןמאודמצומצםנ'ןz,ימה
לעיתים ,בגפייםבזגיקרהיאהעבודהמאדו,דחוסקיצביסולם
הנגררותוהתנועותהגפיים,חליפות.ושילובהפרדהתוך

הרג-ובעבודתוהדייים,הכתפייםהראש,שלאלה-אחריהן
ומו-המיקצבים'ןz,ביןהחלליםאתממלאים-האגןשלליים

בנוייםיוהקיצבהצורניהתכנוןהצורני,למתחדחיסותסיפים
הדרגתיתעליהכלומר,והרפייה,מתחחילופיעלבה.רבמידה

המירה ,זzהוגליאוהרפייהומכאן-שיא,לנקודתעדמתח ל,zץ'
דואט.אוסולוי ,jקט'.בבעיקרלירי,לפרקיותר,איטיתאו

שלמקומואתהליריתהביטיידרךתופסתאלהבקטעים
המתח.ב'ןz,מירתהמיקצב

הזקי-היאהמחולמןניכרבחלקהצורניתהמוצאנקודת
כ'הזz.בנייהמוטיב-חוזר,היאיציאהכנקודתהגוףזקיפותפות.

אליה.וחזרהה,'ממנהיא
וב,שח'למרכיבוהבניןהקיוםהמשךאתהופכתו iגישה

גות iהתמ'ז!-הואהאבלות,שלהמוכרלמרכיבכניגודהניצב
גופותל-iL 'קמוריםמיבנים ,נמוכותתבועות ,הקרקע'ג.ם

כולוהריקודלאורךבחלל.יקרי ,j 'כגורםלרצפהוהתייחסות
המרכזיוהרעיוןום,,המשך-הקיעםאבלותל:זzלבהרצוןבולט



אםהיא,"הזקיפות"מןסטיהחיים,שלתפיסההיאבאבל
בתנועות"בולווהכשהאובעיקרנוסף,דראמטיאמצעיכן,
העשרתלמעןשובלשביהר,שבירהביןמאודזעירותגוף

בריקייבעיקרהמחול,שלהשניבחלקוהקיצבי,"מירקם
בק'ודת"המוצא ~,זעצמו.בגוףמאיימעטורה·קהגברים,

המובילות,הןהרגלייםה,,היצירשלזהחלקשללתנועה
מהן,נולדותהתנועותויתר

התחתוןהגוףחלקביןבולטחתןקבעהכוראוגראף
בידייםתהייההתנועהאםבה·מכתיבגב.ו·זשבירהוהעליון,

(ואזיליים'ברגאווהכתפיים),הראשהנגררים,(ובאברים
בגוףכזהניגוד,בניית ).ו·וחלקיהאגןהםהנגרריםהאברים
גדולה,מסהשלאשלייהיוצרתהרקדן

שהואאף-'!.ל-פיהמחול),שלהמאוחר(בחלקוהדואטגם
הצורני,במבנהשנוצרהקיצבילמתחליריאמצעי-הרפיהי

הריקו.דשלון·הראשבחלקוהדואטמןתר·יודחוסהוא

בעודניגודית,ה'![,למהכאןהיאהאורגאניתההשלמה
הגברביןהגומליןיחסיה,'ישירלהמ'השהיווהון.הראשהדואט
רא"קולהגורסתתפיסהעלמתבססיםהראשוןבדואטלאשה

הגומליןיחסיקודם,דיברנוכבראודותיהעלשני,וקולש,ון
הדומי-התפיסהעלמושתתיםזאת,לעומתהשני,בדואט
ודבקההראשון,בחלקהגבריםריקודאת'זtאיפיינהננטית,
באשה,גםעתה

 ל,[!'תחושההל iהלאלכמדומתני,מועברת,זובנקדוה
עיקרית,כתכליתהקינהכי·קיומית,נרגיה,נאלחסוךרצון
פעילותכגוןחיים,המייצגיםביסודותלשלבהרצוןללא

חשבוןעלמיצבורי-אנרגיהלעצמהתגזולנמרצת,קיצב~ת
עצמם,החיים

"הדבקת"הראהאחדבאבל,עיקרייםאלמנטיםשני
הפולחןמיקצבילנו(מוכריםעק'![,ניחד-גוניבקצבהאנשים

התנ'בו"-ןה'![,נישונות),אתניותקבוצותב.בקרהמונוטוניים
הטראומטי,המאורעמןהושתקמותרות

והן ,םי,[!'נהבידיבדרך"כלל,מופקההרא,'!!וןהמרכיב
והדרא"הצורניים"אמצעי-הגירוי"בידןהעיקריות,ננות·המקו

ןאמ"חפציםשייכיםלכאןהמת,זכראתהמעוררים·מטיים
כרחושכלהמיוחההמיקצבבעיקראדאחרים,צעי"זכרון

המיב"מןבים,רהנוכחים,אתהמדביקהובחזרה,במרנוטוניות

קבוצותשללווהיטקסיליהזכירוזהבריקייהצורנייםנים
בתקו"התנהגותדפוסייהידרות,ולאיהודיותשונות,ות·אתני
אבל,פות

דההת-ההשתקמותיסודהאחר,החלקהופקדהגבריםבידי
כאשרבעיקריותר,מורכבתהמתעםהגבריםהזדהרתנער,ות,

גברים,הםהקורבנותרובבהן.מלחמה,בעיתותמדובר
ושאיפהבאבלמשקיעהולהימנע.הלתנערהרצוןמכאן

בחיים,כלומרהמיתרס, ל,[!'השניברו·בעהחסראתלמלא
ברי"אלהמרכיביםשניביןהקוטביתשהפגישהלינראה

המתח,מירבאתיוצרתקוה

הבךךןתהדמותהזדהותהאישי,המרכיבביןהאיזוןגם

משלו,מתחיוצרתהקבוצתיהמרכיבלביןהמת,עםהזוגאו
שלו,כוחוהמרכיביםמןאחדכשלכל

וה.'זtתת-בהסתכלותבורדאימקורםהקבוצתייםהמוטיבים
חת-שלתוצאההיאהאישיתההתמודדותב'!.ודנל,'באפות
דגששימתתוןיותר,ת iאינדיוויד,ואליואבחנותויות·רחש
מיחסםכנבדלהמת,אלהפרטשלהאישייםוקשריויחסועל
האחרים,'זLל

והשלכותיהםהקינההמוות,בנושאהדנהשיצירהספקאין
איןאולם ,םינו,[!'צופיםאצלשונותאסוציאציותמעוררת
שהיתה,המזרח,ממסורתומר Iכלהסביבתי,'הגורםמןלהתעלם

שלבעבודתווהנרמזתהתנ".ךבתקופתמסורתגםודאי,
אפרתי,

(שלהמוזיקהכגוןהאחרים,המרכיביםגםלכדמסייעים
בן"משהל'שהתלבושותבעיקראדוהתפאורה,שריף)נועם

האינטרפטציהאפשרויותאתמצמצמיםאלהמרכיבים ,לוא,[!'
 ,ישזאת,לעומתעצמו,למחולובזמן,במקוםאותןוקובעים

מד.ובמיבצורהבנושאהדנהיצירהלהיותנתוניםספק,ללא
העוסקלפירושפתוחהאותההמשאיריותר,כלליאנו'![,י
ספציפיים,ובתכנים.במיקוםמא'זtריותרהאנו'![,ית,במהות

i • 



האנד"מןאנדמי

היטבמודעיםהיוהמאה,בראשיתארצהשהגיעועולים
והאמנו-התרבותיתהצדיהכלאתעימםלייב.אשעליהםלכך
לעזובאותם'שהניעההיאהיהודיתתודעתםיזדקקו.להתית
שאיןהמדבר,אלוד,ילנדוהאמנות,התרבותעתירתאירופהאת

ועיתונות.ספריותקונצרטים,מוזיאונים,תיאטראות,בו,

אתלספקולם,,בעמקום:כל lכחלוציםנאלצו,הםאחדמצד
מעיןלהקיםבדעתםהיהא Iלמאידך,אבלבעצמם,צזכיהםכל

תרבו-לשמורת"טבעולהפוךיצאו,מנה'מרבית'התשלהעתק
הערבית,קה,המוזיבהודו.לבריטיםלמשל,שקרה,כפיתית,
מקור-היוואלהכל'יים, rמזרזובדיםכשיטים'תהנוף,צבעי

"בצלאל",סד,מייש"ץ,בוריסכגוןל.אנשיםוחיובירצויהשראה
שימו-ואמנותנות,לאמן'הראשיובית-המלאכהבית-הספר

' it ,1904בשנתב~רושליםעל"ידושהוקםית . 

רוסיה,יליד , 16כבןנערל"בצלאל"הגיע 1911בשנת
בארץשההגבה-הקומההנערנסקי-אגדתי.,קאושרוך'בושמו

' it הראשונההעולםמלחמתפרוץעםשגורש,עדשנים,לוש, 
כיים,,התורהשלטוניתעל-ידיאויב"ארץמ"נתיניכאחד
לרוסהי.וחזר

כעבורונתקבל,קלאסי,לט Iב~אגדתימד,להמלחמהבשנות
ספקאיןאודסה.שלפרה,האושלהבאלטללהקתנתיים, 1Zן
' it שכברהדבר,וגפליאז.אתובכל'מוכשר,רקדןהיהאגדתי

באלט,בלהקתקומו,מאת ~ tמצקצרהכהלימודפת'תקולאחר
ןהדרישותהיטב,מושרשתהבאלטרת,מסובהבארץמקצועית,

רקדןעשולצבא,הגבריםוגיוסשהמלחמהיתכןרות.,מחמי
אתאגדתיוחקרלמדהבאלטבצדלמבוקש.ומוכשרצעיר

החסידי.המחול

שניתאגדתיעלההמלחמהתוםלאחרשנהמקום,מכל
לושהעניקיהתוארזהו--הראשון"הטברי"הרקדןארצה.
"עדן"נוע,בקולהראשוןבקונצרט-למחולהופיעכאשרהכל,

בתל-הבימהבעלהיחידהאולב!"ראינוע"),עדייןאז(שהיה
 . 1921נת,בשהצעירה,.אביב

שלביותרמענייןשילוב iהיתךאגדתישלהמחולאמנות
הסביבה.והשראתהגלותייםרית,המקומןיניקהמודרניזם,
ועה,התנהיהודי.העולםמןחות,לקוקדויו,,ברישעיצבהדמויות
מןשאילותהדמויותמןואחדותהחסידי,המחולעלמבוססת
ושלשלו,והמוזיקההערביהפלחשלזוהקרובה, ,הסביבה
בוצקיאלהכלשלו.המיוחדהמחולסגנוןעלהתימני,הפועל

הא-ואגדתיפה,'התקו'ייצורהקיגיזם,שלהזוויתיותבתבניות
המחדדתניזם,,האקספרסיול it 'היוצרתמההגזמהעליהןציל

הריאליסטי.הפירוטחשבוןעלהעיקראתוהמבליטהניגודים

ובשנתשם"דבר,ה,מהר- Iענעשואגדתישלהופעיתיו
מאמריםן.בובכתב-י,ד(:ולוכתובהמודר,ספרלאוריצא 1925

קים'עותמאה'ביצאהספרשלו.המחולאמנותעלוסקירות
בספרמסותשלושיתצלומים,איורים 34ב-מלווהוהואבלב,ד
תל-"הדים"(הצואתהעב:רית"הריקיראמנית-גארתי"ברדד
ב,שלהאמנותי(לפרצופוד >iוהר"הריקודתרפ"ה):אביב

12 

מנורג'וראמאת

וך,ברשלמנותו $I " ;ברשאשרהפרוזאיקןמאתאגדתי)"
מנשהוגאתאגדתי"שלו"ריקדווי ;כ"ץיצחקמאתאגדתי"

הדמו"רשימתכלולהוהבהמלחין),רבינא,(לימיםרבינוביץ',
והיצירות.יות

בטפמוריקוריהםאתרוקריםהיהורים :בינוביץ',ר'כותב

הקזבור.שרורשמהמ ).מ.ג-(מתמשךזכמושדיותראיטי,יותר

ריקוריליצירפאסטרהתנוטהאתלהבזטיטאשיפהגםישבה
כשחייםכאלה(ריקיריםתבוטהבליכמטםריקירסאטטי,

יהתניטההטפמויחהלשתהלאטת,-זותכובהבמזרח"הרחיק).
 :ריקוירםלשניחימרלינתנה ).מ.ג-הקצב'והחלשת'(האטת

לי:בירברצרתואבלטברית".ו"בכחנאליהשחרית""תפילת
תנו"ריקוררינאמי,ריקיראםכיריקירית,עמירהולאריקור
תכתהטללוותרונסיונותחיפישוםאחריאגרתי,היכרחטתי,

טהבריתהמקיריןתאתלסמןיכ;יבשלימות,למלאהלאאוזי
היים"החיירימחיילקוהחחשרהתכיכהברכהניםהריקירשל

ההדעייה.את :יימיים

משמעמחווה",,,,היוםוגכניםשאנומהסטוס,'הגההעוויה,

ללה,,נכהגוף,החזקתגם(ואולי'ספציפיתואצבעות'"ידתנועת
הנושאיםאחדהיאהאופיינית),אש,הרהחזקתהרכות,הברכיים

סיוריוובעתבארץ,,אגדתי,שלמבקריולעסוק,מרביםבהם
 . 1926בשנתהחלבהםב.אירופה,

היאהספציפית,בהלותתניטתזוהיהורית,יייה",ה"הט
מתן"בארשיתאגרתישלהפעולהלכלרי jטי,מקורהמשמשת

הטברי.לריקיר-המחשבת""מלאכת-שהקילהה:בזהר
המזרחיתבאירופהכה'בזב-תערו,"סית,בחוברחגר.,כותב'

בשנתפתית,וצרגרמניתיידיש,בעברית,שהופיעה'בית",והמער

 :בתל"אביב 1927

טנף"אמנותיאחזבומעט,,כהיהירי"המ:::ורת"שטחזהי

ת Iהטת,ישלומחלטחיקיישלסככהכלמביי ...אצלניזהחרש
כמ"טלההתגברותסיראתאחרו.תת'תרבייך,מוצורהתיכן

בהי"אליותרפנהשהואכזה ...אגרתידבג-אאלהשולי"סבכה
אל ,שאמרהירהריתההטיויהשליותרהפנימיים"נפשייםלויים

הח"יג-יניםי.גיליייה

 :טיפןסיםה,.ארבעאגדתיעיצב,מלכה""מלרוהשלוה'בסויט
מלכה""מלוהכבאלטהשארונההעושה(הנפש-מאיר" 'ר"
חגר.אומר-ככלל.גארתישלהארשזוהירקורזהי-

באו"שנצררריקור :כךרבינךבץי'מתאר'זהקדר,רי ).ו'ברשימת

הארהתפילה. "מביתשביהורימואצי"שבת. :הרטייןריסה.
ליהפררלייקהשאיתיעוזבתהמלכהשבתוחהל;בקירבתשת

וסאשרנזכרהיאיגיןמלאמתבטגע,דבג-טטר,הארממנה.
ירהאיבתירה,חזכשכהכהל ,לקבלש:בריךלהצטטר,לחסיר
אבייכריקירילרקירמיחתלהיאלשזבוח.עצמךאתכמירח
התנועיתהאטתמתיבות, :העבריהריקירסינמיאתרואים

קפאוטתי,שןליאתמפשילתמלהב,היא,ריקירמתיךוהטהייהי.
יראג.ה,זריקורנםאכלטליז.בככחבאלי,לריקירזכ;חיםואני
 ).מג.-אמופק :ידאיהמחבר(כוובת Iחלשךשרtבזב,אצלר
יורת.קצתבולטתההעוהיורק



בןאהרץ","עם :נטע", 'ר"'זLלזוהיאז,ניה Z ,:ההדמות
ה"אתערותאלחנוךגהשמיותיכוראתביס,המבהיהורי,הכפר

והואאגרתי,,גלביותראהןבזהטיפוכחהכירית,רלעילא"
חג) .ר(כו,וכושמללותבוכאחותליצירתבפעספעםמריהוזר

שלרוחוהואיואלר' ;יואל" 'ר"היאית iLהשלי'הדמית
שלהאיריאה"מהולבחלומו.ליו 1I 'שנגלהמאיר,ר''זLלסבו

חג) .ר(החכיר-חזבת"

כלבגולהכפורותרקזתותוך ...ויעניכומופיע 'יואלר'
הואאיךדרהש,רורשהזאיבצרה:גופיס.לפכיחייומ;:ילת
אתמכרךהוא,,כרוךהקרושלפכימתחכןלעס,מוכרמטיף
מירמתהרטוזואוכיצרערת,,בוחמתובקלח,עלאיך,ילריו,

 ) 5.1 ) 1.27הוינאי,הצהרים(עתון'הרגש,'ת.פרץעל

הח-דמותשלכה,היפו,היא ,"אנכ,/\' 'ר"הסויטהל iL 'וסיומה
מצוישהואכפי'החסידהארצי,הגשמי,,הזאהאידיאלי,סיד

מלוויםמלכה" iiשב"מלווהמחוליתארבעההרבי.ל iL 'בחצרו
וו,רנברג.אנגלמאת'בנעימות

תה'בto'יהורי :בי~ץ',רבינואומרצווה",מ תחמ.:"ו',,המחולעל
מרומם.צב"רןח Iככשרויוהואיתירהלגימהשזבייס""לשס

פ;ל;כי S!הצחר ;לאאךחזק,פורץ,לריל,ורמקוםלכאורה
עורגשמיחהכשלהרי;ביםי,הצרעלהעבריבריקורגובר
(סימןאשלהתאהואכולווהריקורותבוערותבועהכלעל

יחר.והכבעךזגםפריצותריקוד,לאריקיר : ).מג.'~אלה

האסתטי,היסוד 'שביזהניגודה,,ה;!,אלהעמדתשלזהאופן
הוא'זLמייצגולימות-היסוד iLול',לצורההמודעהיטב,הסדיר
וני-העתיקיםהיווניםשלוהפיוט,המוזיקההאור,אלאפולי,

 '-והתיאטרוזהפריון'אלוההוללות,הייןאלדיוניסיס,גודו,
זו,נגודותתמצאהעשרים.שנותל iL 'חול,המלעולםאופייני

פוןדודולף ל.:,,ו'בכתביהם ,-'iממ'גים iLמו'באותםהמתוארת
דורו.ובנילאבאז

הגלות.ולם 1Iמ'אגדתישלנוסףמחןלהואשחרית""תפילת
אתלשפוךהכשםבכוקרלבית"התפילהבכבכ "ארולצעיר
בהשפעתםוכ~טי,כעמטריקורעולם.בוראלפבילח'ז.בוצל,ון

ממז-רמרומי"מיכתורין-רביבוביץ'כזתב-החכירים.ריקורי

שבהתקרשותריטמוםכטאטיה.:אבליום 'צנפית"חררהזגים
חג.ר.עליואומר- "'רברע'ט"לאכבחיבתרלגייוזית,

הארץ-ישראלי.זההוא,לחלוטיןזונה .z :מחוליתיצירהתחום
בזכות,הישראליהעממיהמחולשללהיסטוריהנכנסאגדתי

מכינהזוהורההיום.,עדכרת'והמו,הנרקדתגדתי",,"הורה-א

"לעברת"נסיוזתון'גלילית",רה, i .ב'"רבינוביץ' ל.>ז'ברשימתו
שנעשה ,"הר;'זi"הבמוצאי,הרומניהמחולשלזמו L :אתכוח'ב

המלחהמקשייעםבארץ-ישראל.החלוצים ל.:,,ו'המסחרילסמל
זבבטכלולנצח.ליצורלכדכ,שאבצזות,חהתוגוברתהולכת
איזשמקל,:עלת Iרבת"ערךתבועהכר , mמתשרירכלכזער,

וחשיבזתהגרעערךברכ.רתבעהשהכלקלות.פזיזות,תבועות
המלאהבוערב"דטיערבבה,תבועהפורצתים iלפרלרקהתכועה,

על"אגרתימכביכהזלריל,ור-חגר.ומוסיףכוח"עלומים.
הזברץבלאתהמתפרץ,האון ,כלאתאקספסריוביכטיגסבוןירי

 ...חחלוצי

יתירה,רצינותשילרושםלהיווצרע,לוללה,א_.מת"~ורים

שאגדתילזכורישאבלשמחה.שלהתפרצותכלהמחניקאיפוק
ה"עדלאדיע",יוצרגםאלארקדן,,וכוראוגראףרקלאהיה

ונשפ'-פוריםהקטנה,ב,אבי,תל-שלהעליזהפורימייהקרנבאל
בוהמההיהאישהואשם"דבר,השלו'זLים,בשנותהיו,שלך

אופ-ב,הם,היוהציור,ל,.המחועסק,בהזהאמנויותוכלאמיתי,
 , 1976בשנתמותועדחיים.שמחתעזים,ים 1Iצב'שללטימיות,
זהוצריףלתל-אביב,יפוביזהגבולשעלפו,בצריהתגורר

t7 .,zונושאוהשלושים,העשרים'ז>.נותשלהבוה-ימהמרכזימיז
הריסה.,צו-נגדולהךציאשעמדההעירייהעםלמלחמה

"ענבל"אתהמצייןנוז,הסגנבנה,יזLעליוהתימני,המחול
המו-'ה,העליהלאחרהחמישים,בשנותוי-תנאי.ל'זLרהעל-ידי

למעשההיהנשרים",כנפי"עלבמבצעתימןיהודישלנית
הרא-התימניתהעליהר;לאחהמאה,בראשיתכברבארץקיים
הפועליםעימה.)נך,נמלור-תנאי הר.:,,ו' ל.:,,ו'הוריה('זLגם,שונה

אנדתי.שלת'זLומת-לבואתמ'זLכוהוותיקותבמו'ו,,:.בותהתימניים
שלבמרכזזי,התבוננותתוצאתא,היתימנית""אקסטאזה

חכריו,לפביהרוקר-טיפוסיתתימניתדמות"יחיא",ה'זמחול
הזבציאות,מזחהתרחקותכמלפביו,אתמכתירחואכירו
זח,יחיא-מוסיףחגר.,ורבהנובי.'ץאומר-יסתורין..חמ

ההיו"כתבועותיוטמפרמנטהמלאכיאםלו 'הכבושכריתמוכ
עליו.אשרובכלביקוםבוגעואיבובוגעכמעט,ריות

פרסי","מוטיבגםשייךאגדתישלהמזרחייםלמחולות
הפראחגרחטלהכבויקוי,ציזרהרוסיהמלחיזת,מאלמוזיקה

מיכורהרבהאגרתימכביכ- 11חיריעה"בן"מלך"השךנotבכית'
-בא'יז.לושכתגלתההחרהשהיהודית"מזרחיתההעדיה

למנגינהרעיה""אהבתהמחולגםהיהבאופיומזרחיחג) .ר(
אנגל.של

לשאיבההמודרניתהאמנותחידושיביזהאופייניתהנ?זיגה
העיר"יפו",יצירתוהיא'והארץ-ישראליהיהודיהמקורמז
חי.גבולהעל 1Z ;רבית ,jה'

ערין,רישוםויוצראהתבי,'החמולמכגרותאתפ~ץראגרתי
ברקיכוםבעצמו,מאוחבבירו,פרחעהרבי,הטרזןמאוד.אשי'

מוכזבי,,וחולמטצלקלות,מרקרהבש~ות,גכןלעלבזבזש,
ל,כהדנ:בזיאךיופי,שללמראחבהתלהבותלהיכחףtנתככל
לעשותלואיכפתשלאהתרבותית,ההתבהגותגבולעלהעת
רונדשאי"ע 1Lה"יידי.'מתארכך-':זרכרת.,הכל,צחצרכיואת

21 (הוינאיכתבומפי .10.1927 (. 

החרשיםזהרמיםל'ככלהתטנייןממשיךהר~כארץכחיותו
ריקורחופשי,ריקודזמכיל,ח,בליריקורהאירופית.כאבמות

ריקודהוא"תוגה"(רבינוביץ')-אותומעביןץ==יםולוטי
מינורי".,,,אותומכנהןזzרבינוביץ'מוזיקה,ללא

'זLמת-ט, 1Iכמ'קבועלמאורעהפכןאגדתישלהמחולמופעי
זכהשלוהרא'זLוזהמופ·ב.לאחרמיספר.חודשיםכלירח:~

לבש 1Z ,'.טליתבגללהדתייםהחוגיםמצדגידופיםל jVלקיטון
א-,לריצא 1926ובשנתגדלה,'זLליהפופולאריותמחול.בשעת
באוסטריהבמרכזה,בעיקר,באירןפה,הופעותלסיבוב'ד,z,ונה

וגרמניה.

תיאטרוןאתכבראזידעוהאהרופיותבבירותהמבקרים

לפני .הערלםפניעלונדדמברית-המיעצותשיצא"הבימה",
~ . .:, . 
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"הבימה"אביב.·לתל-העשרים,שנותבסוףביסף,לשהגיע
התיאטרוןשלוהבכירהמובהקהנציג~קפ,ללאהיתה,

זוויתית,ממוגננת,תנועהעםזוות,כר,היהאקספרסיוניסטי.

למעשהשיצר,אגדתי,עלהקל,ןזובמינהמיוחדתרסיבית'אקספ
דומה.כ.כיוון

שלההבעתי,המימי,הצד'על,המבקריםמתעכביםבעיקר,
אגדתי.

 :" Wiener Mittags-Zeitullg "שלמבקרואלצר, iאג;ןכותב
קריק-קריקטורה.יוצרחוארוקך.איבואכלמספר,אגרתי ...

ריתמיות,'כלתיקצוצות,תבוtנוונלרדחב.יק.חייכתא~בהטורה
רב;'ירהוא,כ,יפוהtנרכית" ...המלווההמוזיקהממרחקוכאילו
אלחזהרמביtנהואהרכרמווגשלהשרטוטמןרחוקה.אץר

ביצוtנזשבtנתההייריהמחולהיהזהוהמיקצב.ההארמוביה

בצעירןתןאגדתיברוד

14 

מסו-אבוגםזאתאת-tנצ'ב!בJלכידכיבםהצופיםהשכולא
לכצtנ.גלים

חמחול.מןאגדתיחדלואילךדלושים L ""'שניתמראשית
המו-אמודרביםבציוריוגםאולםלציור.כולוהתמסרהוא

ובהדפסי-המשיהדפיםעלמרקדותות,דמויקדזיים.,הריטיבים
שלו.הצבעוניים
מקלהאריסטוקראטית,החזותבעלהקומה,,גבה-האיש

שביסומהפכת-התרבית,שלהחילסמלהנעשהבידו,ה'הליכ
בווהיתה,רץ-ישראלית.'האהאמנותראשינייש-מאיןלברוא
שאיפהלאומית,דעותומשלבמלנהמיוחדתמזיגהאותה

היהודית,המסורת,עלהתבססותמזרח,,ב:ורשים,שלמציאת
הישגיאתלזנוחמבליאךכאח,דוהמזרחלתהמזרח-אירופית

משהובוהיהמו, iLכ'אגדתי,ה.'יחידושיהעולמלתהאמנות
הנפילים.מבניאחדהיהמתו,קובשלרקולאאגדתי,

מחולןבשעת



J . .ק

הרקדניתאודותערספרמתוךפרקים

העומדקראוסגרטרודאפיתרראוגווהכ

ראור.רצאת

הרציףעלפרחים
ברוךהאמרגןחמימ,היו 1931שנתשלאפרילסוףימי

יפונמלרציףעלעמדאון).גל :יותר(מאוחרגוריאצ'יקוב
הכוכבתלכבודשלבשןבעניבהבחליפהמזיעחגיגית,שלבו

הרקדניתאתמעולםפגשלאהואפניה,אתלקבלשבאהגדוהל
לשב-שזכתהאירופה,ות·בארצלה'לתהייצאששמההווינאית·

 iקודם-לכשנהשהתקייםמי,חבינלאובקונגרסרביםכהחים
אתשראומכריוורשמיבעיתוניםביקורותסמךעל ,במינכן

למסעקראוסגרטרודאתלהזמיןהחליטבאירופה,הופעותהי
בארץ-ישראל,'הופעות

, t!-ובירדתאמסטרדםאג,,בפרהופעותיהלפניה,הלךמה
סוכםהכלבינלאומי,מוניטיןלההעניקואחרותפאיות,אירו

בקיבו-וכמובן,הגדולות,הזגריםבשלושהופעות :במכתבים
ו"שוק"לאמנותצמאהקיבוציהקהלהיהכאזה'עתצים,
שלהממשילמספרםפרופורציהכלללאלאמרגניםחשוב
באוכלוסיה,ההתישיבותאנשי

אתלקבלנזרגן:האבאנימוסים,בעללג'נטלמןכיאה
חיכהוציפיהבדריכותבידו,ול,גדורדיםכשזר"שלו"המאנית
בושאיבסבליםמלוויםלצאתהחלו,הבאים,הנוסעים,לרדת

אתסקרה Jהאמרגשלהמנוסהעינווחבילות,מזוודות
המפור-הכוכבתשלהמרשימהה,דמותאתלגלותהקרבים

תוארכתואמתלונראתהלאהבאיםמןאשהאףאבלסמת,
ובשמלהוליים, il . '.הרחבהלבן,בכובעזואשהשמאזה,

אותהוחיבקובני-משפחתהאליהניגשוכברלא,ןהלבנה
אשהאוליושם,אוס,,קרגרטרודאינהזוודמעות,בהתרגשות

ןאליהנילווה,היטבגזוזפודלונלבזו

אתראתהוכה,כההסתכלההרציף,אל,ירהדגרטרןד
הוורדיםוזרהבאים,,ביןמישהולמצואהמנסהבחליפההאיש
הקטן,שלראשההנצחיהשחורהבארטאתיישרההאינידו,

שלה,האמרגןגוריאצ'יקוב,מרשזהווהחליטה

אבל " ..אדוני,שמ~ג"סליחה, :ואמרהאליוניגשההיא
 :והתנצלבלנות Iבאי-גמהוורדיםהפנויהובידניפנףהאזברגן
ג,ק,המפורסמתנית,לרקדמצפהאניעסוק,,אנילי"סלחי

האנשים,פניאוז,לתורהמשיךומבטולהגיע",שצריכה
אמרה,-קראוס"גרטרודאני"

מההיטב I'זz,מעלאכאילולרגזג,נעצרגוריאצ'יקובמר
שלידו,-הקומהקטנתבא.',זהלהביטוהתכופףלו,'זt-נאמר

גרטרו,דמספרת-פניו"עלוהאכזהבהתמהוןאתיתי \I"ד
ציפה"הואזו.,היסטוריוז'פגישהלזכרבהנאהמגחכתזהיא Zכז

הואאיךראיתיאותי.-ומצאמרשימה,ם $Iגראנד-דלאיזו
פלאקטיםזגלשהוצ"אההשקעותכלאתרוחועבינירואה

יורד;ת-לון.בנית-מוחדראולמותת.שכירעלופרסומת,
לטמיון."

מנורגרוראמאת

גימגםהוורדים,זראתהושיטלההתאושש,שניהכעבור
המכונית,אלאותהולקח Iזו,שבפגישההרב,העונג,עלמשהו

המשו-מכלגדולההיתהבארץ-ישראלג.ק.שלהצ'לחתה
לכרטיסים.הרבהה·הדרישבשלהוארךהמופעיםמסעער,

לפניג.ק.הווינאית,הרקדניתהופיעהפעמים"שש-עשרה
מחווח ,"באר-שבע'ועד,מדןמקוםאפסעדמלאיםאולמות

לאורשיצא"המחול",בירחוןגבריאלבן-י.מ.הופעותיהעל
בתל-'בבית-העםושובושובבירושלים,רקדה"היאבברלין.
אגדתיותהכמעטובקומונותבחיהפאיש, 5,000לפניאביב,

קארלמסיפוריבנוףבדואיםבמאהלואפילועמק-יזרעאלשל
מאי,"

לאהמספרתבבית-אלפא,נערכההבדואיםעםפגישתה
בית-אלפא,קיבוץחברתאזמווינה,שמוצאהרקדניתברגשטיין,

חלקעברו(לשםברמת-יוחנןוכוראוגראפיתמורהכיום
הקי-לפנירקדה"גרטרוד :הפילוג)לאחרבית-אלפאמחברי

בכפריהחתונותעלאים,.הבדופנטאזיותעללהסיפרנובוץ.
המזרחי,המחולאתלהכירה'רצתהיאשכנינו.הפלאחים,

 , 1929שנתרעות,מאו'זt-לאחרמתיחותימיהיוהימיםאבל
גרטרו,דה.:כזביקורלארגןהיהאי-אפשרבטחוןומסיבות
האמי-המזרחעםזועתידהה,מפגישהשתלהבכברשדמיונה

אתהיטבהכירוהקיבוץמחברירביםלוותר.רצתהלאתי,
והחלטנוה,'החתונמינהגיואתהשיריםאתהערבי,המחול

שכנינואתשהזמנולהסיפרנופנטאזיה.בפניההציג'.,ל
כלאתאספנוהקיבוץ.בחצרלפנהיולהופיעלבואהבדואים
הבחוריםבשנו,התללנו,שהיוהמזרחיותוהשמלותהעבאיות

והפנ-בידהים,וחרבותורובי-צידכפיותחבשוסוסים,הביאו

ה.·רבבהצלחהועברהלפנות-ערב,נערכהטאזיה

פתאוםנזכרתיהריקודבאמצעבהתלהבות.דבקהרקדנו
אופנתמיטבלפיחדשותנעלייםנעולותהחברות,כל ,ןלוכ";':
קלאוזנר,מרגוטשלמתנתה-שעברההשנהשלברלין
בכלשנהגהלהנעלה,גדולהחנויותשרשרתבעלישלבתם

ות·אי.בדונעליים,שושלםמשלוחלנולהביאשלהביקור
כנראה,שמה,לאגרטרודאבלקצת.משונהה·היזהןבנעליים

מאוד".ונהנתהזה,מסגירלפרטלב

מכלק~בוציםלחבריגרטרוד ל-tז'הופעתהנערכהבערב
רבה",היתהוההתלהבות,אצלנו,שהתכנסוהפביבה

לרי-הקיבוץשלל'לחדר-האוכהוזמנתיההופעה"אחרי
ה,שלגירסתהאתגרטרודמספרת-סוערים"הורהקודי

הרוק-בראששרכבהבדואי,שהשייח'לב"שמתילמאורע.
והואומגפירם,רכיבהמכנסיעכיזt-יובושלהצהריים,אחרידים

חדו-כהשכניםיחסיהקיבוץ,חברותעםבהתלהבותרוקד
לפנישהציגהזו,,בדואית'הנה,.ובמקצת.מוזריםלינראוקים

 " .. ,בשמחההיאגםמיזt-תתפתר,ימסעריקוד-חרבות

תפ-את.לשחקהמשיכהבמתיחה,שהבחינהגרטרו,דאבל
בנאמנות,קידה

שלהמייחדהאורית,.הרגשהעוצמהבעלהנוף"השמש,
"מןגרסרוהמספרת-אותי"הממוהצבעיםארץ-ישראל,
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לאנשים.לנוף,זה,למקוםעמוקקשרהרגשתיהראשוןהרגע
זו."חוויהלאחרזהיו Zכזעודיהיולאשלישהריקודיםידעתי

ואבי-בדיםוקנתההעתיקהבעירלשוקהלכהבירושלים
שובהעםהביאהאותםותכשיטים,מזרחיותמלות-il 'זרים,

כברשיצרה.המזרחיה:נוףלריקודישימשוואלהלווינה,
הארץ,עםפגישתהלפנישניםשנוצרוהראשונות,ה·בתוכניותי

שלה.התנ"כיבמחולמזרחיתאווירהלעיצובהשאיפהניכרה
עםפנים,פנים-אל-פגישהל-il 'הביסוסלאלהנוסףעכשיו

האמי-והאריגיםהצבעיםעםומקצביה,המזרחיתהמוסיקה

תיים.

- "הקודשבארץצעירהוינאיתאמניתשל"מסע-נצחון
"מחו-- " DER WIENIill T AGJ 'העתוןיוניבסוףכותב
לפנייהודים,לפניריקודיםהרבות.במושבותרים, 1הןבכולות

במידההתלהבוהרחבוהקהלהמקצועיתהביקורת ..בדואים
בעק-המזרח.רוחשלחדשההתגלותות,אודכתבורובפשווה.
במצרים,האורח,חופעות-תורבאבפלשתינההמסעבות

מו-לאעדייןהמחולאכזנותאתשתקלוטהקרקעם L! 'מקום
הירדן."גדותשעלזוכמוכנה

המהפ-לאחתבת-ilנח'וס Iקר)"גרטרוד :כותביםובארץ
רצון,כשרון,תנועה,בכל :בימינוהמחולבאומנותכניות
פניהתוויובכלרגליהבבהונותגםעשיר.ודמיוןמזגנשמה,

אמיתי.אמןשלהבעת-נפשמורגשת

הרקדניותשלוזכרונותה:רג'זtותבנומעוררתקראוס
מקורית.עצמית,תמידהי'אאולם-הרוסיותהאופייניות,

בפשטותה,מקסימהשונה,חדשה,תמידשלהקומפוזיציהכל
שבאירופהפלאואיןהקלאסי.וביופי·אינטנסיביותקל,בהומור
עברהכברקראוסרים. lIסו'חןבתשואותקראוסאתפוגשים

הריתמיקההריקוהשל ),מ.נ !(כךהטכנייםהגבולותכלאת
' il-ותיהשלתמציתהי,זו-להtהממזגתישראל,בתשלרג'ז

מו'זtלם.אחדלדברוהנ,נינההתנועהיסודותאתבקירבה
שלהתנועתיתהנעימהרוחאתמרגישיםאנולגיטו"ב"מזמור

טיפוסית."רוסיההינהקראוס"וודקה",בריקודהמזרח.יהודי

נקבעספורים,בועות-il 'אלאארך'זtלאזה,ראשוןבביקור
לעתי.דגרטרודשלויצירתהחייהכיוון,,וובני,'

אחריזו.בפגיש,העדייןהתגב:שהלאלארץלעלותהחלטתה
שלארקלאהציוניתהכרתהאחרים.באוהראשוןהמסע
הקהלפגשה.אותםהקשיםהחומרייםהתנאיםבשלנחלהש
המחול,בתחוםאבלולתיאטרון,לקונצרטיםמורגלהההבראץ
שלספוראדיותוהופעותפרטדבר,קייםהיהשלאכמעט
ליצורוהנסיונותגולינקיןשלהאופרהבמסגרתקלאסימחול

רק-ניקובה,רינהעל-דיי'זtנעשולים-ilבירויתנ"כי""באלט
תל-קבוצתוחינכהבארץ,שהתיישבהמרוסיה,שמוצאהדנית

נדב.רחלהיאבהןשהידועהתיובניות,ובידות

ממו'זt,ךתהליךהיתהקראוסגרטרודשלארצהעלייתה
למסעאחתלאחזרהאחר'-כךגםאולם . 1935בשנתשסופו
פרוץעדאחרות,אירופאיותובןבדיבותמוצאהבארץמופעים

השניהי.העולםמלחמת
היהודיםהאמניםכלאתיח'הכרלשלטוןהנאציםעלייתצל

לאמרי-היגרוגרטרודשלמעמיתיהאחדיםדרכם.עללהחליט
בונדויזר,גרטרודכמורתהאחרים,והדרומית,הצפוניתקה,

מלאהבהכרהבחהרגר'טרודאבללאוסטרליה.לבסיףהגיעז
בארץ-ישראל.דווקא
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"יתכןאומרת.היא-לפני"פתוחותהיורבותרויות-il"אפי
אף.אבלשונה.דרכיהיתהלארצות-הבריתמגיעההייתיולו
החלטתי."עלהצטערתילארגע

אתרקלאכמיבן,קבע,לארץ-ישראלגרטרודשלבואה
-התאתמכ,ךיותרעודואוליאלא,שלה,האמנותיגורלה
כשהיאאירךפהאתעזבההיאבארץ.'האמנותיהמחולפתחות
בין-לאומיות,הצלחותשלשורהכשמאחוריהיכולתה,בשיא

האמניםמיטבבמחיצתקוסמותעבודההצעותה,באמתחת

אחרת.החליטההיאאבלריהנהר.דהבמאיכגון

אוכךלעשותעליש'זtומהלעצמיאמרתילא"מעולם
והחלטותצוויםבהכרחים,ר.קשוהיהלאחינוכיכלאחרת.

חשתימראש.שיקול-דעתבליהכלעשיתיתמידגורליות.
בשעתכמולהכריע.עלישלאמאליהן,תיפולנה'זtההחלטות

חשובהעצמהשהדרךסבורההייתיהבימה,עלגדולהקפיצה
הרגלנכון,הכיווןכאשרלהגיע.מצליחאתהאליומהגובה
חדש.בכיווןלדרךיצאתיפשוטלשיא-הגובה.תגיעממילא

החלטההיתה ).מ.נישרא,ר(לארץהנהלבאוהחלטהרק
הכרעותיומכליותרחזקיםהטבע,ושהגורלבטוחתנימודעת.

' il-לאחר-מכן.רבותשניםגרטרודמהרהרת-עצמו"האדםל

היאבווינה.אינטנסיביתאמנותיתלפעילותחזרהגרטרוד
אותםז.:זלהתיאטרוןבמאיגדולעםפעולהלשתףהוזמנה
שנערכהפסיון""הצגתשלענקחזיוןבביצועריינהר,דימים,

מאותחלקנטלוישוחייעלזובהצגהקרקס.שלבאולמו
השחקנים.וטובירקדנים

גושי-ל-il 'שיתופםתוךה,בתנועתמונותלבנותהיכולת
כוראוגרא-רקגרטר"היתהלאולם'ומעמאזלה.קסמהאדם,
התאיטרון,שכלבמאיתאלאלה,·המ ל.zז'הצרבמובנהפית
תחוםהםהתלבושות,התאורה,המשחק,השונים,תחומיועל

שליטתה.

האנטי-מלחמתימהמחזהסצינותעיצבהמעבודותיהבאחת
' il-שלזהמופעהאחרונים'!האנושות"ימיקראוסקארלל

הענקיים,היקפיובשלבשלימותהמעולםהוצגשלאהמחזה,
התר-הפעילותבמסגרתגרטרדול-il 'ותיה lIמהופ'כרבותנערך
כולההקה,"הלבווינה.הסוציאליסטיתהתנועהשלבותית
כשכולםשונות,לרמותהמחולקתהבימהריצפתעלשכבה

מתלמי-אחתזישקה,בטינהנזכרת-גז"מסיכותלבויזz.ים
שורותשורותרקלמעשהראה"הקהלגרטרו.ד ל.zז'דותיה
אנגרו-הלמו.הרקדניםהמסיכות.שלמפלצתיותפניםשל

בזההיהלקריינים.רקעשימ'זtהזווהלמותהריצפהעלפיהם
ביותר."מאייםמפחי,דמשהו

להקותויסדועצמאיותנעשוחלקןגרטרו,דשלמידותיה,תל
הבי-ברשימותהמעייןהימים.אותםלמסורתבהתאםמשלהן,
השפעתההיתהעניפהמהעדימצאשניםאותןשלקורת
במחי-פעילותןאתשהחלואלה,רקדניותדרךגרטרודשל
יו-ממזצאמפורסמתבאלרינהסלא:;גנסקה,.מיהצתה

 " DANCEבשנתפרסמהאודותיה(בכתבהמציינתגוסלבי,
" MAGAZrNE במרס' il-ךשהיתה ) 1973נת.zהל-שנתייםבימז

אין-אתגיליתיקראוסשל"במחיצתה :גרטרודשלמידתה
שעו-האי ...במחולהציירהוחופשביטוישלויזת'האפשרסוף
הראשונים."הכוראוגראפייםבניסיונותיאותידדה



מחכההעיר

ציפיה,שלמרשימהה,בתמונההצגהנסתיימהעתהזה
יום"המחרת,שלבtזפוטאוזהיותר,טובלעתדי,תקווהשל

הבכורה,הצגתלאחרנרגשים ,הרקדניםלהפציע.העתיד
הנלהב,הקהללשהכפייםמחיאותאתבעצבנות"מהמקבלים
והם,שב:טרמברגסה,עממית"להשכלהוד'ג"האישלבאולמו
הרד"ו.,מ'~לטסביבומצטופפיםלחדרי"האיפורממהרים

באותונערכוובגרמניה, 1933במארס Sה"הואהיוםכי

לשמוערצויםוהכל(בית"הנבחרים),טאגכסלרייהבחירותיום
היטלר.שללמפלגתוחוקימנדטהגרמניהעםהעניקהאם

הרייכסטאג,שו'יפתאחרימשבועיים,פחותנערכוהבחירות

בעצ"תויהצשר ijזהנאצים,פוליטית.ות'ואליממתחבאווירת
מופ"צעירקומוניסטבמעשהימו tהאו~ ,בית"המחוקקיםאתמם

מחוץאלהוצאההקומוניסטיתהמפלגהדר"לובה.ואןבשםרע
מכלל 44° / :0-מכריענצחוןלנאציםהנחילוהובוחריםלחוק,
האצולהנציגיהלאומנים,בריתםבניבית"הנבחרים.צירי

נפ"יבכךה'~ולות,מן 8%ב"זכוואילי"התעשיה,'הוותיקה
הנאצית.הדיקטטורה,להשלטתהדרךרצה

לעתידבתוחלתבתקווה,מסתיימתמחכה"העיר"הצגת
 12ו"הרחמים,ערישליל"בכורהבאותןנסגרובמציאותזוהר.
אירופה.עלירדואפילהנותש

העליזה"אכ"בהי,:,יושהאוכלתהסואנת,נית,,זבודר,ה'הזניר
רגליהםאתים'גורר'זt-ברהובותיהבבארים,הרוקדתזרית,
בזיעתםהנבניתהעי,'קורת-גג,חסרימובטליםאלפיהלאות

המו"הכרךדיוקן-הממוןבעלילשלתועלתםפועליםלש
 10בןאחרת"במערכההמחול"אשנוהוא ,יהמפלצתדרני

לרא"שהוצג Iמח~:ה""הטיר-קראוסגרטרודשלהתמונות
היצירה . 1933נת-Vןאביבשללאנושותגורלייוםבאותושונה

המצויהכרך",מנגינת"גורקימקסיםלשסיפורול'עמבוססת
המציאות".אגדת"הסיפוריםבאסופת

 "ורמרסלםשבצעיר jמלחיאצלהוזמנהלמחולהמוסיקה
ניצח-tז'והוא ,.ק.גלשהרבים,דיידיהלחוגשייךשהיה ,בין
היצירה.אתביצעהשהקאמריתהתזמורתעל

עצמם,הרקדניםעל"ידיהבימהעלעוצבההגדולההעיר
ברטלמספרתונים.שהים,בגבמתקפלותבמותגביעלשעמדו
מורה-והיום ..ג.קל'שהסטודיומתלמידותנערה-אזזישקה,
 ,זומולזוטrןו,עות,בנלש"זוגות :בווינההגוףלתרבות
הבנין.גגבדמותות,,תלולבזוויותנפגשותהמושטותכשידהין

כנסיה,בראשכ"צלב"לצדדיםפרושןתכשידיתי,עמדאני
 ,חזרהבכלהיטבכאבוהידייםאחר.,פרקטיקאבל'גביעל
צליבה."שלזובפוזהמעמדהחזיק,לה,היקהשכי

אותותפקידבשעריה,הבא"הנער"אתהעירמקבלתכך
שחו"ומקטירןמכנסייםשלבו ,קרבהבחורעצמה.ג.ק.מילהא

 .הכפרמןבדרכורים

הכרך,אלהולך"נער
רב,הדרךכילמענו,מנגןהלילה

ואחו,שדותנעורושחרלקראת

מגיע,אוזניוארהעוניקור

שלקרלהמשמיע,-רו"זקוקההעירכייודעוהוא
בווינהשנערנוהראשונוןז(בהצגותנראית.בלתיקריינית

שנערךהטקסט,אתשהשמיעלנדרסגרטהשלקילהזההיה
 ).ק.גשלמיירדיההואאףקאנטי,הסופרעל-ידיהמופעלמען

 12בתמקהלת-תנועה""חברימגלמיםהעיר","אנשיאת
הקבו-תלמידותיהללהקתההצגהלצורךשצורפהרקדניות,

הכוראוגראפית.שלעות

-עצובבמהוללנוע'מתחילהכולהוהעירב,,קרהנער
שפוגהנערבתכניה.ככתוב-הסובלת"העירלת'"מקה

 .""שעשעויםבתמונהבבארלילותיהםהמבליםבבעלי-הממון
גברים ,בידיהםוכוסות,הדלפקלידיושביםג'אזייםלצלילים

ויוצאיםשחורך.ת,בשטלות-תחרהשיםבותלבו:זzת"ערבזי Ilלבו
 .במחול

א,בצוותאחדיםמאושריםישבובפנים"

משמיעה- "בודד,"נשארהעוני-למענםרקדהיופי

הקריינית.

בפז-לעיניהםהמנצנץהעושראלכים'נמשעניים"ילדים
משתוקקיםהםפלאים.כחלוםלהם,הנראהשפעאלרנות,
כאג-בעיניהםהנראיםבבאר,,שובתענוגות,בפארחלקלקחת
הבארתמונתנאשר , 1936-7משנתתכניה(מתוך-דה."

במקומותג.ק.לשלהקתה'ב.ל-ידיבוצעוומחול-הפרברים
בארץ.)שונים

הנרך"."מקהלתופיעה,מהמעודניםהמותרותלחיינניגוד
חד-גוניבשממוןהאנשיםחייםלכל,אדישיםיגעים,"עייפים,
עבודה,כרה,של,שתיה ,"ציפיה-חתכניהממשינהנצחי."
 . " ...חלילהוחוזר

עבודתשלתמונהנוצרתשהמייאהקסמיםמעגל,מתוך
קוביסטיבסגנוןכאשר-גמורה"הבלתי"העיר-מכונה
הכלנעים.ולמוטותלגלגליםהמכונה,לחלקי,הגופותהופכים

 ,בהמוןנבלעהפרטדמיוי-מדים,רים,,אפובגדים,בלבושים,
מןחלקאלאואינוזהותו,אתאבד,מהאדםהייצור.בתהליך
במכונה.בורגחופשי,רצוןמשוללוהואהכלל

קבוצתעל-ידיתעשייתייםתהליכיםהצגתשלזהמומנט
להש-בהתאםשונותמשמעויותלקבלכמובן,יכול,רוקדים,

כשהרוקדיםכבוננה,הנעותהזרועותהכוראוגראף.שלקפתו
נעשוות,,בשורחברןשלגבומאחוריזהסמוכיםניצביםכולם

ואףבברית-המועצותקוביסטייםבמחלוותמוכרב,למרכי,
בשאי"הפרטוהשתלבותהייצורהבניין,כאשרבארץ-ישראל,

נשגבים.כאידיאליםנראוהכללשלהבנייןפות

אמנותיאמצעישלהחברתיתהמשמעותמשתנהזןרך,בד
למנונההנבולהפרטתנועתשלית,המכנילנסיבות.בהתאם

הייצורלתהליךהאופייניוהניכורהניצולסמללחליפין,היא,
בנייןשלהתלהבות mות,ההזדהסמלומאידךט, Dהקאפיטאלי

 •-30השנותשלבארץ-ישראלשהיהכפיחדשה,חברה

נפךציםשהיואלה,מחולות-מכונהשלאחרמענייןבט,הי
כאשרבכוראוגראפיה,העומקמימדעלהוויתורהדאלמדי,

כתמונהאח.זבמישורמיד,תכמעטפועלתהאנושית"המכונה"
שלזהאופיהבימתיים.ה.מימדיםבשלושהולאררמימדית
הרגשתומכאןגרפאיות,שלאופיהלמעניקהמיזנסצנה

שנבעפרספקטיבה),עלויתורעימושהביא(סגנוןהקוביזם
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חלקישוארוגלגליםתמסורותלעצבהרצוןמןבעיקרכמובז
עוגילות,רכותאתהנוגדותגאומטריותצורותשלהםה;מכונ
מבניםבתורהאדםאתלהסתי,'שבמקוםאלאהרקח.גוף

ה"באוהאוז"אמניע"ינעשהשהדברכפיברזל,וחוטימקרטון
כפיהגוףצורתאתהשיברתהפרויקציהבעזרתאוהגחמני,

אחריםוכוראוגראפים ..ג,קהלכהניקלראיס,אלירןשעושה
הגושבתורהרוקדהפרטאתוהבליעותקופה,אותהבני

:נעועת. nהמוצה,הקבשללי'אינטגראכחלק

הרסו-והרסובנואפס.בזרעתבבנררןרברםעבדו"בחוץ

רקע.·בהקולממשיר- "הבנררן.נבנהרמענםראאבר-ובנו

האו-"לחלוםהופכתוהזוויתיתהמכניתהעבודהתמונות
בין"הנערבתמונההכ~לליתבהתלהבותמשתלבהנערשר".

התקווה,מל·את"הציפיה"בתמונת,מסתייםהזמחול·האנשים",

גז-ורחרוםוחרמורחדרוחברו"הם

-חרות-חרות
לחרומםחרומוצררףהנער

האנשרםברןארהרךהוא

ערמם."אוחורקחווהם

"חי-לרצוןביטויאוליהכל,אףעל-אופטימיסיום
אמנותיתתחושהגםואוליבקדרות.לסייםשלאוכי"-חברתי·נ

הקודמתהקרורתמונה,התאתהנוגדסולם·בלגמורהדורשת
כאשרההתחלה,עםןזגמראתלקשורורצוןהסיום,לתמונת

תאות. 1tה',ןבתקווהועות,קרכשעיניוהעיראלהנערמגיע

שנאספהומקהלת-תנועהלהקתה,עםג.ק.בונה"כיצד
לאושרהה,המצפעירשלומזעזעללבנוגעחזוןזה,לצורר
מברי-אוגרפאיה'מכוריותרזההיה !אליההנערשלודרכו

 " NEUE FREIEה-ותב·כהבימה."בחלל,וט,פיכברזהוקה,
" PRESSE השלומבקרו-" D'ER WIENER TAG " אומר: 

משמשיםבהניגודים,מלאתתשושה,ובלה,נאנחת"עיר
אל,השאופתאדונהרסת,נבניתעירבערבוביה,והערניהאור
החוויהאת'ב,ימהחיעובר-אורחנערהגאה.'והאורהיופי

במערבולת.לנשק,ואחלפעילותשותףונבלע,המסעירה,
ההסברומילות·להקתהבעזרתלעצב·ג.ק.ניסתהזהמיסטריום
משמשיםוסמלייםריאליסטייםיסודות ...ברקעות,המושמע
 ".ה,לאליפריעושאלהמבליאדה,,בערבובי

מחו-מערביהובילהדרכההצלחתה.בשיאעמדהגרטררו
באכבמאיתרונה·כשרב-היקף.מתי,ביעיצובאללות-יחיד

האופייניאתבתוכו,המאחדמחול,במחזה-שלםביטוילידי
זי-האמנותי.בכשרונההאישית,כולתה,בימתגבש·הלתקופה,

דווקאההצלחהפיסגתאלהביאהומועדמקוםשלמוזרמון
אחר-שבאמהכלעמה.וגורלאירופהגורלנחתםבובלילה

העו-אתשהחשיכוהמדיניים,האירועיםבסימןמד,עכברכד

הבאות.השניםלשתים-עשרהלם

כל-כדהאופייניבצירוףפוגשיםאנו,שובמחכה"ב"העיר
בטבורוהקשורמובהקאישיביטוי,-ג.ק,שלליצירתה

הקסםהאכזרית,המדורניתהעירולמקום.לזמןבל-ינתק,קשר
שלהאינדבידואליותאתבתוכההמכניעההמכונהשבתנועה
אתלוהמכתיבהנע,הסרסלידהניצבהפועלמרכיביה,

לה'ליחייביןהמשוועהניגודרחמים.יודעשאינוהקצב,
ההם, .בימיםכל-כדמודרנית.שנשמעההג'ז,מוסיקתלצלילי

-לשכות'הלידה,העבודדורשישלהמתמשכיםרים·הטולבין
 •-30השנותראשיתשלרבותביצירותמצוייםאלהכל

 .!לתקופתה.נאמנהבתהיתהקראוסוגרטרוד·
wבWSff+S 

מחול,ספרי·

אורהרואיםהמחולבתזזוםהספריםהםבלבדמיב,טים
בעברית.

האוטוביוג-ספרהפועלים""ספריתבהוצאתיצאמכברלא
והים"."התוףכהןירדנהשלראפי

הוותיקה,פנית,החיהרקדניתשלבמחולחיהי-סיפורזהו
בשנותמזרחייםךמיקצביםבמוזיקהמענייניםבנסיונותסקה,שע

מק-האחרונותובשניםבקיבוציםהמונייםחגיםעיצבה ,-30ה

ריפוי.כאמצעילמחול·וזמנהמרצהעיקראתדייזt-ה
נירהשלספרןאתהשנהלהוציאעומדתפועלים""ספרית

סיכוםשהואו"'~ירתיות",מורעות"תכועה,ברטלדלאהנאמן
שלשוניםבהביטים·וסק 1זהספרהחינוך.בתחוםהרבנסיונן

הומוזיקא-המחולייםאמט"ים,,הדרצדדיועלחינוך-התנוע·ה,
החלשזנות,מתורותשיטויזיהןאתשואלותהומחברותליים,

 ,פלדנקרייזמשהשלמשנתזדרך ,הסיניצ/ואן"ציב"טאי
איזt-כול.נעדהשלבניתוח-התנועהוגמוראלכסנדר""שיטת
ובארה"ב.)זיה iבאנגבאנגליתאורראהזה(ספר

קראי.סגרטרורעלמנורגיוראשלספרוגםלהופיעעומד
יצי-תיאוראלאה,,המלשלהצרבמובנהביוגראפהיזואין
עלבישראל",המדורניהמחולשלהראשונה"הגברתשלרתה
 • 1בעולם.המודרניהמחולהתפתחותרקע
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שפיראיאירע"שגותומיל.פרס

המחוללהקתורקדןגבעת-עוזקיבוץבן,שפירא,יאיר
קיבו-יום-כיפור.במלחמתנפל"בת-שבע",ולהקתהקיבוצית

הקימו"בת-שבע",ולהקת"חבצלת"הארצי·הקיבוץקרןצו,
לרקדניםמילגות-לימודשתישנהמדישתעניקשמו,עלקרן

הארצי.הקיבוץחבריצעירים

 ,מצטייןיוצראולרקדןשנתיפרסהקרןתעניקכמו-כן
"בת-שבע".בלהקתשעבד

שלחגיגיבמופעלראשונהוהמילגותהפרסהוענקוהשנה
שבעין-השופטמגידוהאיזוריבאולםשנערך"בת-שבע",

(גרטרודהשופטיםועדתנימוקיאת . 1976וקטובר,א,ב lOב-

וחרמונהארנוןיהודיתלוטמן,קאילוי-תנאי,'זLרהקראוס,
לוי-תנאי.שרהקראהלין)

מילגת-(וכןבן·קולולאמירקינןלאוריתניתנוהמילגות
עלהיל-סאגאןלג/יןה'זt-נהניתןהפרסדנון).לרוניתעידוד

"רכב-אש".יצירתה

השנתיהפרסעתההואשפיראיאיר ש",ב'"בת-שבע"פרס

 • 1בישראל.המחולבתחוםיצירהעבורהיחידי



העםםיהםחוךשרסיפורו

ובאםריקהבישראר

מאשרבאמריקהיותרפולארי'פוהישראלי"העם"מחול
שאנישעהזה,פסוקמשמיעשאניפעםבכל-בישראל."

ארצות"הברית,שלבערהיות"עם Iלמחולבסמינריםדמריך
עובדהאתלהסנירכדידברי.באמיתותמפקפקיםהרוקדים

מחול"שלרז!שיתואללאחור,לחזורעלייהיהזומתמיהה.
הישראלי.העם

מחולות"עימםיאו,הבבארץהיהודיתבות'ההתיישוני ttראז
-אחדמחוליצאו.מהםוהארצותהעמיםשלוזמר"עםעם

למחולהימים,ברביתה, 1tנעז'ברומניה,שמוצאו-iזה;רה
שלישראל.הלאומי

לארגןמחול·מוך'ים"לשלקבוצההחליטה 1944בשנת
זה,בכנסמחולות"עם.ויילמדויוצגושבורליהבקיבוץכנס

 3,000שלקהל~י Iלפרוקדים 300הופיעוהראשונה,הדליה",,,
ממקורותשאוליםהיו,המחולותת.שמרביאף"על"פיאיש.
הצ'רקסיהאוהפולניביאק.הקראקו(כגוןאירופאיםזרים,

החליטההמארגנתהוועדה,ר.,ביותים 1tמרזנס·הכהיההרוסית)
ההודייםמןזולות"עםשליצירתםולעודד'בפעילותה,להמשיך

אל..בארץ"ישרהקשוריםה,וכאל'
קרמן,גוריתהיתהזובחבורהכזיים,המרהפעיליםאחד

ודדה,',ב'היאנידלההבלתי,ומירצההנולדאתראייתהובשל
כיוםנחשבתוהיאלבקרים,חדשיםרעיונותופיתחהדירבנה

יצירתיזמהקדמןגוריתהישראלי.",העממיהמחולל"אם·
 ,הממושך,רתהליךבניגודועתה,כאןחדשים,"עםמחולות
העולם.אומותל-1t 'מחולות"העםו'עוצבבודורות,הנמשך

בתנ",ךמת"~וריולנומוכרשהואכפיההיודי,,המחול
החדשיםהמחולות,השנה.אלפייםבניבנדודיולעםאבד

מהחייםגםאךהתנ"ך,,ממסורתאמנםהושפעושנוצרו,

מחולותשל'בים Jממוטכןוכמובישראלשנרקמוהחדשים
הדרוזי,הערבי,העממיהמחולכגוןבארץ,השונותהעדות

ואחרים.החסדייםשלזההתימני,
רבקההרתההישראלי,העממיול'המחשליוצריובכירינין

הארץרוחאתלהפיחהצליחההראשוניםה,בריקודישטורמן.
כולו,נעולם,:יוםידועיםמהםאחדיםבציון.היושבהועם

ים.נימנאל,העלריקודי"עם.רוקדיםבובכלמקוםונירקדים
אחא",ו"קומה·עתיק""זמר"הרמוניקה",טוב",מה"הנה
יררנההיוזופה'בתקואחריםישראליםלות"עם'מחויוצרי
המעוניין,(הקוראואחרים,,לוי-תנאישרהברגשטיין,לאהכהן,

ברין"אינגבריהודיתשללספרהנאיפנהנוספיםנפרטים
 , 59מס! ," )E PE,RS,PECTIVES ~ DAN ·"ברבעין."שורשים",
ניו"יורק.)

על"הישראלילמחול"העםחדשהתנופהה,תנ,ני 1954בשנת
ההסתד"שלות'לתרבבמרכזעממילמחולהמחלקהייסודידי

מוסדהורס.תרצהזומחלקהבראשעמדהיותר'מאוחררות.,
יצירתנעידודלמחול"עם,חוגיםבאירגוןהדרכה,.במטפלזה

ה.,הדרכוחובר'ותווים.תשללאורובהוצאתםחדשיםמחולות
לפביהוצגו,ובו,ני, mרליהם'כנהתקיים 1947בשנת

ברקפרדמאת

שהו"כביר,הישגהיהזהבלב.דמקורייםעםמחולות"הקהל
שי"מחולות"עםשלחשדיםיוצריםקצרות.שניםבשלוששג

וכמון.ויונתןחרדמןשלוםבינהיםלוותיקים.הצטרפו'ראליים
ת.לחזיונווגראפיה,ורא'כבעיצונבעיקרעסקחרמוןשלום
מצאו"חןו'זלמטרהשנוצרוהמחולותמןואחדיםניים,,ו'המ

למחו"הזמן,וצת'במרוהפכו,כאחדהקהל,והמבצעיםנעיני
המסורתיתהמחולותתהלוכתוזם,יגםהיהחרמוןלות"עם.

בחיפה.יום"העצמאותשל
פעילותוהתרכזהבעיקראבלחדשים,מחולותיצרכרמון

ישראלאתשייצגהבלהקתו,מחולות"העםוביצוענבימוי
ו'להקתעםהופיעהואיותרמאוחררבים.בינלאומייםנכנסים

העולם.רחביבכל
הת"בהם,והאחרוןוהגדול,בדליה,נערכונוספיםכנסים

דרות'ההסתעל"ידישנתמכהזו,"דליה" . 1968בשנתקיים
בהוהופעיו'צופים 60,000בהנכחווהתרבות,וך'ומשרד"החינ

רוקדים. 3,000

עניפהפעילותפיתחוהצעיריםהמחולומדריכייוצרי
אשראיליואלבתל"אביב,בקיבוצים.זלאו"דווקאנערים,
ויעקבגבאייונתןבחיפהיום.ל'ככמעטמלמדיםמירה,ואשתו

המד"בירושליםבקביעות..המופיעותלהקותלהםיש-לוי
נירקדיםמחולות"עםגורן.אילההיאותר,ביהפעילהריכה

אוניברסיטאותבמחנות"צבא,בקיבוצים,כולה,בארץלמעשה
הספר.,ובתי"

ל"להיטים"נעשיםאלהחדשים.מחולותנוצריםהעתכל
לחשדיםמקוםלפנותהצידה,נדחקיםשהםעדשנתיים,אולשנה
מהם,

שחדרההדיסקוטקאווירתהיאאלהבמחולותחדשיסוד
ומתאי"פופולאריים,שיריםנוטליםהכוראוגראפיםלתחומם.

שלובת,בתערדיסקוטקיםצעדיג!אזיות,תנועותללחניהם,מים
המע"במחול"העם,המקובלותהצורותאולםעממיים.מוטיבים

שכלבכךלעיתיםמוחלפותוצורת"הריבןעזוגותהשורה,גל,
אחדכלהצעדיםאתומבצעיםאח,דלכיוףןפוניםהמשתתפים,

בשלהרוקדיםעלחביבהידסקוטקיהאופיזמנית.בואךבדו,.ל
התנועות.שלאמריקני"ה"כביכולהדגש

שלגדשוהמידהטיפוסיישראלימחול"עםערבכוללכיום
מדריכיםכרפרפת."עמים,מחולותבתוספתריקודי"דיסקוטק,

לתל"לספקעל"מנתחדשים,מחולותהעתכלמייצריםאחדים
העממיהמחולרמתזהברגעהעת.כלטרימשהומידהים

 .המדרגה,בשפלהואהישראלי
המצ,וייםקוריים,המהעדתיים,-ות,המחולאתשמרלמען

וטיפוח,"המפעלקדמן'גוריתעל"ידי , 1974ת'נ,בש,נוסדעדיין,
שלהמחולעלחומרלרכזשהחלומיעוטים",עדות,ריקודי
שמרכזלקוותישריזים,,והדבישראלהכורדיםתימן,יהודי

וה"'ת,והתרבו,החינוך,משרד".ההסתדרות,על"ידי,הנתמך'(זה
כיווןעלישפיעהעברית),האוניברסיטהשללפולקלורמחלקה

להכוונה.ות,ר,ביהזקוקהישראלי,הוממיהמחולל,שהתפתחותו
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ארצןת-הברית

היודיתפעילותמצאתי 1941ב'זLנתלא:כ:ריקהבהגיעי
נהגוהמודרניהמחולאמניהמודרני.,ה-מחולנתתימ'ב,נפה
הקה-כזים'במרבהמופיעו ilוודיימ,'; 1י,נושאימעליציר'ותליצור

באסיפותרובעל-פיהיהודיים,המוסדותובאולמותלייתיימ
פחתישראלמדינתקוםלאחריהודיים,אירגונימשלמה,ר,הת

הקות-מחיל,לתפסוה,מקומלאתיצירה,שלזהבסוגהעניין
להתארח.שבאואליות,ישר

נתחברוהמחולותרובקיי'ם,היהיהודיעממימחולגם
ו-,האירריקודי-העמימחסידיךת,מנגינותלצליליבאמריקה,

ע"יגמנרקדואו-ץ"ישראל,תושביעלחביביםשהיופיים,
הנוערבתנועותאמריקה..בהציןניותהנוערתנועותחברי

עבריים,שיריםלצלילי, ,ריקודיימ'משחקיםימינגםנוצרו
הזדמנות.בכלובוצעוהתלהבות,ב'דLנתקבלו

רדיוניסט,ואקובנמצא,היולאריקודי-עםלשטימיתקל
בל,המקלהליווילכןהכןארגנים.לרשותעמדתמידלאטוב

ריקודים,כדיתוךהריקודים,שירתהיתהלמחול-עמביותר
המרץבהממןה~ה"יהודיימ-אמריקניים",וזLכונוהמחולות

העממי.הIזמריקני, " SqULare Danceל"האופייניימפה·והתנו
"הירה :נמנימהיהודיתבאמריקהשמוצאמהמחולותעל

ו"ארי-ארה"."דונדאי"כפולה",

בשנתבארץ"ישראל:שמוצאוריקודראיתיה,לר.אשונ
זהריקידמימ"."מים,רבימעלהחביבהמחולזההיה . 1946
התנועה.שלההכשרהזוות 1בהצעיר""השומר·שלשליחלימד
במשךהמתחדשת.ארץ,בו Iשמוצ~במחוללחזותמלהיבזההיה

ריקו"לארה"ב.הובאוליימ'ישראות,מחולויותריותרה:~נים
שנשכח,"היהודי"אמריקני",המחולמקומאתתפסואלהדימ

מלב.למעשה,

מחולות"ללימודשבועיתפגישהארגנתי 1951בשנת
רכזי.ממ(אחד " Yה" · Jמ·באול'בניו"יורק,ליים Iישרזעמ
,,,, YM-YWHA ", הנוצרית)ל"ימק".א"הכןקביליהודי,אירגון

בתחוםמשהולעשותאשון.ינסייןהיהזה . 92ה"שברחוב
לאאבלבאו.מעטימרקתחילהכמיבןשיטחי.באופןזה

המעוניינםי.כלאתמהכילצרנע.השוהאולםרב,זמן'ב,בר
ומתקדמים,,וניימ,ביגלמתןזילימ,ורימ,שיענוספותר,יווחר'מא
ללהקהלהתקבל,רך·דששימש!;לבני"הנעורימ,ה,נ,סדוכן

" Hebraica Dancers " .וגות,זששיה .ובהו,·זלהקהשקמה
מי",תללפניישראלייםבמחולותמופיעההיתהומנחה,רוקדימ

כאח.דוחינוכיתבידוריתהיתהתכניתהבחגימ.יהודיימדימ

,העדותמיב'הגיואת-אל, Iישאתלהכירלמדוהילדימ
צעדילאתעבריים,שיריםלמדו'שבקהלהילדימותלבושותיהן.

ולנהללארגןכדיבאולמ.במקומותיהםש>ישבושעההמחולות,
 ," Y "".ך,במשדר"הידרילמחולמחלקה,נוצרהזו,ענפהפעילות
 1951בשנתשלה.ר·היו"ואניהיום,עדהפעילה,מחלקה

לארגןבאמריקה,יהודיר'לנועהמיסדעל"ידינתבקשתי
זהפסטיבאלבניו"יורק.ישרIזליעממימחולשלפסטיב.אל

שנה.בכלהמתקיימלמאורעהפך

מופעימבשלושה-25ה~ל tהפסטיבאתחגגנופת.החולב,'זLנה
הפילהרמונית.באולם

O ן

באמריקה,הישראליהמחול,מחלוציאחתלפסוו,וכורה
כיוםגממוסיפההיא'העבריימ.בבתי-הספראותוהפיצה

בכתבחומרלפרסםאלה,ספרבבתי"מורים"למחילעללפקח
על"ידינתמכתזוות,פעילהשנתי.הילדימפסטיבאלאתולארגן
בניו-יורק.שמושבהריקה·באמ·יהוד"נוך.לחיהוועדה

אתללמדרבותלערימהגיעוישראלייממחולמדריכי,
מי.העמהמחולאהבתאתהפיצוובכךשבמחולות,ד,חדשים
הריקדים.חוגאתוהרחיבו,הישראלי

למחולות-מחלקהוני·הצילנוערהמיסדיסד 1968בשנת
שלל.אלהדומותזומחלקהמטרותבהנהלתי.אליימ,ר,ישעם

רות.,ההסתדשללתרבותהמרכזשללמחולות"עםהוועדה
שלקיץ·סיור"מתארגןשנהומדיכים,,למדריקורסיממתקיימימ

בשנהפעמימשלושת.מפרסמהמחלקה,בארץ.מחילחובבי
העםבמהולפתחויות'התעלשמדווח"הורה",ושמועלון

וספרות.תקליטימלהספקתשירות'גםלמחלקההישראלי.

פופו"מחולות"העמימנעשוהשנייההעולםמלחמתמאז
רבימשמריאלהעמיממחולותבעזרתבארה"ב.מאודלאריימ

ת·ו Iתרבויעממסוייםריגשיקשרעלהמשוחררימהחייליממן
אמרי"שלר"ההיתוך,כואווירתגמאולישירתו.הן,בהארצות

המוצא,ארצותעםקשריםשמירתעל"ידיבכ,ך'מסייעתקה
 .העממיהמחרלרך·ד

מחנ"המדינה.רחביבכלנוסדי"עמיםלמחולותמועדונים
שלריפויו,ואפילחברתיהחינוכי,לערךשמו"לבםרביםכים

קורסיםהן'לתלמידילהציעהחלואוניברסיטאותהעממי.המחול
ישראלייםמחוללת-עםפני.·הגומהחינוךכחלק'למחולות"עם

ל.א-לקהלראלי,הישהמחולהגיעוכךה,,אלבתוכניותנכללו
היוגוסל-מחולות-העםרקהרוקדים.עלונתחבב,רחב,יהודי
בופפולאריות.עליועוליםהיווניים'וביים

ערבבכלכמעטאפשרא'ברה"בהגדולותהעריםרבית,במ
הקאמ"במרבית"הלל"בתיישראליים.במחולות"עםלהשתתף

נמר-משלהם.להקות,גםולאחדיםהרק~ותמארגניםפוטים
הייזz..רא"מחילות"העםוהיהודייסהציונייםות",הקיץ,מחנבית
מסתייםרובעל-פיהפ·~ילות.מןנכבדחלקמהוויםליים

החני-חלקנוטליםבופסטיבאל-זוטא,ב"ריקודיה",המחנה
כולם.כים

עממיבמחוללקורסיםלהירשםא:פשררבותבמכללות
פסטיבאלהראשון.התוארלקראתמהלימודכחלקישראלי,

ביסטון,וואשינגטון,רים,בעמתקייםישראלימחול,שלשנתי
בסן-המערבי,ובחוףסיטיןאוקלהומהמיאמיפילדלפיה,
עמ.ים""בתי"קפה"למחולותמצוייםאנג'לס,,ולוס",פרנציסקו

ריקו-ולרקודלאכולידידים,לפגושאפשרהם,במאו,דבים Iחבי
פעםולפחותאחר,עמלמחילותמוקדשערבכלדי"עמים.
ראליים.·ישהםולות,המחבשבוע

מוקלטישראלימחולכלכמעטבהם,'הרבהענייןבשל
"אלקטרה"חברתהדרכה.רת,בחובהמלווהתקליטגביעל

מחולות-עםשלהקלטותלשוקשהוציאה'ה Iהראשונהיתה
עד"כה,ביותר.הנפוצההתוויתא,הי"תקווה"ו·ואילישראליים,

אליהםנוספיםוחדשים,בתקליטים,מצויימריקודיםמאית
לבקרים.



ריקודי-ללמדבמטרהאמריקהפניעלהרבות,בנסיזנותי
ישרא-מחולות-עםרים,,'זz.מעורהענייןממידתנדהםאניעם,

מטרותולהןמאו,דעתהנפוצות"סדנאות-סוף-שבוע"לייס.
הישראלי,למחולומחים,המאחדעםהיכרותלערוך :אחדות'

במחו-הקהילהשוןהענייןאתולעודדחדשים;יקודיםללמד
הסדנה,ך llבמ;,'זz.יעורים 4-3מתקיימיםכרגיללות-העם.

רובעל-פיהם Cהמארגניכמ,'זz.תתפים.-200-100כאחתובכל
לחינוךאוניברסיטאיותמחלקותיהודיים,תרבותמרכזי
"בתי-הלל".אוריקודיםמועדוניגופני,

למ,חול-העםמיוחדתתופעהעללהצביעברצוניישלבוסף
מחולות-עםשלהמקצועיהכוראוגראף :בארה"בהישראלי

אפיןt,ר-באמריקההמתגורריםישראליםכארבעהישראליים.
המערביבחוףלים-1פויככרשלהמראכ,רבי-כךלכניתם

בניו-ובדים,עאסקיןושמה(הלוי)ו Iומשוי,רבות,שניםבזה
באר-"י,'זz.ראליים"מחילותמייצריםאלהכיראוגראפיםיורק.

התק-אתומוכריםבסדנאותיהםאותםמלמדיםצות-הברית,
ליטים.

אותם,המלוויםהתקליטים'וחדשיםמחולותשנה,בכול

ממוסחרנעשהכ-ולךהענייןהצער,למרבההשוק.אתמציפים
הרעידןעצםאתהניגדתבריאה,לאתחרותית,יוחוהתפתחה

דרךבעתידימצאואלהשמוריםלקוותישעממי.מחולשל
בקידום-מאמציהםאתשישקיעובמקוםבמשותף,לפעול

בלב.דמכירות

 .fנ

השנהכמחציתבהוחיבארץקרובותתים,לעיביקר 1Z ',כמי
שלמצבםאתמקרובלהכירלייצא , 1968מאזשנהבכל

עתובכלמקוםבכלכאח.דובאמריקהבישראלריקודי-העם
לעסוקארתםהביאמהה"ב,בארשליתלמידיםששאלתי

עםקשרליצור :תמידה,היתהתשובהא-לה,במחולות-עם
להסיק,אפשרכ-ןעלהיהודית.המסורתעםקשרליצורישראל,
ישראלמדינתעםהזדהותמחפשבאמריקה,החהודישהנוער

הראוימןהדבר,,כך,אכןואםהישראלי.מחול-העםל-ידי-1 '
רי-,המדביןהפעולהשיתוףאתלחדשעל-מנתדרכים, 1לחפ;,
שלבראשיתוקייםהיהשהדברכפיובארה"ב,בישראלכים

 • 1הישראלי.-העםמחול

 ,.בות,תר"במרכזלריקודי-עםהמדור,
-אבי"רביכמהםמאת-

הריקודהריק.דישכון,לבדדלא :י,אסרכברבים'ן;טורבים
יזאתבישראל.שובטיםעדותוממזג,מלכדאמח,דהעממי
בה.אשרחהמייחד,ה,עדכל'ה.,תי'ו,ומקוריתרבות,כללדע,ת
חלים'הדינמיקהחוקיסופית.נקדוהאינםות,מקורגםאולם

ליה.'עגם

העממיהריקירכוים :ולשאולת,להקשו'המקוםאוליכאן
טי-עלעווקדנו,ן,ולחי,לתרבותבמרכזלריקדוי-עם,שהדמור

 ?הפרטשל , tהאדבשלהתנהגותי!בסיסיאתשמגהפוחו,

המס-בגפישהנו,שילההדזהיתלחייייתה,,לקרה'מה :יעדו
הרועיםו'יקדו'~ו tהתיסניהריקדוהחסדיי,;ד,הריקי,עםעירה

הקריימוסיקאליכליאותיעםהכודריהריקדועלדבר,לזשלא
האדםבאשר ,לה~:ת'אלהזכירלנכוןצמאנוזירנה. :נלבפי'

לה.האחראיגםהיז~שכזהובתור,האידיאה,אתועצמו'<וצר
ניר-ווהמכתיבה,היא-היאזילתו,עםהאדםשלזי,פגיהש

פייה.תההוי,זכי,הראייומן,התנהגיתל'שמית
הי-ה,,ביסדוית,לי'אינדיבידיאשראשיתהי,,זמסעירהפגישה

iזJתחיםלגבי,ת.,ני,קילקטיהדזהןתלחויייתחיש-המרפכת
מלק,<,לאאשי .י,)',האחרהיאתה,איאלי,,iזJאינד.דבדיהראשין,
השני,ביהתחום'לגאוילרעליך.הכלכלשהם.קשייםמפגוי
עםקןלקטיביתת'הזדהודזחית,ה,לאלאלךנהתר,לאהרגשי,

הסעררת.,בהור:הילהשתלב,הריקדוים

שונםי,מרכיניםשלציריףאיפוא,לפניך,כן,'כיהנה,

מתלהב,קיפץ,אתהסוערת.היהרבאותהמולםהמתמקדים
החיויהאבהאז ...יאז:הנפשנימיאתמרעיד,יזנרטיטמנתר,'

~ m ~~ • 

שללמחולהסקציה,מפגש
הבין-לאומייאטרוןהתאירגון

בין-סמינרטמפרה,הפיניתבעירנערך,השנהייניית t!ברא'

השתתפהבו , IIלפולקלור·הבאלטב~ז,קשר,"הבנישאלאומי
מדינות 19שלנציגים 46לוי"תבאי.שרהישראלכנציגת

מברית-גריגורוביץ'יוריישבו,שבראשבסמינר,חלקלקחו,
צות.-1המד

המקוריתעלודיברהבדיוןהשתגךפהלוי-תנאישהר
המדברי.הנוףהשפעתיעלהיהידיים,וריים,הפולקל

האוהפולקלור :היוהסמינרבסיכוםהעיקריותהנקדוות
אמנותיתיצירהבכלרצוי ;האמנותיתליצירההשראהזנקור

לייאריאציותלהזדקקולא Iהפולקלורימהמקור,ישירותלשאיב
הקלא-הטכניקה ;אחריםאמניםעל-ידיי,שנוצרית,יצירעל
 ;הפילקלירבריחבימתיותיצירותילשפרהעלית·ליכולהסית

ואיצרבן-'מיני,לכיראיגראףמאגר-חומרהיאהפילקליי
שלמהתייגילחלקלהייתצריךהעממיול,המחשלהתניעה
המקציעי.הרקדן

היאמזכיריהילנ,דבאמסטרדם,מישבההאירגיןמזכירות
(ברית-המיעצית)ביץ',ו,גריגורייריהםונשיאיינסטא,פיליפ

 .:(ארה"ב).ג'יפריורוברט

21 



ברנ:ר?הררק

זועדהשלממסורתהחלקהםהתימניותהנשים,מחולות
שימושלעשותנהוג )"בתשומת-לב,כמעטזכתהלאשעד-כה
מחו-מיסודותיהםולבנותבישראלהשונותות'העדבמסורת
גםהרחבלציבורמוכריםהעדותמחולותחשדים,לות-עם
מהק-נתלשיםהמסורתיהפולקלוריסודותבימתיים,ממופעים

מבויימות,בימתיותבמסגרות,משובציםוהםהמקורישרם

וע'דיהתימניהמחולזה,בתחוםרבותתרמההתימניתהעדה
שלואלהזיקני-העדה,שלמחולותיהםאבללציבור,היטב

מעט,אךמוכרי'םהקשישותהתימניותהנשים

מופרדיםנשארוהתימניתהעדהשלהקשישהדורני,ב
בהםשאיןמחולרת,להם,גםוכןבארץ,הכלליהחייםמזרם

מהםליצורכדיהכוראוגראפים,על-ידיוקשים,המב,היסודות
ועים,'צנאיטיים,הםלמשל,מחולות-הנשים,חדשות,יצירות
מתחוםל'המחו,ת,בשע'יוצאותאינןת,ו,וקד Iהר,ו'ניים,,ו'ונוט,מעדינים,

מרובעים,מטר 2של
קלוש""הדכאלאליהםלהתייןזסוהגים'נרבותשניםמזה

תנועו-הגבריםשמחולותהדבר,נכוןאמתמחולות-הגברים,של
לשמשצריךזהדבראיןאבליותר,ונמרצותגדולותהם,תי

בקנה-המידהמחולות-הנשיםאתפוט iLלואיןיחי.דקנה-מידה
קרי-התימניותשלנשיםמשובןפשוטהגברים,מחולותשל

מחולותהין,אתבהםלמודמשלהן,טריונים
נפרדים,עולמותבשנילמןנשה,חיו,בתימןוהגבריםהנשים

זהודבר'הונשים,הגבריםבריקודיחופפיםתחומיםישאולם
ל-il 'המשותףלמוצאבאשרמ'נ,ניינותלהשערותפתחפותח
אלה,מחולסוגישני

כאשרמידניכריםוהנשיםהגבריםמחולותביןההבדלים
רוקדיםולם'שלקהשיריםשלהנ~,המוסיקאליהליוויאתבוחנים
מוטיביםהד'וואן.בספר tהמכונסיכשירי-קודש,הםהגבירם

והגעגועיםלבורא,ישראלשביןהאהבההםזובשירהחוזרים
שהםבאמונה,,ובדתהעיס;קובכלל'התורה,לימודלציון,
זאת,לעומתהנשים,היטב,כאןמשתקפיםהגברים,חייבמרכז
שריםשהגבריםשעההתימנית-ער'בית,החוליןבשפתמזמרות
לאומיזמוריהן'-וא-וכתוב, Iקידעולאהנשיםהקודש,בלשון
באה-היום-יום,בחייעוסקיםשירהיןהכתב,עלמעולםו,הועל

טו-זמרתהיולדת,אולה'הכלכבודמושריםוהםובקנאה,בים,
למאו-המתייחסיםבתיםשירתהתוךלאלתרמסוגלתבה

אליים,,אקטורעות,

במידרך-שנערכהחתונהבשעתאירעהלכךבה,ו,טדוגמה
ביןבאנטבה,יונתן":צע 1מי IIאחרייומיים ,' 76ביוליעוז

כשהואהמושב,מבניאחדה,היבמיבצעהששתתפוהחיילים
אחרי-הצהרים,בשעותות'הכלולשמחתלידועברלכפר,חזר

ביתהכלהבוד,לכשעהאותהששרההאשהבו-במקוםה,שילוו
החייל,שלבשלוםשובועללאלהודיהובובמזמור,חדש

במושבעך-'ד'שבערכהעבודת-שדהעךמבוססתזורש'מה )"
הןהשתמשת''בעבודת' : 76ו'וך' ' 75'וב'התאר'כ'סב'ןמ'דרך-עוז
אב-תבועה.'וכתב-הקךטההסרטה,כגוןאחרס,בכך'סוהןברא'ובות,

ודרומ'ת-מזרח'תדרומ'תכפר'סמקבוצתמוצאסס'דרך-עוזמושבש'

קה'ךותשךבמסורתןרב'ס Iהדבך'יב'כר'סת'מן.ב'רתצבעא,ךע'ר
הסמוךזהמוצאךא'זורות Iמת"חםהערות'ועך-כןבת'מן,שובות
 .)* ' 75ב'שראך"מחלו(ראהבךדב.ךצבעא
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תמידהמחול,בשעתלשירכללחייבאינוהרקדן-הגבר,
והתמליל,המיקצבאתלספקשתפקידםאחריםשנימצויים
ממנגינהלעבורעשיווהז?;רלעולם,משתנותאינןהמלים

אח.דפיוטשירתכדיתוךלמשנהו,אחדוממיקצבלמנגינה,
ןמ.סורתיהתחוםבתוךמחולו,אתהרקדןמאלתרשעהאותה
המקובל,התנעוותאוצרשל

נעי-אתמשנהאינהבתוףהמכההאשהזאת,לעומת
בהםמסויימיםבמקריםכולו,הזמרבמשךמיקצבהואתמתה

ובמיקצבאחתבנעימההמתופפת-הזמרתה,התמידנכחתי,

רגיל,בלתיאינוזהודברויותר,השעהמחציתבמשךקבוע

ציינתישכברוכפיהמזמרת,גםבשעהבההיאהרקדנית

לרק~נחשבותמסיוימותנשיםהמלים,אתלאלתרנוהגותהן
נהניםשהכלמליםלהמצאיכשרונןבשלדווקאטובותדניות
השוניםהקריטריוניםאתהיטבמגדיריםאלהמרכיביםמהן,
 :הנשיםשלה,אלואתמחולות-הגבריםאתלמודישבהם

העת,כלמשתניםותנועותיהםמיקצביהםהגברים,נעימות
מיקצביםמנגינות,לנשים ;קבועותהמיזמוריםשמילותשעה
תדיר,מישתנותהמושרותשהמליםשעהקבועות,ות'ותנוע

הגיוון,אתומספקות

מבנהבעליהםאותםהמלוויםוהשיריםהנשים,מחולות-
אושניזמרעל-ידיהמושרחוזר,וביתביתז,א,אנטיפונאלי,

שתיביןזיקת-גומליןשליסודניכרבכולםשניה,ה,קבוצ
לעיתיםרקהקשישות,הנשיםהרוקדים,אוהזמריםקבוצות
שלושאומשתייםיותרבתאחתבשורהרוקדותהןרחוקות
שכתפיהןעדלזו,זומאדרקרובותבשורה,ניצבותהןנשים,

ושו-השניה,מולניצבתהאחתהשורהבזו,זו~משנוגעות
מבצעותשהןה,שעהמחול.עתכלזומקבילותעלמרת
מבחיןאינךשכמ'נ,טכךלאיטן,נעותהשורותהצעדים,את

המבצוע,לצעדבהתאםנגדי,בכיווןאוהשעוןבכיו'ןבכ,ך
 :קבוצותתי iLלו,התימנימחול-הנשיםאתלחלקאפשר

שהזמרתשעהמישתנההצעדאיןבהםאלהאתהכוללתהאחת
במק-שירה,כדיתוךמישתניםהצעדים,בה-האחרת,ושרה,

ושעהשרה,היאעודכלבמקומהמחוללתוקדת'הרהשנירה
נעהאבלבצעדהה,ממשיכההיאלה,עונההשניהשהקבוצה

ואחורה,ה,קדימ

הבית,שלהאחרונהבמלההזמריםמאריכיםקרובותלעיתים
משםוממשיכהה,,מלאותהלשירתמצטרפתהעונהוהקבוצה

שהקבוצהכךבצעדים,גםניכרתזוחפיפהשלה,הפסוקאת
הממ-שרקדה,הקבצוהעםבו-זמניתלריקודברת,עוה,השר
ה,,הזימראתשיכה

כפימחולות,שלמסוייםסדרעללשמורנוטותהנשים
סיבתאתלהסביריודעותאינןעצמן,הןאולםשנוכחתי,

המישתנההסוגמןמחולבסיירה,להתחילנוהגותהןהדבר,
ה,ויכולשמאלרגליכולהה,זבמחולהמזמרת,לאשהבהתאם

צורתםעלמשפיעאינוזה'אךה,,המתחיללהיותימיןרגל
 ,התנועה,כיווןאומידמ,דהםצעדים,של

הם,שניהונשיה,'הינמהימחולות,שניבאיםהסיירהלאחר
דורשיםאלהמחולותשנילשינויים,נתוןשאינופוס,הטימן

ספציפי,תנועהוכיווןמסייימיםבצעדיםדותרבה,רדביקות



במת-אדשכזה,צעדהנשיםלעיניביצעתיזאת,לבחוןכדי
תיקנוהןשאמל.רגללפניימיןרגלאתלהעבירמבליכוון
לאשמאל,לפניתעבורלאימיןרגלשאםאבומרן,אותי
-למעהם,שמזתיהםהמחולותהזה.המסוייםהצעדזהיהיה
שקייםברורכןעלנירקדים.הםשלקולםהשיריםשמותשה
השמחה.בשעתהמושרים,שיריםשלמפוייםרצף

המבו-אחרים,באיםשהוזכרו,המחולותשלושתלאחר
שי-כוללים~גלההרוקדות.אוהזמרותלרצוןבהתאםצעים
משורות,לקוחזן;מחןלשל(שמוואייהדבדרערכגוןרים

רה 3Iנ'ל-אדוות;Iזהמספראותו,המלווההזמרשלחה,הפתי
לה'אמחולותנוידוהוא ,וררו-ררבדואי),עםלברוחהמתאווה
יוצא-דופןרגוע.העליוןהוגוומאופקותתנועות.דהםעדינים.

הקרובהבעיירהשמקורוומחולזמראבשרוה,מחולהוא
אבשליה,ושמהנערהעלמספר,זהשירהעיר.לצנעאיותר

אחתשלפראימחולהואשיאולהפליא.ולרקוד,לשיר-שידעה
נשיםכששתיהגוף,שלמפותלותתנועותהכוללהנ'זLים,
עלרובצתהיא,שעדבזרועותהי,תומכות'ברקדנית,אוחזות
לצ.דמצדלהתפתלממשידוגופההקרקע;

הער-מחו'~ות-הנשיםאחרלהתחקותניסיתיהאפשרבמידת
לספקיכולIז:צמהבתימןה,מחקר-שדרקכמובןבתימן.ביות

במידרד-עוזות llJהקשיהנשיםאולםאלה.לשאלותתשובה
תושבישלות,המחולאתלשחזר,לות'ומסוגהיטב,,זוכרות
הנשיםשגםכנראהימים.באותםשכניהןהערבים,תימן

המחולותמןואחו·יםפונאליים,,אנטיבמיבניםרקדוהערביות
תימן.יהודינשותשללאלהזהים

במיבנהמחוללותבמשובהנשיםאיןמסויימותבהזדמנויות
כיזt-הןהכלולות.תהלוכתשהיאהזפה,בשעתכדשורות.'זLל

אח-נשיםמחזיקותה,'החגיגלמקוםמביתההכלה,אתמלוות

רב 3Iב'מיוחדת.בצורהמסודרזר-פרחיםאוברותבידיהןרות

הנשיםאחתזה).בצמחנצבעותהכלהידי(כאשרהחינהטקס
הכלהת,וכ,שתהלשעהעימה,ורוקדתהחינהבקערתאוחזת

אותהמקיפותהנשיםכלהטקס.נערדבולחדרמתקרבת
זו.ה,בתצורלרקודוממשיכותבמעגל,

שללביתוהכלהעםמגיעותשהנשיםשעהחוזרהמעגל
נירקדיםו'שתאירנהמחולותרובהכלולות.,טקסאחריהחתן
הנשיםעל-ידירקמבוצעיםהםרחוקות.לעיתיםרקכיום

תר-הןטיפוסיחינהבטקסבתימן.הותחנכושנולדוהקשישות,
יחהרוקדיםוהגשיםהגברים,אחר-כדה.,שעכרבערקקודנה

נערכתבושבתבערבלעיתים,אליהם.מצטרפיםכשהצעירים
כאשרה, 3Iכש'עודלרקודהנשיםימיזt-יכוולות,,שמחת-כל

אחר.בחדרלבדםנמצאיםהגברים
הצעירותהנשיםאלו,עברלאהקשישותהנשיםמחולות

יסדוותכיאםבדרד-כלל,יותר,מהיראלהשלמחולןיותר.
מוש-אלהיותרצעירותנשיםבו.מצוייםנו,שהזכרהזימרה
עלייתםמאזהגברים.,ות-,מחולמסגנוןניכרתבמידהפעות
תי,בלהיהזהדבריח.דלרקודוהנשיםהגבריםנוהגיםה,ארצ
הנשיםהעדיפו 1950מאזהעתיקה.המסורתבתנאירי iLאפ'

אמהותיהן,מחולותפניעלהמלהיביםהגבריםמחולותאת
ביש-לו,שגדמהנשיםרנותוהצנועים.המאופקיםהמסורתיים,

אלהמסורתייםמחולותאםכלללהןאיכפתשלאטוענותראל
הגברים.עםוד'לרקמעדיפותהןכיישכחו,

זאוצר Zזספק'איןאדבחקר, S!אמנת,ו,התימניהנשיםמחול
מסורתהואהנשיםזנחןלוקר.,לחעדייןמחכהחומרשלום,בל

רקואף-על-פי-כןכלל,"הד"זומסורתואיןמפותחת,עצמאית
להבתשומת-הלבלזכותמתחילההיאשנים, 25כעבורה,,עת
 • 1ראויה.האי

מנשהלמחולאיזוריאולפן

בכלי,לנגןהלומדשתלמידהקיבוציתבתנעוהבל'"מקו
גםהזהכדבריהיהלאמדועעבודה.שעותכדלשםמקבל
תל-אביב,·ללנסעותלמדיי-מחולעלומדוע ?המחולבתחום
- "?אחדרושיעקבלתלמען'נסיעה,שלשעותשלושולבזבז
מנשה,למחולהאיזוריהאולפןמרכזתלויט,טרהשואלת
עין-שמר.'זt-לידלמוזיקההאולפןבבניינישנתייםמזההפעול
תל--80כנה,ז;שרב,יורי'האיזפן,האול-ורה,ברובה,והתש
תל-מהם~חדים t ,+ 30בנילבוגריםועדז'מכיתהמדיים
לעסוקשחזרוהחינוכי,במוסדהיותם,בוד,עעדהשלמידיה

לקיבוציהם.~שןבםהצבאישירותםלאחרבמחולבצרינות
אבלפשוטים,במיבניםות'השוכגהסטודיותבשתיהאווירה

הרו-לאלהמכוונת"התוכניתיצירה.שלאווירההיאנאים,
שסתםה,לכאלזגםבחייחם,חשוביצירהתחוםבמחרלאים

ובריקדו."בנתועה,מעיסוק,נהנים

שיעוריםשני ,ם' Jהלימודמתקיימיםבעו'בשפעמיםשלוש
טהר :שוניםמזזולתחהמיפים,מקיוהמקצועותפגישה.בכל
 ;הכו'ראוגראפיהיסודותבלימדוכיה,חניעםעוסקתליוט

כברהנמצאתמאמריקהמורהקסטן,ליות,מלמדקלאסיבאלט
חשדהעולהויסמן,וקלרהבכרכורהיושבתבארץ,שניםחמש
להקתרקדניתהרץ,ימימאמלמדותמודרנימחול ;וסיה,מר

להקתרקדןבראיבט,ורוג'ר'לויטעדההקיבוצית,המחול
המחולאלהגעיהואו.,משלאישיתגישה"לרוג'רשנע".-"בת
מינילשיעוריםמביאוהואר;קחקת,בלמתופףשהיהלאהר

מלמדתקסטן"ליעדה.מספרת-דמיון"מעורריכלי-הקשה
לצליליתנועהסתםולא,ממש,כמקצועבשיטתיות,ג'אזמחול

כמקובל."שייק","
חשובותמטרותאלווצרת,'הי,ות,האישי,חוופית·היצירה
בוהאיזור.דת,המועצהעל-דייהנתמדהאולפןשלבעבודתו
ממרחק.הבאים,ותלמדיים·ובה,הקרמהסביבהחניכיםלומדים

בשניםהתפתתול'ונחללימודיכמסגרת'האזור~האולפן
העל-ל,שבגליבתל-חיהאולפןפועליםוכדוגמתוהאחרונות,

ואחרים.,עמק-הירדןפן,אולהמערבי,:ליל'בגגעתוןאולפןיון,
הגדו-לעריםמחוץימחןלהחינודהפצתשלחשדהדרדזן
מקצועיתרמהעולהתיכון,בית-הספרבתחומיגםות,ל

 Biיותר.גבוהה
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המחוךםקורןחהםאיפה

"חיפושכמו:ביטוייםתדירנשמעיםהמחולאנשיבחוגי
"והחייאתהמקורות",ימור"שקורות",·למחזרה" ,"המקורות

בביטוייםמשיבים- ?מקיר Iזהמה :השאלהעלהמקורות."
"מסו-"שורשי':"ראשוני","טבעי", :כמו'יותר·ערטילאיים

ו"דתי". ,י"רת

תנועה, ,צורהתוכן,-כגון Iכינים'מר.מ·בנויריקודכל
יכולריקודשלרו·מקוכד'.'וצבענגהמיקצנ,מלה,להן,

והיונהווהבריקודהמופיעיםכמה,אואחדאלמנטלהיות
נעבר.בו'קיימים

השלו 1Zל:להתייחסמחייבריקוד"של"מקור iZלחפ:הנסיון
זחבהר.מקוםזבון, :כיבים,מר

 ;בישראלהעממיהריקודמקורותעללתהות·מנסיםכאשר
בזמן,לנוהקרוביםאתנייםלריקודיםרקלהתייחסנטיה-.iZי'

שלוהמלה'הלחןהתנועה,·מקור :למשלובמקום.בחנרה
ריקודימקורהתימנית.סה"'ב"דע,הואסה"'הד"אהנתהריקיד

הערנית.ה"'דנק"נהואסוגיהםכלעלהדבקה

מחפשהתימניהמחול·נתןזוםיוצרכאשרזאת,לעומת
לאלהרקלהתייחסרך.צושוםמרגישאינוהואמקורות,
נחופ-ומקומות·זמניםפניעלמדלגיםהיפושיולו.הקרונים

מרתהוגם,דנקאןאיזדורהגם :גמה,לדומעצירים.חסרתשיות
מדועמקור.שנה 2500-1700שלפניניווןראוגראהאם
מקוראותושלפישה·התש?משוםשונותכל-כך,ו,היהתוצאות

ת t'הצוראתחיפשההראשונהמהן.אחתכלאצלשונההיתה
הרגלאתןהכניסהתקופהאותהשלוהפסליםהכדיםרי'נציו

השניהלריקודה.הבגד)(של Iוהטבעיותהקלילותאתהיהפה,
שפת"המחולאתהעשיר-.iZ 'הטראגי,אתוגילתה ,תכניםה-.iZהיפ'
 ." jאקצ'.נ"קונטרשלה

בז'ארמוריסעלשונות:ים Iבדרהשפיעהאפריקאניהמקור
מאפ-חיותריקודי·נסרט).(ראההראשוןקניגהאם.מרסועל

האנינ"ל"פולחןהחייתחיקויאלמנטאתוהכניסהתלהנריקה,
' iZ.-.ושידדאפריקאניממקורתנועהשלאלמנטהעבירהואלו

אתהענירהשנילעומתו, ..סטראווינסקישלהמוזיקהעםאותו
שלרו,מקוהג'אז.מןהמיזיקאלי,ום,המדימןהאילתור'אלמנט
השלחניתנמולטי-מדיה,הקייםנאילתורהואבג'אזר'האילתו

מןהאילתוראתהעביר~ם tקניגהשמרסלמרותאפריקה.של
ולה,גד,ק~רבה'יששיצרהריקודשלבאופיוהמוזיקאלי,המדיום

האיל-באמצעות Iמחזירשהוא·כיווןהאפריקאני,למקור·יותר
והצליל.המלההתנועה,שביןהמקוריתהאחדות·אתתור

אחרת.פעה,תוקיימתישראלשלהבמהבריקודי

המז-בסגניןמעוגנותהן:שתיכהן,,נה,וירדלוי-תאבישרה
שתיהןשלפת-המחול·שדיוק.)ביתרלהגדירויש(שאולירחי,

זאתלמרותוהתנ".ךביבה tהכהנוף,מן'הדימוייםאתשואבת
ריקודיבין·לירדנה,שלהחגריקדויבין'רביםוהבדליםיש

מדוע!ה.,שלשר"ענבל"

שתיהן,שליהרקעהאופי,מהבדליגםנובעהשדברספקאין
שלה·דהסביבתיוגנית,היאשרהשלהסביבהכך,,לנוסףאד
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אמרךאסתרמאת

ל"רוחותגםפתוחההיתהשרהדרוזית.ערנית,גםהיאירדנה
 ."ח."רומכלעליוה'ו-שמרבאהלה"גרה·"הסתוירדנהערב".המ

אתההופכיםעקרונות,כמה'עלמצביעות,אלהדוגמאות
שלמתמידתהליךעוברריקוד,כללמררכב.קורות'המ iZ :היפו

לו).שקדםממקוראלמנtסים,ישמקורבכל,(טרנספורמציה.
סינתזהשנוצרתכיוון'מישתנה,הריקודהמעברתהלידבתוד
גםלחוליכולהטרנספורמציהתהליךיסודותיו.שלה·-.iZחדי

שלקיומי(מוזיקה).אחרלמדיום '(תנועה)אחדממדיום
שלאויחידיוצרלשה·בברירהותנמרמציה·הטרנספותהליד
תופעההואשריקודההנחהאתמחזקיםאלהקרונות li 'חברה.
למיחזור.ניתנתשאינה

איבהלמקורות"חזרהש" ,t"היא'מכדהמתבקשתהמסקנה
המ-אתלשחזרהנסיוןם;סלקטיבית.היאשכיווןרית,שאפ

אתלשמרתתפים.שוממקוםבזמן,שונהתיפעההואקורות
כתב,רישום,צילום,בסרט,רקאךוהכרחי,אפשרהמקורות

החייאתאתהמקור.שלקציה'רפרודורקהםגםאלהוכל
להוריו,דומהשנולדהתינוק'ללידה.לדמותניתןרות.חמקו
 .מחייםשאותוהריקודגםכדחדש.אנושייצררא.הואד

רקנרצוניהמקורית,·לשוהחייאתםרם·ו.שימאתוללתשאיני
ומהלחפש,בשאיפתנוטבועהזההצורןשלשמקורולהדגיש

הםהיכןהשאלהעל Xפוש·החי Iיlוצם·הוארנו,עבורלבנטי iLי
בפרס-המחול""תילדות :בספרואכס iקורטהשיבהמקורות,
היסטורית.פקטיהנ

שנת-נים.השוהאלמנטיםאתלחפשהואלנוובשחשמה
השינוייםומהנתקבל".הםמדעוולכרוקידנו,עלקבלו
התי-הצעדה :ה·לרוגמאליבו.שלהםהמעברבתהליךשחלו
מקורהאךהתימנית,העדהשלבריקרדיםמופיעהמנית"
ראיתיהערניים.בריקודיםגםחשובאלמנטהיאשםונתימן
ה"טוארג"שבטאצלבאפריקה.שרנותבווריאציותאותה

! Tualreg!) ( הפיגמאיםאצלא.ותהראיתיגור,·ובניבצ)אד
) Pygmies ( ,ה"מוסי",ואצל'באוגנדה) Mosi ( העילית.,בוולטה

 ) Adari (ה"ארארי"בנישלהנשיםבריקודי,גםאותהראיתי
תשובהלהאין-זוצעהחשל.מקורהמההשאלה~ה.באתיופי
זובתועהדווקאמדועלברוק·ה.וא,לנושחשובמה .בחרצת

הריקודאתהעשירההיאובמהכך,·כל-אצלנוה,התאקלמ,
שמקורותזאכס,קורטשלהנחתואתנקבלאםשלנו.העממי
עןסקיםו Iעצמננמצאעמי-הטבע,שלבפולחניפהםהריקוד

המקומות,הזמנים,ביןהריקוד,שלגלגולובתהליךותר,י
 Xהשוניפ.והמדיההתרביוות

מים""מיםשבירקודוצורה·תנועהשלגלגולהתהליךעל
לתהות.ברצונישלנובששון"מיםו"שאבתם

שישביותרהעממייםמריקויד-העם'אחדהואזהריקוד

בכלוכמעט·הומיניםהגיליםכלע"יבמעגלנרקדהואלנו.
כיווןעפהמעגלבקוכיוונים,שניבעלתבוהתנועהמקום.
חץו.וכלפיהמעגלמרכזואלהשעון

מובילותהתנועותהמעגלובקוה,מעלתנועותישבמרכז
האלהעוות,לנת,ישהאםהיא .השאלה .ונמוך)(גבוהמטה.



 !בעיננומשמערתהזאת;-לצורה

הןאולילמים,שאיפתנואתמסמלות'שהתנועותסברהיש
מחת,שאלזהדר,ירקקשךראולימים.גביעלתנועותחיקוי

 !בית-השואבה

שהעסיקמהשלנו.הואזהשריקודבגך,ספקשוםליאין
ולמהאיד'הטזאלה,היתהבאפריקהiבהיותיאחתלאאותי

שאבחנוכפייiיק rבאיתוראיתיןאלינוה,הזהריקודהתגלגל
,להתייחסברצוניכאןבאפריקה.רביםבמקומותו'אותוקדים,ר
צורות.בשתיהריקודהופיעשבואחדקור,מל

שבטמבניות,ילדשל"ההרןןדי,קוד
בקניה ) TA-r-TA (הןן,ה"תאית

אצלהיהזהנקניה, 1964ב-ז;ןריקודראיתילראשונה
להצעתנענתיאך'ו. fחקלימנגלרגליהיושבים ,"ה'ה"תאיתבני.

בבית-הספר.הילדיםריקודיאתלראותכתי,והלהכפר,מורה
ה"מים"ריקוד,אתלפתעגיליתיריקודיםזLל'מחרוזתבתוך
המעגלמןיצאוהבנות,עםיחדהעתכל,שרקדוהבנדםשלנו.
שמשמעותהעה b'I(ת;נלכ.דהבנותרקדוהזההריקידואת

יותר.)מאוחרליהתבררה'

שהצטרפתישלנו,ה"מים"לריקודדומהכל-כךהיהריקודן
שרווהןבששון",מים"ושאבתםאתלעצמיפזמתיאניאודהן.
חריקו.דאותו~ת tרקדנוויחדההר","שיראתעתבאותה

התאית'ה,בניני,בעימקודששההרלי,הסבירדגפרמורה
מלמטההידיים"תניעות :לדעתועבדים.,מהםאדמתואתכי
כמוהןהקדוש,ההראתמסמלותהמעגלמרכזאלמעלה,ל

העמ-אתסמלות'מהמעגלקואללמטההתנועותלהר,תפילה
הגשםשגםכחי·תש"אל :הוסיףוכלאחר-יד ."הפורייםקים
ההר",מןבא

המצמיחנעלםמקוראותוהואמהjך'זLאלה,מתעוררתכאן
אותחאתשונהיזנקוםרקע'בעלות'זLונותחברותבשתי

מיםמסמלתהתבועהאחתבחברהכאשרהריקודית,רהוהצ
ןוהאדמההגשםהואקור'מאותואוליהר.-וב'זLניה

הןן,שלה"תאיתהמתיםבפולחןות,הפוריריקוד

'זLעומדלינודעההר","ריקודאתשראיתילאחרשבוע.
הר.באותוהחבויותהמערותמןבאחתהמתיםפולחןלהערז-

זה,בפולחןלה'זLתתפותיהזקניםהסכמתלקבלנסיונותיכל
האפשרותאתלבדוקממלוויביקשתיכךומ'זLוםבתוהו,עלו

על-כך.ידעובו Iשהמ'זLתתפיכמבלימרחיקהטקסאת'זLנראה
המסולעיםב'זLביליםטיפסנומאוחרת,לילהב'זLעתואמנם,

מןמטר-20כ·'זLלבמרחקקמנו'והתמהראותו'זLלוהתלולים
אותולתארהמקוםכאן(שלאטקסאותו'זLלב'זLיאוהמערה.'

בפתחהמדורהסביבהלילהכל('זLרקדוים-1lהני )בשלמותו
צעדותההר".וד i"רי,את,שובלרקודהחלימערה),אותה

בוהיואךהילדות,בריקודכמובדיוקהיונהו,ומבהריקוד
ים-1lהניגבר.כנס,בהמעגלכז'מראל • :נוספיםאלמנטים

אךהילדות,כמולזיזוידייםנתנולאחן .' ;סביבורקדו
הכניסהבקטע • ;בזוזונגעוהן,יזרועותיבמעגל,צפוףעמדו

הצעדהלתוךאךידיהן,אתהרימוהןגםהמעגלמרכז'אל
אירוטיותתנועותבאגן,ואחורהקדימהת,תנועותרבבו-1lני

שהיוחדות,אגןבתנועוiחיב-1lהיהואהגבר.'אלמכוונותשהיו

שלון-1lהראיחלקיבמעגל.אחרתה-1lלאיפעםכל,במכ;ונות
הכניסהבחלקהרבהמתחמןו'זLחרורהרפייהכעיןהיההריקוד
למרכז.

המערהמןיצאורים'הגבר-1lכאיהיה,ריקודאותושלהשיא
סוערותבתנועותה iLא'מולגבררקדוהםלריקו.דוהצטרפו

 ,לאדמה.פניהםעלונפלולאורגזמהכנראהשהגיעועד
מאג"פולחני'זLריקודלהבחיןניתןכברינית-1lראיבהשוואה

גילגולוובדרךהחילוניהילדותריקודאלהפולחןמןעברזה
הופיעהזהה"משהו"בדרך.משהואיבדהואחברהבאותה
הילדות,מריקודנעלםשהגברברגעהגבר.בדמותבפולחן
עיברואינוהפולחניבריקודהקייםהאירוטיהאלמנטגםנעלם

החילוני.לריקוד

משוםגםההר,ריקודאתרקדוילדותרקזאתלמרות
לדעת,כות,צרישהןמהבנותיהןאתמלמדותשהאמהות

להןהמיועדלתפקידהילדותאתלהכ'זLירעל-מנתגםואולי
בפולחן.ובריקידןכניזL.יםבעתידן

X לזותופעהL1ני'זl-בחברותהיוםעדקיימתגבר,סביבים
(וכןריות,'פובטקסי'המקריםכל'בפיעהןומ'רבות,א,פריקניות

מקוםאתשבהןחברות · iLי'האבן.)מתקופתהמערותגציורי

המגולפיםעץגזעאואבןבצורתפז\ליסמלתופסהגבר
גלגולים'זLעברהריקו,ד'זLלזובסיסיתצורהפאלוס.רת' iבצ

בטקסיהיוםעדאצלנוהמקובלהמינהגאתליכירה,מזרבים,
אתמקיפההכלהר-1lכאיאירופה,מזרחיהדות'זLלנה,חתו

חהשהמשפמשוםאולי 1אחתה'אשרק,למה 1מדועהחתן.
נשתמרהזובסיסיתצורה-1l 'לכךתרםמהמונוגמ'ת.היאשלנו

t 1קיישהאם 1~צלנוl-לביןהחתןסביבדגלההקפותביןר
 )' 1שלנוה"מים"ריקוד

y.., ר"בניאצלiגומליןיחסישלמערכת,לעדיםו'אנחנה"תאית
היל-'שספקכיאיןהחילוני,'הריקודלביןהפילחניהריקודבין
האלמנטעםהריקודאותואתתרקודנהים-1lניכ'זtתהיינה,לדות

אתהםגםרוקדיםה"תאיתה"ל-1l 'הגבריםשבו.האירוטי
כמובמרכזהםהצעדות.אתלאאך ,האירוטיותהתנועות

 x:זכרי.סמלהוא'זLגםההר,'
שלרו,מקועללהצביעבכוונתהאיןהבאתי,-1l 'זודוגמה

עוברשבותהליךלהראותהיא'/-.כוונתהשלנימים""הד'ררקו
וצירוףכה,ל-1lהיל-1l 'תהליך ,החילוניאלהפולחנימןהריקוד

משקףזההליך'תחברה.אותהשללצרכיםבהתאםאלמנטים
אנחנוכאשרלכן,בלב.דחברהאותהל-1l 'חייהת-1lתפייאת

אתלבדוקשנתחילכדאיאולישלנו,מקורותינואתים-1lמחפי
שלנו.כנים'התאתקפת-1lהמיהתנועה'זLלוהתופעותדתהליכים

צריךוהחיפוש'זLלנו,מקוריהואהעממיבריקידלנו-1lיי-1l 'מה
-1ועכשיו.כאןקיים-1l 'במהלהתחיל

עומדתאניהמערביכותל,לבאהשאניפעםכל,ב :לדוגמה
המתפללים.'זLלהריתמיותבתנועותהרבר-1lוי .1הימולנדהמת

מצויהאלהתפילה'זLבתנועותכיווןמהפנטת,המונוטוניות
הואהכותלה. .1יהתנויהלחןהמלה,ביןמופלאהאחדותאותה
ותנו-עדהכלהתפילות.מופנות(כסמל)אליוהדמיג,ותכותל

רבים.וההבדליםלה-1l 'התפילהות .1 '

ל iL 'המקורהואאצלנו,הקייםוצורהתוכןל-1l 'זהצירוף
סלהעםוריקודיהעדותבריקודילמקדעלינוהמקורית,כל

עצמנו.
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םחוררחן--פיוט-החיםן:'הדיואז

בהווימרכזימקום ) 0הדי,ואןתופסתימןיהודיבמסורת

שהואבכךה,הרבחשיבותווהקהילתי.המשפחתיהביתי,
חלקמהווההואאין-ומר,כלהגברים,ע"יבב'חמושר

(כמווטין,לחלחילוניהואאיןומאידךבבית-הכנסת,מהפולחן
לציון,געגועיםמביעיםשיריורובשכןלמשל)הנשים,שירת
מאותמכילהואולתורתו.ישראלוהי,לאלהלללגאולה,כזביהה
בספרדתור-הזהבשלהמשורריםגדולימיצירותהחלשירים,

במשורריםוגמור-ואחריםוליאבן-גבירהלוי,יהודה-
ואיכותיתכמותית-שלוהכבדמרכזאךשעברה,המאהמן

שלםרביתימן,יהדותשלהמשורריםגדולבשירי-כאחת
 , lה-ןהמאהמןשבזי,

ור,,לדמדורנמסרוכך,בכתב-ידבתימןמועתקהיההדיואן

לארץ-ישראל,תימןיהודימשעלודיואנים.נדכסולאבתימן
מזח,זהלמדישונים , tודפסינ,מדיואניםגםכאןלהופיעההלו

שירים,שלרבמיספראךהשונות,והמסורותחר,המבמבהינת
בשלו'זtכתוביםהדיואןשיריבכולם,מצוישבזי,מאתבעיקר
'זLמירהתור-גרמית \iוערביתעברית,-במעורב'זLפות

המשקלאחדותעל )!לשניהאחתמשפהבזבעבר(גםק!':דנית
שירת-ספר.דשלהמסורתמיטבלפיוהדרוז,

לנגדלראותחייבהתימני,הדיואןבנושאוק,לעסהבא
-מחור-רחן-פ'וט-הביטוידרכישילובאתעיניו

ממשנהו,אחדורם,גלהפרידאיןשבהאחת,כשלמות

ספרשלבמינהיחידהתופעההואתימןיהודישלהדיואן
עובריםכשאלהומחול,מוסיקה,ויברובהמלווהחי,שירים

בכתב-ידהמועתקהנופראתומשלימיםשבעל-פהבממורת
לדור,ורימד

הדיואן,משירתאורגניכהחלקהםוהמחולשהשיהרוון,כי
אחח,כשרמוחהפיייטמחקרעםאותםור'לחקשישודאי

כלבדיקתתור ,בכזקביללהיעשותצריכההעבודהלפיכד
מאידך.ביניהםהגומליןיחסיובדיקתמח,ןעצמובפניגורם

בשיריגםבעברזגסקועדות-ישראלשלהמוסיקהחוקרי
ואחרים)ספקטוריוהנהגרזון-קיוי,א,ון,,אידלס ד.,א(הדיואן

נסיוןומתוךבלעדיבאייפןו,למחקרהתמסרולאמעולםאך-
ותו.,למצ

-התימניהדיואןב"מחקרלעצמנוהצבנוזומשימה
לאמנויותהפקולטהבמסגך'תהמתקייםמחול"-לחן-פיוט

בהטאבנרד"רהמחקראתמרכזתל-אביב,באוניברסיטת
והלחן,הפיוטבחקרבעיקייהמתרכזה,,ולוגיילמוסיקהחוגמן

-לחןהגומליןויחסיהמחולבחקרעוסקתאלהות,שורכותבת
 .מחול

סיכו-סוכמובטרםגםהמחקר,שבתקופתמעונייניםאנו

נייםיהבביןני :מאדםירבילגוליה'וגכנראהפרסיהמלהמקור )'

ישיבות-חדר-כ"ח;~הממשל, ל,/ז'ספר-החשבונותכדנתכנה

הצרפתיתהמלהמכאן(םרי,/זה'הסבועליהןהכורסאותונןלה,,/זהממ'

Divan ( ; יחידררומשלשיריםשספרלכינויהמלהנתגלגלהי,ך'מא

אצלמשמעותווזי';\ונים,מ'ז/,וררים'ז/,ירישל'לקובץ-יותרומאוחר

תימן,היודי
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בהט-רצוךנעמימאת

לראש,ונה,ונכתבהוסרטשבחלקוהמתוע,ןהחומריזכהמים,
מגוון,בציבוררחבלהד

דרכיםכמהובוידב-שנתי,'כמפעלזהמחקררואיםאנו
 :בקצרהכאןאמנהמהםחלקאשרושלבים,

fעםוהסרטותהקלטותבעיקרכוללאשרח'עוךנ)
מפורט.רישוםולצידןעצמו)הסרטעלהקלטה

fמחקרלגביהמקובלותבשיטותום'ווגוהחומרמ'וןנ
בתימן,ישובומקומותורים,איזביטוילידיבאיםבוזה,מסוג

זמרים,-(אינפורמנטים)מידעניםבארץ,וב,ישמקומות

מועדיםהשירים,סוגיהשירים,אתחלתותמשורריםרקדנים,
וכו',ומחוללשירה

בתווים,נרשםשירכל-בחוו'סהמ[ג'[וחר'שוס ..
אתלהבהירכדי ,האירופיהתוויםכתבשלמיגבלותיולמרות

תווים,קוראישלרחבציבוראללהעבירםוכדיהשיריםנה,מב
קשהשכןהמנגינה,שלדאתרקהכתבמוסרהדבריםמטבע
הסלסוליםכלאתבוור,למסאפשרי,בלתיולעיתיםמא,ן
תימן,שירתשלוהרביםנים,העדי

חלקהואזו~בסקירהנתרכזשבו-המחורמחקר ..
שיחסיומכיווןותו,יבשלמהאירועאתלמסורבמטרתנוניוהי

הם-ומחול-לחן-פיוט :הגורמיםשלושתביןהגומלין
בח[א'סות,וההקלטהצילומיםיםשנע ,זהמחקרהמייחדים
אמצעיהואהסרטאלהמתלווההרישוםהאירוע.שלהטבע"ס

לאבלעדי,אפילוהעבודהשלמסויימיםובחלקיםחשוב,
הסרטעםבמשולבנעבודלאאםשלימהודתנויעבתהיה

מתאימות.רישוםבשיטות

כשלכלתימן,יהודישלבמחולעסקומעטיםלאאנשים
לוי-תנאי,שרהאתנזכירשלו.והעניןות,הראנקודתד:דא

בהדרכתלכתב-תנועההאגודהוכןשטאובשלוםקדמן,גורית
והחייאה,שימורתיע'ו,ךשלנסיונותהםאלהאשכול.נועה
במחקרנעשה.לאעידיןהמלהמובןבמלואמדעימחקראד
 :אלהיסודות,עובדשנזכורחשובשלנוה'זכמו

fבצמידותשהתקיימהמ'צווההואהשירהכמוהמחול,נ
בלעדי-קייםו,ואיבבמסויימים,משפחתיים-קהילתייםלאירועים

 .הם

fשיריםסוגישלושהכוללואן,הדינ: 
(בר·בערביתכיבויהישזהוראשונהקבוצה-[ש'ך ) 1
 •שיריםהםאלה-ש'ר'ס)פשוט-ובעברית, ;נשוודבים

ואיכמבתמידמושריםהםבתי-השיר.לכליחידחרוזבעלי
סולןע"יאוזמריםשניביןכדיאלוגאו-מענהבשירת
הוכבה,לריכוזמשמשהוארוקדים.איןזהבחלקוקבוצה,
 ,השירה.-הבאהשלבלקראת

ה'מבחינזו.וצה'קבעלנמניםהדיואןשירירוב-ש'רה ) 2
כלימרמיושח),-(בערביתאזורש'ר'הםאלהפיוטית
אךו,,משלוז,חרמהםאחדכשלכל ,בתיםכמהבנישירים
השיר.בראשגםהמיפיעמשותף,חוזרחריזישביתכלבסיום
מבחיבתוכןוהמשקלהחריזהמבחינתיותרמגוונתזושירה
מןיותרארוכותגם,רך-כלל'בדירותשה,ן'זLפות,שילוב

מחור,מלוותהשירית-בביצועמקומןמבחינתהשירים,



ההכבהלאחרשירי-ריקוז·י,-הפיוטיהאירועשללב-לבוזהו
הנשי.דע"י

אלהאין?;חול. Iושירהלכלמסייםשלבזהוהרר. ) 3
סיוםעםפוניםוהזמריםהרקדניםאלאבבת-אחת,בפסקים
להםואומריםישירן;,חזיתיתבפניהובים'המסקהלאלהמחול
את"והללויה"במלהלשירומתחיליםברוכים""וכלכם
שניים-פניעלנוסחאות-הלל'קובץישהדיואןבסוףההלל.
פסוקים,לצטטאומליםלאלתרגםאפשראךעמודים,'שלושה

לבר-לנימול,לחתן,ושבחהללדברי :הנסיבותלפיוהכל,
וכו'.לנכבדיםאולמארחהמצווה,
מעיןשניים,אואחדצלילעלברובהבנויהההללשירת
בקולמושרחואהתפילה.סגנוןאתהמזכירמושר,דיקלום

ולעתיםיחד)גםורקדנים(זמריםהמ·ז,:.תתפיםכלע"ימלא
שקרוי(מהבמקביליםשירהע"ידו-קוליותבונוצרת
כפתיחהמש .11מןשהנשידכשם .האירופית)במוסיקהום"'"~ורגנ

-שירה-בשידהשלימותכסיום.ההלל .:,ז·משמכךלשירה,
עקרוןלפיהבנויהמאהאורגניתמסגרתאיפואהיאהלל

והרגעתו.יא .1lןלקראתהתפתחות :הקשת
ה'ז,:.יריםמתבצעיםשבהזוהתפתחותרואיםכחוקרים,אנו,

מסתפ'איננוולכןלהפרדה,ניתנתובלתיכחיוניתוהמחולות
כולו.ברצףים jעוס?אלאבלבהעצמובפנישלבבנלקים
ריקודויסייםולאשיד)(הנהכנהללאלרקודרקדןיתחיללא

וה·ז,:.קט.הרינוזאלוקהלועצמואתלהביאמבליבחטף,
לנןבלבההגבר'סרוקדיםהתימניהדיואןשיריעל-פי

אלאזים, .lהנןבמחולותזהמחקרסגרת 9בעוסקיםו'אבאין
בלב.דהשוואהלצורך

רבנוחואךבצעדות-היסרההבקיזהנח'~בהטובהרקדן

'זz.יידענחוץכןלמחול.מ'זz.לועצמאיתובתרומהבאילתורגם
לרובשמיספרםותפיו, 1:ן(אולמחולשותפותנועותעללהגיב

ארבעה).עד

המלה.מובןבמ'~ואמקצוע'רקדןהתימניתבעדהקייםלא

ולאזה, zבקדו: ,1' 'מ'צווהבעיסוקםראווהזמרהרקדן
לאגםאםניום,גםהדברנמשךלשמחתנופרנסה.אמצעי
במחולחלקלקחתינולגברשכלברורמנאןמלא.ן:באו':
מצבי-שליקטנוהעדויותרובונשרונותיו.יכולתואתפגין'ולה
ורבים:ית-אבא, 1מבמסורתעבהרזושתורההעובדה,עלעות

!ר Zאפ:כיוםגםביותר.צעירמגילרוקדיםעצמםאתזוכרים
זקןאלהיהיויחדיו,רוקדיםובנואבובות,קרלעתיםלראות
ויל.דמבוגראוומבוגר,

הואהתימניהדיואןשלהגבריםלמחולותחשובמאפיין
כנראהביסודןהיולנךהסיבותרוקדים.שבוצרהחברהמ

כךחוגגים.מלאצרבחדרלרקודהצורך-אובייקטיביות
קטןמרחבהיטבהמנצלומגוון,עשירמיוחהסכנוןוצר'נ

הרקדניםלרשותעמדם jבבמקריםלנוהוכחזה(דברומגדר
ממנו).בחלקרקהשתמשווהםגדולמרחב

דוגמאותתנה. .fLוהמי'הקבועביןאיזוןהואשנימאפיין

שלארקדניםהפגשנובהןבהזדמנויותראינולנךמאל~ות
 :יחדיוהראשונהבפעםוקדים,רקודם-לכן,זהאתזההכירו

ובזנזךתכסיסיותצעדותשלדגזביםמרעהואישמקבליםהם
המנחהכשתפקידקשר,ביניהםנוצרשלהםיכולת-האילתור

 .ינ-.zז'למהאחדלסירוגיןעובריםוהמונחה

לרקודהרגיליםאלהרוקדיםזה,ספונטניאירועלעומת
הרגעיםרביםבוגםאךיותר.וזבתואםמסוגנןמחוליחדיו,

ושעשועמתחשלאלמנטיםהיוצריםולתרים,,והמאהסופנטניים
דגמי-עלהמחולותמבוססיםור,·כאמבמחול.הנרחיחלקשהם
מוטיביםעלמבוססיםאלהאף ..הלחניםעלובמקביליסוד

לפיתוחבסיסומשמשיםהשונותבמנגינותהחוזריםבסיסיים,
הזמר.שלכשרונוכידור,·ולאילתהשיריהמשקללפישונה,
ופיתוחלחזרהוכןבמרחב,שונהלאירגוןזוכיםאלהיסודדגמי

לבעייתלהיכנסמבלי(וזאתורקדןרקדןכלאצלשונהבאופן
משלר.מיוחדופי'אאחדשלכלבתימן,השונים P----האזורי

מרכזבאיזור-זהבשלב-וסקים·עאבוהמחקרבמסגרת
בלבד).תימן

רס'כומ'סמצטבר'סנס'ונותשלזהבשלבלהגיעננסהאם
מראיםוהלחןהפיוטבנושאכילומר,נוכלזמנ"ס,ומסקנות

מפיוטמנגינותשלרבהנדידהישנינומי-ביניים,סילנו
מנגינותחילוףוך'תאחדשירשריםלעתים :ולהפךלפ:'יוט
ונמהכמהתשמשאחתשמנגינהאפשרומאידך ;לביתמבית

ומנגינותיהםהשיריםשלהוצאה-לאוראוהדפסהבנלשירים.
וכלמנגינותיו,כלעםשירכללמסורלהשתדלעל-כןיש

להשוואתאשרעמה.המושריםהשירים.כלציוןעםמנגינה
קוויםומציאתבתימן,שוניםאיזוריםשלשוניםנוסחים

לעתי.דחזוןבבחינתהםאלה-ור'איזלנלאופייניים
המעידה,התמונחויותריותרמתבהרתהמחולבנושא

ממחולותונבדליםשוניםבתיכןהיהודיםהגבריםמחולותכי
בקודחאךמסויימות,גומליןהשפעותישכיברור,שם.הגויים

הצער.למרבההיום,שלבתנאיםלבדיקהניתנתאיבהו'ז
מקובליםעקרונותלפיערוךהמחולשמיבנהלהבחין,ביתן'
לחימוםמ'זz.-משיםכניסהצעדי :חמזרח-הקרובמחולותשל

אלזיהזמר.לביןובינםעצמם,לביןהרקדניםביןותיאום
עדמורכבונעשההמתפתחעצמו,המחוללקראתמיבילים
הרקדניםוזרים'חלמשנהו,שיאשלבביןסוער,להיותו

הקצבלתיאוםהזדמנותגם'זz.הםוהרינוז,החימוםצעדיאל
התנו-מבחיבתעצמו,המחוללחקר(אשר .רקדניםולחחלזפת

-ו',וכמסויימיםאברי-גוףשלמיוחדתהבעהוצירופיהן,עית
בפרדלמאמרנושאוזהורישומים,רשמיםומצטבריםהולכים
בעתי.ד)

חלקהםמחול,-לחן-פיוטשלכשלמותהדיואן ירי.,!!'
ומתחדשת.חיוביתתופעהזוולנןמהווי-חיים,נפרדבלתי
צמודכשהזמרמחול,במינהגותדומהתופעהמכיריםאנו

מיוחדהואזהצירוףהנתובה.האותאלר,,הס:אלבשירתו
ובבו,במ"עם-הספר"המו'~גאתלהמחישנמותוואיןנו Iבזבי
איבו'זz.הספרלזכור,הדיואןבשיריבקישאינומיכלעלחדי.
הזמר.שלמידומש

אמנותי-תרבותי-תוצרהואומחול,-לחן-פיוטשלימות
אתל'זz.-אול'זt-לאנוכללאנל-כך,ופייני,ואבמינו 'מיוחדחברירי
אין ?לדורמדורולעבורלחיותתמשיךהיאכיצדעצמנו,

ונאמו"זו.כגוןבתופעותמשופעתמזבית 1Iה'היהודיתתרבותנו

העמים.שלוהשירההמחולבמנהגותלהות'דומלמצואקשה
לתיעוההזדמנותהיותועלבנוסףהמחקר,כימקווים,אנו
-העדהק'זz.ישיע"ישהובאכפיהחומרשלוהשוואהרקר

שאינםלאלהלמידעמהימןכמקורלעזרגםיהיה ;מחימן
אלאבלבהלעברהשייךנכסהתימניבדיואןלראותרוצים
לחיות.הממשיךחי,אמנותי-תרבותיערך

לולאהפועלאליוצאחיהלאזהמחקרניאומר,למיגום
המשת~בארץ,התימניתהע;הבניידידינו ל.zז'הנלהבתעזרתם

 •ביקורתית.ובתבונהפתוחבלבעמנוולה J!פ'פים
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-1976בובכו'רוחוהקוח
הא"ב)סדר(לפי

הישראליהבאלט
"קרא'התוארערויתרהישראריהבארט

מאריו.מובןבהיותובשמו,סי"

בופציעותסברוהרהקהשרהופעותיה

רוחסאברבשורותיה.מדירביסוחירופיס

ספק,בכ~יתתנבר,מנהריה.שרהחרוצית

המיכשוריס.ער

הישראליהבאלט
 266610טל,תל-אביב, , 120זיבוטינסקיוחי
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 1967בשנתנוסד

וחללימפולסקיבוטה :אמנותיתהנהלה

מוקמו

קואוסגוטווד :אמנותיתיועצת

מוקמוהלל :כללימנהל

 iפזניוה iפישטלליזבט·א :חזוותמנהלי

ימפולסקיבוטה

בוטה ,פישטלאליזבת :הלהקהמווי

ינהוגיגיופז,ניוהמרקמו,הללימפולסקי,

יעקובי

 "קלפובסקיהנטשה :אווחיםמווים

קלוזיי-לאזיניאלבוטה

נירה .ימפולסקי,בוטה :הלהקהוקדני

רוו t'יגוודוס,לורהאוסrןמו,פמלהפז,

חנה ,גיילרגייאנהעליש,אורהראסל,

איויסקוביץ,בוברהשמואלי,דינהאלקס,

אונדיופויוסטייו,רוזליוי'זליו,נעמהגיל,

הללברודצקי,ליסה·גווסמו,ליןקוזלוב,

וו, tגוסטפוקנטשוגומו,ויצירדמוקמו,

וגה,ונדרוקולקודיה,שמואלאאוגו,גייי

אוזפונין,יאנןש ,טוודןמוקפיורינו,פול,

ושףמיכאלדרור,

 1976בשנתבכורות
 iרייטר-סרפודומי :כ.-"רומנסות"

ויטר-דןמי :ות"לת"פ iבטהובול.ו. :.מ

ניץ iמבז-ציוו :ת"א iסופו'

בוטה :.כ-פוניות"·סמ"וויאציות

בוטה :ת"ל iפראנקצזאו :.מ iימפולסקי'

מוניץבו-ציוו :ת"א iימפולסקי
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 iשריויעקב :כ.-וובינס"לניוום"מחוה

יעקב :ת"ל iקאבלאץימילוסלאב :מ,

מוניץבו-ציוו :ת"א iשריר

 iלאזיניגיןזף :כ.-המופלא""המנדויו

מ.:בלה iקלוזייה~לאזיניאלברטה :בימוי

סיקאליניאימה :ת"פ iברטןק

נו

ר·בת-זולהקת-מחול
רפניהוצגועשיררב-נונירפרטואר

הרהקה.שרהרביםמנוייה

ו-בדרוס-אפריקה,רסיוריצאההרהקה

 ,מצויינותרביקורותשסזכתה

הנדורההיאובכךרקדנים, 27ברהקה

הישראליות.המחורברהקות

בת-דור

 30רוליאבו-נברחיתל-אביב,

 263175 :טלפוו
 1968בשנתנוסדה

סברסקיברי :כללימנהל

רוטשילדדהבת-שבע:מפיק

אורדמו:גינטאמנותימנהל

מאירלוורו :האמנותילמנהלועוז

קולסיקירטהויז,דפנה :חזוותמנהל

אלכסנדרוביץיאינסה :באלטימיסטוס

אבניצבי :מוזיקאלייעוץ

מאור,יהודהזמיר,מריס :הלהקהוקדני

נייאנהאורדמו,זינטברדיציבסקי,ינאל

דייוויס,עמנואלהנרומט,דיאונאילו,

לאהטריפוו,נירהואנונו,פטריס

פוידלנ,דסלי-אופול,סוזול'יכטנשטייו,

אוגו,גיייאהלבו,יוסףקוזק,גרציאלה

יוסףבכור-אביב,אילואורב,ןריצירד

יעקבמילר,אנדרוליוו,ווביווודובוז,

קרדיאה,שמואלפיליפ,רוססליבקיו,

ויינר,אריהרפופורט,דודקרויטורו,אןל'ש

חסוומיכל

 :ל IIבחוסיורים
מארס)-(פברוארדרוס-אפריקה

 1976בשנתבכורות
 iטיילורפול :.כזכווו"כתובות 3 "

 :באוריס
כוואוגואפיה :.כ

 :.מ

ת"פ:

 :ת"ל
 :ת"א

מוסיקה

תפאורה

תלבושות

אתורה

רוברט :ת"ל iאמריקניתעממית :.מ

ראושנברג

 iני.ציארציארלס :כ.-יפה""יום

סטוקויסגיופ :ת"ל iו-וסטווקנטרי :.מ

מרק :.מ iשווומירילה :.כ-"פויזמה"

שריודוד :ית"לת"פ iקופיטמו

 iבאטלרגיוו :.כ-השחור""המלאך

סמיתאויק :ות"לת"פ iקראמבגיווגי :.מ

גיווגי :.מ iבאטלרגיוו :.כ-חווה""דוך

סמיתאריק :ות"לת"פ i :iקואמ

 iהמפרייס,דור :כ.-"המנעוים"

לורנסאפןליו :ל Jת' iמסוותית :.מ

:דיוקמ. iאייליאלויו :כ.-הלילה""יצוו

גוינוודגייו :ת"ל iאליננטוו

א. :.מ iאייליאלויו :.כ- " "t"מיתו

סטראוינסקי

:צבימ., iשרוומירילה :כ.-והיא""הוא

שרירדוד :ות"לת"פ iאבני

 iטיודורני·אנטו :.כ-אפלות""קינות

אנד'רול :ות"לת"פ iמאהלונוסטב :מ,

ווסוונס

נו

שבע~'נתמחוללהקת
"בת-רהקתעבורהיתה 1976שנת

ו-הדרנתיתהתקדמותשרשנהשבע"

ו-חיוניכאבסמברתדמיתהערשמירה

נמרץ.

-ורעבבמהתריצישרצנועהאשיתר

הכוראונראפיה,בתחוסותינסיובדות

מסנ- ," 2"בת-שבעייסודער-ידינעשתה

ר-עצמהאתרהוכיחעודשצריכהרת

מעשה.

כי-ערופיקוחבהקמההחרההרהקה

ואיזו-בערי-הפיתוחמודרבירמחורתות

 ..בארץמרוחקיסרים

בת-שבע

 , 33813ל.·ט , 9ההשכלהשדרותתל-אביב,

35597 
 1964בשנתנוסדה



לוטמוקאי :אמנותימנהל

גלוקנה,רי :אמנותיתרכזת

מרוזאמיוךה :אמנותילמנהלעןזרת

פוסטלפכחס :כללימנהל

גלוק,ריבהילוטמו,אי'ק :הלהקהמורי

ליבטוו,דרקשיכפל,דריבהמרוז,אמירה

סמוליאודבי

מילטוומק-קייל,בלד,דו :אורחיםמורים

יוזףקושמו,פלורהתומאס,פטמאירס,
לותרביללאזיכי:
רוו,מים,רחשיכפלך,ריבה :הלהקהרקדכי
רוג'רבכור-אביב,אילואברתם,לאה

דליהדביר,דודבוטתייבר,,יבצביראבט,

כהו,שמעווורדי,יאירדביאלי,ורדהדביר,

דביבהרין,אוהדליבטוו,דרקלי,יאיר

פראולוףפרידמו,לוריעוז,דודסמוליאו,

מרגליתקלייבפלהרותצפריר,תמרבלובד,,פר

שרביה,פמלשטרו,בורית'ןוביו,

 1976בשנתדות,בכו
 :.מ iסאגאו-הילנ'יו :כ.-אש""רכב

ג'יוקארטץ,ברטה :ת"ל iהוברקלאוס

מוביץבו-ציוו :ת"א iהיל-סאגאו

 :מ. iאפרתימשה :כ.-שקמתי""עד

 :ומסכיםת"ל iקרווו:דבית"פ iשריףבועם
תפלתחיים :ת"א iבו-שאולמשה

אבה :ות"ל .כ-התעלות"של"פואמה

 iסקריאביואלכסבדר : .מ, iסוקולוב

מוביץבו-ציוו :ת"א

 .מ iמק-קיילדובלד :.כאלבום""דפי

 :לתזמורתעיבודמורטוורול""נ'ליפרדיבבד
 :ת,שקופיו iמוביץציוו,בו- :ת"א iהיימודיק

אגוריעקב

-כוכבים"זרועימשמיים"הדים
 iרוס,גסטופרקרי :כ.

בייליס.בדיו:וחיילת"פ iקראם:ג'ורג'מ.

נו-

"דממה"להקת
החרשים-איךמיםשך"דממה"ךהקת

חדשהיצירהבהכנתהשנהרובעסקה

ושומ-חרשיםךרקדניםאפרתימשהשך

המבוססתהמיוחדת,עבודתהשיטתעיס,

הרקד-חשיםאותם"מענךי-מיקצב",עך

עבו-מצריכההריצפה,דרךברנךיהםיםנ

 ,ממושכתדה

בארה"ב,שניתךהופיעהוזמנההךהקה

הקרוב,באביב

דממה

לחרשים-אילמיםהאגודהשל(מיסודה

בישראל).

 . 13יד-לבניםשד'תל-אביב,

 .) 03 ( 31526- 31181 :טל. , 9001ת..ד
 . 1968בשבתבוסדה
אפרתי.משה :אמנותימבהל

סלע.ל'ישראריי,ןאברהם :כלליביהול

בר.גבינדלר,אסתר :הלהקהמורי

גלעדי,רוובוזגלו,עוזי :הלהקהרקדבי

תמרמויאל,יוסףדמתי,אמבוודהו,שרה

סבו,שמואלסבו,(בו-דויד)אילנהמסרטי,

רוזיכק.בדה,יולרוזב'גליט,אברהםנל,,סמזל

 19 ' 76ת,בשנבכורות
אפרתימשה :.כ-דוד""קיבת(בהכבה)

מעים).'שורקדביםעם(בשיתוף

נו-

הקיבוציתהמחוללהקת
מאורפעיךההיתהזוקאמריתךהקה

מיספךהקהךךפניוהצינההחורפתבשנה

ובני-יוצר;ם-אורחיםשךחדשותעבודות
בית,

ימים 3רקמקדישיםשרקדניהאףעך

מקצו-ררמההניעה ,היא ,ךחזרותבשבוע

 ,מעוךהעית

הקיבוציתהמחוללהקת
 , 25130הגלילמעלה.דב.געתוו,

 • 04-923009 :טל.
 .רבוו I ,יהודית :אמנותזתמנהלת

קראוס.גרטרוד :אמבותיייעוץ

פיליפס.גדעוו :כללימנהל

קושמאו.פלורה :חזרותמנהלת

קושמאו,לפורהלוטמו,קאי :הלהקהמורי

כנעני.יעלשריר,יעקבארנוו,יהודי.ת

הרץ,מריםרייפל,דמרתה :הלהקהרקדבי

לויו,מייקדגו,זכריבליץ,שרהשור,נועה

זגה.שלמה

 1976 ,בשנתדות,בכו
 iוקושמאפלורה :.כ-שנקרה""רגה

 :ת"ל iסטהשב'וקיאלפורדקלם :.מ
סטייפלטוו.בורה :ת"א iקוורץברטה

 iאורוהדה :.כ-המצטרפים""הפרטים

 :ת"אמירוז,נאוה :ת"ר iקילוומשה :.מ
 .ברהוםאריק

ציפי :.מ iאןסמויוכת :כ.-חיים""חופו

אריק :ת"א iפולקבת-עמי :ת"ל iפליישר

ברהום.

שירובהשראתו,וצר'(כ-ואריאציות""שלוש

נסוס")חולצת"מתודמוקדבגריאלשל

 :ת"ל iשבזקרלוס :מ. iשריריעקב :.כ
שריר.יעקב

 :מ. iארבוויהודית :כ.-"התרחשויות"

בת- :ת"ל iשריריעקב :ת"פ iפליישרציפי

פולק.עמי

נו-

ענבלמחולוז,יאטרת
וו 1ככייסראשונצעדיםעשתהענבר

כוראונרא-בהזמינהבהתפתחותה,חדש

בעי"ריצוררוי-תנאירשרהנוספיםפים

רעריוצא-דופןבנדררקשהיהדבררה,
העבר,מת

ממשךתייםותקציביםקשהכרכךימצב,

הלהקהאתהעמידווהורכים,המצטמצמים

ך-כדינאבקתשהיארבים,קשייםבפני

עךיהם.התנבר

עיצובםבתהריךנתונהעדורןהךהקה
עבודתה,ושיטותמטרותיהשך)["חדש

ענבל
 , 1ניפתרח'תל-אביב-יפו,

 837530 , 838525טלפוו

 1949בשבתבוסד

באי,לוי-תשרה :ןכוראוגרפיתמייסדת

טולידאבוגילה :כלליתמבהלת

חזיז.למה'ש :הלהקהמנהל

שיקרצי,שרהחג'בי,מלכה ":הלהקהרקדני
יעקובוביץ,דרורהכהו,תמרכהו,אילנה

צדוקנוראל,ציוןסלע,רחלנדב,דליה

מנשהויט"ויר,עמוסויצמן,שמעוןצוברי,

עפרהיזקרצי,אהרוןממן,שלמהיעקוביאו,

פלקסמו·

 1976בשנתבכרדות

 iסוקולובאנה :.כהשיריס""שיר

בו-ציוןמילים")ללא"שירים(מתוד :.מ

אבשלום :ת"אוויל,שרגא :ת"ל iאורגד

סלע.

אישרה :.כ-מלא"איננן"ןהיס

 :ת"ל iקמינסקיאהרון :.מ iאלקיים-רונן
סלע.אבשלןם :ת"א iאלקיים-רונןאושרה

עובדיה iחזיזשלמה :כ.-אנוש""חבלי

 :ת"א iבו-שאולמשה :ות"פת"ל iטוביה
סלע.אבשלןם

 iלוי-תבאישרה :כ.-וריחו""שדענה

אמזלג.אברהם :.מ

 iאפרתימשה :.כ-ערב"אליבוקר"וכל

אול. Vבומשה :ת"ל iלויזוהר :מ.'

נו-

פיקולוב~~לט
ובונרימתךמידי,המורכבת ,זורהקה

הקהךרפניהצינהךמחו,להחיפניהמרכז

חדשה.תכנית

פיקולובאלם
 , 142הכשיאשדרותרןטשיל,דביתחיפה,

 • 04-85798 :לפון'ט
 • 1974בשבתכוסד
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שובוש.ליה :אמנותיתטנחלת

דו'ידזון,משהשובוש,ה,לי :הלהקהמווי

שלומי.דבווה

אהודדלוב,חניבקו,שוית :הלהקהיקדני

אום,',בייכבאיייסאשככזי,ובקהקואוס,

שיוליכהן,אסכתנבאי,תמוב,'בן-זאאסף

כובק·

 : 1976בשנתבכורות
-ביאלייק)ח.כ.מאתאנדה(ע"פיפת"'"הדוכ

ת"פ iגלובווןי,אותן :.מ iש,שובוכ.:ליה

יאל rין :א Iת' iבוגןדוואןשוםיאן :ןת"ל

אוונל.

 .פ:.מ iאפלפשו :.כ-"פא-דה-שוןאה"

צ:יייקובסקי·

הכמה")"היפיפיה(מתוך"פה-דה-דה"

 .פ:.מ iפשיפהמויוסעל-פי :.כ

ציייקובסקי·

fנ

חול,למרושלים,ילהקת
זמננובן

 16בן-סו~קוחיתל-אביב,
 261889 :שלפון
 1962פת,בשנוסדה
לויןןסיה :אמנותיתמכהלת

וק,,מיאלכי,תמוהשפי,כאוה :jן'להקהמויר

נלאילכה

נל,אילכהבקו,ה'עדיכ :הלהקהיקדני

צפיבוו,ןכעמידבש,פכישפי,כאוה

אב:כי,ל'יעלכיוק,'מיאתמוהלוינבאום,

וקביע'תש-ב'בוו,·מו,אוי'

 : 1976ת,בשנבכורות
לויחסיה :.כ- IIישואל"שבשי

-fנ

לכים'ו,וסחים,אוו

שלבעובי-סולוהופיעהדוואןסילביה

לפ-עומדתהיאאוץ.'הוחבי·בספודיל'מחו

לא-ביב.'בתספודייםלות'למחובית-ספותוח

הנישויסשעםיחדהופיעה-לאודליה

מחולשלוסישאליםבשוותדיוסדהחואן

ספודי.

מופעי-המחול,בהמשיך(ד~אי)שנערין

הוצאת-הסבר.'ת'לווי'בההודי

הופיעההוותיקה,,הוקדכיתנטרי,אירכה

משלה.יציוותבעוב

בעובהופיעוקראוסואהודכהןנורית

מהש-חזותםלאחוודואשים,'סולומחולות

באוצות-הבוית.מות,תל

-fנ
אווחותלהקות

במסגרתהופיעולהקתוקאנינגהאםמרס

יוושליםבתל-אביב,הישראלי,הפסשיכואל

נלהביםלאוהדיםהקהלאתופילגוקיסירה,

מושבעים.ךכאים,וש,

האמ-שלהממלכתיתהאופרהשלהבאלש

ל'כשכבאוץ,כוסיורוות,תככישתיהציגבורג

כוי-ג!וןכותי,האמו,מכהלמשלה.ןהיצירות

מאייר.

למוזיקה,הספויהשלידהמחולספריית

עשריהאתפתחה , 26ליק'גיארח'אביב,,בתל-

עובים,מיספר,כעוכומסגרתה'בהקהל.לפכי

הספריה,אוסףסרטי~מחול.הוקרכוהם,ב

ביותר.וצ~יותותוומותמצומצם,עדיין

-fנ

עדותרקודי,לטיפךחהמפעל

-ב;שוכןעדותריקודירטיפוחהמפער

כאןההסתדרות,שררחרבותהמרכזבנין

שרהעסמחורותערתיעודי,חומרמתרכז

 ,הראומייסומיעוטיהישרארעדות

פעי-אתהמרכזתקדמך,גוריתאומרת

 :המפעררות

צ-ואותיעודאיסוףאוההמפערתפקיד

ריקו-ובמיוחדהעדות,הפורקרורשררות

 :יותרעודוחשובהיסטורי,כערךדיהן
אתרעודדכרומרבחיים,אותםלשמור

רהמשיךהנוער,אתובעיקרהעדות,אנשי

ה-בכרובחגים,מחות,בשאותםוררקוד

הפורק-רשימורדאגההיוםקיימתארצות

חקרארכיונים,מוזיאונים,בעזרתרור

און-ימוזמעיןשהן ,רהקותובעיקרמדעי

 ,חי

בחקרהיתההמפערשרעבודתותחירת

במשךהכורדית,העדהשרהפורקרור

כגוןהעדות,כראתהתיעודיקיףהזמן

ער--המיעוטיםואתמרוקאניםתימניס,

וצ'רקסים,דרוזיםבים,

המוע-תומכיםרטיפוח,המפערבעבודת

רריקודי-עסהמדורואמנות,רתרבותצה

גםבעבודהומשתת~יםההסתדרות.שר

האוניברסיטהשררפורקרורהמדוראנשי

העברית,

הישראלילסניףשניםעשר

למחולהמלכותיתהאקדמיהשל

מורים.להיותוהעמוניינים

הנערכיםבקורסיםשנהבכלמשתתפותישראליותמורות
ולנטינהעמדהאלי' 1הי'זL-'סניףה-Lזברא'קיץ.מד'יהלבאנג

לתהילהיצאיך,בלונדלולמח,המלכותיתהאקדמיהשלשמה •.פרירינההיאומזכררתוהשנה,'זL-נפטרהארכיפובה-גרוסמן,
בההתגבשהומאז 1920 ,בשנתנוסהד '.היאכולו.בעולם
באנגליה,רקלאעתהמלמדיםאותהשיטתית,לימוידםתכנית
הייזL-ראליהסניףישארל.ביניהןבעילם,רבותבארציתאלא
 35בארץויששנים, 10לפנינוסד .המלכותיתהאקדמיהשל

להורותבלונדוךדמיה jהא'מ,וסדותעל-ידישהוסמכומורות
ורמה.גיללכלהמותאמותשיטותיה,לפי

ההת-אתמידתלבדוקבוחן,המרכזמןמגיעשנהבכל
רקדניםרקלאמכשירההאקדמיההחניכים.שלקדמות

בחינותיה,כלאתשעברובוגריםגםאלאמקצועיים,

30 

למחוללמחלקהאקדמאיתהכרה
רוביןע"שבאקדמיה

ע"שוזיקה;למהאקדמיה,שללמחולהמחלקהזכתההשנה
תוארלהעניקהוסמכהוהיאאק.ןמיתלהכרהבירו'זL-ליםובין,ר

לתלמידיה.במחולב.א.
בתחום'אקדמאיתיאר,בלזכותעתהניתןבישראללראשונה

דל-כלל,בבארץלמחולנכבדהשיגשזהספקואיןהמחול,
 •בפרט,לוי-אגרון,חסיהעומדתה iZברא:זL'מחלקה,



בישראליס tחרשיס-אלנ iראגודת
Israel 01ח the Deaf & Mute i חThe Assoc.iatio 

שלמיסודהומחולמימיקהלתנועה tביהןן(
אפרתימשהבהנהלתבישראלהחרשיס-אלמיסאגודת

יידממהיילהקתלשורותוהשלמהכווזותתודת Yשיהיוחרשיםר Yבוובבילילד'ים-1.10.75בבפתחהקייםביה"ט
שנים. 8זהלת Yהפו

תלמידים. 12-15כתהכשבכלכתות,לשתיאחוזלמודמכתתהורחבהביה"טמטגרת

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

בהדרכהישתלבולראשונהבר.וגבינדלראטתראפרתי,משהי llyלחליפיןתודרךירים Yהצהתלמידיםכתת
טבןשמואלטגל,מזלרוזינק,יולההםלהדרכהשנבחרוהלהקהרקדני"דממה".להקתשלותיקיםרקדניםגם

דמתי.ואמנון

פנטומימה.ורי Yבשדית yבלידריךדי yגלרון

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

 .למודשכרמתשלוםפטוריםויהיולפי-כךמלאה,ממלגהיהנומידים Iשהתלהוחלט,ביה"טולות yפידוד yל

למיסחרשים-איאגודתשלמיטודה
נישראל

אליהויד 13יד-לנניםקלר,הלוניתחל-אנינ,
 31526 :טלפון

FOUNDED BY THE ASSOCIATION 
OF DEAF & MUTE IN ISRAEL 
TEL-AVIV,P.O.B. 9001 
TEL.: 31526 



למחולאיזוריאולפן
צןרסןלמגעתןן

ארבןויהןריתבהבהלת

מדרים:חבר

קלסי:מחךל

 :רכידךמלךח·מ
פארןחכקהביכג/ליאךרה /לךטמאןקאי

 /שךרכךעה' /ארכךןיהךדית /קךשמאןפלךרה
 •גךרןךיקטךריהקליף/אילכה

 •כהריןצךפיהךתכךעה:צליל
שיבאגלעדמךסיקה:

 7פלפכךעההמחךל:תךלדךת
ככעכייעלךכמו):(אשכךלתכךעהכתב

REGIONAL DANCE STUDIO 
Ga'aton - Sulam Zor - Na'aman 

Director: Jehudith Arnon 
 ,ועתןג

הגלילמעלהר.ב.
 04-923009מלפןו:

Ga'aton, Doar Na Ma'ale Hagalil 
04-923009 :. Tel FACULTY: 

Kaj Lothman, Liora Bing, Hanka Paran (Classical) 
Flora Cushman, Jehudith Arnon, Ilana Caliph, Victoria Goren (Modern) 
Zofiya Naharin (Sound & Movement); Gilead Shiba (Music) 
Noa Flapen (Dance History); Yael Kena'ani (Dance Notation/Eshcol) 

 !STEINITZ hting Industries ~ Liתאורהמפעל'שטייניץ

 Hataasia St 12 .-ז A Tel . 31049סךתא 12התעש'הוב nר

ת f N נ:;!'ות c'?)f ~(/ו' f !cת ~ f ,3 1 J'ו 3 1

N ;:כו'נ' k P ת'?) Je תkf IfnNI If ת

f PM ת'?) I f n N ;:נ/ e /יI!c • 

תווא 66העמאחדורחפועלים,ספריחתוצאח

 :עופית

והוסהחוי :נהווידנה
מתוךשגדלהמחול~מבית tשלגורלהסיפורהואוהיםהתוף
בעיצובושלה,היצירהבכוחוהשתתפההישראליהחייםנוף
זה.נוףשל

 73אלכבירח'ת"אפךעלים,בספריתלהשיג
בארץלספריסהמסחרבתיךבכל

~ 
לאירועים,תאורהדנאן,

בע"מותערוכותתיאטריו

כרה-כוגוהתעשיהןראז

רמת-השרוו.המסגרח/ר
 473592טל.

 *אמנותיותתאורהבודות Y Yבצו
אלקטרונייםמים yמ yוייצורתכנוו

ואפקטיםבקרהמכשירי *(דימרים)

9ז
. Rf:. דHEA ןH י.< INIC f דllGH 

)[ FESTIVALS fAIH.S , EXt-llnITIONS t_T 

IZR S ~ OFFז .. I CE, HI\M ,"\.S( 

RIAL CENTRf NI:.V(H MACEN זUS (1כN 

. N I,!;RA I:.L (וHASHAR זHI\MA 

T 47ב.י; 9 '.ג. f. L 

DANOR ז!ו
!fJ 



רובינשטייןארתורע"ש'לפסנתרהשניהימית Iהבינלאהתחרות
 1977באפריכ 17- 4בימים,בישראכתתקיים

וחאינ-חביצועכשרוןאתזובתחרותיציגוחלאומיםכלבני , 32- 8בגיליםצעיריםפסנתרנים 38

מעוליםמאמניםחמורכבשופטים'חברלפנישלחםטרפרטאציח

THE SECOND ARTHUR RUBINSTEIN INTERATIONAL PI,ANO MASTER COMPETITION 
will take place between the 4th and 17th of April, 1977 in Israel, at the Tel-Aviv Museum, the 
Mann Auditorium, in Jerusalem and Haifa. 

Rudolf Firkusny (U.S.A.), Leon _ 
Fleischer (U.S.A.), Bernard 
Gavoty (France), Akiko Iguchi 
Japan), N ikita Magaloff ( 

-Switzerland), Andre F. Mare ( 
scotti (Switzerland), Arturo 

,) Benedetti Michaelangeli (Italy 
) Robert Ponsonby (England 

, ). Arthur Rubinstein (U .S.A 
, ) Bruno Seidlhofer (Australia 
, ) Michal Smoira·Cohn (Israel 

,) Hugo Steu rer (W. Germany 

 • • 'י- .• .'י- ~ ' 1 ' כ"......,י=ו···

חישראלי,חפסטיבלאללפנותנאפרטיםבדבר
 • 58812 :טל. , 29874ת..דשלום,מגדלתל-אבזב,

al (Israel), Arie Vardi זJosef 
.) Israel), Hona Vincze (Israel ( 

PRIZES: 
-he Arthur Rubinstein Prize ז

$4,000 , $5,000 Gold Medals and 
and $3,00(" respectively to each 

· HREE LAURE זז:; of the FIR 
. ES זA 

hree Prizes: Silver Medals and ז

$1,000 each. Six Prizes: Bronze 
. Medals and $500 each 

 197 ' 7הישראליהפסטיבל
באוגן'סט 15-ביוכי 16

-בטחובןשנתלכבוד
חפיל-וזתזמורתבביצוע"פידליו",חאופרח •

ובחש-מחטחזובי~ןשלבניצוחןחישראליתחארמןנית
ןסימסן.-iשניןיקרס,יאנוביץ,חזמריםתתפןת

חפילחארמונית,בביצועחסימפוניותמחזור •
וזובין(,,חךנשיעית")ג'ולינימריחקרלושלבניצןחם
מחטח.

בבי-בטחובןמאתקאמריותיצירותמחזור •
"תל-אביב""מלוס'","איטליאנו",חרביעיותצוע

"וידום".ראל",י"יש"יובל",ןחשלישיות;,,ישראל",
 .ו"לידרייסונאטותערבי· •

 .מחול
קארלסוןרןלין 'Zק) ,....נדרו"פלאואו"באלט •
של"חבאלט , tהפאנובינ"בת-שבע"-ו.פריז)

טחיטי"

ע"פפשוט""סיפור ,....הבימה""תיאטרוו •
(בכורח).עגנוןש"י

אפ-דרום(להקחאומבאתה""תיאטרון •
 .חזולו)שבטבנישלריקנית

וג'אז.פופלחקות

ISRAEL GOVERNMENT TOURIST OFFICE, EL-AL 

ISRAEL AIRLINES, TRAVEL AGENCIES and the COMPE

TITION'S$ECRETARIAT. 

Aspiring young pianists of all 
. national ities, between 18 and 32 
years of age, dedicated to the 
achievement of a true artistic 
carrer, will present their creative 
interpretation for adjud ication 
by a distinguished body of 
Jurors: 

Guido Agosti (Italy), Jan Ekier 
Poland), Jacques Fevrier ( 

). France), Marian Filar (U.S.A ( 

 ~ J ו!'י-

1977 · ISRAEL FESTIVAL 
1977 , 15 July 16 . August 

EL-AVIV - CAESAREA - HAIFA ז-JERUSALEM 
: HOVEN - YEAR זBEE 

Fidelio" - (I .P.O. with Zu bin Mehta and Janowitz - Vicker " 
). Schenk - Siemssen -

). he Ninth) - Mehta (זSymphonies Cycle - (I.P.O. - Giulini 
, Beethoven ChamberMusic Cycle: Quartets: Italiano, Melos 

. rios: Yuval, Israel, Vidom ז. el Aviv, Israel ז

". Sonatas and "Lieder Abende 
, Stravinsky's Psalms Symphony, Schoenberg's Jakobsleiter 

Missa Solemnis (Beethoven) - Stuttgart Radio Orchestra and 
). Choirs - Gielen - Bertini 

: DANCE 
-Ballet Van Vlaanderen, Carolyn Carlson, Bat 

ahiti זSheva - Panovs, Grand Ballet de 
: RE זHEA ז

.) Habima" - "Simple Story" - S.Y. Agnon (premiere " 
. heatre" - South Africa -Zulu Company זUmabatha " 

RESERVATIONS FOR TICKETS for the Competition's au

ditions, the Prizewinners' Concerts and other events, and 

information regarding travel and accommodation through : 



ותאנטיליגנצית,תעובדיםציבורתמדינת,

מנות,·אלעניינירביםמדוריםתמשמר"ב"על
וכד.'טכניקת-ומדעוספורט,בידורספרות,

לעתוןמצורףשישייוםבכל
 , /Iחותם' I 'השבועון

I/ המשמרעלI/ בעיר,קוראיםלרבבותמגיע
העובדת.ובהתיישבותבכפר

וור W נtח"~
-pniנ li זימ

/ 

חלקימכלמןזימנהבאינפןרמציהעשיר
ת'רשהמשמר"ל"עלהעןלם.ןמרחביהארץ
בעןלם.החשןביםהמרכזיםבכלכתבים

עניינימשקףחשבת, .Yכולזרמידעותלקשתפתוח

מפעלךמוסדך,ארגונ,ןבניתולורות lI'תקקשותבבעיותנתקלאתת
באמצעותאלאלבעיותיךפתרוןשאיןתנכונהלמסקנתהגעת-

משוכלליםמחשבשרותימחפשאפשרויות,בודקאתת-מחשב
נוחים.יעילים,ביותר,

 !עמנןהתיעץשתחליטלפני
בישראלהגדולתמחשביםבאמצעותנתIו:יםלעיבודהשרותיםחברת
ששררתהמחשב,במדעימומחיםשל.אקדמJאיסגללרשותךתעמיד
אלקטרוניים.מחשביםועשרתישראלברחבישרותלשכות
טל. , 20168ת.ד. , 12קרליבךרחרבתל-אביב, :ראשימשרד

 . 528252/3טל. , 41המגיניסשדרית :חיפה . 257354-9
 , 16ביתןל·הנמעורף :אשדןד . 232221טל. , 68יפןרח' :ירושליס

 . 90796טל.התעשיה,אזורה,·תעשימבני :ערד . 22197טל.
 . 911376טל.חדש,מסחרימרכז ,-11 , 12חדריסרסקובניו :עכו

שמחשביםמהאתקונהאתתמו.ל.ל.שרותיאתקונהכשאתה

לך.לתת~סןגלים •

 •ני"מם.ךדיילמכןןלסטסיסט-,ח;ןו Iםמל.ל. ~.

• • D 1ז ANJ' O,.,CI EFFICIENCY 
גתוג'ם"יבוריייכז

ייו'~ .•

 , 32בן-והידהרח'
תל-אבוב

 298975טל.

II אטלטיי

.~ - בעיימאייפרמד ,

" 

משרד

ותיירותנסינוית

 , 29הרצלרח'
גוהגת

• 
טריטייייאייפרמן
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מנשהאזוריתמועצה

למחולאזוריאולפו

 נ~~~ן~_ן Q כ_~~~ן~_~ן~~ן_כ~~_~~~

המלכותית-האקדמיהסניףיטליעדהבהבהלת
 gradesבחינות-.לונדון
major -וגיאזקלאסי

קלאסיבלט

המחולתולדות

קטטיןלייייטמן,קלרה
 , 7הירשברגרח'-ת"א

רח' • , 223137טל: , 9ברל~נר

לייטעדה

קטטיןלי

COUNCIL COMMUNITY MENASHE 
MENASHE KIBBUTZ & MOSHAV 

DANCE STUDIO 
Director: Acla Levitt 
Faculty: Roger Briant, Susie Kedem, Noya 

;) Buegeleisen, Miriam Hertz (modern 
;) et ווClara Weissman, Lee Kestin (ba 

;). Ada Levitt (clance-history & choreog 
) Lee Kestin (j;azz 
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שעברהבשנהנהנומנויים 10,000

נודעיכוריאוגרפיםשלמופתמיצירות
טיודורלאנטוניאפליתייייקרנרתכמושם

ויצירותאילילאלויןינלהןו-הלויירציר
 .ותורי·מק
ומגורן.עשררריפרטוארמובטחהשנהאף

הכוריאוגרפים:-בין

ולטראיילי,אלויןטיודור,אנטוני
טיגאן,הילגייוצארני,ציארלטגור,
עובד.ומרגליתטופר-רייטרדומי

בת-דורבאולםהופעות 3כוללתהטידרה
הקאמרי.אולםו/או

המחיריםעל 0%שללהנחהזכאיהמנוי
 :תעריפיםהרגילים

זוגימנוי

הופעות-3לכרטיטים 2
בלבדלןוי 110

יחידמנוי *

הופעות 3-לכרטיט
לייי 60

ההרשמה:

המחוללאמנותבת-דורבת-שבעאגודת
בןקומהתל-אביב, 30גבירולאבן

 263175טלפון:

 09.00- 16.00א-הירם

 09.00- 13.00רירם

ר rlוrו ilיייrו
בiוד-וייר
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בירושליםלמוםיקההאקרמיה >

רוביוע"ש
.RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM 

Course in Oance for B. Mus. Oegre," . A dmissiof1 
onl y to holders of Israeli High 5ch<)0 1 Certifi cate 

. trance exams ךor foreign eq uiva lent , afte r ef 

Duratiשנים.ארבעהקורסמשך on of course 4 years 
; , 
< , . 

" < 
~ , 
< , 

~ ~ , 
# ~ 

רוביןע"שבירושליםלמוסיקההאקדמיה
ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוף

על:מודיעיםוהתרבותךוהחינמשרדליד

למחולארציקיץקורס

~ , 
< 

; ~ 

; , 
< 

.B .תארמעניקהלמחולהמחלקה > " MU5 מתקבלים
אוישראליתבגרותתעודתנושאיתלמידים

כניסה.בחינותלאחרמחו"ל,מקבילהתעודה

THE RUBIN ACADEMY OF MUSIC & THE PUBLIC 

COUNCIL OF CUL TURE & ART OF THE MINISTRY 

OF EDUCATION & CUL TURE ANNOUNCE: 

SUMMER COURSE IN OIANCE 

1977 e cou rse w ill be held in Jul y ךTI 
The cou rse w i 11 be co nducted by renown guest 

. teachers from Israel and abroad 

Enquiries: 
T he of f ice of t he R ubi n A cademy , 
Jerusa lem, 7, Smolensk in St. T el . 02-3527 1 

,נ

,~~~ r. ~':1 ~ ;.~"." ;.~"." ;.~~'*- ;.זצ.~ ;,,~;.~"'"~;.~~;.~~;.~.4נ!A. ~.; כ.:.Lי~ ~.;,ז~~~~~,. 
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;, 
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~ , 
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 1977יוליחודשבתחילתיערך
נודעיםאורחיםמוריםבהשתתפות

ומחו"ל.מהארץ
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Jרrנחן Pרה
 ......ב Wב~
המחיללאמניתספרבתי

~ , 
< 

; , 
< 

~ , 
< , 

, ~ 
והרשמה:פרטים

ושלים,ירהאקדמיה,במשרד
 02-35271טלפון: 7סמולנסקיןרחי

~ , 
< 

~ . 
< 

הבשורזגעלה
אשכולמ.אכשיתוף

לצווןרןץשוו
לציוןראשוןעיריתבחסות

מרוזירה-מ~~מנהלת:

ורדי'ייאירמנהל:



 ~---------='-=-הקיבוצית·התנועהברית
11 ...~ 

~ ~ 
~ ~ 

המחילאיהבךבךןמגשר

) f ~ ~=~~;~ב ת~::~~:~~~~:~!~:: ~ 
j ( ליהמחלדיתי.יזוקההאסטטך• ~ ) f הבכתאתלהעמךק~תפקודי

עלדויןודועלהמחיל ~ ~
אושוםעםפגושיתמיפעום,

 1 (ול nהמבעולםו'וצר'ם :: ~
מוהאזגהול nבסרט'-מוצפ'ה ~

 ~להרצאות. ~

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ )~------------------~-----~~ 
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התניעהלאמנית~;מרבזלמחולוקטטותתקליטים ~
גדולמבחר , :

.,' 

- ארגיין-רדיר
 248526ת"א , 116דיזנגוף

~ ••.•................................•..•• 
אסיללטקאבלס 11:בי

ארכיפובה 1 •
(לונדון)למחולהמלכותיתלאקדמיה.הקשור

בוגגלואךרהפורה:

 iבלאריה-בהנהלת

ו::וינוכי,מחוללתבועה,:מורים
 ....•.וכון.יותאפיה Tפי', Tא Iג

ו

 '.ו

ומקצועיים-רקדנים/מוריםלילדיםקורטים

 ) 04 ( 521780 :טל. 37מטדהרחןה,פיח

מגילתלמידיםמתקבלים
 . ...ועד

3 

ו

ו

ו , 32גירדאך,רח' ',בהרצלוה
ו

 : )כ> 3 ( 932339טל.:

• ' .. 
' · • 

CENTER FOR THE ART OF MOVEMENT 

Director: ARIE CALEV 

Dcmce teachers, Educational dance, 
Jazz, Physiotherapy, etc. 

Students from age 3 till .... , 

Herzl .ia B" 32 Nordau St. 
Tel,: (03}932339 

JOIN THE CAST OF AMERICANS FOR DANCE 
LIBRARY IN ISRAEL 

: MEMBERSHIPS 

1,000 per year ~ Star 
 Principaז- $ 500 11 11
11 11 250 $ Lead 
11 11 100 $ So 10 i 5 t 
11 11 50 $ A r t i 5 t 
11 11 25 $ Corps 

) Cheques to AMLI c/o Ann Wilson ( 

: For information contact 
, ANN WILSON, 151, Central Park West 

. New-York, NY., 10023, U.S.A 
4988 724 ) 2 ] 2 ( :. Tel 

הספריהא.מ.ל.י.
 26ביאליקרחן

תל-אביבלמחול
 ) 03 ( 58106טל.:'

יריאיזופאיל
הירדןעמק

רינן-אלקייסאישרהבהנהלת
אירויהדה

ליחמל

 *מךדרגו,מחיל *
* 
* 

* 
* 
* 

אימפריביזציה

הצוראליגם~

יםאללטקאב
 *ריתם)אראלה(בהדרכת
~ 

REGIONAL DANCE STUDIO 
EMEK HAYARDEN 

Osh ra E I kayam 
Ronen & Hedda Oren - Directors 

Modern Dance 
Improvisation 
Creative Workshops 
C I a s.s i c a I B a I fe t 

(Instructor: Erella Rotem) 

* * 
* * 
* * 
* * 

 :Telephone 50430 (067)טלפון:
 .ין:היד;עמק.נ י-,אפיקיםקבוץ





צלםובלקהרבלמם

 426102 ; 424102 ; 41 21 11 :טלפוו 1אפריםבניתל-אביב,

התבועהלחלבוךהמכוו

בלבל-את

במקצועות:גופנילחינוךמוריםמכשירהמכוו

המגמות:השלישיתהלימודיםבשנת

ימידיגיפכיחיכיך-

חיכיכיימחילתכיעה-
מפירטמקציעית-

תכיעה-מייחדחיכיך-

הרךלגיללתכיעהחיג-
ימיחיכךך-

מתקכת 'התעמלית-

למחיללמיריםחיג-

למחוללמוריםקבועההשתלמות *

אשכול/ואכמושיטתלפיגופנילחינוךכיתה

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~. 

~ 
~ 
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* 

המחוללהקות.ל
 IIבישראלוליימחול

והצליחוןעשו

ברהוםאריק

ת-אךכך 7קרל 7סט 7הרע"ש 7לת 7קהמרכז

 7אפרתמשההמחיללאמניתספרבית

קיראיו , 104צה"להבטחיורחבת
 752472טל. 365ת.ד.

הרך.לגילבתכיעהיימידיתתמיקה 7ר *

לילדים,ימידרכיקלאמיבאלטשעירי
ימביגרים.כיער

* 

יציגית.קאמריתבאלטלהקת *

אמכיתיךת.פעילית * 

סקטןהילדהלמחולסטודיו

וקלאסימודרניבאלט
 • 10בוזורוארלרחין,גמתר

HILDE KESTEN-

Studio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov St ., RAMAT-GAN 
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I 
{! 

ז
 !}המדור:ממטרות

הציבנר.שכבות.לכלעםריקודי'והפצתהחדרת * i ~'העממית.היצירהעידיד *

i ' -מחול.להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגים*הקמת
העדות.שלפולקלןרבחייםושמירההחייאת *

 ..;:נ~~..;:נ..;:נ..;:נ..;:נ~~~~~
-. 

שראל,בארץ-והעובדיסשלהכללותההסתדרות

ילחיכיךלתרביתהמרכז
עםלריקודיהמדור-

הפיעלהיעד
לאמנותהאגף

n ארלפגוםששהמקוומוםרהתרברת.המוגררמשרדבשותרףרלמוגרךלתרברת'במר~זעםלרוקרדומדרר
הבאום:במקרמרתעם.לרוקרדומדרוכוםלהכשרת

חיפהשמונה,קרית * * *עפולה *באר-שבעתל-אביבירושלים *

"לידומוסיקה.כוריאוגרפיהההדרכה, ,תורתהדרכה,תרגיליעם,ריקודי·כוללתהלימודיםתכנית
הכוונהואמנותית;מקצועיתעצהמתו-הוועדהתפקידעמ.לריקודימרכזיתועדהקיימתהמדור

ועדת )ג(והשתלמויות;אולפניםועדת )ב(תכניות;ועדת )א(משנהוועדותשלושלידהמקצועית.

בשבט,ט"וחנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכי,מיוחדותהשתלמויותמקיים"המדורתעריפימ.
נושא,את ·ואמנותלתרבותהמועצהעמבשיתוףמטפח"המדורהביכורים.וחגהעצמאותחגפסח,פורים,

.השתלמותוהחייאתושמירתולמעןועושההפיתוחובעיירותבמושביםהפועלים,במועצותהעדתיהפולקלור
מרכ-זעםבשיתוףלחודש.אחת-הארץאזוריבכלנערכתעם,ריקודילמדריכיהאולפנים?בוגרי',מיוחדת

מחולבלהקותמטפלהמדורהיסודיים.הספרבבתילמנריםמיוחדאולפןהמדורמקייםהמוריםהסתדרות
"המדורהפועלים.במועצותעםלריקודיחוגיםהקמתלמעןועושהחדשות,להקותהקמתמעודדקיימות,

המחוללהקותשלאצריכנםלרבותעם,לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנסיםמתכנן
ובועם""מחולותהספרהופיעזוובמסגרתהמחול,בנושאעיוניתספרותמוציאהמדור .דליה)(דוגמת

וסדרההחושר""מחולשלסדרותמופיעותכו .חוברותחמשהופיעונרקודה"ייהבהבסדרת .,ריקודים 62 '
 .ובאנגליתבעבריתהופיעההגיליםלכלעםריקודישל

 ;: ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודולטופוחהמפעל :;
.. , ~ 

~ , 
 :: Tel-Aviv, 93, Arlosorov St, Room 212יביריתהצהמיעצהידיעל,כתמך ::
 :; Tel ,: 03-261111לחיכיךיהמרכזיאמכית ,לתרבית ;:
 ;: ;'הכלליתההסתדריתשלרתרבית :;
 ~ , )הפךלקלירלחקרהמרכזבשיתיףפרעל (

 ::יררשליםהעברית,הארכיברסיטהשל ::
~ , , ~ 
 " 1971בשכתנרסד " , ~
 ,ן
ן ,
 ,ן

 )עדיתשלמסירתייםריקידיםשלהחיאתםאיבחייםהחזקתםשמירתם,העיקריית:מטריתיי (
 Sהריקידים.יחקרהקלטה)הסרטה,צלים,(רישים,תיעידאיסיף,ימיעיטים; ~
 ,ן
ן ,

 (~פריקאנית, 7-הצפיהגריזיכית,התימנית,הכירדית,העדיתבתחימיכהעדפעלהמפעל )
 ,ן

 ::.יהצ'רקסים.הדריזיםהערבים,החסידית,הפרסית,ההידית, ::
ן ,

 ,ן

 ::אלה.ריקידיםאידיתעלאחריחימרסרטיםחיברךת,ספרךנים,היציאהמפעל ;:
ן ,
 ,ן
ן ,

 ( : riהפעילומרכזיכתובת )
 ,ן
ן ,

S ומיעוטיםעדותרקודילטפוחהמפעל-~ 
 :; 03- 261111טלפון: , 212חדר J93ארלוזורובתייא,ההסתדרות,שלהפועלהועד ;:
 :: 02- 35291טלפוןירושלים,סנטה,טרההפולקלור,לחקרהמרכז ::
 ,ן

 :: 04-728369טל. , 78ראשוניםרחיקרית-חיים,פרידהאבר,צבייהודי,לפחולהארכיון ::
ן ,

;: The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of :; 
ן ,

:: . folk dance of ethnic groups and minorities in Israel :: 
 ,ן

:' A ... י ..... ~ ... ~ ......... " ...... # ... " .....י .... ". .... "-., .. "".""", ..... ,.'.י................... ., ......... t? ................................. י...... ., ........................ ., ............................ .? ................ <! ............................................................................. -... ---..... , ~: 
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ךrהמחיללאמניתבת-דידאילפו
 •רדמןוא'נטז :תלהנמ • • • • •
 •לוישילהמנהלת:סגנית •

 •'אזגמודרנימחולקלאסיבלט • • • • •
 •ולנועו~לגבריםלמקצועיים,מיוחדיםשיעורים •

 •לונדוןהמלכותית,האקדמיהבשיטתלילדיםכיתות •

 : " 263175טלפון: 30אבן-גבירולרח'תל-אנינ, :

 •וחוברהלתרבותאגודהעםכבשיתוףבאר-שבעסניף •
 •נאר-שבע)עיריתשלמיסודה •
 • . 16ושםידרח'ג'שכונהנאר-שבע, •

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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-ffi1 

 ~..Lן_דמחויםטודיו
 ffi1ינרמ)רות

ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 . 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 
ffi1 

קלסא?לבלטהמרכז
מקרמןן"ככימפןכסקי.ברסח ;יתת Uאםתגחכח

 266610טלפו) 120ז'גוט(נסק(יח'-המד(נהככר

לילדיםמיךחדיםשיעךרים· *

) PRE-BALLET ( 

ךמתקדמיםלמתחיליםשיעךרים *

גתגיניה

וג'אזמודרניכמחילשיעירים .

הגיליםלכל

 , 260הירקוןרחובתל-אביב,

••••••••••••••••••••••••••••• 
רלבלטלג'אז-להטסטרויר

 • 68הצרל ' mראשין-לציין,.ד 2דנאילרח'בת-יס,

לראיג'יבשיטתג'אזשיעךרי *

ג'אז *

קלאסי *

מיירבי *

כרערלילדים,שיעךרים
להכתאם!לרקרדהמעךכיכיםךברגרים

 :הסטרייימררו

("בת-דרר")זמירמירי *להטצבי

("בת-שבע")דבירדרד

("בת-שבע")ררביזמרגל,ת

OR CI-III,DRh'N קASSf:S ן,C ,ן'CIA ~ i< SPl -

) PRl:'-BA 1,I,f;T ( 

* CI,ASS1;-S FOR 8l;'G1NN1:'{{S & 

ADVANCJ;'D STUDtNTS 

* JAZZ (THt' I,UIGI SYST1:M) 

CLASSICAL BALLET CENTER 

ARTISTIC DIRECTION : 

BERTA YAMPO[SKY & HILLEL MARKMAN 

Tel-Aviv , 120 Jabotinsky St., Tel: 03-266610 

iiiiiii.וו l:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. -iiiOiiiOiiiO .. -.. --iiiii-.. - .. - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ••••••••••••••••••••••••••••• 



ומדורניקלאסילבלטספר .בית

רציא-ויתבזפבהנהלת

ויIכקריIכטינהאורחתמורה

 ~מגילהחלךמתקדמיםלמתחיליםקבוצךת
לנוערמיוחדתגישה

נתיבת:

 868060טל. 25עוזיאלרחובת-ים, *
 . 5לדיטשורורחן,לציון.ושרא *

 • 1זובוטינסקירחוון,.חול *.

בו-ארציפזיתבעריכתלכיערבלטטפרי

צעירה-רקדניתשל,יימנה"מיכל"
העשרה.לגיל

לוין-אפשטיין.היצאת

לפעוטות-ירקרד"ררצהאכי"גם *
 ."אלף"הוצאת

* 

בבדכח,

באבי-לתוותאווווצ

 30גבירולאבן

A Center tor זvA zז
S8lve CUItUre Pnכge 

• • • • • • • • • • • • 
 J/פוטו

1)l·9!J ~_ 
·-II"r ~ O זPHO 

 TEL. Z S 7 S 8 9טל.

 12גבורולאבןן"ח'תיא,

A 12 .-ז IBN GVIROL STR 

יהמרטהלצרליםמטידיי
בצבעיםלחתינית

לחךבביםובצבעיםבשחור/לבןלפיתוחמעבדה
ותעודותדרכוןתצלומי

UDIO זO S זPHO 

OS זPHO זPASSEPOR 

• • • • • • • • • • • • 
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' 

שנית

הסניף

~מ
10~~ EARSO 

ISRAELI 
BRANCH 

~ 
למחילהמלכיתיתהאקדמיה

הישראליהטניף
פרירינהמזכירה:

הבניםרחי 1השררו,רמת

 ) 03 ( 474632 :טל.

THE ROYAL ACADEMY OF DANCING 

The Israeli Branch 
Secretary: Mrs. Rina Perri 
Ramat Hasharon, 1, Habanim St. 
Israel Tel.: (03)474632 

קלאסילבאלטהמרסמכיםהמררים

בישראל:(לרנדרן)למחרלהמלכרתיתהאקדמיהע"יהמררשים

 4בנובמברכ"טהרצליה,אורגן,אורל.יהמרכזתל-אביב
 448527טל:

 1מהר"ל ,א"ת,בסקי Iבודיצמוים
 241865טל:

שמריהוכפרנרונטקי,איוואר
 932371טל. , 40החורש

בת-רור,ב"סאורדמר,זינט

 263175 : .טל , 30גבירולאבות"א,

בית=אלפא,קיבוץלויר,אדית
גלבועד.נ.

 , 60אוסישקיות"א,קינדרייר,ליאורה
 448278 :.טל

פתוחהרצליהחכמי-ציריליר,לאורה
 932439טל.: , 31האצ"ל

 , 127כצנלסווגבעתיים,פרי,רינה
 474652טל.:

והצפורחיהפ

 , 30פבזנרחיפה,רייר,מרים_
 666989 :.טל

--הכרמל,הרחיפה,רותם,אראלה
 247447 : .טל ,'א 26כספרי

חושישדיאחוזה,חיפה,גולר,רחל
 251307טל.: ,'א 18

ארכיפובה,טטודיובינג-היידקר,ליאורה
 535214טל: , 17טשרניחובטקיחיפה,

תורגימר,רותה

 714326טל:טביניה, , 22אפרים

מושבהיקנעםהצרוג,איריט

לימודחוותעפולה,גפהי,דניס

III ת"א,בת-דור,ב"סלוי,ילה
 263175טל.: , 30גבירולאבו

 , 13גדגניברק,בניחר,טובי
 795919 :.טל

רחובות,ווIIIרבסקי,רות

 959858 : .טל , 26הראשורהנשיא

 , 10הירשברגת"א,טליתמו,רחל
 223137 :.טל

יהדריםירושלים

יובל,קריתי"ם,גרזור,נועה
 414572טל.: , 29גוואסמלה

מגשהד,ג.משמרות,לוי,קבוץיהודית

 , 64שרתת"א,מירור,מאירה
 250481טל.:

 , 2טבריהת"א,ט-זיגלמר, IIIקודליה
 285643 :.טל

 1637 .ת.דחולוו,חסור,פמלה

 , 48טשרניחובסקיי"ם,יופה,חנה
- 65597 :,טל

III יקירליIIIאשדוד, ,ר
 1-14האשכול

באר-שבע,בת-דור,ב"סאורגר,אורלי
 16ושםידגי,נה.שכו

 8/15רייקחביבהבאר-שבע,שפירא,דניאלה
057-33678 -_ III רסקו,נוההשרוו,רמתשיר,לי

 478296טל.: , 4רמז

 , 34בר-יהודהת"א, _,רושטילזמריאר
 283035 :.טל

 , 17-החרמו-ן,בת-ים,גלירגילה

 Y 16נתניה,הנרטבר-מאיר,לנה

-, 9הפרטיזניםוה,פתח-תקו ,קאופמרמרים
 914610טל.:היבנר)(פינת

 246722טל: , 7גריזיםת"א,זמיר,מירי

-והשתלמויותקררסים~קייםהישראליהסגיף
השנתייםהמבחניםאתומארגוהבאלטלמורי

מהמרכזבוחניםבנוכ-חותהתלמידיםשל
בלונדור.



;(ח'חח (;ורק(;

ספר,'למחי'~המרכז
 . ANTONIO _.נטוניויאטפרדרקדניגדולשלבחטותו

הטטודיו:

 53בן-יהודהרחיתל-אביב,
במרתף)-ייטוויטאיריי.(בית

טלפון:
613687 -442958 -728976 

ESPANOLA DANZA DE 

דוראן~ילביהבהנהלת

ESCUELA 

" " " " " " " " ~ 
~ 
 ~יהרוכתיוכילה " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
~ 

 ~ ,תל-אביב
 i . 273כגיףדיז ~רח'

 ~ 444045 : 7טלפי

.... __________________ • CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCJ ~ 

ייאשלייאילפנו

וטלביזיה,לרדיוהקלטות *

לתקליטים,מסטרים *

רעק,מוסיקת *

להצגות.אפקטים *

תל-אביב

 , 25פרךגרחיב

 238330טלפךן:

תוכרבבישראלהמחולולם yל

והתיאטרוןהמחולמצלמי



ואלה ,לד .'

גיטריסטסוודהדןאוח

אורחיםואמנים

ספרדיתושירההפלוננקוונחולבונופנוי

חולוד,נאור,ראוגיאמנותית:הנהלה
 ) 03 (-930246 ) 03 ( 852988טל. , 8קפלנסקירחי

:; ~ 
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" 

LA DALIA > 
" ;: 
> , l 
> 
, ~ 

~ .. 
;: 

JUAN DE DI05 

IN FLAMENCO & SPANISH SONG ? ~ 

Artistic Management : Giora Naor 
Holon,8 Kaplansky 5t., Tel.(03)930246- (03)852988 

" 
> 
" 

שבע-בארהעירוינךחוDארון

אט Iר Iפ
בלטד I'Xלמרכז

 1977בשנתצמיג

לויתוםבימוי:קיבי,מריםמאתייהשיהניי

בביאל,ערךמאתהריאלייינניהייטפיירישלייהרצח
 .לקפאיורם :'ומ ,ב

שייקטפיר,ויליאםמאת "-12הייהלילה
 .שבירחנןבימוי:

לורקה,פ.ג.מאתאלהנייברבידהינית.'
פאלק.יורםבימוי:

פאלק.יורםבימוי: •איבטןהבריקמאתייריחיתיי

ברכט.ברטולדמאתייאיפרהבגרישיי
גולדשטיין.אמריבימוי:

. II א"נלפ"התיאטרוןחקני: 

בילי,איתמראלקלעי,מיסקיאררטמן,חיה
היריביץ,חיהייגג,ליאידסקל,ריקי

יעקביבליגקה,ייסיהגיג,ריבר.ט
,עדילבייש,זלמןירדזהיגי ,יעקיבסיז

מצגר,בלגקהמיר,יהידהליקה,ג'טהלב,
,אברהםסטגדרמרגלית ,ימזגירבקה

צפירהפירמן,אריאלסעד,ששיסלקטר,
 ,גץקא ,ייס ,יצקי.בקיסי ,אסת ,פלד

שישישן,מיכאלרייזר,דבריגז,מיכאל
תבירי.דיריזשילה,שמיאלשירץ,

 440166טל Cדה Iה'בךכגשךת"א 192גבהךואב



ונבות,וארותפסלב ,בל-אתקרך

 1970בשנתהיקמהיאמניתלטפריתתל-אביבקרן
יהתרביתהחיניךמשרדיפי,-תל-אביבעירית

מרכזיים:

שותפים,ובהעצמאי,ציבורי-תרבותיכמיטד

יעדיםשלושהלקרןנפתלי.פרץוקרן

למחילהכיעךחיגיעלהמפקחת
עבידהבשעתשרתריכהאמכיתי

החיגים.באחד

Rina Sharet, supervisor o[ dance instruction, 

during a lesson at a youth-center in a suburb. 

בתחוםהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד *

הרחבתבתל-אביב-יפו;נות rnוהאהטפרות
ובמיוחדהעיר,תושבישלנותית Iהתרהצריכה

מערכילהנותמהםנמנעשונותשמטיבותאלה
פרויקטיםבמימושתמיכהות;.גואמתרבות

תמי-שללאבעיר,התרבותבתתומימוגדרים
ביצוע.בהתאםלידימגיעיםהיולאהקרןכת

כיוםמתרכזתשלההדירקטוריוןלהחלטות
טפרית,חתומים:בחמישההקרןשלפעילותה,

מחילת~אטרין,ןפטןל,ציירמיזיקה,
אמניתי.

.'אותוהוטיפה(שהקרןהאמנדתיהמחדלבתחום *
הקרןשלפעולותיהשעברה~בשנהרקלמטגרתה

 :היו

בשכינית-אמניתילמחולר yנוחוגי 10 *
ומועדונים.בתי-גוערבמקגרתמצוקה

המופיעיםאמנותימחוללהקותשלצוותים *
בשכונותיטודייםבתי-טפרתלמידיבפנ<

וריקודו",דור"דור(להiקתמצוקה
"ענבל"צוותלוי;חטיהכוראוגרפיה:

 .לוי-תנאי)שרהמפידברי-הiטברעם
מחול-יצירותשללהעלאתועסיו *

טדנאית.במטגרתמקוריות

מלחיניםאצלמקוריתמרזיקההזמנת *
המועלותליציררת-מחולישראליים

הרפרטואריות.בלהקות

THE TEL-AVIV FOUND,ATION FOR LITERATURE AND ART 

The Foundation was founded in 1970 as an independent public institution for the encouragement 
of the arts in Tel-Aviv-Yaf:o, in which the Tel-Aviv-Yafo Municipality, The Ministry of Education 
and Culture and The Pere1tz-Naphtali Foundation participate. 

. The Foundation pr.ovides for projects in literature, music, sculpture and art, theatre and dance 
: un,dation activities include כIn the dance sphere the FI 

10 Modern Dance yout:h-circles in under-privileged are.as in Tel-Aviv-Yafo * 
he suburbs by dance-companies זpecial performances irl elementary schools in $ * 

The funding of the crealtion ,of new dance-works in work-shops * 
Commissioning of musical scores by Israeli composers for professional dance-companies * 



אגירקב yי'הלנה

cמלנn לי
 78רוטשילדשדרותתל-אביב.

 625834 :טלפון

HELENA & YA'AKOV AGOR 

DANCEPHOTO 
Tel -Aviv, 78, Rothschild Blvd _ 
Tel _: (03)625834 

••••• 
ארבטובהמיהלבאלטהטפרבית

 72בן-גוריוןשדי .ת"א
 ) 03 ( 228214 :.טל

ית Dהרובשיטהבאלט

מתקדמים.יים. Yמקצולרקדניםכיתות
 .וילדיםמתחילים

BALLET 5CHOOL MIA ARBATOVA 

Tel-Aviv, 72 Ben-Gurion Blvd. 
Tel. : (03)228214 

Ballet (Russian 5ystem) 
Classes for Professional dancers, 
Advanced students, Beginners & Children 

••••• 
האפריקניבריקידה Yהתנייטודית

טכנית.בודה Yמשולביםובוקורס
לרקדנים.ד Yהמיו .רטים Dוהרצאות

למחולומוריםכוראוגראפים

 .אמרךאטתרפרטים:

שמריהוכפר • 58החורש

 ) 03 ( 938416 :.טל

MOVEMENT ELEMENT5 OF AFRICAN 
DANCE 

The course includ'es technical work, 
lectures & films. 

For dancers, choreographers & dance 
teachers . 

Inquiries , E5THER AMRAD , 
58 Hahoresh 5t., Kfar 5hmaryahu 
Tel.: 03-938416 

• •••• 
למוריםלמחולחוג

 .ותיכובייםיסודייםפר Dבבתי-

 ""ארניםהקיבוציםטמינר

ג'יוםכלשנחיים.הקורס:משר
ורים) Yשי 7-6 (

 •נהריןצופיההמורים:חבר
לין,.חרמונהארנוןיהודית

ב~מןבירה .חצורחוה

כפרירחל

וכוראוגראפיתלמחולמורה

א' 23אידררח' .חיפה

 04-251723 :טל_

RACHEL CAFRI 

Dance Teacher & Choreographer 
Haifa, 23a, Eder 5t., 
Tel.: 04-251723 

••••• 
לויקב Yי

ישראליים.ם Yלרידוקי-מדריר
וכוראוגראףמים yריקודי

כץ.(בביתדייוםההרקדה:לימוד
 ; ) 701035 :.טלביאליק.קרית

i חיים.ק.בגלר.(בביח 'ב-'אום
 ) 724694 :.טל

 • 5הקישוןרחיביאליק.קריתובו: yמ
 ) 04 ( 726027 :טל.

YAAKOV LEVI 

Teacher of Israeli folk danc~, national 
dances & choreographer 

Lessons : Wednesdays (Katz House, 
Kiryat Bialik, Tel .: 701035); 
5undays and Mondays 
(Nagle r House, Kiryat Haim , 

. Tel.: 724694) Home : Kiryat Bialik, 
5, Kishon 5t. , Tel .: (04)726027 

••••• 
Y לויטדה

יחינוכמחול

מבשהאיזוריאולפןמבהלת
מבשה .ב.דברקאיקיבוץ

 063-78696בודה) Y(ב :.טל

ADA LEVITT 

Education through Movement 
Director Menashe Dance Center 
Kibbutz Barkai, D.N. Meneshe 
Tel. : 063-78696 

••••• 
למחולהבין-קיבוציהמדור

שפיראה Yבו

אביב-תלהארצי.הקיבוץבית
 13ויבצ'יזהליאונרדורח'
 ) 03 ( 253131 : .טל

......... 
מילמןאילבה

ר Yובוילדים ,יחיבוכלמחולמורה

 .פולה Yדאר .מרחבוהקיבוץ
 ) 065 ( 22946~לפון:

מטורימירי

יכי-יצירתוחיבלמחולמורה
 28הפלמחרחיירושלים.

••••• 
ל'למחואולפנה

מק Yמשמר-ה

 ) 04 ( 991181 :טל.

אכמוןופרה Y :מורים

ליןחרמונה

••••• 
פלדאריאלה

מודרבילמחולמורה

-לאמבויותהמכון
 .חי-תלהאיזוריתהמכללה

 . y .ג ..בד

 . yג. .ד_בם. Yמשגב- :ובה yמ

....... 
נאמן 'ירהנ

ואןי-צ'-צייוטאמחולה. Yלתבומורה
תיקה) Yיבית Dה Yתנו(שיטת

 80חורב·רחיחיפה.
 ) 04 ( 245335 :טלפון

...... 
שובלשרי

-ל~לדיםלר'תמיקהמורה
רפיהיאוגכור-מודרבימחול

 . Y .ג·ב..דהנשיא.כפרקיבוץ
 067-37534 :.טל

•••••• 
שפיראה Yנו

וכוריאוגראפיהלמחולמורה

ברות yמאר·דוברות, yמ Y 'קיבן

 053-25131 :.טל

...... 
 Yייבי·שט

חאורהל Yמפ

אורה'תרכות yמיצרבי •
נורות.שיווק

 , 12שיה Y,התרחותוואי
 ) 03 ( 31049 : ..טל

STEINITZ 

Lighting Industries 
• Lighting 5.ystems 
• 5upply of Lamps 

Tel-Aviv , 12 Hataasia 5t.,· 
Tel. : (03)31049 





מתורדמויות

מלכח""מלווח

CHARACTERSFROM 

" MELAVE MALKA " 

אגדתיבריר

-BARUCH AGADATI 



אםנותיעכר~בלט

לחתפתחףת :iיר jכ,כ •תערן:חקונצרט
א-ך~י-לח  • I 'י~_י :ד'חמרןריחעכרומחו

זר~;ם~ח rי:הת~~,ר::י 1923 · 1911םתקופת
יי ·~··ך--י-י .-' 1.-' I ~ ___ I 

ככ~י  "",,,, iרס ,
"'", "'i • 

ס'נ 6 ~ער 20ס~כמחירכרסיסים
- m סCד'"::יזו iקן-~" ":,מק-ר ";:: t: 'ה, J -ס, .rr!i: ' ::ל;אןחו:'. 

 .ס jהל:rאדc,כ.רךוכז '-ח.א .iכj:-:'יבפ- t; '':הגת-\"-

 1924משנתאגדתישלמופעעלמודעה
1924 AGADATI POSTER FROM 

 BARUCH AGADATI-אגדתיברוד

1976 -1895 

 11יפו "

" JAFFA " 



רובינס"לגורום'ימחוות
שריר)(יעקב
פז,בירה

ראבדררגח,קרל
ילררגייאבהגו

" HOMAGE TO JEROME " 

" ROBB,INS 

) YAAKOV SHARIR ( 

NIRA PAAZ , KAREL 

, VANDEWEGHE 

JEANNA GAILOR 

הישראליהבאלט

THE ISRAELI BALLET 

ל"מחררהחזרהבשעת
ררביבס"לגורלס

REHEARSAL FOR "HOMAGE 

" TO JEROME ROBBIN9 

, 
'" 

 ~~ .~ד

J 

וזגו



יירומנסות"

 (DOMI REITER-SOFFER)רייטר-סופר)(דומי

'PAS DE TROIS" 

(GEORGE 

BALANCHINE) 

 THE ISRAELI BALLETהישראלהכאלט

 " SYMPHONIC VARIA TIONS" (B. YAMIPOLSKY (ימפולסקי) .(כותייסימפוניותייןאריאצי





- BATויר-חב DOR 

חווה"ייורך
באטלר)ויו(ג

"ACCORDING TO EVE" 

(JOHN BUTLER) 

אורומוזינט

נרדיצינסקייגאל
 'רפופורטדוד

JEANNETTE ORDMAN 

YGAL BERDICHEVSKY 

DAVID RAPOPORT 



דיר- nב
והיא"ייהוא

שרוו)(מירלה
אורדמוז'נט

מאוריהודה

. #, BAT·DOR 

"HE & SHE" 

(MIRALISHARON) 

JEANNETTE ORDMAN 

JEHUDA MAOR 

לילה"ייייצור
איילי)(אלוויו

"NIGHT CREATURE" 

(ALVIN AILEY) 



 BLACKANGEL" (JOHN BUTLER)"באטלר)(גוווהשחור"ייהמלאך

האמפרי)(דוריסייהמנערים"

- BATדור-תב DOR 

) HRE:V ןכTHE SH'AKERS" (DORIS HUM " 



אנוש"ייחבלי
חזיז)(שלמה

" OF HUMAN TRIBULATION5 " 
) 5HLOMO .. HAZIZ ( 

 I N B A Lלענב

ייהצורף"
חזרהבעשת
תנאי)ילן(שרה

" THE 5ILVER5MITH " 
) 5. LEVI-TANAI ( 

ויטוריעמיס-כהותמר
TAMAR COHEN - AM05 VITURI 



מלא"איננייייהים
אלקיים-רונו)כאושרה

"YET THE 5EA 15 NOT FULL" 

(05HRA ELKAYAM-RONEN) 

 I N B A Lלבבע



ערבייאליביקריייכי
חזרהת Jבש-אפרתי)(משה

" MORNING TILL NIGHT " 
) IN REHEARSAL (MOSHE EFRATI 

 I N B A Lלבבע

סוקולוב)כאבבתתשלרלם!י"שיר
) SONG OF SONGS" (ANNA SOKOLOW " 



"FIERY CHARIOT" 

(G. HILL-SAGAN) 

עבש- nב

BAT-SHEVA 

נורלת

רוגיר

NURIT STERN 

ROGER BRIANT 

-
"TREK" 

. (NORMAN MORRICE) 



 " UNTIL THAT 1 AROSE " .שקמתי""עד " POEM OF ECSTASY "התעלות"של"פומאה

.\ANNj (סוקולוב)כאננה SOKOLOW ( (אפרתי)כמשה MOSHE EFRATI ( 

בהריואוהד-סמוליאודכילינטוודרק-שנפילדרינה
RINA SCHENFELD- DEREK LINTON DEBI SMULIAN-OHAD NAHARIN 

- I(Jכ n עכSHEVA -זBA 

 ALBUM LEAVES" (DONALD MCKAYLE)" .מק-קייל)מאלבום"כדונלדיידפים



 " UNTILז HAT 1 AROSE" (MOSHE EFRATI (אפרתי)(משהשקמתי""עד

- BJ~Tעבש-תב SHEVA 

ורדייאיר

YAIR VARDI 

סמוליאןדני-נריאנטרוגיר

ROGER BRIANT-DEBI SMULIAN 



" RAGA SHANKARA " 
) FLORA CUSHMAN ( 

שנקרה"יירגה
קושמאן)(פלורה

בללץשרה-דגןזכרי
DAGAN-$ARAH BLITZ 

ואריאציות" 3 "
שריר)כיעקב

" 3 VARIATIONS .. 
) YAAKOV SHARIR ( 

הקיבוציתהמחוללהקת

THE KIBBUTZ DANCE COMPANY 

ZICHRI 
רייפלדמרתה-דגוזכרי

ZICHRI DAGAN-MARTHA REIFELD 



 ZICHRI DAGAN-MIRIAM HERTZהרץמרים-דגןזכרי

הקיבוציתהמחוללהקת

Tt-iE KIBBUTZ DANCE COMPANY 
ייתרחשויות"

ארנרו)(יהודית
"OCCURANCES" 

(JEHUDITH ARNON) 

רייפלדמרתהבליץ,שרהשרר,נועהדגן,זכריחרץ,מרים
MIRIAM HERTZ: ZICHRI DAGAN. NOA SHUR. SARAH BLITZ. MARTHA REIFELD 



פח-דא-דא"יידראנדסילבית

הנמה""היפיפיהמתןך

פטיפה)ע"פאפלכפטר
רןלבחגי-בקרשרןת

 "SYLVIA DURAN "GRAND PAS DE DEUXדוראי

FROM "THE SLEEPING BEAUTY" 

(PETER APPEL AFTER PETIPA) 

SARIT BECKER - HAGAI DOLEV 

 PICCOLO BALLET "THE HOOPOE" (LIA SCHUBERT)כליהשןברט)ייחדוכיפת"



~ -
"מיסתורים"

זיו-אייל)רותכ
אלדורגני-פניניאבי

" HIDING PLACES " 

) RUTH ZIV-EYAL ( 

AVI PNINI-GABY ELDOR 

שנער)כרודואו
) DUAN (RAN SHINAR 

לאודליה
DALIA LAU 



- ZAVTA"המערבי"הגליל-ייצוותא HAGALIL HAMA'ARAVI" 

בחיפה-2ההפולקלורפסטיבאל
האנגליתהלהקה

HAIFA 2ND INTERNATIONAL 

FOLKLORE FESTIV AL 

THE ENGLISH GROUP 



מהל-אביבהקשישיםחוג
SENIOR CITIZENS FROM TEL AVIV 

'בצמחעםלמחולהפםטיבאל
THE ZEMACH FOLK DANCE FESTIVAL 

 'YEMENiTE GROUPתימניתלהקה



BACH-AIR IN Gסו~למיתרבאך-~ריה ( 

היהודי"ייהבער
" JEWISH BOY " 

קראוסגרטרןר

GERTRUD KRAUS 

,.,. 

'-

~ .-----



( 

~-4p u? I :· ,-~ ו~ .-. ;~ z. ( .... 
7J- l / .[ ~ 2f: . . .-, .. '. '. 

~ . ':,: ::. ; " .' 
.;.-'.. .~ ~ .':' .. :' :-.:. " .' .. '~' .:: :.,: .'~' ,'" .:',;', .~::: 

 . ך-j'.'."~:'.;~~iז;"""
,; - 1'1 ·{ ·Y . , 

• ' .::.~'I.' 

.~. . .. -. 

קראןסגרטרןר

חזרהכשעת

שלכלהקתן
סאגאו-הילגז

) 1974 ( 

Gertrud Kraus 
coaching·dancers 
of G.liill·Sagan's 

) 1974 ( company 



כתוירדנה
באןלפנה

YARDENA COHEN 

IN HER STUDIO 

-.כהוירדנה
העיו""אל

YARD'E:NA COHEN 

"TO THE FOUNTAIN" 



צלםה
בינביטיוסף

: PHOTOGRAPHER 

JOSEPH BUCHBUT 



פסלי-מחול-קינואבי
AVIKENAN-DANCESCULPTURES 



שליייונההצלם
~ . 

PHOTOGRAPHER: YONA SHLEY 
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Ran Shin'ar continued to perform 

Indian dance recitals and lecture·dems. 

Irene Getry gave a series of recitals of 

her own creations. 

Merce Cunningham's Company. per· 

formed "Events" during the Israel 

Festival in Tel·Aviv, Jerusalem and the 
Cesarea Amphitheatre, dividing the au· 

dience into enthusiastic and hostile 

factions. 

The Ballet of the Hamburg State Opera 

toured the country performing works 

by its director John Neumaier. 

NURIT COHEN AND EHUD KRUASS 

back from studies abroad, gave a pro· 

gram of solos and duets called "Songs 

Between Us" . 

* 

Nava Shefy, Penni Devash, Naomi 

Baruch, Zaffi Levinbaum, Tamara 

Melniuk, Yael Avni, Evi Moro, Bat· 

Sheva Kobi 

Premieres in 1976: 

"The Tribes of Israel" . ch.: Hassia 

Levy 

* SOLO PERFORMANCE AND 

VISITING COMPANIES 

Silvia Duran appeared in recitals of 

Spanish Dance all over the country . 

She is about to open a school of Span· 

ish Dance in Tel·Aviv . 

Dalia Lau, together with guitarist 

Juan de Dios, gave performances of 

Spanish Dance. 

P . .sH1IR\1I. 
~~ון

"Grand Pas de Deux" (from "Sleeping 

Beauty") - ch.: (after Petipa) Peter 

Appel; m.: P. Tshaikovsky 

"The Hoopoe" - Libretto & ch.: Lia 

Schubert; m.: Arthur Gelbrun; 

d. & c.: Jan Tom van den Bergen; 

1.: Yechiel Orgal 

* JERUSALEM GROUP OF CONTEM

PORARY DANCE 

Tel -Aviv,16, Ben-Saruk. St. 

Tel .: 03·261889 

Founded 1962 

Artistic Director: Hassia Levy 

Company Teachers: Nava Shefy, 

Tamara Melniuk, lIana Gal 

Dancers: Adina Beker, lIana Gal , 

• ~ 
I'.\fI, "י~;. D 

 Iד~
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THE ISRAELI BALLET 

The company dropped the term 

"Classical" from its name, as it was 

felt that that adjective was by now self

evident. 

The season suffered from many dance 

injuries and a too rap id turn-over of 

dancers. But the pioneering spirit of 

its directors will, surely, keep it active 

and developing. 

THE ISRAELI BALLET 

Tel-Aviv, 120 Jabotinsky St., 

Tel .: 260044,266610 

Founded 1967 

Artistic Directors: Berta Yampolsky , 

Hillel Markman 

Artistic Advisor: Gertrud Kraus 

General Manager: Hillel Markman 

Rehearsal Directors: Elizabeth 

Fischstahl, Nira Paaz, Berta 

Yampolsky 

Company Teachers: Elizabeth 

Fischstahl, Berta Yampolsky, 

Hillel Markman, .Nira Paaz, 

Georgina Jacobson 

Guest Teachers: Natacha Kelepovska, 

Alberte Clauzier-Lazzini 

Dancers: Berta Yampolsky, Nira Paaz, 

Pamela Osserman, Laura Gurdus, 

Sharon Russel, Ora Alish, Jeanna 

Gailor, Hanna Alex, Deana Shmueli, 

Barbara Kravitz, Iris Gil, Na'ama 

Yadlin, Rosalin Faierstein, Ondine 

Kozlov , Lynne Grossman, Lisa 

Brodsky, Hillel Markman, Richard 

Sugerman, Kenneth Gustafson, 

Jay Augen, Samuel Cardea, 

Karel Vandeweghe, Paul Fiorino, 

Mark Trudeau, Janos Emil Franyo, 

Erez Dror, Michael Rehsef 

Premieres in 1976: 

"Romances" - ch.: Dommy Reiter

Soffer; m.: Beethoven; c. & d.: 

D. Reiter-Soffer; 1.: Ben-Zion Munitz 

"Symphonic Variations" - ch.: 

B. Yampolsy; m.: C. Franck; c.: B. 

Yampolsky; 1.: B. Munitz 

"Homage to Jerome Robbins" - ch.: 

Jaacov Sharir; m.: Miloslav Kabelac; 

c.: Y. Sharir; 1.: B. Munitz 

"Miraculous Mandarin" - ch.: Joseph 

Lazzini; staged by Alberte Clauzier

Lazzini; m.: Bela Bartok; d. : Aime 

Seccalini 

* THE KIBBUTZ DANCE COMPANY 
This small but vital company was very 

active during 1976, and presented 

several new works by guests and home

choreographers. 

Though its dancers devote only 3 days 

weekly to rehearsals and classes, they 

have attained a professional standard. 

THE KIBUTZ DANCE COMPANY 

Ga'aton, 25130 D.N. Maale HaGalil 

Tel . : (04)923009 

Artistic Director: Judith Arnon 

Artistic Adviser: Gertrud Kraus 

General Manager: Gideon Philips 

Rehearsal Directors: Flora Cushman, J 

Judith Arnon 

Company Teachers: Kay Lothman, 

Flora Cushman , Judith Arnon, Yael 

Cnaani, Yacov Sharir 

Dancers: Sarah Blitz, Zichri Dagan, 

Miriam Herz, Shlomo Zaga, Mike 

Levin, Martha Reifeld, Noa Shur 

Premieres in 1976: 

"The Sum of the Parts" - ch .: Heda 

Oren; m.: Moshe Kilon;·c.: Naava 

Miroz; 1.: Arik Barhum 

"Fistful of Life" - ch.: Yonath 

Ossman; m.: Tzipi Fleischer; c.: Bat

Amy Pollak; 1.: Arik Barhum 

"Raga Shankara" - ch.: Flora Cushman 

m.: Clem Alford, Keshav Sathe; 

c.: Flora Cushman , Bertha Kwartez; 

1.: Nora Stapleton 

"Three Variations" - (Created under 

inspiration of the poet Gavriel 

Moked's "Out of Nessos' Shirt") 

ch.: Yaacov Sharir; m.: Carlos Chavez; 

c.: Yaacov Sharir; 1.: Arik Barhum 

"Occurrences" ch.: Jud ith Arnon; 

m.: Tzipi Fleischer; c. : Bat-Amy 

Pollak; d.: Yaacov Sharir; 1.: Arik 

Barhum 

* 
PICCOLO BALLET 

This company, composed of students 

of the "Haifa Dance Center" gave 

several performances of its new prog

ram choreographed by Lia Schubert . 

PICCOLO BALLET 

Haifa, 142 Hanassi Blvd ., 

Tel.: 04-85798 

Founded 1974 

Artistic Director: Lia Schubert 

Company Teachers: Lia Schubert, 

Moshe Davidson, Sebora Shlomi 

Moshe Davidson, Debora Shlomi 

Dancers: Sarit Becker, Hagai Dolev, 

Tamar Gabay, Irirs Birnbaum, 

Ehud Krauss, Rivka Ashkenazi, 

Osnat Cohen, Assaf Ben-Zeev, 

Shirley Novak 

Premieres in 1976: 

"Pas de Trois" (from "Swanlake") 

- ch.: Peter Appel; m.: P. Tshaikovsky 

27 



Founded 1964 

Artistic Director: Kaj Lothman 

Artistic Coordinator : Rena Gluck 

Ass_ to Art. Director: Amira Mayroz 

General Manager: Pinhas Postel 

Teachers: Kaj Lothman, Rena Gluck, 

Amira Mayroz, Rina Schenfeld, 

Derek Linton, Debi Smulian 

Guest Teachers: Donald McKayle, 

Milton Myers, Pat Thomas, Flora 

Cushman, Joseph Lazzini, Bill 

Louther 

Dancers: Rina Schenfeld, Rahamim 

Ron, Lea Avraham, Ilan Bechor-Aviv, 

Roger Briant, Zvi Gotheiner, David 

Dvir, Daliah Dvir, Varda Danieli, 

Yair Vardi, Shimon Cohen, Yair Lee, 

Derek Linton, Ohad Naharin, Debi 

Smulian, David Oz, Laurie Freedman, 

Per-Olof Fernlund, Tamat Tzafrir, 

Ruth Kleinfeld, Margalit Rubin, 

Nurit Stern, Pamela Sharni 

Premieres in 1976 

"Fiery Chariot" - ch.: Gene Hill Sagan; 

c.: Gene Hill Sagan & Bertha Kwartcz; 

m_: Klaus Huber; 1.: Ben"Zion Munitz 

"Until That 1 Arose" - ch.: Moshe 

Efrati; m .: Noam Sheriff; d.: Dani 

Karavan; c. & screens: Moshe Ben

Shaul; 1.: Haim Tchelet 

"Poem of Ecstasy" - ch. & c. : Anna 

Sokolow; m.: Alexander Scriabin; 

1.: Ben-Zion Munitz 

"Album Leaves" - ch. & c.: Donald 

McKayle; m.: Ferdinand "Jelly Roll" 

Morton (Dick Hyman); 1.: Ben-Zion 

Munitz; Slides: Ya'acov Agor 

"Echos from a Night Sky" -

ch.: Christopher Bruce; m .: George 

Crumb; d. & s.: Nadine Baylis . 
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"DEMAMA" GROUP (of the Israel 

Ass. of the Deaf and Mute) 

The dance-company of the deaf and 

mute has been working most of the 

year preparing a new work by Moshe 

Efrati for both hearing and deaf danc

ers. Work with its unique "Rythm

cycle method", which utilises the re

verberations felt through the floor, re

quires long rehearsal -periods. 

The company has been invited to per

form again in the U .S. next spring. 

DEMAMA 

Tel-Aviv, 13 Yad Lebanim Blvd ., 

P.O.Box 9001, Tel.: 31526-31181 

Founded 1968 

Artistic Director: Moshe Efrati 

General Management: Avraham Reich, 

Israel Sela 

Company Teachers: Ester Nadler, 

Gabi Barr 

Dancers: Uzi Bozaglo, Ron Gila·di, 

Sara Dahan, Amnon Damari, Josef 

Moyal, Tamar Masarati, Ilana (Ben

David) Saban, Shemuel Saban, 

Mazal Segal, Avraham Rosenblit, 

Yolanda Rozinek 

Premieres in 1976: 

(Work-in-progress) "David's Lament" -

ch.: Moshe Efrati; (in collaboration 

with hearing dancers) 

* 
INBAL DANCE THEATRE 

Inbal embarked on a new path, in

viting choreographers other than its 

director, Sara Levi-Tanai, to create 

for it, which happened only sporadi

caly in the past. 

The difficult financial situation, di

minishing governmental funds and 

dwindling other sources of income cre

ated obstacles which the company sur

mounted. 

The company is still in the process of 

re-defining its aims and methods. 

INBAL 

Tel-Aviv-Jaffa, 13 Jephet St., 

Tel.: 837530,838525 

Founded 1949 

Founder & Choreographer: 

Sara Levi-Tanai 

General Manager: Gila Toledano 

Company Manager: Shlomo Haziz 

Dancers: Malka Hadgby, Sara Shikarzi 

Tamar Cohen, Drora Jakobovitz, 

Dalia Nadav, Rachel Sela, Zion Nurel, 

Zadok Zubery, Shimon Weitzman, 

Amos Vituri, Menashe Yaakovian, 

Shlomo Maman, Aharon Shkarzi, 

Ofra Flaksman 

Premiere in 1976: 

"Song of Songs" - ch.: Anna Sokolow; 

m_: Ben-Zion Orgad; c.: Shraga Weill; 

1.: Avshalom Sela 

"Yet the Sea is not Full" - ch. & c.: 

Oshra Elkayam-Ronen; m.: Aharon 

Kaminsky; 1.: A. Sela 

"Of Human Tribulations" - ch.: 

Shlomo Haziz; m.: Ovadia Tuvia; 

d. & c.: Moshe Ben-Shaul; 1.: A. Sela 

"Shadaabe & Reihan" - ch .: Sara Levi 

Tanai; m.: Avraham Amsalag 

"Each Morning Till Night" - ch.: 

Moshe Efrati; m.: Zohar Levi; 

c_: Moshe Ben-Shaul 

"The Silversmith" - ch.: Sara Levi

Tani; m_: Abraham Amzalag 

* 



COMPANIES AND PREMIERESIN 1976 

DOCUMENTATION 

Abbreviations : 

ch. choreography c. costumes 

m. music 

d. sets 

BAT·DOR DANCE COMPANY 

A vast, variegated repertoire was pre

sented by the company for its large 

audience of subscription-holders. 

The company toured in South Africa, 

and received enthusiastic critical ac

claim there. 

With 27 dancers, Bat-Dor is Israel's 

largest dance company. 

BAT-DOR 

Tel -Aviv, 30, Ibn Gvirol St., 

Tel.: 263175 

Founded 1968 

General Manager: Barry Swersky 

Producer: Batsheva de Rothsch ild 

Artistic Director : Jeannett Ordman 

Ass. to Art. Director: Laverne Meyer 

Rehearsal Directors: Dafna Rathouse, 

Siki Kol 

Ballet Mistress: 1 nessa Alexandrovitch 

Musical Advisor: Zvi Avni 

Dancers: Jeannett Ordman, Igal 

Berdichevsky, Yehuda Maor, Miriam 

Zamir, Jeanna Gailar, Diane Grumet, 

Emmanuelle Davis, Patrice Vanounou, 

Nira Triffon, Lea Lichtenstein, 

Suzanne Pohl, Sally-Ann Friedland, 

Gracielia Kozak, Richard Orbach, 

Jay Augen, Joseph Ojalvo, Robin 

1. lighting 

Lyon, Yosef Vodovoz, Ilan Bechor

Aviv, Ross Philip, Yaakov Slivkin, 

Andrew Miller, David Rapoport, 

Shaul Kroytoro, Samuel Cardea, 

Arie Wiener, Michal Chason 

Tours Abroad: South Africa 

(February-March) 

Premieres in 1976: 

"3 Epitaphs" - ch.: Paul Taylor; 

m.:American Folk music; 

C.: Robert Rauschenberg; 

1.: Kevin McAlister 

"Sunny-Day" - ch.: Charles 

Czarny; m.: Country & Western; 

C.: Joop Stokuis; 1.: Kevin 

McAlister . 

"Prism" - ch.: Mirali Sharon; m.: 

Marc Kopitman; d. & C.: David 

Sharir; 1.: Kevin McAlister 

"Black Angel" . ch.: John Butler; 

m.: George Crumb; d.: Eric Smith; 

C.: Rouben Ter-Arturian; 1.: Kevin 

McAlister 

"According to Eve"· ch.: John 

Butler; m.: George Crumb; 

d.: Eric Smith; 1.: Kevin McAlister 

"Shakers"· ch.: Doris Humphrey; 

m.: Traditional; c;: Pauline Laurence; 

staged by: Ray Cook 

"Night Creature"· ch.: A!vin Ailey; 

(IN ALPHABETICAL ORDER) 

m.: Duke Ellington; C.: Jean Green· 

wood 

"Myth" . ch.: Alvin Ailey; 

m.: Igor Stravinsky 

"He & She" . ch.: Mirali Sharon; 

m.: Zvi Avni; d. & C.: David Sharir 

"Dark Elegies" . ch.: Antony Tudor; 

m.: Gustav Mahler; d. & C.: Roland 

Svenson 

* 
BATSHEVADANCECOMPANY 

1976 was a year of steady progress, 

the company keeping its image as a 

vital, energetic ensemble. 

A modest beginning of an experimen

tal group, "Bat-Sheva 2", which was 

still to prove its worth, was made, pro

viding a stage for choreographic works 

by company members and other 

young choreographers. 

The company also started initiating 

and supervising dance lessons in Israel 's 

rLlral communities in the framework of 

local youth centers. 

BAT-SHEVA 

Tel-Aviv, 9, Sderot Hahaskala, 

Tel.: 33813,35597 
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IDS MEETING IN FINLAND 

In June a work session of the Dance 

Section of the International Theater 

1 nstitute took place at Tampere, Fin

land . The main topic on the agenda 

was "Interaction of Ballet and Folk 

Dance". Israel was represented by 

Sara Levi-Tanai. 46 representatives 

from 19 countries participated in the 

work -session, which was chaired by 

Yuri Grogorovitch from the USSR . 

Sara Levi -Tanai took part in the dis

cussions and spoke about Jewish folk

lore sources, stressing the influence of 

desert landscapes on dance in Israel . 

The ma in po ints accepted unanimous

Iy by the participants were: Folk 

dance should be preserved in as near 

its original form as possible; it can be 

used as inspiration and basis for the

atrical creations; folk dance is a con

stant reservoire for the contemporary 

choreographer and can be used to en

rich the classical as well as the modern 

dance; the use of pedagogues of folk 

dance has a great advantage in the 

training of professional dancers. 

The secretariat of the Dance Section 

is in the Netherlands, the secretary is 

Philip Nasta, its joint presidents Yuri 

Grogorovitch (USSR) and Robert Jof

frey (USA) . 

* 

TEN YEARS OF THE ISRAELI 
SECTION OF THE R.A.D. 

The British Royal Academy of Dance 

has a world-wide reputation . The Aca

demy was founded in 1920 and has 

since bui lt a systematic ballet-syllabus 

taught in many countries, includ ing 

Israel . The Israeli section was founded 

ten years ago, and there are 35 accre

dited teachers of the R.A.D. - Method. 

Yearly an examiner sent from the 

London center of the R.A.D. presides 

over the exams. The Academy pro

vides training not only for those as

piring to become professional dancers, 

but also for those of its students who 

wish to be teachers . 

The head of the Israeli Section of 

R.A.D. was the late Valentina Archi

pova-Grossman and the secretary is 

Rina Perri who spent last summer in 

London getting advanced tran ining in 

the R.A.D . method . 

* 
The Dance Library opened its, still 

modest, collection to the public at its 

premises at 26, Bialik St. Tel-Aviv, and 

. also presented evenings of dance films 

onations and presents of dance-books ן;כ

-and other related material are request 

. ed 

* 

SCHOLARSHIPS AND PRIZE: 
IN MEMORY OF YAIR 
SHAPIRA 

ber ךYair Shapira was a son and a men 

of Kibbutz Givat Oz, a dancer with the 

-Kibbutz Dance Company and "Bat 

Sheva". He was killed during the Yom 

. Kippur War 

His kibbutz plus "The Kibbutz Ar·tzi" 

-kibbutz association and Bat-Sheva 

Dance Company joined in creatil1g a 

fund which will grant two scholar

ships annually to young dancers

members of the "Kibbutz Ar·tzi," 

and a prize for outstanding artistic 

work in the "Bat-Sheva Company." 

The scholarships and the prize \Nere 

presented for the f irst time last Octo

ber at a special performance of " Bat

Sheva" held at the regional halll at 

Ein Hashofet. 

-The jury, consisting of Sara I_evi 

, Tanai, Gertrud Kraus, Kaj Lothrnan 

Yehudith Arnon and Hermona Lin 

awarded the scholarships to Orit 

Keinan and Am ir Kolban (ancl an 

.) on וradd itional grant to Ronit Da 

The Bat-Sheva Prize was awarded to 

choreographer Gene Hill-Sagan for 

his work "Fiery Chariot". 

The Bat-Sheva Prize in Memory of 

rize כYair Shapira is the sole annual I 

. in the dance field in Israel 

* 
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the last five years, and Clara Weissman, a new immigrant 

from Russia who studied in Leningrad, and teaches 

Classical Ballet. 

Modern Dance is taught by Ada Levitt Miami Hertz, a dan

cer with the Kibbutz Dance Company and Roger Briant, a 

member of "Bat-Sheva" company. "Roger has a very per

sonal style. He started-dancing in-New York after he was 

the percussionist of a rock-group, and he often brings all 

kinds of instruments to his -class,tostimulate the imagi

nation," says Ada.. "Lee· Kestin also teaches jazz-move

ment. Systematically, not just the usual haphazard 'Shake', 

which often passes for jazz dancing." 

Creativity and the development of the student's whole 

personality is the goal of the studio's activity. The Region

al Council provides the necessary financial and administ

rative assistance. 

Regional dance-studios have become a prominent feature 

in Israeli dance education. There is such a studio serving 

the Upper Galilee settlements, another for students living 

in Western Galillee, one in the Jordan Valley, etc.Altogether 

this seems to point to a trend of decentralizing dance edu

cation, bringing the studio to rural areas, in order to pro

vide educational opportunities for high-school student~, 

advanced dancers and amateurs as well. • 

England. The authors combine aspects of drama, dance and 

music, freely borrowing from such diverse sources as the 

oa זץ, Chinese T'ai Chi Ch'uan, the Alexander Technique 

. Eshkol's dance - notation and Moshe Feldekrais' method 

). This work has already appeared in English ( 

A biography of GERTRUD KRAUS by Giora Manor will 

be published soon. Gertrud Kraus, the doyenne ofmodern 

dance in Israel, began her career in Vienna in. the'20's and 

settled in Tel-Aviv in 1935. The book is not abiography 

in the strict sense of the term, but rather the ~tory of her 

art as seen within the background of the modern dance 

movement, . and an evaluation of her contribution of the 
art of d-ance in Israel. . . • 1 
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THE MENASHE REGIONAL STUDIO 

It is now accepted that pupils of the kibbutz-schools who " 

-study a musical instrument are alloted time for that pur 

? pose. Why should this not apply to dance-students as well 

And why should dance students who require tuition on a 

higher professionallevel spend three hours on the bus to get 

asks Ada Levitt the -ד"to Tel Aviv to 'get one lesson 

paedagogical director of the Regional Dance Studio 

Menashe, which is now in its second- year of activity. The 

. answer seems clear - 85 students take classes at the studio 

Beginners start at age 12 and there are classes for adults and 

advanced students. Most of the students are pupils of the 

kibbutz high-schools of the region, but not a few are those 

seriously interested members of surrounding kibbutzim 

. who came back to darice after finishing their army-service 

osphel'e at the studio, which occupies simple but רThe atn 

adequate buildings near Kibbutz Ein-Shemer, is one of 

ose who רcreativity. "Our curriculum offers courses for tl 

regard dance as a central activity in their life, and also for 

those who just enjoy coming to classes, be it in modern 

". dance or ballet 

Classes take place three days weekly. Sub jects include 

choreography, which is taught by Ada Levitt Lee Kestin, 

a teacher fl'om the U.S. who had been living at Karkur for 

BOOKS 

Books abollt dance in all its aspects in Hebrew are few. 

" Recently Yardena Cohen's "THE DRUM AND THE SEA 

in Hebrew) was published by "Sifriat Poalim". This is an ( 

autobiography by the · veteran dancer and teacher from 

usic וHaifa, who experimented with ol'iental rhythms and n 

, in the '30's, chol-eographed several pageants in kibbutzim 

and, in recent years devotes more and mo·re of her time to 

. dance-therapy 

Also by Sifriat Poalim, Nira Ne'eman & Lea Bartal's 

"MOYEMENT, AWARENESS & CREATIVITY" will ap-

pear soon in Hebrew: This is a summing-up of Ne'eman's 

and Bartal's experiences as Jnovement-teachers in Israel and 



. he Boy linked his dream to theirs ז

. He went among the people 

. hey took him along with them ז

A happy end, optimistic in spite of everything. Per
haps this was the result of a paedagogical wish not to con
clude on a dismal note, or perhaps of an artistic consider
ation to contrast the elegaic mood of the penultim;lte 
scene with a bright one. Maybe the classicist in Gertrud 
desired a link between the expectant atmosphere of the 
opening and the concluding scenes. 

"How well G.K. builds a ·touching and at the same time 
shocking picture of a city awaiting bliss and the Boy's 
joumey to it", writes the "Neue Freie Presse." And the 
critic of the "Der Wiener Tag" says: "A · city weary and 
groaning, full of contradictions, in which poverty and 
light rningle, a town being built and demolished at the. 

. same time, but always 'yearning for beauty and the proud 
light'. The itinerant youth lives the exciting experience, 
his person dissolving in the whirlpool, a participant and 
brother-in-arms. This mysterium G K . created with the 
help of movement and a voice-over commentary. Re
alistic and symbolic elements are interrnixed, without 
interfering with each other." 

Gertrud was at the very climax of her career. Starting 
with solos, she developed her choreographic art to be
come total theatre. What magnificent symbiosis of a 
personal style with the objective demands of time and 
place. This apogee occured just on the very day that 
darkness descended, destined to destroy the world as 
she knew it, as Jew , socialist a.nd artist . • 

WJlile in Europe the machine was the symbol of exploita
tion imd the subduing of the individual, in pioneering 
countries it stood for progress, communal effort and the 
bright future . Meaning is apparently , like pornography ,. 

a matter of time and place. 

Anotherinteresting artistic aspect ()f this trend of· Mecha
nical Ballet is the two-dimensional nature of the choreo
graphy. As parts of a maehine or conveyor belt, the . 
dancers are, so to say, stuck in more or less fixed positions, 

.. and just as in Cubistic painting, depth and perspective is 
obliterated. This also stresses thegraphic element of 'art 
in the service of propaganda. 

Gertrud was a true daughter of hel' times. But instead of 
. using wire contraptions and cardboard to ' obliterate the 
human figure in order to turn it into a part of a machine, 
like other chore?graphers of the period, she chose to integ
rate the dancers into a whole, creating the production-line 
by the use of bodies alone. 

. Outside, many toiled in the sweat of their brow 

. hey built and demolished, demolished and built ז

But invain, the buildings they erected were not for 

". them .. . intoned the commentator in "Th.e City Waits 

The mechanical dance of the "Unfinished City" dissolved 
into a "Dream of Happiness." Th.e Boy joined a general 
procession in the scene called "The Boy Among the People:' 
and the ballet ended with a dance titled "Expectation." 

. heygathered together and dreamt a great dream ז

. F reedom - F reedom 
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(parliament) building burned down. The building was 
actually burned down by the Nazis who accused a young, 
feebleminded Dutchman, Van der Lubbe, of being the ar
sonist acting on behalf of the Communists. The Com

munist Party was out-lawed, and the voters at the follow
ing general election gave the Nazis a resounding victory--

44% of all the representatives in parliament. Their al] res 
the Nationalists, exponents of the landed artistocracy and 

the industrialists, received 8% of the votes. Thus, the way 

to Hitler's dictatorship was open. 

Gertrud Kraus' show ended with a statement of ardent 

belief in the future, while in reality that same night, twelve 

years of darkness and ?pression descended on Europe. 

The nlodern mega]opolis, a monstrous portrait of the times. 
was the theme of Gertrud's dance-drama, "The City Waits." 

In 10 scenes she depicted both the gay and cruel ci ty , 
devouring its denizens, who danced in the bars while the 
unemployed dragged their weary feet in the streets. 

The work was based on a short story by Maxim Gorki, 
"Songs of the City," from his book "Fairytales of Reality." 
A friend of Gertrud's, Marcel Rubin, composed the music 
and himself conducted the chamber orchestra during the 
performances. 

The dancer's bodies were in fact the city. "We, the youngs
ters of Gertrud's stuido, stood in pairs on top of. rostrums, 

holding our arms up to form the steeples and roofs," re
calls Bettina Ziska, now a dance teacher in Vienna. "1 my

self was standing, my arms spread to the sides, representing 
the cross on top of a church spire. It hurt terribly to hold 

your arms like that ... " But what doesn't one do for the sake 
of Art ! 

To the city gates came a youth, dressed in sirnple black 

jacket and trousers, as if on his way from his native village. 
The youth was danced by Gertrud Kraus. 

A boy goes to town. 

Night plays music for him for his way is a long one. 

At dawn the fields and pastures awaken. 
He hears the sounds of pCNerty and he knows the city 

needs him! intoned the voice of a woman. The reader was 
Grete Landers, the text was by the poet Cannetti, also a 
close friend belonging to the circle of artists around 

Gertrud Kraus. 

The Boy approaches, and the whole city begins to move, 
slowly, sorrowfully. "Choir of the Suffering City" as the 
program notes have it. The Boy meets the glamorous rich 
amusing themselves in a bar in the scene called "Enter
tainment." Jazz music sounds, gentlemen in evening 
clothes and ladies in gowns of black lace hold glasses and 

dance. 

I nside a happy few sat together 

Beauty danced for them, for Poverty stood alone 
intones the voice. 

"Some beggar-children, attracted by the splendor of riches 
which passes before their eyes like a dream, are eager to 

participate in 80 much beauty and they stray into the Bar 

as into a magic land" -- (from the program notes of a per
formance of scenes from "The City Waits" given by 

Gertrud's group in 1936-7 in Israel). 

"But the workers (says the program) "worn out and in

different, .live in constant monotony of Waiting -- Drinking -
Work, and again Drinking - Waiting -- Work .. . " (The some
what peculiar Engli.sh of the original program notes has 

been ameliorated a bit by the present author. GM.) 

From the vicious circle of hopelessness a "Machine Dance" 
emerges (in the scene titled "The Unifinished City.") 
In true cubist (or perhaps Futuristic) style of the times, 
the dancers' bodies become pistons and cogwheels. Every
body now in grey overalls, the individual disappearing in 
the mass. Each person becomes part of the faceless ma
chine, a mere cog in the process of the industrial produc
tion-line. 

The portrayal of industrial processes in dance may, of 

course, serve diverse purposes, according to the choreog
rapher's intentions. The machine became a frequent 

symbol used in modern ballet of the 20's and 30's in the 
Soviet Union and in Eretz Israel, both places where the 

building of the country was one of the ideals shared by all. 
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· 1, -was never actually producedin its entirety , C~~tain 

sceiles from it were staged in 1932 byartists affiliated with 
Left~wing trade unions, and Gertrud'sgroupwas aske.d to · 
particlpate. "All the dancers w.ere lying onthe stage fl~r, 
which V'!as broken up by me.ans .. of ro~trums,-' -EverybQ<ly 
had a ga~-mask on,'" reminisces Bettina Ziska, a former 

· pupi1 and dancer of Gertrud's. "What the audience saw 
were rows of moving gas-masks, insect-1ike with 'their gog
g1es andrubber trunks. The dancersdrummed with their . 

'. fists on the stage-floor, creating a percussion backgrourid. 
forthe actorsreciting the text. It was frightening:" 

· SeveraI of Gertrud's Viennesepupi1s became independent 
artistsand started groupsof their own. Each dancer had his ' 

y ~ or her own group, demanding totaI allegiance, and nobo 
"wזi ld a119w anotherchoreographer tocreate fothis "o ~ o ~ 

group. So a pro'cess of procreation by division, simi1ar to 
.. ~ cell-division , .. took. place. Mia Slavenska, thefamous ba1 
. lerina of Yugoslav extraction. and a Kraus stucient, says in 

:) 1973 anarti.cle about herself ("Dance Magazine" March 
With Gertrud Kraus 1 discoveroo endless possibilities for " 

.-he aIso en ~ expression and creative. freedom in dance.. .. 
". couraged my first attempts at. ciioreography 

Studying newspapers and posters of theperiod shows the 
· surprising1y. extensive influence Gertrud had on the modern 

dance scene, through these pupi1s. 

A CITY WAITS 

The performance was just over. I.t ended with.a powerfu1 
visionof hope; an ' apotheosis of the brighi .futlire awaiting 
libe~~ted mankind. The- dai1ce~sj sti11ex.~ited and breath
le.ss, hasti1y bowed' to ,the enthusiastic applause of the 1!,U-. 

dience assembled in the hall belonging to the. Viennese 
Institute for Popular Ed~cation. and .roshed to the ~ dressing 
room to listen to .. the wireless-set. 

The .. day ~- the 5th of March, 1933, In neighbouring 
Germany, a generaI election . took place that day ' and ·. 
everyone was eager to hear if the -German people gave the . 

· mandate toHitler's Nazi party .to take . ov~r the. govern: 
· ment.The . . eleGtions were held soon _,afterthe Reichstag 

cision ," she explained 'in the "Dance Magazine" article 
about her (by Judith Brin Ingber,M~Lrch 1976). 

But even more than her personal life, her immigration to 
Eretz Israel affected and determined the developmentof 
moder.n darice in this country. She left Europe at the very 
summit of ·her career, after a . series of internationaIsuc
cesses, with offers of work arriviri!~ from all parts ofthe 
continent. Butshe decided otherwise. 

. 1 never used to say to 'myse1f 1 have to do this or that " 
·. My education was never connected with imperatives and 
-momentous decisions. 1 aIways used to let things .. be de 

,. s() . to say. 1 felt that just as with a ~ cided by themselve 
leap on stage , the travelling in space is more important 
than the height of the jump itself. When the direction is 

-right, the leg wil1 rise sufficientlyby itself, 1 simply em 
-barked on a voyage in a new direction . . But sti11, my de 
-cision to come to Eretz Israel was a conscious one . 1 be 

lieve that destiny and nature are much more powerful than 
... iberations," muses Gertrud many years later נaIl human de 

From her trip to the Middle East, Gertrud · returned to 
Vienna, where .several projects were awaiting her. The most 
famous of stage directors, Max Reinhardt, aske.d her to 
participate as choreographer in staging aPassion Play inthe' 
arena of the Zirkus Reni. IronicaIly, Jewish artists, with 
the helpof hundreds of actors , dancers and extras, recreat
ed the life story of another Jew (the one who lived in 
Nazareth) . 

The opportunity to move masses of people on vast rO.strums 
-excited Gertrud, who throughout her w.ork was aIways ful 
. fI1ling the duaI role of director and choreographer; which ' 
.. are,in .any case , two facets of the same creative activity 

tured movement as part וT.he . director creates spatially strUc 
of a whole artistic creation, whi1e the choreographer, aIso 
concerned with staging does hiswork. from within, the 
impetus being the kinesthetic impulse. In. both cases the 
finaI product is theatre, but arrivedat from different 

. points of departure 

Aplay .which afforded such opljortunity for Gertrud 's 
choreographic staging gift was Kal'l Kraus'._(no kin) "The 
Last Days of Mankirid." This marnmoth playabout W.W. 
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While the dance was ~ti11 on, 1 remembered to my great 
constemation, that most of the gir1s had rather e1egant 
shoes on their feet, of vintage Berlin fashion of 1ast year. 
This gift we had received from a friend, Margot Klausner, 
whose fami1y owned a famous shoe-store-chain in Germany. 
But Gertrud apparent1y did not notice this peculiar foot
wear." 

In the evening peop1e from sett1ements near and far came 
to Beit-Alpha to watch Getrud's concert. After the show, 
everybody joined in a spirited Hora in the dining-hal1 hut." 

Gertrud's side of the story is as fol1ows: "1 noticed that the 
'Sheik', who .rode so gal1ant1y on his horse in the afternoon, 
now had britches and riding boots on, and was dancing a 
Krakowiak with one of the gir1s. Such cordia1 re1ations 
seemed a bit odd. And over there one of the 'Bedouin' gir1s 
was dancing hand in hand with a Jewish sett1er ... Strange." 
But Getrud did not give away the hoax and kept a straight 
face. 

The impact of Getrud's meeting with the country and the 
peop1e was to reverbate in her 1ife and in her art for a very 
10ng time to come. 

"The sun, the emotional irnpact of the 1andscape, the very 
specia1 1ight of the country were stunning," says Gertrud. 
"Right from the first moment on 1 fe1t a deep re1ationship 
with the peop1e, the 1and, the wh01e p1ace. 1 knew my 
dances wou1d never be the same after this encounter." 

While she stayed in Jerusalem, she went to the market 
in the 01d City and bought b01ts of oriental material, 
be1ts, jewe1ry and Arab dresses to take back to Vienna. 
These 1ater served her in her new dances, even though in 
her very first concerts many years before her visit to 
Palestine, oriental themes crop up, especial1y in her 
biblical dances. Now her encounter with the eastern 
reality, its odours, c010urs and sounds gave a new im
petus to her choreography. 

"Triumphant voyage for Viennese dancer in the H01y Land" 
writes "Der Wiener Tag" in June 1931 . "F0110wing her 
tour in Pa1estine a series of concerts in Egypt wil1 take p1ace. 
Perhaps there the soi1 is not as ready to receive the art of 
modern dance as it is on the banks of the river Jordan". 

A Hebrew dai1y critic writes: "Gertrud Kraus is one of the 
rev01utionaries of contemporary dance. Each litt1e toe, 
every facia1 expression, show the sou1 of a true artist. 
Kraus reminds one of the Russian dancers, but she is a1-
ways herse1f, always original. Her composition is con
sistent1y new, different, de1ightfu1 in its simplicity, fu11 of 
light humor and c1assical beauty. Her rhythm-- the quintes
sence of the fee1ings and rea1ity of a daughter of the Jewish 
nation which combines in her movement and n1usic to 
make a harmonious wh01e. In her "Ghetto Song" suite we 
fee1 the spirit of East European Jewish music and dance. 
In the "Vodka"- dance she is a typica1 Russian." 

Gertrud performed most of her repertoire, inc1uding her 
"Strange Guest," "Guing01" DeFal1a's "Fire Dance", her 
Jewish dances and exotic dances of Java and South America. 

It seems that those few weeks in Eretz Israe1 determined 
the course Gertrud's wh01e art and life took, a1though she · 
had not yet made the momentous decision to immigrate 
and sett1e in Eretz Israe1. After her first tour, more f01-
10wed, undaunted by the difficu1t materia1 circumstances 
she met. Besides, the audience in Eretz Israe1 of the ear1y 
'30's was accustomed to theater and music,but quite un
prepared for dance. Unti1 Gertrud there had been on1y 
sporadic bal1et 'numbers' in Maestro G01inkin's "Opera" . 
and the performances of Rina Nikova's "Biblica1 Bal1et," 
a group of Yemenite gir1s the Russian bal1et dancer coach
ed and directed in her own dances. Agadati's s010 recita1s 
had not been seen for some years. 

Gertrud final1y came to sett1e in the country in 1935. 
She periodical1y went abroad to perform in Europe unti1 
the beginning ofWor1d War 11 . 

The coming to power of the Nazis in Germany cast a 
shadow which made .al1 Jewish artists in Centra1 Europe 
consider their future. Some of Gertrud's c011eagues went to 
England or America, others, like her teacher G. Boden
heimer, final1y sett1ed in Australia. But Gertrud came to 
Eretz Israe1. 

"1 had severa1 choices," she says. "Perhaps if I would have 
gone to the U.S. my artistic deve10pment wou1d be quite 
different. But not even for a moment did I regret my de-
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G.K. 

ROSES AT THE QUAY 

The last days of Apri1, 1931 were rather hot. Mr. 
Guriatchikov (later Gillon), the impresario, in tie and suit, 
sweated profusely whi1e he waited. at the quay of J affa 
harbor, a bunch of roses in hand" to welcome the great 
Viennese dancer, Gertrud Kraus. He had never met the 
famous artist who performed all over Europe and had just 
received much critical acclaim for her suite "Songs of the 
Ghetto" which her troupe presented at the International 
Dance Congress in Munich. He h31d read what the critics 

- said about her, and trusted the opinions of friends who had 
seen her dance and signed a contract with her sight unseen 
to come to Eretz Israel. 

Everything about the solo recital series was decided by cor
respondence. She was scheduled to appear in Tel-Aviv, 
Haifa, Jerusalem and at the kibbutzim in Emek Yezrael 
(Valley of Edsraelon). Then as no\v, the kibbutz--audience 
was "important" and constituted a good market for the arts, 
well beyond its miniscule size. 

As a gentlemen of the old school, he presented himself, 
bouquet in hand, to receive his artist at the Jaffa quay. But 
none of the ladies emerging from the customs-shed seemed 
to fit his mental picture of the famous dancer. 

Gertrud looked around for her impresario, decided that the 
man in the white suit was the one she was looking for, gave 
a tug to her etemal black beret, adjusted the kerchief 
around her neck and approached him. "Excuse me, per
haps you are ... " "Sorry, 1 am busy, 1 am waiting for the 
great Viennese dancer Gertrud Kr~lus !", answered the im
presario. 

"1 am Getrud Karus," said Gertrud . 

Mr. Guriatchikov stopped in his tr:icks, looked down at the 
tiny figure and said nothing. 
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"1 saw his disappointment. 1 did not look 1ike the star he 
was expecting. Probably he saw his investment going down 
the drain ... " says Gertrud, reminiscing about her debut in 
the country where she was to spend most of her life. 

The impresario needn't have worried. Gertrud's concerts 
in Eretz Israel became a huge success. "Sixteen times the 
Viennese dancer appeared before full houses from Dan to 
Beer Sheva" wrote J.M. Ben-Gavriel, the correspondent of 
the Berlin monthly, "Der Tanz," somewhat stretching the 
geographical phrase, which in Hebrew means "all over the 
country." "She danced in Jerusalem, again and again at the 

. Bet-Ha'am Hall in Tel-Aviv before an audience of more than 
5,000 people, in Haifa, and in the legendary communes of 
the Emek, and even at a Bedouin tent-camp straight out of 
a Karl May story." 

Gertrud's encounter with the Bedouins took place at Kib
butz Beit-Alpha. Lea Bergstein, who had danced with Gert
rud Kraus and Vera Skoronel in Europe and later became 
a folk dance creator in Israel, tells the story: "Gertrud 
came to give a performance for the kibbutzniks at Beit
Alpha. We told her about our Bedouin neighbours, their 
festivities, marriage ceremonies and their dances, which we 
used to watch. Gertrud was eager to see genuine oriental 
dancing. But since the bloody riots of 1929 our relations 
with the Bedouin tribes were less than cordial, and just at 
the time of Gertrud's visit there was some tension. So a 
visit was out of the question. But Gertrud insisted. Many 
of the kibbutzniks were quite familiar with Arab dancing 
and song. 1 myself was frequently asked by the sheik to do 
the Sword-Dance for him. So we decided to stage a 
"fantazia," a Bedouin festival for our honored guest. She 
was told that we had invited a Bedouin tribe to perform at 
our kibbutz . We got together all the Arab gear we pos
sessed, put on all the fmery, and did a spirited Debka and a 
Sword-Dance for her. 



some of the same elements of the singing are sometimes 
present. These middle-aged women are greatly inf1uenced 
by the men's dance;. from the time that they arrived in 
·Israel, they started dancing together with the men. This 
would have been inconceivable in any traditional context. 
From the 1950's on the Y0unger women preferred the more 
enthusiastic, spirited dances of the men over the slow, 
modest dances of their mothers. Many of these women, 
who have grown up in Israel, say that they don't care if 
the old style dies out, be.cause they prefer dancing with the 
men . 

The traditional dance of the women has remained largely 
unknown and has received far less attention than the men's, 
and it should be apparent that there is a wealth of material 
waiting to be investigated .* It is a well-developed tradition 
in its .own right, certainly not an "echo" of anything, and 
yet it is only now, after 25 years, that it is beginning to be 
explored. • 

to the bride's hands), one of the women takes the henna 
and dances with it as the bridal entourage reaches the room. 
All the women form a large circle around her, and continue 

. to dance in this formation. 

The circle formation appears again when the women arrive 
at the groom's house in their proce~sion with the bride after 
the marriage ceremony has t<iken place. 

It must be understood that many ofthese dances are only 
rarely danced today . They are only done by the elder wo

. men, those bom andraised in Yemen . At a typical Hinne 

they will dance for only 15 minutes. After that, the middle-
. .. . 

aged men and women dance together, along with the young 
people . Occasionally, at a Saturday night wedding party 

. when the old women are in a separate room the women will 
continue to dance for an hour or more. 

This re.petQire has notpassed on to the middle generation . 
ral, .their dance is faster and larger, thbug!l ~ n בtg .יP.. womeri .............................................••...••••••••.•..••••••••••••.•.........•••• 

Society and the publications of Idelson, Gerson·Kiwi, Spector, etc, 

which deal with the Yemenite women's dance, 
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is singing. In this dance, either the right or the left foot 
can lead; this does not change the size, shape or direction 

of the movement. 

Sir'a is followed by two dances, Yemaniya and Shenya, 
both of which are the type that do not change. Additional

ly, these dances require a stricter adherence to specific steps 
and directions. To test this 1 purposely demonstrated a 
step for the women without crossing my right foot in front 

of the left; they corrected me - unless the right foot crossed 
in front of the left, it would not be the same step . 

Since the dances take their names from the songs, it is clear 
ere exists some sequence in the songs that are sung ג!that t 

in the course of a celebration. Following the three songs 
and dances already mentioned, there are others that are 
done at the desire of the singers or dancers. These include 
such songs as Dal'al, Beduwiya, (so called because the 
song's opening words describe a girl longing to go off 
with a bedouin) Lali Lali, and Wazayno. These dances are 
delicate, with restrained movements and a quiet upper 

body. An exception is Abshaliya, a song and dance which 
comes from a large town closer to San'a. The song is about 

. a girl named Abshaliya who sang and danced beautiful1y 
The dance reaches its climax when one woman dances with 

-twisting movements in the upper body. Two women sup 

, port her by her arms, and fmally she squats to the floor 

. sti11 twisting her body from side to side 

To the extent that it was possible, 1 began to explore the 
dance of the Arab women of Yemen. Only field-research 
in Yemen can establish complete documentation; neverthe
less, the elder women of the Moshav can sti11 recall and 
reconstruct the songs and dances of their Arab neighbours. 
It seems that the Arab women also danced in an antiphonal 
structure, and that some of their dances are the same as 
those ofthe Jewish Yemenite women. 

There are a few occasions in which the women of the 
Moshav do not dance in lines. One is during the Zafe, the 
wedding procession. As they accompany the bride from 

her house to the location ofthe celebration, certain women 
angement חwho are holding candles or the special flower a 

-called Mazhare may dance to honor the bride. On the even . 

ing of the Hinne ceremony (in which henna dye is applied 

this is not unusual. For as long as the singer continues this 
way, the dancer wi11 continue with the same movement 

phrases. 

-The women dancers are themselve:s the singers, and as men 
-tioned earlier, they constantly improvise on the words. Cer 
-tain women are considered to be glDOd dancers precisely be 
. t everyone wi11 enjoy 1גi cause they know to sing words tl 

Conversely, a woman who carmot sing while she dances is 
not considered a competent dancer. These factors illustrate 
the different criteria by which melll's and women's dancing 

-must be judged: the men's melodlies, rhythms, and move 
ments constant1y change, whi1e t11e song text is flXed and 
permanent; the women have flXed. melodies, rhythms, and 
movements, whi1e it is their song: texts which constantly 

. change and provide the variation in the dance 

; The women's songs and dances are antiphonally structured 
Lterplay between the two זכthere is always some element of i 

sets of singers or dancers. The ellder women rarely dance 

) in a line; they stand so ~ with more than one or two other 
close that their shou1ders touch, and they maintain a 

-r second line. While exe נposition directly opposite a simi1a 
-cuting the' individua1 step, they slowly, almost irnpercep 

-otate the lines in either ;a clockwise or counter :ו, tibly 
ln which step they are סclockwise direction, depending 

. doing 

: The women's dances can be di1fided into two groups 

one in which the step does not c;hange whi1e the dancer 
is singing, and the other in whi(;h it does. In the latter 

case, the dancer dances in place 1whi1e she is singing, and 
when the other group of singers 1:akes over, she continues 
the sarne step, moving forward and backward. In the 

, last word of their verse ~ song, the singers often elongate thl 
, d group of singers ,join in on that syllable iזand the seco 

then continue their own verse. This overlap is also present 
in the dance, so that the singing group makes its transition 

Lme time the non-singing ~ into the 'moving section at the s 

. oup resumes its dancing in place זg

The wOn1en tend to follow a specific order of dances; this 
is corroborated by observation, tll0Ugh the women them
selves cannot. offer any explanation for it. ' They start with 
Sir'a, a dance of the type that chailges depending on who 
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by Shalom Staub 

One begins to see the" cultural differences between the men 
and women in examining the musical accompaniment to 
their dances. Men's dance songs are ,a form of re1igious po
etry, collected in the book called the Diwan. Recurring 
themes of this poetry are the love between God and Israel, 
and the longing for. Zion. These clearly reflect the men's 
preoccupation with the study of Torah and other religious 
pursuits. The women, on the other .hand, sing songs in the . 
vemacular Yemenite-Arabic . (as opposed to the Holy Lan
'guage - Hebrew, which is what the men use). The women 
were . i11iterate, and their. songs were never written down. 
They sing about everyday events, about love and jea1ousy, 
and in praise of bride or mother. A good woman singer can 
improvise these rhymed verses while she is actually singing. 

-A clear example of this qua1ity oecurred at a village wed 
ding in July, 1976 at the time of the Israe1i Army's 

-Entebbe Raid" operation. Among the soldiers who parti " 
rnoon of his ~ On the aft ~ cipated was one from this village 

return, when he passed by the wedding party, the woman 
r song praising the ~1ן, who was singing interpolated into 

. r's safe return ~ bride one versethanking God for the soldi , 

., T.he ma1e dancer does not need to sing at all; there are two . 
other men whose sole task is to provide the. rhythm and the 
words: The words may never be varied, but a good singer 
wi11 switch melodies and rhythms a number oftimes.during · 
the same song. At the same time, the dancer improvises his 
dance within the 1irnits of the. accepted movement voca
bulary. In contrast, .the woman who plays the drums does 
not vary .her melody or'rhythm for the duration o'f the en-

JUST AN ECHO? 

-An aspect of Yemenite culture which has received little at 
-tention over the years is the traditional dance of the wo 

Israel, the trend has been to utilize various מI)* . men 
. ces aזi ethnic traditions in the creation of new Israeli folk d 

Thesefolk forms were also brought to the pub1ic eye 
-through staged performances. This kind of relationship bet 

ween the traditiona1 folk culture and modern Israe1i culture 
imp1ies that compatible elements from the folk cultures are 
lifted out of their contexts and placed into there. new ones 
of choreographed folk dances and staged festiva1s; upon 

. close inspection this is indeed the case 

In general,it can be said that Yemenites have contributed 
much in this regard, and for this reason they are wel1-
known, but I must point out that the traditional dance of 
the elders, and of the elder women in particular, have not 
been popularized, and consequently are1ittle known. The 
elders themselves have not entered the mainstream of 
Israe1i 1ife, and 1ikewise, their dances are not compatible 
with the necessary requisites for popularizations. The 

, women's dances, for instance, are slow, modest, delic,ate 
repetetive, and rarely move out of an imaginary 2 square 

. meter floor space 

-Years ago; the women's dances were disrnissed as an un 
s tiue that the ~ developped echo of the men 's dance. It 

men's movements are larger, but size is not the only factor 
" to consid.er. The women's dance must not be exarnined ac 

c.ording to the criteria of the men 's dance, simply because 
-'the women' have their own criteria for evaluation. Con 

en virtua11y lived ןiזsidering that the men and women in Ye 
in two. separate cultures, the fact that there is some overlap 
in' the movement repetoire must inspire intriguing specula- . _ tire song. I have witnessed a woman drummercontinuing 
tion as to the origins of these forms. the same melody -and rhythm for as long as half an hour; 
•••••••••••••••• •• ~···· •• ~ ••• ~ •• ~~ •••••• ~.I ••• '.~ ••••••••••••••••••••••••• ~.~ ••••••• ~ •• ~. 

Midrach Oz .come from a small concentration of villages south and 

south-east of San'a, Yemen's capital. Regional differences are 

plentiful, as well as differences between the cities and the surround

ing villages. My remarks in this article are limited to these villages 

around San'a. (See "ISRAEL DANCE '75"). 
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*) This article is based on anthropological fieldwork carried out 

between June, 1975 and July, 1976. It is focused on the .Israe.li 

Yemenite farming community of Moshav Midrach Oz. My work 

followed a dual approach : field res~arch inclucting on-location 

residence and extensive interviewing, and formal tools of analysis

films, dance notation, and sound recordings. These Yemenites of 



THE ISRAELETHNIC PROJECT 

The Ethnic Dance Project is located in Tel-Aviv, in. the 
building of the Cultural Center of the Histadrut (Trade 
Unions Association). There the materials pert.aining to 
ethnic fo1k dance in Israel are collected and · catalogued. 

Says Gurit Kadman, the coordinator of the project : . 

"Our aim is the preservation of thetreasures of the dances 
of the ethnic groups living in Israel. · But not oiJ.ly as histo
rical material. We endeavour to keep them alive by en
couraging theyoung generation to dance these ancient 
traditiona1 dances at festivities , such as we·ddings, etc." 

"Nearly all the nations of the world devote funds to the· 
preservation of ethnic folk dance traditiori in mliseums, 
archives, and by performing companies , which become, 
so to say, livmg museums. Our work began by the explo
ration and documentation of the Kurdish tradition , and 
now includes the Yemenite, Moroccan and other ethnic 
groups as well as the minorities living iiJ. Israel, the Arabs , 
Druse and Circassians." 

The Minist.rY of Education & Culture ; the Folk Dance 
Section of the Histadrut and the Folklore Dept. of the 

. Hebrew University in Jerusalem participate in the project: 

• 

ACADEMIC ACCREDIT ATION 
FOR DANCE DEPARTMENT 

~ecently the Dance Department of the Rubin Academy in 
Jeru~lem was granted the right to bestow the degree nf 

B.A ... in dance . Thus the department becomes the first 
Israeliacademic institution in the dance-field to receive 
such accredidation. · No dought this isa most important 
development in Israeli dance education ·due · to the de- . 
dicated work of the department's teachers and its head , 
Hassia.Levy -Agron. • 

Whenever 1 travel to teach all over America, 1 am. always 
. amazed by the fantastic interest ir1 Israeli fo1k dance 
-erve severa1 pur ~ Workshops are now very common and 

poses-- to acquaint the community with an Israeli foIk · 
-dance specialist, .. to teach new dances, and to inject ex 
-citement and new interest into a cornmunity of fo1k dan 

cers. Usually 3 or 4 sessions are taught on a weekend with 
-Jewish centers, phy ~ arl ~ O participants. Sponsor 100 2ס to 

sica1 education departments of colleges or dance clubs and 
. Hillel organizations · 

Fina11y, 1 would like to mention an American Israeli foIk · 
dance phenomenon: the emergence of the professional 
Israeli fo1k .dance choregrapher. About four Israelis .1iving 
in America fit this description. Danni Dassa and Shlomo 
Bachar have been on the west coast for many yeais and 

. Moshiko (Halevi) and Moshe Eskayo work in New York 
These choreographers create "Israeli" fo1k. dances in 
America, teach them at their workshops and sell records of 
the music. Every year newly created. dances, along with 
their records, swamp the market . Unf'ortunately , the whole 

-process has become a business and an unhealthy, compe 
titive spirit developed, defeating the philosophy of foIk . 
dancing. It is to be hoped that in the future the teachers 

e able to. find common ground rathe!than just trying 1כwj!l _ 
. to further their own commercial advar1tages 

1968 As one who has visited Israel many times and since 
spends part of every year in Israel, 1 was able to observe the 

. Israeli foIk dance situation very closely in bbth countries 
Wherever and whenever 1 asked students why they joined 
in Israe.li fo1kdance activities,.the a1mcist unanimous answer 
was : to have .ties with Israel, to create ·a link with Jewish 
heritage and tradition. Therefore, one. may .come . to the 

Ik darice is based כiconclusion that the popularity ofls.raeli f 
on the fact that American Jewish youth identifies with 
ISlael through foIk dance . Considering that this is true; a 

ay should be found in both countries to re-establish the ,:' 
unity and the spirit of cooperation among teachers, the way 

• . . it was in the earlydays of Israeli foIk (iance 
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In 1951 I started a weekly Israe1i folk dance session at the 
92nd Street "Y" in New York City. It was the first time 
such sessions were attempted in an organized way. Of 
course in the beginning they were poorly attended, but' 
eventually more and more came and sometimes there was 
not even enough room for al1 the dancers. Classes were 
later added for beginners, intermediate and advanced 
dancers and a teenage workshop performing group was an
nounced from which melnbers could enter the newly 
formed Hebraica Dancers. This group of 6 couples plus a 
narrator presented Israe1i folk dances for children at Jewish 
ho1idays. It was not only an entertaining program but an 
educational one as wel1. 

The chi1dren leamed about Israel and the habits and 
costumes of the Jews. Those 1ittle audience members 
learned Hebrew songs and dance movements right in their 
seats at performances. To conduct all these activities-- of 
performance and folk dance classes -- the Jewish Dance Di
vision was formed at the "Y" and is stil1 very active under 
my chairmanship. In 1951 I was asked by the Zionist 
Youth Federation of America to organize an Israe1i folk 
dance festival in New York City which has become an an
nual event. We just celebrated the 25th annual festival 
with 3 performances at the Philharmonic Hall. 

Dvora Lapson, another folk dance pioneer in America, 
brought Israe1i folk dance to Hebrew Day Schools. Today 
she still organizes an annual children's Israe1i folk dance 
festival, supervises teachers and pub1ishes dance writings. 
Her activities are sponsored by the Jewish Education Com
mittee of America in New York. Visiting Israe1i dance 
leaders have come to many cities to teach the newest 
dances throughout the years spreading enthusiasm as wel1 
as knowledge. 

In 1968 the Zionist Youth Foundation estab1ished a 
department of Israe1i folk dance under my direction. Its 
purpose is very similar to the Histadrut folk dance depart
ment in Israel. Leadership training sessions are offered; 
a summer program for Israe1i folk dance enthusiasts in 
Israel is an annual project. "Hora", a pub1ication ap
pearing 3 times a year, reports on Israe1i folk dance acti
vities. Through this department a book and record service 
is also available. 

In general, folk dance became very popular in America 
after World War 11. In one way it gave the many soldiers 
returning from service abroad a cultural contact with the 
countries where they had been stationed. Perhaps the po
pularity of folk dance was also due to the "melting pot" 
nature of the United States with its many ethnic groups; 
Ties to the countries of origin could be maintained 
through folk dance. 

International folk dance clubs and organizations were 
formed all over the country. Educators, too, realized the 
tremendous educational, physical.social, recreational and 
even therapeutic values of folk dance. Universities offered 
intemational folk dance classes as part of physical educa
tion program. Israe1i folk dances were included in the re
pertory of international folk dance and so a large audience 
of non-Jews was reached. In this way Israe1i folk dance 
became tremendously popular--today its popularity is ex
ceeded only by Yugoslavian and Greek folk dances. 

In most of the big cities one can participate in Israe1i folk 
dance practical1y every evening. Hillel organizations on 
campuses offer Israe1i folk dance and many even have per
forming groups., In most Jewish and Zionist summer camps 
Israe1i folk dance constitutes a very important part ofthe 
programming. A concluding dance festival "Rikudia" often 
ends the season with every youngster participating. At 
many col1eges there are courses of Israe1i folk dance on an 
accredited level. Israe1i folk dance festivals are annual 
events in many cities (Washington,D.C., Boston, Philadel
phia, Miami, Oklahoma City). Also,on the west coast in 
San Francisco and Los Angeles there are the very charming 
"International Folk Dance Cafes." These are places where 
friends may meet, eat and dance . Each evening usually 
features a different national dance with Israe1i dancing at 
least once a week. 

Because there is such an interest all over the country, al
most every Israe1i folk dance is recorded on 12 inch re
cords accompanied by an instruction booklet. Elektra was 
the first company to cut records, Tikva the most popular. 
By now, hundreds of dances have been recorded and new 
ones are constantly being added. 
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and Kurds in Israel as well as the Druze. It is hoped that 
the organization (sponsored by the Histadrut and the 
Ministry of Education in connection with the Fo1klore 
Dept. of the Hebrew University in Jerusalem) will inject 
the necessary qua1ity and direction into the development 
of Israe1i fo1k dance which it so badly needs. 

AMERICA 

When I arrived in the United States in 1941 I found much 
Jewish dance activity amidst modern dance. Modern 
dancers wou1d interpret Jewish themes and present these 
dances at concerts at Jewish comrnunity centers, at "Y's" , 
at fund raising affairs mostly for Jewish audiences. After 
the estab1ishment of Israel in 1948 the interest in these 
dance perforrnances disappeared and were replaced by 
dance groups coming from Israel. 

There was Jewish fo1k dancing going on as well. Most of 
the dances, to Chassidic melodies, were choreographed in 
America. The European dances which were so popular in 
Palestine at the time I found were also danced by zionist 
youth movements in America. In these organizations, fo1k 
dance garnes were created to the tunes of Hebrew songs and 
very enthusiastically perforrned at every occasion. 

Fo1k dance records did not exist, a good accordionist was 
rarely avai1able, so the accompaniment was singing while 
dancing. The "American Jewish" dances, as they were re
ferred to, incorporated the zest and "swing" of American 
square dancing. Among the dances which had their origin 
in America were the "Double Hora," "Dundai," and "Ari 
Ara". 

In 1946, for the first time, I saw a dance which carne frorn 
Pa1estine, the very popular "Mayim-Mayim" It was intro
duced by a cu1tura1 emissary (Sha1iach) on a Hashorner 
Hatzair training farrn. It was exciting to see a dance which 
had its origin in the new country! Over the years, more 
and more dances were introduced in America, all new cre
ations coming from Israel. These dances replaced the 
"American Jewish" dances which are totally forgotten to
day. 

Karrnon created popu1ar fo1k dances, too, but mainly con
centrated on the performing and staging of fo1k dances with 
his own group. At many internationa1 fo1k dance festiva1s 
his groups represented Israel. Later, with his "Music Hall of 
Israel," he traveled all over the world. 

Over the years additiona1 festiva1s were held at Kibbutz 
Da1ia. The biggest and fina1 f'estiva1 was in 1968. 
Sponsored by the Histadrut and the Ministry of Education, 
3000 dancers perforrned for son!le 60,000 spectators. 

md creators developed ~ The younger fo1k dance teachers 
-Israe1i dance activities in many cities rather than in Kib 

butzim. In Tel-Aviv, Yoav Ashri,el and his wife Mira 

, practically teach every night of the week. In Haifa 
-Yonathan Gabai and Yaacov Levi teach and lead perform 

ing groups. , In Jerusa1em the most active dance leader is 
-Ayalah Goren. Fo1k dancing a1so takes place in some kib 
. butzim, in the army, in the pub1ic schools and universities 
. In fact, Israeli fo1k dance.is estab1ished all over the country 

-eing created and intro כןAll the time new Israe1i dances are 
duced to the pub1ic. These new danc;es are "hits" for a year 

-or two and later discarded to make room for yet newer cre 
ations. A completely new element was introduced - the 
discotheque dances. The choreographers use popular hit 

;, discotheque steps and ~ songs and fit to themjazz movement 
-fo1k dance motifs as well. The accepted fo1k dance forma 

tions of circles, 1ines, couples and squares were often 
, changed, so that the participants all jface the same direction 
-performing the steps separately but in unison. The disco 
-of its pseudo Ameri ~ theque f1avor is very popular becau: 

. can-dance accent 

Today, an evening of fo1k dancing in Israel usually includes 
a lot of discotheque dancing, with .1 few internationa1 dan
ces thrown in for good measure. Some teachers create 
"fo1k" dances just to satisfy the demands of their students, 
to each continua11y something new. This ref1ects the low 
qua1ity of dances presen ted today. 

To preserve the authentic dance material still found in the 
lization was forrned by נadifferent ethnic groups a new org 

Gurit Kadman in 1974. The Israel Ethnic Dance Project has 
begun collecting exciting anthropolog1ca1 field experiences 
in their research on the dances of the Jewish Yemenites 
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THE STORY OF ISRAELI FOLK DANCE IN ISRAEL 
AND AMERICA by Fred Berk 

spired by the Bible, the new life in Israel and also from folk 
motifs and dance steps of the different ethnic groups in the 
country. These included Arabs, Druz, Yemenite Jews, 
Chassidim and others. 

Amongst tl1e first creators of Israeli folk dance was Rivka 
Sturman. Her first dances succeeded in capturing the real 
f1avor of the new country and the spirit of the people. 
Some of her dances are known all over the world and seen 
wherever folk dancing titkes place. To name a few: "Hine 
Ma Tov," "Harmonica," "Zemer Atik," "Kuma Echa" and 
manY more. Other creators of Israeli folk dances dUring 
this time were Yardena Cohen, Leah Bergstein, and Sara 
Levi-Tanai. (For detai1s the reader Can tum to "Dance 
Perspectives" Quarterly No. 59, "Shorashim" by Judith 
Brin Ingber). 

In 1945 another impetus was given to the development of 
Israeli folk dance, the forming of a folk dance department 
sponsored by the Cultura1 Department of the Histadrut 
(Labor Union).ln 1952 ,Tirza Hodes became the director 
of this organization which has many functions including 
training folk dance leaders and teachers, organizing per
formance groups, stimulating the creation of new dances 
and publishing folk dance materia1. 

In 1947 at the second Dalia Festival only newly created 
Israeli folk dances were performed. This was an enormours 
accompl~shment achieved in three short years. 

More folk dance choreographers emerged, among them 
Shalom Hermon and Jonathan Karmon. Hermon did not 
intend to create folk dances, but mainly choreography for 
pageants. Some of these dances were so wel1liked by the 
dancers and the audiences that they were danced again and 
again, becoming true folk dances . He also started the first 
Independence Day folk dance parade in Haifa which be
came a very popular annual event. Hermon is stil1 an active 
member ofthe Histadrut folk dance committee. 

11 

"Israeli folk dance is more popular in America than in 
Israel." Whenever 1 make this statement at folk dance 
workshops in various cities of the United States, dancers 
cannot believe it. So, in order to explain this strange 
J?henomenon, I wi11 have to go back to the beginnings of 
Israeli folk dance in America- and Israel. 

ISRAEL 
At the turn of the century ''Cha1utzim'' (pioneers) came to 
Palestine and brought with them.the songs and dances from 
their respective countries, mainly European. One dance, 
from Rumania-the Hora--became transposed into the na
tional dance of Israel. 

1944, a group of teachers decided to organize a meeting מI

at Kibbutz Dalia both to show and leam folk dances. It 
3000 resulte? in 300 dancers performing to an audience of 

spectators. This became known as the first folk dance 
festival at Kibbutz Dalia. Although the dances presented 
were mostly European (such as the Polish krakoviak, and 

. Russian cherkassia) the gathering was most impressive 
The organizationa1 committee decided to continue their 
work and to stimulate the creation of new folk dances 

. specifical).y Jewish and connected to Israel 

One of the most dynamic organizers of the group was 
Gurit Kadman. Because with her foresight and drive she 
continual1y shaped, inspired and developed new ideas and 
new Israeli folk dance projects she is considered today "the 
mother of Israeli folk dance." Kadman spearheaded the 
creation of new dances in our own lifetime with conscious 
effort which was contrary to the time honored way other 
cultures slowly evolved their arts and dances over the 
centuries. 

Jewi.sh dance as we know it from descriptions in the Bible 
was lost as the Jews wandered the face of the earth during 

the last 2000 years. The newly created dances were in-



of his paintings and later his silk prints depict dancers. He 
died last summer, still tall and slender, an aristocratic 
figure with elegant cane in hand. So rich in talents,.so in
spiring to his people, he was one of those protean figures 
who create art in whatever their hand touches. Indeed, 
Agadati, "the legendary," became a legend. • 

תרפ"אא:דאר ' 5'החיםש.'בוים

תאדביבעדן,בתיאפרוןיערך

זררםיםוםרקשעח:הקונצרם-ת

פות: Mבהשכאםטת,חסדררכםיי

אסנותםיי)(ריי'דiםאכדתידרכ

(פסנתר)פיריפסוזפרופסור

לש:יצירותיהםנככםות iכתכ

סדכוrtכ'יסרר·סוקם,דביוסי,

דועו,דועוסולטבדר , iPר'ורבוןכב

-ודחריםת,בחועדום-פריוכם

תבוחיכ,ככסכרס:כרםיסים

יכם'סבריע ,י'"וז,-.רש'י  II ~ ~ ,-א

טחולש-ם.שלבבוככחות Xת

.םרש'קיתס-'"!,...המם-.תורחא:רפסו

ated a Yemenite dance for his repertoire. He used to watch 
the Yemenite Jews working in the citrus orchards of the 

-old Jewish settlements in Eretz Israel. From them he learn 

-ed the traditional Yemenite dances. ( In fact, Sara Levi 
, Tanai, whose company gained pronunence in the 1950's 

y of Yemenite immigrants to חri1 was bom into such a fa 
). 1 Eretz Israel before World War 

"Yemenite Ecstasy," Agadati's dance, portrays Yehyeh, a 
young Yemenite who entertains his felllow workers. One sees 
"Yehyeh dances, his palms covering his face, a symbol of 
mystery and other-worldliness," says Rabinowitch. An
other writer describes Agadati, "full ()f temperament, with 
primitive movement touching and nlot touching reality." 

Other Oriental dances created by Agadati were "Persian 
Motive" and "The Spouse's Love." 

Agadati observed with a painter's eye not only his fellow 
. Chalutzim" (Jewish pioneer) but also his Arab neighbors " 
-Jaffa" was his Arab dance-portrait. A German press re " 

port of 1927 describes this dance: "Agadati escapes the 
narrow borders of ethnic dance and creates a delicate, very 
personal drawing. His Arab dandy, effiminate, flower in 
hand, in love with himself, a true Narcissus, dances leisurely 

· lazily, a dreamer. He is at all times r·eady for the enchant 
nt of beauty, but is still hovering on the borderline of ~ m 

. self on the sidewalk ןךcivilized behavour, ready to relieve hil 
.) 21,1927 r ~ from "Juedische Rundschau," Octobl ( 

Although he danced what seemed to be exotic Oriental 
characters to Westem audiences, Agadati was very much 
part and parcel of modem art. He (~xperimented with all 
the ideas prevalent in the modem dance movement of the 
times. One of his dances, "Woe," was danced without 
musical accompaniment, in the fashion of Mid·European 
"Plastic" dance. 

Agadati's dance recitals became a yearly occurrence. Apart 
from solos, he began to create balle ts, such as "Abraham 
and the Three Angels," (to music by ~Iilner.). 

As suddenly as he turned from painting to dance when in 
his teens, he returned to the canvas and brush when in his 
early thirties. Until his eighties he was loyal to art. Many 
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and .how easily his wrath is roused. Immediately he is 
sorry for h is emotional outburst .. . " 

The 1ast character in ''Me1ave Ma1cha" is Rabbi Shachna. 
This is a rea1istic portrait of a Hassid in his rabbi 's court . 

Rabinowitch remarks about Agadati's dance, "Ho1y Joy," 
that "A Jew had -'one too much.' His mood is euphoric, 
apparently an occasion for exuberance. But no! The 
Apollonic aspect always has supremacy over the Diony
sian. Reason still holds its own measure, structuring the 
dance. The whole dance is posed as a question, full of ex
huberance and restraint at one and the same moment." 

Describing the dance in terms of diametrically opposed 
symbo1s-- the Apo110nic and the Dionysian--is typical, by 
the way , of dance criticism of the times. These distinctions 
can be found in the writings of von Laban and his contem
poraries. 

All these were dances of the Diaspora. Agadati's Israe1i 
dances have a quite different character. His "Hora Agadati" 
first performed as part of his theatre dance programs, is sti11 
known and, indeed, executed by fo1k dancers today. Few 
rea1ize this vita1 dance is not an "anonymous" fo1k dance, 
but the work of an artist. 

A contemporary writer says about this dance, "With the 
struggle, the will to survive, to conquer the difficulties, 
to create and to triumph increases. Each muscle is strain
ing; the look becomes bold and each movement gains 
importance. There are no light, haphazard motions. 
Each moment carries the weight of decision. Here and 
there the fresh, joyous spirit of youth explodes. Agadati 
states this by the bold means of Expressionism." 

Shou1d a picture of Agadati as an ascetic figure arises from 
all this, it wou1d be wide1y off the mark. In fact, Agadati 
was a bohemian who organized famous parties at his wood
en hut on the border between Jaffa and Te1 Aviv. There is 
hard1y an aspect of Israe1i art in which he did not act as a 
pioneer. In dance it is considered that Inba1 and the work 
of Sara Levi-Tanai brought Yemenite-Jewish dancing to 
audiences. But as ear1y as 1925 Agadati had already cre-
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This "gesture", the typica1 ho1ding of the· arms and hands , 
of torso and head, became a topic much comrnented on by 
critics in Pa1estine and 1ater in Europe , during Agadati's 
frequent dance tours there . What he sought was not only 
the external shape of Jewish gesture, but the quintessence 
of Jewish fee1ing, the sou1 of his peop1e. Perhaps one 
shou1d use the Brechtian term "gestus" instead of the more 
specific "gesture" in order to defme Agadati's quest. 

Rabinowitz discusses the dance suite "Me1aveh Ma1ka" (the 
parting from Sabbath the Queen) which was composed 

-when Agadati was sti11 in Odessa. He danced four port 
raits of different Jews showing their fee1ings about the 

, Sabbath to music by Engel and Weinberg. Rabbi Meir 
rait,) is returning from the synagogue, sad tזthe first po ( 

that his Queen, the Sabbath, is leaving him. He 10ngs for 
the holy day to continue rather than be rep1aced by the 
approaching, drab, secu1ar weekdays. He remembers that 
a Hassid is never to be sad but must accept everything 

. gratefully , so he begins to dance to make himse1f joyous 
One may observe in this dance all the typical Hebrew " 

components: the deliberation, the slowness of rhythm 
-and movement. While he is dancing he becomes en 

thusiastic, he raises the seams of his Kapotta, and we 
-expect a wild, bacchanalian dance. But it remains sub 
-o iזdued, only the gesture becomes bolder," says Rabi 

. witch in his essay 

This first character in the suite embodies a well known 
e1ement. in Jewish tradition-- that of the humb1e Jew who 
becomes a prince on the Sabbath, on1y to retutn to his 
humdrum, gray existence on Saturday evening with the 
departure of Sabbath, the Queen. In another art form, 

this recurring ~e1ing of 10ss is exquisite1y expressed in 
Heine's poem about the subject . 

The second character in the suite is Rabbi Netta, a simp1e, 
un1earned Jew. Through him, Agadati introduced an 
earthly, uncomp1icated e1ement. The third, Rabbi Joe1, is 

the deceased grandfather of Rabbi Meir . The grandfather's 

spirit comes to him in a dream. This portrait is described in 

a 1927 Viennese newspaper review, the Mittags-Zeitung, 
"In a few moments we see before us his whole life . How 
he preaches to his flock, expounds the holy texts, raises 
his hands in supplication to the Lord, blesses his children 



THE LEGEND OF AGADATI 
by Giora Manor 

of a new style in dance. "The first Hebrew dancer".was the 
sobrique he eamed when he gave his first dance recita1 at 
the on1y theatre ha11 then avai1able in Tel-A viv, "The Eden 
Cinema." 

Agadati's dance in 1921 was a most intriguing combination 
of Hassidic dance, movement he gleaned from Arab and 
Yemenite dancers he encountered in Palestine,and Euro
pean Expressionism. He cast realistic detai1s taken from 
fo1k1ore ~ a forceful and sharp-angled, cubist form without 
loosing in the process the soulful, introverted attributes of 
Hassidic dance. 

At his first concert he <ippeared on stage clad in a "Talith", 
the sacred prayer shawl of the Jews. For such supposed 
iconoclasm he received sharp criticism and the scorn of the 
religious section of the community. Soon the surprised re
actions and scepticism at the temerity of a youngster having 
the "chuzpa" to create a brand new style in the art of 
dance gave way to critica1 acclaim. His concerts were sold
out. 

In 1925 a beautiful, hand written book about his art was 
published. Only 100 copies were printed. The book in
cluded many photos and il1ustrations and three essays 
about Agadati. In the essay by Menashe Rabinovitch (later 
known as the composer Ravinna) it says: Jewish dance 
tends to be in a slow tempo and has a tendency to minimize 
movement and make it static, even to create a dance with 
hardly any movement at all. (Such dances are quite com
mon in the far east). This tendency to slow-motion and 
subdued rhythm supplied Agadati with material for two of 
his creations: "Morning Prayer" and "Hebrew Bacchanal." 
But as he wished to create dance, not a series of postures, 
he had to abandon this direction of minimimzation. In 
order to preserve the Jewish flavour in his dancing, he intro
duced an element gleaned from the observation of life 
around him: Gesture. 

Agadati" means "legendary" in Iffebrew. That was the " 
family name Baruch chose as a youth of 16 when he came 
to Jerusa1em in 1911 to study at the Bezalel Arts and 

, Crafts center founded by Boris Schatz in 1904. Indeed 
a legend he became, for through his long life-he died last 
summer - he was in tum, "the firsit Hebrew dancer," later 
creator, chief designer and producer of the popular and 

" beloved Tel Aviv Purim festiva1s ca11ed the "Adloyada 
-llematography in Eretz נiof the 1930's; the pioneer of c 
. Israel (a1so in the 1930's) and later, a wel1 known painter 

We sha11 concern ourselves here only with his seminal 
work in the sphere ofdance . He dt:signated about 15 years 
of his life to Terpsychore, fina11y to abandon her for the 

. Tenth Muse 

The immigrants who came to Eretz Israel at the begin
ning of the century were awarethat they had either to 
bring with them, or later import, all the culture they 
required. However, un1ike newcomers to other parts of 
the world, they refused to create a replica of the culture 
they came from. They wanted to take their European 
artistic heritage, the "Western", modem one, as wel1 as the 
Eastem European Jewish tradition and imbue it with the 
colours, sounds and smel1s of the Orient -- their new home. 

d art at Beza1el til1 after ~ Agadati, a ta11 slender youth, studic 
the outbreak of World War 1, when he was deported by the 

-tlemy a1ien." He return נruling Turkish authorities as an "e 
. ed to Russia, where his family still ]jved 

During the war years he studied b.illet and became a mem
ber of the Odessa Opera Ba11et Company. There in his 
spare time he explored the Hassidic dance and other Jewish 
dance traditions, choreographing solosfor himse1fbased on 
what he had discovered. 

1 1919, Agadati returned נi, A year after the end of the war 
to Eretz Israel and started experinlenting with the creation 
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that one can express almost any facet of life through dance, 
and I find that given this freedom, my heritage has become 
very important to me." This appears to be another major 
point of differentation between these Israeli students and 
their local c;:ounterparts - as the second Israe1i dance gener
ation, they are aware of their cultural points of origin, 
and hence have a sharpened idea of their respective des
tinations. And this took a voyage of 10,000 kilometers 
to accomp1ish. 

They really are an idea1istic bunch, and it is almost absurd 
that it took this den of corruption to bring it out in them. 
They happen to be one of the most sincere bunch of people 
I have come across in a long time. The really surprising part 
of it is the Jewish-Hebrew-Israeli "thing" . They all want to 
see good Israe1i stuff, and have lost their compunctions 
about folklore, it seems. Not that they are that hot on a 
strict folk discip1ine, but they recognize that that is the 
potentialy strong point of inspiration of Israe1i dance. 
Many of them are discussing taking some of these aspects 
into a balletic or modem discip1ine. I really do hope that 
they retain this verve when they get back, and not just fall 
into what's comfortable. 

The second generation of Israeli dancers is paying its dues 
in New York City. It is a mature generation of dancers, 
concerned not only with the "what's" of dance, but very 
much with the "how's" as well . They have come to Mecca 
not only to express their be1iefs, but to expand them, 
sharpen them, and to try to help to generate new ones at 
home. They have a respect for the dancer's legendary 
figures, but are not dorninated by them. It took this so
journ to acquire respect and wholeness vis-a-vis their art, and 
a creative sense from within that will surely prove to be a 
boon for the dance in Israel. • 
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ricans have a technical advantage in dance . They start 
very young with the best of training . But we Israelis dance 
with our willpower, our motivation," Aya stated, "and that 
is our strength. In many ways it is hard for us to identify 
with our American counterparts. We arrive from different 
directions, and differ in many of our goals. We are weaker 
technically, but are more openly creative . Maybe we rely 
on innovation to compensate for our technical disadvant
age. We can't afford to overlook innovations, they are our 
backbone at this point." 

Innovation and new ideas seem to be a basic staple of these 
dancers. It .is not uncommon for them to take a 2-hour 
train ride to New Haven to see a new company that may be 
in danger of not making it to Mecca. Yael put it this way : 
"We are a sort of upper class among our colleagues. We 
have more energy and will to get up and go out and look 
for new aspects in dance." 

But in this vita1ity, there lies a certain fear - a fear of what 
-is perceived as a rather conservative Israe1i dance communi 

ty, relactant to lend a fully 1istening ear. Ohad hit the nail 
on the head when he said : "Back in Israel, we will need 
our mouths, not just our legs." There has been a rush in 
Israel to institutiona1ize . In many cases, prematurely. The 
bureaucracy is one example of this . Tl1e dance world is 

that nזanother, probably. And it is this loorning conservatis 
. puts a damper on the plans of many aspiring pioneers 

-Their goals, however, do not stop at bringing back newly 
, acquired techniques and exposures to Israel . At Julliard 

Aya finds herself consistently seeking Mid-Eastern themes 
as inspriation for her choreography. Yael finds energy in 
associations with and of the Israeli countryside. Says 
Oded : "1 feel closer to Judaism, and my roots than ever 
before. It took my corning here to New York to discover 



TH THE SECOND GRAHAM וNG W וAN EVEN 
by Martin Kace ON וG EN E RA T 

"One style or one company cannot afford to breed witrun 
itself," Ohad added, "otherwise you come to a standstill 
artistically; there is danger of stagnation." 

One surprise is that a11 six put technique, or rather tech
nique per se., rather low on the.ir lists of lear~ing }?riorities. 
"Icame here to be exposed to a world of dance ," said Ofer, 
"not just to pick up the mechanics of a profession. In New 
York, I can live dance, I can breathe dance, while in Isr;lel 
today I'm afraid that this just isn't possible as yet.". The 
relative "unimportance" of the technical aspect, however, 
should be taken with· a grainof salt: the minimum number 
of classes taken by anyone preseni_ that day was -three. 

Unlike most Israeli professiona1s seeking additional trai.n
ing abroad , these dancers feel that they are not out simply 

to add to an already-existing institution, but rather to ex
pand its' base, widen its' scope. Said Zvi: "When I came to 

. New York, I didn't know exactly what I was coming to. I 
had heard that it was big and wonderful, but the reality was 
a rea1 shock - a very pleasant one-. I found that I had devel
oped a mistaken sense of proportion in . lsrael - a rather 
small world there looked quite large to me." But like other 
Israelis in similar situations, they are eager to bring back 
and implement their new-found ideas and widened abi1ities. 

In relation to the U.S., Israel functions on very limited re
sources. This is a fact that is very well-recognized by the 
six. But it is not a real hindrance, though it does seem to 
make the pull toward New York that much stronger. But 
none of the dancers are ro11ing in clover here. None of 
them seem to expect to , either. Their expectations are as 
modest as those of their American Colleagues. Financial
ly, at any rate. But the exposure to the rich companies, 
such as. the American Ballet Theater, New York City Ba11et, 
Graham Company, and Ailey Company, with their rela
tively lavish conditions, has shown them thatthere can be 
respect for good talent with strong, creative ideas. "Ame-

One dance generation ago, the mountain came to Moham
med. When Martha Graham appeared on the Israeli scene in 
the early 60's, she brought with her two major gifts - a le
gacy and a pioneering artistic spirit. A young, strong, tal
ented and raw contingent of people were instrumental in 
bringing these gifts to fruition. 

In September 1976, a group of six of the second Israeli 
Graham generationmet in a Greenwich Village apartment to 
discuss their lives as dancers. (The first generation of Israe1i 
dancers educated in America being those who becaine the 
founding members of "Bat-Sheva" and the · other Israeli 
companies.) The six were Aya Rimon, Yael Barash, Oded 
Kafri, Zvi Gottheiner, Ohad Naharin, and Ofer Sa.chs. 
A11 of them plan or hope to return to Israel to dance.All 
of them are ambivalent toward the prevailing Israeli dance 
scene, accepting fully the value of the latter of Graham's 
gifts to Israel, but skeptica1 about the necessity, at home , 
of the former. A11 of them werevery tired at the time of 
our evening meeting, after a full day of classes. 

There can be 1ittle doubt that New York City is, today, 
the Mecca of the dance world. It is no longer possible for 
the mountain to come to Mohammed - the best one can do 
in the way of strict import is to try to chisel off a few 
rocks and bring them home. But one may well !1uestion the 
desirability of this one-way flow, as this group did . 

A11 six dancers came to New York to study. They felt that 
they could learn more and develop themselves more fully 
if exposed to the center of their professional universe. All 
eyes were cast westward for inspiration. As Zvi put it: 
"In, Israel, most aspects of professional life, dance 
included, are undeveloped. Israelis are excellent raw ma
terial, but one must have a variety of instruction from 
which to taste and chose, in order to develop best . Israel 
has a number of excellent teachers, but one can't pick and 
chose as can be done here ." 
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puppet-like dancers gyrating against a giant trumpet 
player's face, (actually only his right nostri1) heightened 
the effect of coy non-involvement. Throughout, the move
ments were inventive and ever-changing and pleasant to 
watch, although after a while 1 found the whole a little mo
notonous, since clearly there was no chance of any change 
in mood or statement. 

, A young woman near me helped a man fmd a scarce seat 
smugly explaining, "If you have the good taste to come 
here, you deserve a seat." 1 couldn't help thinking about 
changing fashions in cultural snobbism. Forty years ago 
those with pretensions to good taste in modem dance 

g Martha Graham and hiiו. would have been eamestly watc 
wou1d have been openly contemptuous of pop tap-dancing 

-and Jelly RollMorton. It was also amusing when viewers' ap 
plause broke into dance sequences because they happened 
to contain a famiIiar soft-shoe routine or flashy rhythmic 

, tapping. Tharp was obviously being very tongue-in-cheek 
and it seemed a bit unfair that she should have it both 
ways - getting both the appreciation for the entertaining 
original and that approval that an audience bestows when 
it feels in on a joke with an artist who is poking fun. They 
certainly did not fathom the complicated structures devized 
with such analytical precision, because these are simply 

. too involved to be grasped in the course of a performance 

The experimental phase is sti11 very much in vogue - even if 
it is becoming repetitious. Experiments are always of more 
importance to the artists themselves than to their audiences 

-who always lag behind. But at least experimentation de 
notes activity, and when there is enough activity there is 

. promise of a break-through in communication 

Only the next generation will have the hindsight that en
ables one to say whether the current avant-garde wave is a 
break-through into a new art era, merely a temporary aber
ration - or the death rattle of a decadent culture. • 
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When 1 went to see her at N.Y.Town Hall in Apri1,1975, she 
was very much "in", having been widely fI1med, reviewed, 
interviewed and in 1973 been invited to stage a work for 
the Joffrey Ballet that received a great deal of attention. 

on this occasion the programme listed three numbers: 
"Sue's Leg", "Work in Progress" and "Bach". Tharp, a 
pleasant-faced, boyish looking woman with shot, blunt-cut 
hair, came out to tell the audience the performers' names 
and a little about each piece, as well as about several addi
tional selections to be included. Her arch delivery pro
jected a nonchalance that bordered on the cute. "1 think 
this is a perfect fugue. They tell me it isn't a fugue at all, 
but a canon . Anyway ... " 

Some of the movement was also accompanied by conver
sation: "1 think seeing is not believing ... 1 think believing 
is not seeing... Three .is defmitely a crowd." And so on. 
Most of the accompaniment cO}lsisted of jazz bits by 
Scott Joplin, Bix Beiderbecke, Jelly Roll Morton, with 
variations on such themes of the '2o's as "Tea for Two", 

. and "1 can't Give You Anything But Love, Baby". Bach 
was heard in a Swingles arrangement. 

The movements were snatches oftap dance, the Charleston, 
leg lifts, prosaic arm gestures, pratt falls, jogging around. 
The performing style was characterized by phrases broken 
off in the middle; each of the group occupying his own 
time and space; bodies relaxed, even slack; deadpan faces 
with occasional winks or shrugs. The expressive content of 
the program said: "We dance because this is what we do. 
Don't waste time looking for connections or meanings. 
Notice how campy and quaint all these old-time steps are. 
We don't take any ofit seriously of course". 

Excerpts from a BBC television special on. the company 
were also shown in a very big, blown-up fum projection. 
Split-screen techniques and montages, such as one showing 



The Israeli scene has not been totally oblivious to this 
-vogue. Mirali Sharon , Gene Hill Sagan, Oshra Elkayam 

Ronen, Rachel Cafri and others have done their share of 
experimenting after having been exposed to the New York 
ferment. Two performances of note took place in this area 
last year . · One was "Secret Places" by Ruth Eyal at the 
Jerusalem "Khan Theatre" in which the performers used 
their bodies as devices for non-verbal communication, while 

-serving at the same time as their own accompanying per 
-cussion instruments, according to novel customs that deter 

mined both sound and movement. One participant clanged 
robotlike and moved stiff1y in a stretch jersy suit stuffed 
with metal cans; another struck pert, staccato comments 

, against wooden bowls affIXed to her legs, breast, backside 
and so on. The other event was a multi-media happening 
at the Israel Museum's Sculpture Garden, which combined 

ms of avant-garde dance and some lנa percussion concert , f 
live movement. While this didn't quite come off, it was 

." certainly an atteinpt to "make the scene 

As of this writing, the major figure on the "avant-garde" 
scene in the U.S. is Twyla Tharp . In the spring of 1970, 
Tharp appeared with her group in a lobby of the M.I.T. 
Administration Building. When I arrived, a large number 
of people were rolling around, jumping, stretching their 
legs, and waving their arms by themselves. It was the kind 
of scene you might fmd in a dance studio before class 
begins, when everybody workson . his own weaknesses or 
specialties, or just warms ups. Peop1i:-\vere eritering and 
leaving the building to go about their busiriess, and sorne 
would pause to watch for a short or long time. 

Gradually the dancers dispersed into small knots and went 
through obviously prepared patterns of jumps and hopping 
steps across space. Later I saw a sequence of inventive falls 
and f100r movements and stilllater, individuals went up on 
the balconies or into remote corners and signalled to one 
another . The content of all these movements was a rhyth
mical, mathematical exercise in dance. Its complexity can 
be gleaned from these conditions for one 45-second section 
of her "Group Activities"which Tharp set down in an 
article: "It is made of-a six-second jumpfug phrase repeated 
eight times, travelling a linear pattern that touches all four 
sides of the space". At that time, the choreographer was 
only one of many . 

support each other. Perhaps if the music would not have 
been what you call 'negating' (the dance) it would have 
made it seem less interesting ." 

The Cunningham-Cage collaboration and the philosophy 
that went along with it had a tremendous effect on a whole 
generation of young artrsts . So did Alwin Nikolais, with 
his theatrical collages that combined movement, his own 
electronic scores, elaborate lighting effects, vividly colored 

he emphasis in these ז. slides, ar<;hitected sets and costumes 
cases was totally on sensation, sometimes focussing on 
gorgeous visual effects; sometiriles on the perception of 
energetic movement; sometimes on the deliberately jarring 

. impact of several art systems proceeding at cross-purposes 
At first following in their footsteps and then hacking out 
new trails, .came an army of "avant-garde" experimenters 

. with their headquarters inNew York 

Eventually even some established choreographers like 
Jerome Robbins made forays intonew territory. His 
Watermill" (1972) featured the stunning decor of an " 

Oriental landscape . dominated by gigantic sheaves and a 
moon that waxed, waned, rose and set; earth colors bathed 
in glowing luminescence; sounds of wailing f1utes and 
throbbing' drums. For more than an hOUf Edward Villella 

-figured in slow-motion, hypnotic, ceremonial visions 
. dream.like .and disconnected. Warriors ran back and forth 

Men seeded the ground . A ·Kabuki-type dog-lion jumped 
in, romping . with and then attacking ferociously a. man 
with- two .hooded companions . A girl brushed her hair 

. and then joiried a boy in ail atWetic, erotic pas de de.ux 

.-Sever.al other aitists played with time and slow, slow, slow 
· Rudy Perez's solo "Coverage" he sat on a chair מI. motion 

Robert nזז.and took · about four minutes toraise one a 
Wilson's movement play "Ka Mountain and Guardenia 
Terrace" went on for 200 hours at the 1972 Arts Festival 
in Iran . In one winter week in New York that yeat I saw 
Phylis Lamhut (formerly with Alwin Nikolais) move 
arcWy to a banal dialogue . Jeff Duncan (from AnIia 
Sokolow's group) blended f<ills and rebounds and sudden 
stops. Albert Reid (who had been in Merce Cunningham's 

-in a semi tזcompany) made a dance for couples to Moza 
ballet manner that was neither mocking nor serious - just 

. movement 
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THIS CONFUSING AVANT-GARDE 

A number of people expressed puzzlement. about the Merce 
Cunningham Company which appeared ln Israel during the 
summer Israe1i Festival, wanting to know: what did the 
dances mean, and why was the music so awful? 1 can only 
assume that Cunningham represents to many in our au
diences an unfamiliar "Avant-garde", in contrast to most of 
the choreographers whose works are seen here. 

The term "avant-garde" is a loose one, relative to both the 
year being discussed and each viewer's particular dance 
experience. For critics, during the last decade or so,"avant
garde" came to mean specifically the latest developments in 
the New York scene. Those of us who follow the sty1istic 
flip-flops in al1 the arts, see how dizzying the ever-acceler
ating inflation of novelty can become, sometimes intrig
uing, sometimes merely time-wasting. For audiences 1ike 
the Israe1i one who get only occasional spin-offs from the 
New York breeding-ground, the whole picture is confusing. 
A little historical perspective rnight accordingly, be helpful. 

The style known as "modem dance'lcame about more than 
fifty years ago as a rebel1ion against classical bal1et. 
Isadora Duncan, Martha Graham and Mary Wigman, al1 pro
tested against the superficia1ity of works 1ike "Swan Lake" 
which by their day survived only as steri1e decoration and 
exhibitionism, through thousands of soul-less repetitions. 
Then the pendulum swung again as, beginning in the 1950's 
dancers became tired of wal10wing in emotional turmoi1 
and staged a revolt against the Graham type of expression
ism, which in its tum had been reduced to cliche by end
less 1imitations. They joined artists in other fields who 
were rejecting subject matter · cQl11pletely and turning to 
the exploration of forms and materials. 

Merce Cunningham was in the forefront of this phase. 
His concem over the past 20 years has been solely with 
movement. One composition may be "about" fal1ing; 
another "about" turning through space; another "about" 
1ittle jumps. He has been interested in the creation of 

ByJoan Cass 

clusters of energetic motion in changing rhythms, changing 
spatial designs, and changing group arrangements. The 
technical basis of .his pieces is a personal, sty1ized, com
bination of Martha Graham's pulsing torso pattems, with 
the linear leg extensions, jumps 'and leaps of classical bal1et. 

There is no meaning to be sought in a Cunningham compo
sition, except pleasurable perception of the physical shapes 
and dynamic phrases presented by highly-trained, meticu
lously rehearsed dancers. Any social comment, story or 
psychological nuance is purely in the eye of the beholder. 

As for the sound accompaniment, this is the contribution 
of John Cage and otherexperimental composers chosen by 
him. Cage also is concemed with materials. He uses al1 
sounds, whether environmental, electronic, or even oc
casional1y those produced on a conventional musical instru
ment. His noises have only one connection with the move
ments on stage - that of simultaneity. 

This raises the entire issue of music, which has such a 
powerful impact in its own right, that it can almost make 
or break a dance. Choreographers treat music in a variety 
of ways. One extreme is the actual visualization of a piece 
of music as the sole .content of a dance. (Isadora Duncan 
and more recently George Balanchine fit into this end of 
the scale). Conventional1y, music is used as a reenforce
ment of choregraphic ideas, fee1ings and structures. The 
other extreme is the consideration of the sound score ex
isting at the same time as a dance, but as a separate 
event, pursuing its own logic. This last can be a profound 
irritation, especially in the case of someone like Cage who 
seems to prefer the "static" noise and feedback of a stereo 
system or intolerably loud or monotonous noises to what 
is usually cailed "music". 

Why would a choreographer 1ike Cunningham allow these 
unpleasant sounds to negate the effect of often beautiful 
movement passages? Cunningham perversely responded to 
my question: "Perhaps the two things work together to 
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A year has passed since we presented with apprehension and expectation, the first issue of 
ISRAEL DANCE. Now the 1976 edition is in the hands of the reader. 

A first issue requires endless decisions and considerable faith. Continued publication is 
a.s difficult a process as the initial effort, and as exacting. It calls for development and 
improvement from the inevitable mistakes and previous short-comings. Nevertheless, we 
did not see any reason to change the basic format of our Annual: photos, articles and 
documentation of the Israeli companies seem:: to us the way to present a picture of the 
dance-year as it was. 

The new issue includes material on folk dance, an aspect of dance we neglected to report 
on last year. We hope that this will help to bridge the gap dividing stage - dance and folk 
dance, we believe mainly caused by lack of information and mutual distrust. Another 
new area we included in this year's issue is the art of dance photography and dance as an 
inspiration for sculpture. 

-The past year was rich in dances by Israeli choreographers which seems to us a most im 
portant development. The companies had to struggle with ever rising costs and the 
tightening of already inadequate budgets, but all managed to survive the difficultiesand 

. function, no mean achievement סt

A new trend became apparent at the beginning of the season when several dancers 
changed companies, without this being considered as treason, as it was in the past. This, 
t()o, is a welcome development towards normalcy. Perhaps the free flow of performers 
from one dance company to another will result in management concern for the develop
ment of individual dancers as artists. 

could not possibly cover all events and publish photos of all the dances VVיe , Obviously 
" and dancers in Israel. In the new issue we hope some of our past "sins of ommission 

have been remedied without causing new ones. Hopefully, editorial decisions are based 
on objective criteria including proportion and reportage. We do hope that this will be 

. appreciated by those seemingly slighted 

The first issue of ISRAEL DANCE -- though generally well received, judging by com
ments which reached us - did not get to all its potential audience. We would like our 
readers to consider themselves as part of a cooperative effort and help us to bring this 
record of dance in Israel to the attention of dancers, pupils and friends. 

We are grateful to all who helped us to present the second iSSU8, ISRAEL DANCE' 76. 

The Ed itors. 
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