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שנתשלהמחולאירועיאתהמסכםבישראל,למחולהשנתוןמופיעהשלישיתהפעםזו

 .מחו"לאורחותלהקותשלוביקוריהןבבכורותעשירהשנה , 1977

מצוייםתלמידי-מחולאלפי .לנוערהמכווןמדורהוא 3מס'בחוברתהעיקריהחידוש

המדורהשכלתם.הרחבתלמעןלהיעזריכוליםהםבובעבריתחומראיןוכמעטבארץ,

בן-ארציפזיתמאתלהםותשובותמחולתלמידימאתלמערכת""מכתביםהפעםכולל

מונחישלוהגדרותיהםתרגומםהגייתם,אופןאתהכוללהבאלט,למונחיקצרומילון

המלכותיתהאקדמיהנציגתפרי,רינהעל-ידישחוברוהבסיסיים,הבינלאומייםהבאלט

והמערכת.בלונדוןלמחול

חידושמשמחובעיקרנערכו,וסמינריםקורסיםואירועים.במופעיםעשירהשנהזוהיתה

 .האחרונותבשניםשלנוהאמנותימהנוףונעלמהשכמעטמופעי-הסולו,מסורת

ובתוכ- " 2שבע-ייבתבמסגרתכפרירחלשלעבודותיההצטיינוהנסיוניהמחולבתחום

זיו-אייל.רותבלטההכוריאוגרפיהבתחוםהחדשותהפניםביןיימטרונום".ניתה

צעירה,אמריקניתכוריאוגראפיתסוגיהארא,שרהאלינוהגיעוהאורחיםהאמניםבין

ובמסגרתהקיבוציתהמחוללהקתראמבר",ה"באלטבמופעיראינועבודותיהשאת

היאסוגיהאראשרהולהתנבא,להעזאם"בת-דור".שלהקיץקורסשלהופעת-הסדנא

רבות.עליהנשמעועודזמננו,שלהצעיריםהגדוליםהאמניםאחד
./ 

-'הבמסגרתבמופעיהששיתפהב"בת-שבע"שנערךמעניןנסיוןהיהמוצלחפחות

שלאסגנונותשלצירוףמק-קייל,דונלדשלביצירתוהפאנוביםאתהישראלי"ייפסטיבל

יפה.עלה

בארץהמחוללחובבההביאהישראלי",ה"פסטיבלבמסגרתזאתאף ,קארלסוןקארולין

חדשנית.אמנותשלרענןמשב-רוח

תופענהבאביבפחות.לאעשירהשנהלהיותעשויהלטובה,עלינוהבאה , 1978שנת

על-ידישהוזמןמהולנהתיאטר"דנסייהנדרלנדס-מצויינותלהקותשתיבארץכנראה

מוניטין.לוויצאובארץ,ביקרשכבר ,"שטוטגארטשל"הבאלטוכן "ייבת-דורלהקת

 ."-20חהמאהייבאלטיופיעהבאבקיץהישראלי"ב"פסטיבל

לנסועמתעתדתוהלהקה ,אפריקה-בדרוםשני,מוצלח,מביקורעתהזהחזרהדור"-ייבת

להראות ,בחו"ללסיורלראשונהיצאהישראלי"ה"באלטבמקסיקו.הופעותלשורת

טוב.קלאסיבאלטוקייםחיהקודשבארץשגםארה"בליהודי

הפסקהלאחרחזר,"ענבל"תיאטרון-מחול-ביותרמשמחבמאורעהסתיימההשנה

 .זוללהקהושגשוגיצירהשלחדשהראשיתזושתהיהנקווה .להופיע ,ממושכת

ורךעה
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ךזכרס

קראוסגרטרדר

מעור-הבלתי,וסמכותהכלשהילחבורההשתייכהלאהיא

היוםשעוסקמיכל-כולםשכמעטמהעובדה,נבעהערת

עצמו,מחשיבבישראלרקדןאוכוריאוגראףכמורה,במחול

למפלגהאוללהקההשתייכהשלאמשוםמתלמידיה.כאחד

נדירהתופעהוזואויבים.לההיולאאחרת,אוזואמנותית

והקנוניותהחיכוכיםמלאהמצומצם,האמנותבעולםביותר
הקטנות.

 , 20בתכמעטכשהיתהקראוסגרטרודהגיעההמחולאל

הממלכתיתבאקדמיההפסנתרלימודיחוקאתשסיימהלאחר

למחולבסטדויובפסנתרמליוויהתפרנסהלמחייתה .בווינה

שאלההשיעור,.תוםלפניאחדיוםטורדיס.אלינורשל

קטע-מחולהכינהמישהיהאםתלמידותיה,אתטרודיס

הפסנתרניתקמההכללהפתעתהכיתה.לביקורתלהראותו

קטעים.שנילהראותרוצהשהיאוהכריזה,

עליהנאת(רקרגילבלבוש-רחובכדגרטרוהסיימהכאשר

יכלהלאגרטרודשתיקה.השתררהמחולה,אתחלצה)

הדלת.אלופנתההתוויםאתאספההשקט,אתלסבול

ביותר."מענייןהיהייזהטורדיס,אחריהקראהייחכי!"

-מדי"ארוכההיתה"השתיקהגרטרוהאמרהיימצטערת",

ויצאה.

למחוללמחלקהנרשמההלימודיםשנתבראשיתאבל

 .הפסנתרבמקצועסיימהעתהשזהבאקדמיה

הכינהזהזמןבמשדומחצה.כשנהרקנמשכושםלימודיה

אולםאתושכרהוהלכהמחולות-יחיהשלערבלעצמה

שלה.הבכורהלהופעתוינהשלהגדולהקונצדטים

הלילהאתולבלותבבתי-הקפהלשבתנהגהעימםידידיה,

צנועהבצורהלהתחיללהיעצואינטלקטואליים,בוויכוחים

אותםחסכונותיה,כלאתלסכןשלאיותר,קטןבאולםיותר,

שלה.הראשוןלרסיטאלבהכנותהשקיעה
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זהשיהיהלפחותאזכשלון,ייאםהתעקשה.גרטרדואבל

מפואר."כשלון

הגיעההקונצרטיםאולםאל .למשוערמעלהצליחההימור

ה"בראבו!!!"וקריאותהכפיים-ומחיאותידועה,בלתינערה

מוכרת.לאמניתלילה-ביןאותה,הפכוהקהלשל

עימםרקדנים,להקתוייסדהמשלהסטודיופתחהגרטרוד

עםהגיעהפעילותהלשיאאירופה.מרכזבכלהופיעה

במינכן, 1931בשנתהרקדניםשלהבינלאומיהקונגרס

שללמוזיקההגיטו""שיריאתלהקתהעםהציגהשםמקום
ביקוריםולאחרבארץ,להופיעהוזמנההיא .אחרוןיוסף

אירגנהמהרהעד . 1935בשנתבתל-אביבהשתקעהחוזרים

לאחדוהפכהמשלהסטדויופתחהעימה,לעבודקבוצהשוב

בארץ.האמנותיתהפעילותממרכזי

במסגרתהארץ-ישראלית",ייהתזמורתעםהופיעהלהקתה

מבוקשת,לכוריאוגראפיתהיתהוגרטרודהעממית""האופרה

משתתפים-רביומופעיםייהבימה"להגצותריקודיםשיצרה

 .רביםבקיבוצים

מלחמתתוםעםבאמריקההשתלמותממסעשובהלאחר

הישראלי"הבאלטייתיאטרון 1950בשנתנוסדהעצמאות,

 ,יפהעלהלאהנסיוןאבלראשונה,מקצועיתלהקה-

שנה,כתוםלפעולחדלהוהלהקה

עליה:חביביםתחומיםשניאלויותריותרפנתהגרטרוד

בצינעה,עבדהשניםכעשרבמשדופיסול.וציורהוראה

"גילה"-60השנותבאמצערקהבמה,מזרקוריהרחק

נעשתהוגרטרודצעירים,רקדניםשלדורמחדשאותה

על-שלאומדריד,יועץנערץ,ומורהבוגרידידעבורם
 ,שכרלקבלמנת



וכאשרפועלה,עלישראל"ייפרסלההוענק 1966בשנת

בירושליםרוביןע"שהאקדמיהשללמחולהמחלקהקיבלה

למחול",לייפרופסורגרטרודמונתהאקדמאית,הכרה

 .בישראלהראשון

דודבןאהוד

השנהמארסבחודשחייואתקיפחקטלניתדרכיםבתאונת

ואחד "שבעבתיילהקתשלממיסדיהרקדן,דוד-בןאהוד

שנתייםלפניממנהשפרשעד ,שלההתווךמעמודי

לכלוחןברקהוסיףוהואחיוניות,קרנההבימתיתאישיותו

טכניקהבזכותדוקאלאושביצע,הרביםמתפקידיותפקיד

שעההמכריע,לרגעההתמסרותבשלאלא ,ודיוקמעולה

לאמנותו.כולוכלאתלתתועליוהבימה,עלניצבשהרקדן

זהקסוםבמומנטכוחותיוכלאתלרכזמסוגלהיהאהוד

 .אמנותי=אמתע=שלברג,מבחןשל

לאכוחוובאמנותו,באהודניכרומאדצבריותתכונותכמה

 ,הרגעיתבהברקהאלאומתמידה,שיטתיתבעבודההיה

דוקאולאואותואיפיינההכשרוןברוכתהאימפרוביזציה

 .טכניקהושלתפקידשלהסבלניהבנין

שהכתיבהבתנועותבצעדיםרבהחרותלעיתיםנהגהוא

אתשינושכאלהאישיותכשוואריאציותגם .הכוריאוגרפיה

הכוריאוגראפים .בוב-רגעמשכנעותתמידהיוהןהיצירה,

בהתלהבות.מחא=כפייםהקהלאבל ,שערותיהםאתתלשו

כמורהלימודיוחוקאתשסייםלאחרהמחולאלהגיעאהוד

היהלאעדייןכאשראז,וכבר .וינגייטבמכוןגופנילחינוך

השנתייםבמשךשונותממחלותשסבלהלאחרנפטרההיא

עדהמשיכהמחלתהכדיתוךגםאבל .חייהשלהאחרונות

האמנותייםלגופיםולייעץלהורותממשהאחרוניםימיה

 • .לליבהקרוביםשהיו

קסםהבימהעלבהופעתוהיההמחולשלבטכניקהבקי

לאמן=במהאדםהעושהמשהוואותוחיוניות ,רגילבלתי

 .העיןאתהשובה

האולפנאבטיפוחבעיקרעסקחייו.להאחרונותבשנתיים

 .וגדלנולדבההעירבנתניה,שהקיםלמחול

צלםהיההוא-תחומיםבשניביטוילידיבאשלוהיוצרהצד

הכוריאוגראפיםגדוליאתמצלמתובעדשתשהנציחמעולה,

ובתכנון "שבעבתיילהקתעםלעבודהשניםבמשךשבאו

השנתיתבעצרתכגוןשונים,בקיבוציםמופעיםוביצוע

הירבהגםהואיצחקתלבקיבוץוהגבורההשואהלזכר

אלהאולם .והמחולהקולנועבשילובתכניותיועללדבר

תכניות.בגדרנשארו

הבינ"בפסטיבאלחשובהצטיינותלאותזכה 1971בשנת

לרקדןשניתן ,"הזהבכוכב"לוהוענק .בפריזשנערךלאומי

 .ביותרהטוב

אותוכינה "טיימסיורקה'ניו"שלמבקרו ,בארנסקלייב

 "בימינו.המודרניהמחולשלהמעוליםהרקדניםייאחד

 .ג.מ

• 

5 



אתההמחוך,ךמעןמה,

שלמשיריהאחדאתהפותחתהיאשורה-סופרים"הכל"

-המטריאחברתנועלביקורתהמותחשירשטיין,גרטרוד

לענייניהנוגעבכל .כמותיתנמדדיםהחייםבהליסטית,

 "ושווהזהו"כמהעלהו"זה"כמה .מובןהדברכסף,

-הקביעההיאמידהבאותהנפוץאךמאליו,מובןפחות
אשהשלמשקלהקילוגראמיםכמהזה,איששניםכמהבן

ב-נסעתקילומטריםכמההקורס,נמשךשעותכמהזו,

המספריםולכליתכן .הבגרות-בבחינתציוניךמהםחופשה,

עלמעטאךמעידיםהםאבלמסויימת,משמעותישהאלה

הנסיוןאוהלמידהתהליךעצםעלהאובייקט,שלאישיותו

הממשיים.החייםעלמעטאךמלמדיםהםבקיצור-שנרכש

אומוקדםלשםשנגיעברורהיהמראש(הריהמחולבתחום

וכוונתי .הרףבליסופריםשהכלבמיוחדמעציבזהמאוחר!)

וגםארבע"-שלוש-שתיים-"חדשלהיבשהלספירהגם

וכדומהקפיצותהרמת-רגל,סיבובים,לגביהנעשיתלמדידה

 .ושיעורשיעורבכלמאודמוכרתתופעההמהווהמדידה
דווקאבמקומהשאינהכמותיתאבחנהמייצגתזומדידה

בהוראת-וראשונהבראשכאןדניםאנוהאמנות.בתחום

גםאלההערותליישםאפשרלעיתיםאבללחובבים,מחול

הסטאטיסטיקהללהקות.ואפילולבעלי-מקצועבשיעורים

שלואפילו-הישראלייםהילדיםשלשמספרםמוכיחה

מלמדיםומהבלי-הרף.גדלמחולהלומדיםבוגרים-חובבים

מביאותבנושאודרישהוחקירההאישיותתצפיותיאותםו

טכניקה.בעיקרהיאלומדיםשהםשמהלמסקנה,אותי

קרובות,לעיתיםיוצאים,שהתלמידים-היאהתוצאה

'לעיתיםלמילהלבלשים(נאלאמנותהנוגעבכלמופסדים

איןרבים.הכללמןיוצאיםישכיתמיהלאקרובות.'

מסוריםמקצוע-בעלישלשלימהקבוצהלבקרבכוונתי

המתייחסתמסויימתהשקפהלנסחאלאקשה,העובדים

 .המחול)בתחוםאמנותילחינוך

אינהלתלמיד-המחולהמוגשתהתזונהאחרות,במלים

וסובלבעיקרוטכניממזוןמתקייםהואהיטב.מאוזנת

והביטוי.התחושההרגש,בתחומימחוסר

-ומציהעת,כלמונהאחדשכלהיא,זהאיזוןלחוסרוהסיבה

מיומניותשתוכנהאתלטיקה,שלכסוגהמחולאתגים
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 ?מונה
קאסג'ואןמאת:

במסג;תלמחולמקוםמייחדתכזאתגישה .למדידההניתנות

אמנויות-והמוזיקהמהתיאטרוןהרחקהגופני,החינוך

 .שייךהואשלמשפחתם

ולהציעאמנותיכסוגהמחולאתכאןלהציגלעצמיארשה

 .הוראתולדרךהצעותמיספר

תחושותשלברישומםעוסקתשהוא,סוגמכלאמנות,

הנע,גוף-האדםהואהאמצעיביצירות-מחולורגשות.

שלמסוגנניםדימוייםויוצראחרים,עםביחדאולבדו

עצמושהוא ,במינומיוחדמבצע-אמןהואהרקדן .החיים

מסגלגופוהממושךחינוכובמשךהמבצע.וגםהכליגם

שורהנאהבצורהלבצעויכולתהרמוניתתנועהצורתלעצמו

אלקרובאכןהואזהבמובןמורכבות.תנועותשלארוכה

סיבו-רקיעות,קפיצות,ספציפיות:הןהמיומנויות .האתלט

ולהשוואהוספירהלמדידהניתניםלהא .משקל-שיוויבים,

ומהי-מיספרםהרקיעות,תדירותהקפיצה,גובהכמותית:

הישראליהתלמידשבוהצדזהוהסיבובים.שלרותם

הענין,כלהיהזהלובהתמדה.עולהיכולתוואכלמתורגל,

התחרותי.הספורטמענפיכאחדנחשבהיהשהמחולספקאזי

מטרההמשרתאמצעיאלאאינההטכניקהלמעשהאבל

אלאלספורטאילאהרקדןאתלהשוותעלינומסויימת.

היהלאאישהרקדן.שללזוקרובהשאמנותולמוזיקאי,

לנגןהלומדילדשלהמוזיקאלישחינוכולכךמסכים

בארפג'יםאימוןאוסולמותמנגינתמורכביהיהבפסנתר

גמישותלאצבעותיומקניםאלהתרגיליםאםאפילובלבה

דרושותוגמישותחזקותשאצבעותמאליומובןוזריזות.

בעזרתםלהפיקיכולשהילדכדיבכלי,טובהשליטהלמען

מוזיקה.

וזאתגופו,בכלטכניתלשליטהשואףהתלמידהמחולבתחום

יוצרהוא .מחולייםדימוייםממנולהפיקשיוכלעל-מנת

ספקבליזה.בכלילנגןאותומלמדיםזמנית-ובומעצמוכלי

אפילוטכנית,מיומנותשלמידהשדרושהלכךמסכימהאני

נחיצותהעללדברשלאהרקדן,שלהעצמיהסיפוקלמען

ורשמיםמטושטשים,דימויים .הצופהשלהנאתולמען

שלתולדההםהמבצע)אצלנעימיםבלתי(ורגשותמבולבלים

תדמיתרקיוצרתלבדהמעולהטכניקהאבלדלה.טכניקה



וליכולתלדרישותכללעונהשאינהספורטאי,אומתעמלשל

 .המחולשלזואמנותיתצורהשלהבייטוי

עלמשתרעיםהמודרניבמחולאובבאלטהמצוייםהתכנים

ביןיחסיםהתרשמויות,רעיונות,שלנרחביםתחומיםפני

וצו-מושגיםוכןוגורלותיהם,אנושייםנופיםונשים,גברים

לכך,נוסף .צלילאואווירהשלמופשטים,יותראופחותרות

אופחותהצמוהמוזיקאלילליוויהמחולקשוררובעל-פי

(במליםהמבצע.מצדוידערגישותמצריךוזהלתנועהיותר,

האמןזקוקמחולית,יצירהשלמלאביצועלשםאחרות,

כאחד.ולטכניקה(אינטרפרטאציה)בפירושלמיומנות

שונות,תכונותדורשהמבצעהאמןשלהאמנותיהפירוש

אודראמטיביטוייכולתכגוןליצירה,מיצירההמישתנות

למעשהקיצבית.תחושהאומוזיקאליתרגישותריגשי,

-ומיקצביהלתנועהחושיתרגישות-זואחרונהתכונה
המונחתהיאכןעלהמחול.יועשממנוהחומרעצםהיא

המחשהדראמטי,עיצובהואיהיהאמנותי,פירושכלביסוד

וקווים.צורותשלהפשטהאומוזיקהאוחזותית

יכולתבעלהואמקצועיאמן-מבצעהאםבכךלהבחיןקל

 :למוזיקאיםבדומהרקדניםלהגדירניתןאינטרפרטאטיבית.
אינטרפרטאציהיכולתבעלאחדיבש;אבלמבריקהואהאחד

מקרה(וזהאחדושובוירטואוזי;ברקמעטחסראבלמעולה

מבריקה.טכניתיכולתעםריגשיעומקהמאחדביותר!)נדיר

המקצועישהרקדןמשוםהשופט,הנךבאולם,היושבאתה,

 .הנאהלךולגרוםמשהולךלומרלמעןהבימהעלמצוי

בחשבוןלהביאישחובב,שלבחינוכודניםשאנושעהכמובן

רובעל-פיאזוגםקהל,על-ידידווקאלאוויישפטושביצועיו

הוא .בוהגאיםמשפחתו-ובנימידידיוהמורכבציבורעל-ידי

בלבד.שלוהנאתולמעןלומד

מכווןשיעור-המחולהאם :איפואהיא,המרכזיתהשאלה

הבנתאתלהעשירנסיוןבונעשההאםאולבדהלטכניקה

לביצועת~הנדרשתכונות-שבמחולוההנאההרגשהתנועה,

כאחד?החובבולהעשרתמקצועי

כאןלהעירבכוונתילאוו.-תהיההתשובהרביםבמקרים

~סטודיותהנפוצותשתי-שיטות-הוראהעלהערותמיספר

במחולגראהאם-ושיטתבבאלט,א..ד.הרשיטתכולה:בארץ

מאוהעדשונותומטרותהיסטוריהלשתיהןהמודרני.

מסויי-גופניוםיתרונותמקנותשהן-לשתיהןהמשותףאבל

בעלותמיגרעותשתיהןומאידךהנאמניםלתלמידיהןמים

מסויימות.אמנותיות

טובהשליטהלתלמידמקנותהשיטותשתיהחיוב,בצד

בתנועהמסויימתומיומנותנאה,צורהנכונה,יציבהבגופו,

הואהמורהכאשרהמקרהאתלהוציאהשלילה,בצד .בסיסית

מקנותהשיטותשתיבמינה,מיוחדתאישיותובעלמבריק

הביטוישלהרזיםבשפתביותרמצומצמתהבנהרקלתלמיד

 .האמנותי

לבניתהדרגתיתמצויינת,תכניתמציעההר.א..דשיטת

מוגבלהקלאסיהבאלטבהיותאבל,הקלאסי.לבאלטהבסיס

 .מוגבלהתלמידשלהתנועתיהסגנוןגם ,סגנונובתחומי

אנושיתדמותלעצבמתיימרהקלאסישהבאלטלטעון,אפשר

לגביאותהליישםיכולזובשיטהשבקיומיאידיאלית,

הואהקלאסישהסגנוןמסכימהאני .שהואסגנוןבכליצירות

ביותר,יפהואידיאליזציהאנושית,תנועהשלאידיאליזציה

איןלמעשה .אוניברסאליתמושלמתדמותמציגהואאיןאבל

האירו-החברהשלוהשקפותיהנימוסיהאתאלאמייצגהוא

 . 1700-1400בשניםהחצרוניתפית

מעולהמקצועישאמןהקביעהעללחלוקאפשרמכך,יתרה

כוריאו-יצירותלפניושמציגותהקשייםעללהתגברמסוגל

מקום,מכלקלאסי.באלטהלמודגופובעזרתשונותגראפיות

שכזה.במבחןכלליתנסושלאוחובבים,בילדיםמדבריםאנו

ג'וןאורובינסג'רוםמאתביצירהיתנסולאלעולםהם

וסוף-יקבלולאהםבשיעורים,יקבלולאשהםמהקרנקו.

מאודצרהיבטזהובשיעורים,מקבליםאכןשהםומהפסוק·

האדם.של

חזרהעל-פי-רובשפירושהידועהריו"הצגת-סיום-השנה",

לצליליהשיעורים-תרגילישלמהוקצעוביצועאחידה

נדושה.מוזיקה

אתלהציגהתלמידאתמאמנתהבאלטטכניקתכן,-על-יתר

כיצדעלהיאההדגשההקהל.לעיניהמופיעהכדמותגופו

בשעתחשעצמוהואמהולא"עליו",נראיתהתנועה

התבטאותממנומונעתרקלאזוגישהלדעתיביצועה.

התאהבותשלמאודשליליתתכונהלומקנהגםהיאמלאה,

אחרים).במקומות(אובמראההמשתקפתבדמותונרקיסטית

הבחינותאיןאםגםשנתית.בחינהכוללת.ד.הר.אשיטת

נבחינישלחייהםעלהמכבידזהכדוגמתמתחמולידות
ניתנתזאתבכלהאחרונות,לימודיהםבשנותהבגרות

שלהמדידיםהאובייקטיביים,להיבטיםבלתי-חיוביתהדגשה

שלהחיונייםאומוגדריםהפחותהיסודותחשבוןעלהמחול
 / .וההתנסותהביטויהמחול,
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מבחינהמגבילהבהיותה ,לביקורתפתוחהגראהאםשיטתגם

התנהגותשלאידיאליזציהשלאחרסוגלפנינוכאן .סגנונית
וצערכאבהתכווצויותשלקטבים,שניביןהאדםאנושית;

ושובמאידד.התלהבותשלמשוחרראבריםופישוטמח,ד

במידהרחבההיאאיןאבלמשלה,יופילשיטת-גראהאםיש
גראהאם-שיטתהצערלמרבה .לאוניברסאליתשתחשב

מסויימיםבחוגיםמודרני"יימחולהמושגעםזההכמעט

החלמאו,דנוקשהגראהאם-שיטת ,במציאותובעולם.בארץ

גישהכללבהואיןשיע;ר,כלהפותחיםהקרקעמתרגילי
שלדינאמיקהלהקנייתנוסףלתנועה.חופשיתאובסיסית

עומדיםגראהאם-שיטתשלרביםמוריםלתלמידים,מתח

שעלכד ,קבועיםבמצביםתרגיליםשלמדוייקביצועעל

למשל,כעכים,דמויותלצורותעצמםלעצבהתלמידים

בשכיבה.המבוצעותלאחורולמתיחותלצדדיםבנפילות

המדוייקהמרחקלקביעתמוקדשמהשיעורניכרחלק

 ,שנועדתבחשיבותמפקפקתאנילמשל.לאוזן,המרפקשבין

-התכווצותשלהמושלמתבשיטההמרפקזוויתכגוןלפרטים

על-כד .ואקספרסיביחזקגווספק,בליהבונה,זו,הרפייה

תלמידאוילדלהביאאיןמקרה,בכלאדלהתווכח,אפשר

שזמןמשוםשהיא,"שיטה"בכלכזאתלשלימות-ביצוע

אחר,בחומרעיסוקמונעתכזאתוגישהמוגבלהשיעורים

 .יותררבערדבעל

שלשלבבכללביטוילב-תשומת-הואמבקשתשאנימה

שלזוותהיהטכניקה,כלכל,-ראשית .המחולשיעור

על-מנתורקאדללמדהאיןאתרת,שיטהכלאוגראהאם

חייבשיעורכל .משקל-שיוויאוגמישותכות,לפתח

ה"פלייה"למשל,תנועה.בכלכולושהאדםתחושהלכלול

-באגןוחיותהתרוממותהכוללתברכייםכפיפתהואהפותח

 .והרגלייםהראש ,הזרועותהחזה, ,הירכיים

שלם,תנועה-רצףעלבנוילהיותחייבתרגילכלמזו,יתירה

 .,וסיוםשיאקיצבית,התחלהכזהרצףלכל .שיהיהככלקצר

עצמההתנועהלמבנהלהתייחסחייבתהקיצביתהחלוקה

שמוריםליידועכאלה.ישאםאותה,המלוויםולצלילים

 ,כדעושיםאחרתשיטהכלאו.ד.הר,אבשיטתמעולים

בעלמורהשלבשיעורונוכחתלהיותפעםלייצאכרגיל.

.ד.הר.אשלסוף-השנהמבחנילפניקצרזמןמוניטין,

היושלאפקודותבעזרתחניכיהאת'טירטרה"המורה

ניכרהיההתלמידיםבצווארהמתחרב-סמלים,מביישות

בטוחרגע.בכלשתנחתלמכהציפוהםכאילוכמעטמאו,ד

 " DEVELOPE "ב-מיקצבשללתחושהמקוםכלשלא

היאמיקצביותלפראזותחלוקהזאתובכל .שלהםהמוטרד

תנועה.אומליםבעזרתזהיהיה-ביטוילכלהכרחית
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והתנסותרעננהריקודיתפעילותלהכילחייבשיעורכל
ל"עשוכוונתיאיןריקודית"ייפעילותובמונח .חדשה

כוריאו-יצירהשלשתוכנהאמרנורוחכן".עלהעולהככל

מצידםאלהדימויים .הזה pהעולמחיידימוייםהםגראפית

 .אמני-הכוריאוגראפיהעל-ידיתנועתייםמחומריםנבנים

חומר-אבלאישי.תוצרהיאהמוגדרת,המדוייקת,הצורה

תלמידולסתםהמבצע,לאמןלכוריאוגראף,היעילההוראה,

הם:ואלההמחולית.התנועהשלהמרכיביםבכלהמצוי-

התייחסותזמן,-משדפעילות);או(מחווהתנועה

ותבניתהגוףצורתאתהכוללל,לחומשקל;למהירות

שלדינמיקהוכיווני-החלל;אחריםגופיםעםיחסיו

 .התנועה-רצףפניעלוהמתחהכוחחלוקתהאנרגיה,שהיא
תנועה-מרצפילבנותניתןתבניותשלסופי-איןמיספר

התלמי,דשלהטכניתיכולתובתחוםהמצוייםקצרים,

התפרצותכגוןועצירה,צעדיםשלושהבןסיבובכדוגמת

לדימוייםבהתאםמישתניםהתנועהמרכיביכלובלימתה.

באווירהושינוייםשונותהתנהגותתחושותהמתחלפים,

כאלה,תנועה-רצפימיספריכיןהמורהובהתייחסות,

אתלהכניסניתןמשלהם.אחריםלהציעתבקשויוהתלמידים
מערבתכזאתעבודהדרד .כזהלמיבנההשונותהטכניקות

פה-בעלללמודממנוומונעתהלימו,דבתהלידהתלמידאת

 .התעמלותבשיעורנעשהשהדברכפיתנועותשלסידרה
ההתבטאותואתהתנועה,תחושתאתלחושיתחילהתלמיד

הערהמעיןלהיותיכולתנועה-שרצףיווכחהוא .דרכה

מתוחהמחאהועצובה;שקטהאמירה ;מגוחכת ,רגועה

במיקצב,תלוייםאלהוכל-ומאושרתגאההצהרהונרגזת;

מאשרפחותלאהתנועה,שלובדינאמיקחהחזותיתבתבנית

 .עצמןבתנועות

דרדכגון-במחולהתנסותשלאחרותצורותכמובן,קיימות,

מצביםועיצובמוזיקהלצליליאילתוראוהאימפרוביזציה

לכיווניםלהיסחףנוטיםאלהשכלמאמינהאנודראמטיים.

תדירמשחק-גומלין :למקורצמודיםאינםאםמדי,מוגדרים

עלישמורשהמורהשחשובסבורה,אניוכןתנועה.של

מביאהכזומסגרתהעדרהשיעור.שלקבועהמסגרת

-וחסרתלצופהמשעממתשהיאסתמית, "ל"השתוללות

לתלמיד,תועלת

לדוגמא".שיעור"לזכאיבאמתהקוראזושבנקודהדומני

מעוררלשיעורמתאיםאמצעיאינההמודפסתהמלהאולם

אתלהסב-היאלעשותשאוכלמהכלהמחול.בתחוםענין

מכברלאשהופיעואורחיםלשניהקוראשללבו-תשומת

קארלסון.וקארוליןקאנינגהאםמרס-בארץ



היהיכולקאנינגהאםשלהכוריאוגראפיהמקטעיאחדכל

 .שיעורלבססאפשרשעליותרגילאותניעה-כרצף~שמש'
התנועתיבמרץהואקאנינגהאםשלעניינושכלמשוםוזאת

 .והזמןהחללידי-עלמושפעזהשמרץוהדרך

שלבשיעור-ההדגמהנוכחהיההואבר-מזל,הקוראהיהאם

בונההיאכיצדהראתהבושיעורשעבר,בקיץקארלסון

באהקארלסוןקארולין .מחול-תבניותוהזמןהחללממרכיבי

שלתלמידההיהעצמווהואניקולאיס,אלוויןשלמהאסכולה

 .וויגמאןמרישלהאמנותיתהיורשתשהיתההולם,הניה

הוראהשיטותפיתחוואחרים,האמפרידוריסאלה,אמנים

 .תנועתיתהתנסותשלרבהמידהלתלמידהמקנות

מבתי-אולפנאשיצאוהמקצועייםהרקדניםלפילשפוטאם

רקדניםגםלהצמיחמסוגלותששיטותיהםלומר,אפשראלה,

קארלסוןקארוליןשלבקבוצתהרקדןשכלרקלא .מעולים

אופיעלשמרגםאלארגילה,בלתיפיזיתשליטההוכיח

בתזמורת.ככליממשאמנותו,שלאישי

חובתךשזותאמיןאםההוראה,שיטותלהעשרתמקוםישאם

לתלמי-להעניקאחריםמוריםלעודדלמחולהמוריםכאחד

וכמהנכונהיציבהגרידא,גופנילחינוךשמעברמשהודיהם

מוריםדימצוייםבישראלזה.בכיווןמשהועשהמיומנויות,

פעמייםאופעםלארגזשניתןכך ,המצאה-חושבעלילמחול

אפילוואולי ,רעיונותלהחלפתמוריםביזמפגשיםבשנה

בחינוךהקייםהענייןבתורו.אחדכללדוגמאשיעורלמתן

פעםמדילהזמיןיהיהאפשרואוליוהולך,גדללמחול

לדרבזעל-מנתקארלסוןכשלקומהשיעורבעלאורח-מורה

המחשבה.את

 •מהספירה!לחדולנאבבקשה,אבל,
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מרשהושלבמוחורעיוןהראלהקה

הלהקותרקדניביןנדידת-עמיםעימומביאסיום-עונהכל

מחציתאתכמעטלעתים,הכולליםחילופיםכישראל,

אדמיניסטרטיבייםמנהליםאחריהחיפושבעיותהלהקה.

אי-בטחוןשלהרגשההןאףיוצרותאמנותייםומנהלים

דוקאיוצרתועומהקבועשניהולןבלהקותגםבעתי.ד

עבו-המשכיותשלבעיות ,מסויימיםבמקריםזו,יינצחיות"

לעבודה.השותפיםשלדתם

בייחודוקיים,עומדאינודבר-אכזריותהןהחייםעוכדות

ומתבלה,שבירחומראותוחיים,באנשיםמדוברכאשרלא

הראקליטום,אמרזורם,הכל .להקות-מחולמורכבותממנו

בהכרחאבליותר,טובלעתידתקווהכמובן,טמונה,ובכך

הרכבכלמתמיהטיפוחללאוייעלםיגוזהישגשכלסכנהגם

בקופסהמונחאינודברשום .קצרזמןכעבוריתפוררמוצלח

ובטוח.שמור

מחולותמתחלפים,מנהליםעוזבים,ורקדניםבאיםרקדנים

איפואמה,שבאו.כלעומתונעלמיםהרףבלינוצריםחדשים

שלנשמתהעצםאתהמהווההערטילאיהיסודמהונשאר?

המאפיינת,הגישההמיוחדת,האווירהנשמרתכיצדהלהקה?

מרעותה?אחתלהקההמייחדהמשהו

המבצעיםמהוויםמרכזית,יוצרתאישיותשבראשןבלהקות

ותפקידהכלי-ביצוע, )!הרבהכמובןזה(רק?רקלמעשה

היא-קיימתשבזכותוליוצרלאפשר-הואהקבוצהשלהברור

היאללהקההנאמנותיצירתו.אתהקהללפניולהציגליצור

והפילן- ,סגנונוולגישתו,אחהלאדםאמונים-שמירתאז

שלו.האמנותיתסופיה

/ 

ופרי-נאמניםשלקבועגרעיןכרגילמפתחותכאלהלהקות

לאישיותהיאהנאמנותאםמתחלפים.מבצעיםשלפריה

שלאקטתרצה,אםאו,בגידה,בגדרכמעטהיאהעזיבהאחת,

,ייבחוץ",הרקדןשלהעצמאיתדרכואחריחיפוששלשחרור,

קבועותעבודהודרכיביתיסגנוןשלהמוכרתהחממהללא

ומוכרות.

היוצרשלהנחוץרצונוקייםעודכלקיימתכזולהקהמאידך,

קיסמובחבלילאחוזמסוגלהואעודוכלליצורהמרכזי

10 

מנורגיוראמאת

 !הכרחילאלחיות-הכרחילהפליג

עתיקה)רומית(אימרה

במסלולאותוהסובביםכוכבי-הלכתאתהאמנותיתויכולתו

סביבו.

אומליצור,חדלההמרכזיתהיוצרתהאישיותכאשרקורהמה

העצומותהדרישותבזכות(אולינפטר?פשוטשהאיש

יוצאיםכאלהיוצריםאיןהכוריאוגראפיהמקצועשמעמיד

פוס-בלתיבמאבקיםומורגליםחיונייםכההםלגימלאות.

-והאוכף,עלבעודםנפטריםתמידכמעטשהםעדקים,

בידם).המושכות

לראותהמוכןממשיך,אותלמידלהםנמצאהטובבמקרה

חייו.מטרתאתהלהקהשלהמיוחדהרפרטוארבשימור

חוזההמודרני,המחולמגדוליאחדשלמזלוהתמזלכך

לידיהההגהאתשנטלהקארייר,רותלושנמצאהלימון,

פר-שינוייםבהשחלואףעלשלו,והלהקהמותו,לאחר

לימון".חוזהכ"להקתלהתקייםממשיכהרבים,סונאליים

ואתאחדות,חדשותיצירותגםכוללשלההרפרטואר

לימון,עםבשיתוףשעבדההאמפרי,דוריסשלמחולותיה

פטירתהלאחרוביצועיחיאמנותילהמשךהיאגםזכתהוכך

 .לימוןחוזהלפנירבותשנים

בלהקההחלממששלהמשכיותנוצרהזהנדירבמקרה

לימון,שלקתולהדרךו-ווידמן,האמפרישלמקוריתה

קארייררותאלשלה,האמנותיתהמנהלתהיתהשהאמפרי

הללו.המסורותכלנשמרותשבלהקתה

ריגשית,יכולים,משלהםלהקותבעלייוצריםאיןערפי-רוב

מועדבעודלהבטיחעליהםבויוםשמגיעכךעםלהשלים

שתהיהמסגרתיצירתעל-ידיעבודתםקיוםהמשךאת

בהם.אישיתמתלותמשוחררת

להקותשלזהלתחוםהשייכתבארץהיחידההלהקה

לוי-תנאישרהשליצירותיה .ייענבל"היאאישיות""

המחולשלוהייחודיהמקוריביותר,החשובהאוצרהן

האחרונותבשניםשנעשוהמאמציםכלאבלהישראלי.

תלותללא"ענבל",שלהאובייקטיביקיומהאתלהבטיח

אינהעצמהשהיאמשוםנכשלו,לוי-תנאי,בשרהבלעדית

אתשייעשובמבנה,שינוייסשלזהכורחלקבלמסוגלת

 .אישיתבה,תלויהבלתיהלהקה



יותר,ועשירהחזקההלהקהיוצרשליותו Wשאיבמידהבה

 .זהממעברנשקפתיותררבהוסכנהיותר,קשההמעבר'

ברגעעתהמצויהגראהאםמרתהשללהקתהשגםלהניחיש

לאעצמהשמרתהלאחרהמשךלהיהיהאםשיכריעי,קריט

שלבלהקתוהמצבגםזהולמעשה .פעילהלהיותעודתוכל

תכןיכיאםבלב.דושלו "שלויישכולה ,ניקולאיסאלווין

המסוגליםנאמנים,רקדניםשלגרעיןלעצמויצרשהוא
שהשכילכשםממש ,השתתפותוללאגםיצירותיואתלשמר
שהיהלואיס,מארישללהקתועםשיתוף-פעולהעללשמור

אבלנפרדת,להקה-אחותבעלהואוכיום ,שלוהראשיהרקדן
ניקולאיסלפידאתשישאזהכנראה, ,יהיהוהואקשורה,

הלהקות.שתישלמחדשאיחודעל-ידיאולי ,הבאותבשנים

הרפרטוארי,האמנותיהמוסדהואלהקהשלאחרטיפוס

במסגרתו.ליצורמוזמניםושוניםרביםשיוצרים

המוסדהואהאחדסוגים.לשנימתחלקותזהמסוגלהקות

שלמרצונונובעחיותושכוחהציבורי,אוהעירוניהממלכתי,
אוהמקומיהשלטוןבמוסדותמתבטאשהוא(כפיהכלל

הואשמכוחןהחוקיותוהמסגרותםיהתקציבומכוחהארצי)

 ..עונתיתהמתחלפיםאמנותי,ושפלגאותומכאןפועל.

בתחוםחזקהיוצרתאישיותלאשבמרכזוזההואהשני

מאמין"ו"אנימיוחדאישיסגנוןלא ,דווקאהכוריאוגראפיה

עלשנטלהמרכזיתדמותאםכימהפכני,אוחדשניאמנותי
קיומולמעןאחרים,שלליצירתםהתנאיםאתליצורעצמה

זהסוג .מסוייםבמקוםבכללהמחולאוהבאלטאמנותשל

ששימ-מרכזיתאישיותידי-עלרוב-פי-עלנוצרלהקותשל

הדוגמאות .בעצמומשירצהיותרליצירהקטליזאטורשה

בבריטניה,ראמברמריאוואלואה-דהנינטרבות:לכך

וכמובןדה-רוטשיל,דשבע-ובתבהולנדגאסקלסוניה

דיאגולב.סרגיי

בלב,דאחתלהקהבישראלקיימתהראשוןהלהקהמסוג

איןובכךציבורית,להקההיא 1975שנתשמאזייבת-שבע",

מצבגםאולםאחת.אישיותשלורצונהבמרצהמותנהקיומה

השנילסוג .להלןבכךנדוןועודמשלו,סכנותבתוכוטומןזה

וה"באלטבת-דור""להקות,שתיבישראלשייכות

 ."הישראלי

"להקתשייכתהקיבוצית,התנועהשלהמיוחדהמבנהבשל

-הממסדית-ראשונהלקטגוריהחלקיתהקיבוצית"המחול
שלרצונובזכותהקיימתהלהקהלתחוםזאתבכלומאידך

למאמץהזההממסדאת ""להכריחמוכןשהיהאח,דאדם

קבוצתסביבוליצורזאתעםויחךהנדרש,והכספיהאירגוני

אתלקייםברצונםמאוחדיםשיהיווכוריאוגראפיםרקדנים

הברכהלהשגתתנאיהקיבוציים,בחייםשהוא,רצוןהלהקה,

 ."הקיבוציתהתנועה"בריתשלהמימסדית

אחדמצד .המציאותכורחהןמחולבלהקתגבריחילופי

שלהמלאיםהפעיליםחייואורך-הביולוגיהשוטקיים
אי-המתמי.דהריענוןצורךגםוישמאו.דמוגבלהרקדן

אינושדבר ,מחליפיםשישהמדרבנתהתחושהללאאפשר

היאשרקתחושהכאחהוהיוצרהרקדןאצללעולם,מובטח

הנוראלמאמץהיכולת,מיצוימלואאללהגיעאותםממריצה

בכאביםלהתחשבלא ,הכושרבשיאתמידלהיותוהמכאיב

רקדן·כלשלחלקו-מנתשהםובפציעות,

מדיתדיריםחילופיםמכשיל,אבלאיזהישותמידאבל,

-אישיותלבנותמפריעיםהלהקה,מבנהאתמערערים

אי-עלמעידיםוהםמוגדר,בית-סגנוןברורה,להקתית

מאשרירתרעודאולירבהסכנהישובכךניכור.עלהזדהות,

פקידי-אמנותליצירתל"השמנה",הגורמתיתירה,בקביעות

ממש.שלאמניםבמקום

ממשהאחרונותבשניםרקאבלחשובה.תכונההיאנאמנות

רקדניםיכוליםבולחלוטין,הנורמלילמצבבארץהורגלנו

יחסים,ניתוקללאללהקה,מלהקהעונהשלבסופהלעבור

"ענבל"רקדנירקמצוייםזהברגעמיותרת.סנסציהללא
ב"בת-דור",הישראלי"הבאלט"אנשי ,בת-שבע""בלשעבר

 .יאהוכךנאהוכך .ולהיפך "ב"בת-שבעדור"-"בתרקדני

מתמדת,להזנהזקוקההיאחי.אורגאניזםהיאמחוללהקת

 .שירחיבעדשםאותהולשמורלמקרר,להכניסהאפשראי

קולקטיביייצורגםהיא .וקצרארוךלטווחתכנוןמחייבזה

מהמציאות.בניתוקמסתכןמכךוהמתעלםאמוציונאלי,

כפיאמנותי.מוסדלקייםאי-אפשרבלבדחוזיםבכוח

לשוקת,הסוסאתלהובילייאפשרהגרמני,הפתגםשאומר

 ."לשתותאותולהכריחאי-אפשראבל

ליותרלעיתיםהמגיעיםהרקדנים,מחילופישחלקדומני

קידוםעלמחשבהמהעדרנובע ,אחתעונהתוךאחוז-30מ

כללמביאשאינודפרטוארמתכנוןהאינדיווידואלי,הרקדן

שלהם,האנילטובתרקלארקדנים,לבנותשישבחשבון

שאיןעצמואתהמשלה .הלהקהשללטובתהגםאלא

 ,"יישלווהמוכרתהאהובההרקדניתאתלראותבאהצופה

אלאומוכר,חביבאחר,אוזהרקדןשלהבימתיתאישיותואת

בכללי-התיאטרוןבקיאינוהכודיאוגראף,שליצירתואתרק

יוצרתאישיותעלהבנויותבלהקות .ביותרהבסיסיים
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כוכבלעיתים .המושךהכוכבהיאזודמותלעיתיםמרכזית,

-הדמוסיסמת-הרמייהתחתבזהמסתתרכוריאוגראפי

הלשוןזו " ...כוכביםהםהרקדנים"כלשלכביכולקראטית

קאנינגהאם,מרספועלבההשיטהזווניקולאיסנוקטבה

יש 'וכופסטיבאליםשלהנהלותעלחותםשהואשבחוזה

שמוזולת ,םשכלשלמוקדםפרסוםעלהאוסרמפורשסעיף

 '.וכדלפלקטיםבמודעות,שלו

היא-ייהכל-שווים"שלדמוקראטית-הכביכולהגישה

הפועלותשלהקותברור .כולןהישראליותהלהקותבעוכרי

יותרלהןקשה ,אורחיםכוראוגראפיםהזמנתידיעלבעיקר

 ,יוצרי-ביתלהןאלהמאשרכוכביםשללטיפוחםלדאוג

ושניתןלרשותם,העומדיםהכשרונותאתהיטבהמכירים

סיבהוזוהלהקה.וצרכיתכנוןשלבתביעותאליהםלבוא

מקומיים.יוצריםלטיפוחכזאת)נחוצה(אםנוספת

המקד-בתפקידיםסיפוקםעלבאיםשאינםשרקדניםברור

משמעזרים,בשדותפתרוןלעצמםמחפשיםאותם,מים

שלימהלעונהתכבוןהעדרבשלודאותחוסר .אחרותלהקות

שינפלדרינה :לדוגמה .זהתיסכולמגבירה ,מראששנתייםאו

ליצורלמעןייבת-שבע"מלהקתחופש"יישנתלעצמהלקחה

תכבוןחוסרשלטיפוסימקרהלדעתיזהו .שלהערב-יחיד

שאיפותיהאתבחשבוןלהביאהיהשצרידארו,ןלטווח

 .הלהקהבמסגרתבהחלט,המוצדקות

על-ידירקדניםשלנאמנותםעללשמורנסיונותמשני,מצד

שלמקרהוכגון ,לכשלוןמראשנידוניםפורמליתהתחייבות

אחתלשנהרקדן-אורחלהיותהוזמןאשרורדי,יאיר

 ,לכדההנהלהברכתאתקיבללאאבלראמבר",ב"באלט

עזב.כןועל
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י-לאופטאותםלצמצםישאבל .הכרחייםהםחילופיםכאמור

אתקבועהבצורהלבבות ,מכלוחשוב .הדעתעלמתקבלמום

מחליפיםשישיידעושהכלכדיבלהקה,הצעירההשכבה

כלפיהרקדןעלאישילחץשלמעוקצוהרבהנוטל(וזה

-להתפתאמתשלדאגהלהיותצריכהשמאידד .ההנהלה)

האמןשלבטחונואתשמחזקתדאגה ,פרטכלשלחותו

ביתלאאםבהלראות ,בלהקהלהשתלברצונוואתהצעיר

-בקיימתאינהזושתחושהחוששני ..ביתננמללפחותאז

ביוקר.כד-עלמשלמותוהןלהקותינו,

הישגששוםועומ,דקבועאינושדברבכד,מפחידמשהויש

לקראתבחרדהלצפותתמידחייבהמנהל .לבעליושמוראינו

רביםלחילופיםהמביאיםאובייקטיבייםקשייםישהבאות.

בניזרים,רקדניםשלהשתתפותםוראשונהבראש-בלהקות

אינהבינלאומיותשלזותופעהאבל .אחרותארצות

הרוסיות)(ולהקותהדנילבאלטפרטספציפית.ישראלית

הרקדניםמשפעניזונותבעולםהמחוללהקותכלכמעט

כן-פי-ואף-על .ארה"בשלהספר-בתישמוציאיםהמעולים

שלהרגשהלרקדניםלתתבצורדמספקתהכרהלדעתי,אין,

עוזביםאינם(רקדניםאיכפתיות.של ,טיפוחשל ,שייכות

סיפוקמחפשיםהםאבל ,קשהעבודהאו ,זעוםתשלוםבשל

התנאיםחשיבותעולהאינם,כשאלהרקלהתפתח.ואפשרות

שלהם,הבסיסיהצורדעלומאפילהוהכלכלייםהטכניים

מלאים.אמנותייםחייםלחיות

שהלהקהמישהושללרצונופרטקבוע,אינודבר ,זורםהכל

שלבמוחורעיוןהיאלהקהותתקדם,תתפתח ,תחיה

מאו.דהרבהגםאדמעט,זה .מישהו

ואיןפרמננטי.במשברנתונההיאחי,גוףהיאשלהקהמשום

מסודר,שהכלכד,הדברשאיןמהתחושהגדולהסכנהלך

 •האירגון·אוהכסףבעזרתלפתוראפשרהכלשאת



ניסוייתכלהקה " 2"בת-שבע

היא . 1לבת-שבעכלהקה-בתהוקמה 2בת-שבעלהקת

הלהקה-שלהשוטפתלפעילותה,במקבילוחציכשנהפועלת

כורלשמש-היובתחילהשהוצהרוכפימטרותיההאם.

צעירים,ומעצביםלמוזיקאיםצעירים,לכוראוגרפיםהיתוד

עבודהשלדרדאדטובה,המקצועיתיכולתםאשרולרקדנים
במיוח.דלהםחשובהסדנאית

משיכהמוקדהמקריםברובמשמשתסדנאיתבמסגרתעבודה

אפש-תנאים,מקום,ומהווהשונים,אמנותבשטחיליוצרים

מוכרים,לאחדשיםויצירהפעולהשטחילחקירתרויות

 .הישראלילקהללפחות

ויצירתיותנכונותבמידתלעניןלגשתאמוריםהיוהרקדנים

מוקדשתלהיותהיההעבודהועלהכוראוגרפים,שללזושווה

וייחודימצטברחומר-גלםמתוןתנועתייםפתרונותלמציאת

במחולהטכניהאלמנטעםההתמודדות .העובדתלקבוצה

חייבתהזכרתישכברכפיולכן, ,נמנעתובלתיחשובההיא

תהווהשלאכזאת,במידהגבוההלהיותהרקדניםשלהיכולת

ככלדופן-יוצאחומרעםהתמודדותבפנימחסוםאומכשול

הרקדניםשלהיצירתיתיכולתםצריכהזאתעםיחדשיהיה.

בלהקהרקדניםשלמזוגבוההאוליביותר,גבוההלהיות

רגילה.מסחריתאורפרטוארית

עללשמירהביותרחשובאמצעיהיאברורפעולהקונקיטת

שאובדתברגע .הדרןכללאורןהראשוניתההתלהבות

תחילתלאחרקצרזמןאפילוזהויהיהאלו,מטרותבהירות

ותחושתהראשוניתההתלהבותגםתאבדהשוטפת,הפעילות

ללאשהיא ,השוטפתוהעבודהזו,מעיןללהקהשישהייחוד

שיגרתיות.שלתחושהתחדירעצמה,בפנימפרכתספק

אחידפעולהקוגובשלא 2בבת-שבעכיחשש,מסתמן

ה-וכי ,ההרצהמשלביבאחדונשכחגובשואולי ,וברור

אצלשונותמטרות,אותןמביןהראשונותוהעדיפויותמטרות

-הההנהלה ,הכלליתההנהלה :הפרוייקטממרכיביאחדכל

 .ללהקהוסביבעםהעובדיםהיוצריםוכלהרקדנים ,אמנותית

משותפתעבודההואסדנאיתבעבודההמנחיםהקוויםאחד

-ההתבתהלידאבדשונים,מתחומיםאמניםביןומקבילה

למדיום,מדיוםביןההשפעהעלחזקדגשמושםלאגבשות.

לנדרוניתמאת:

-עוסקיםאנובוהמרכזיהתחוםאתמעשירספק,ללאאשר
האחריםהתחומיםאתזאתעםיחדומעשירהתנועה,

 .העיקריהתחוםאתלשרתויכולתם

לכוראו-סדנאלהיותצריכהאינה 2שבת-שבעספקאין

הגורמיםלכלדסנאלשמשחייבתאלא'בלבהגרפים

תוןהתנועתית,בהתרחשותחלקלוקחיםאוהמשמשים

האלמנטים.מןאחדלכלפרופורציונאלית,נכוןמשקלנתינת

בתחומימספיקיםכליםלרקדניםהוענקואםיודעתאינני

במסגרתלעבודיכולתבהםלפתחכדיוהתיאטרןו,המוזיקה

שלהם,התנועתייםהמושגיםוהאם ,זומעיןומעשירהעשירה

רחביםבעולם,היוםהקיימיםהתנועתייםבמושגיםבהתחשב

דיים.מקורייםסתירה,מהווהאינוהדברזאת,ועםדיים

ובראשונה,בראi1ו'תמיד,הואאלהמעיןקבוצותשלייחודן

יותרהרחבהאוהמצומצמתבמשמעותוחדשה,שפהיצירת

עםלעבודהיאחדשהשפהלמצאהיחידההדרןהמושג.של

מעבודהיותרועלארוכה,תקופהבמשדאחדיםכוראוגרפים

-משושפהלהיותחייבתהשוניםהכוראוגרפיםביןגםאחת.

היוםקיימתואח.דאחדכלשלייחודושמירתתוןתפת,

אישפועליםאשרהמחולבתחוםישראליםיוצריםשלקבוצה

כילהבחין,קליותרמעמיקבמבטאולםשלו,בדרנואיש

רצונםתנועה,למושגהתייחסותםרב.הואביניהםהמשותף

למושגיםהתייחסותםבטוחה,לאקערקעללדרודוהעזתס

אופלסטייםמושגיםוזמן,חללכגוןבתנועההקשורים

בעליחומריםקווים,כמולתנועההמתקשריםגיאומטריים

הןאלואשראנשיםועו.דקצבקולתנועתית,גמישות

רקוהן-התנועתיתבעבודתםאותןהמעסיקותהבעיות

 . 2בת-שבעעםלעבודמתאימים-הבעיותמןחלק

הםכיום 2שבעבתשלארגונהבפניהעומדיםהקשיים

שמכונה,מהלהיותזולהקהנאלצתלכן ..כלכלייםבעיקר

פרוזאיות,לבעיותפתרונותבמציאתהצורןעני.תיאטרון

מגיעיםהיולאשאוליאמנותייםלפתרונותגםלעיתיםמביא
 ,זולהתאורהזולים,חומריםמציאתאחרת.בדרןאליהם

רקהםאלהכל-הופעותולקיוםלעבודהמקובללאמקום

ואשרבעולםענייםתיאטרוניםבפנישעמדוהבעיותמןחלק

ומפתיעים.חדשיםלפתרונותאותםהביאו

י 3



מקיבלים,לאלאמניםביטייבימתמציאתהיאהמטרה

יקרית.הפקיתמחייבלאזהידברהעזה,יבעלימחדשים

כנימיקזיבבעיהילהשתמשהפקיתלייקרהצדקהשאיןידאי

 .לקהללצאתלא

-היא 2בת-שבעבפניהעומדותהאמנותיותהבעיותאחת
משמשתכיים . 1בת-שבעהבכירה,אחיתהעםהתחרית

לרקדניםהן- 1שבע-לבתמאידברירקפיצהקרן 2בת-שבע

התני-עבידתםאשרמתחיליםלכיראיגרפיםיהןמתחילים
 .ייצאת-דיפןאימרתקתמעניינת,מחדשת,תמידלאתעתי

לפתרון . 1בת-שבעתחתחנוקה 2בת-שבעכי ,לכןפלאאין

ושונהחדשאמנותיפעולהקולהינקטכאמור,חייב,זובעייה

צודקת ,פתוחהתהיהשהתחרותכדי , 1בת-שבעשלמזה

כיישירה,תחרותתהיהלאכללכיגם,יתכןייתר.וחופשית

לכלקהלשלשונהסוגיפתחי ,ממילאהשוניםוהתפיסההקו

בחומרלעסוקוהעניןהטכגיתהיכולתאם .הלהקותמןאחת

להיעזרמקוםגםיהיההלהקות,בשתישווהיהיהניסריי

שישכפי , 2בת-שבעשלבעבודות 1מבת-שבעברקדנים

בת-שלבהפקות 2מבת-שבעברקדניםלהיעזרמקרםהיים
בתנאיםאלא,וולנטרידווקאלאובסיסעלזאתוכל , 1שבע

בעלתכלהקהמלכתחילה 2בת-שבעתיבנהאם .שווים

-ארגומבחינהוהןאמנותיתמבחינההןחובבנייםאיפיונים

שכברויוצרים,לרקדניםמשיכהכוחתשמשלאהיאנית,

 . 1שבע-בתעםעובדים

קהליצירתהוא 2בת-שבעשלבבנייתהביותרחשובצעד

ואינה-לשוקיוצאתאינה 2שבע-בתזו.ללהקהמיוחד

מרפהזועובדה .ושוטףקבועבאופןכלשהןלהופעותיוצאת

משלה.קהלבונהשאינהוודאיוהיוצריםהרקדניםרגליאת

k'O ,,,,. 
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מכלמחילאיהביקהלסטדונטיםצעירים,אגשיםבקרב
עצםלחידוש.וצמאןוסקרנותהייםקיימיםשהיאשכבה

רצןוזהקהלבקרביצר 2בת-שבעשלקיומהעלהשמועות

עלבאלאזהרצוןבמתרחש.חלקולקחתלחוותלראית,

לטפחו.דברייעשהלאאםויאבדסיפיקו

מוטיבצייתמתוךימתקבצתיח,דהנפגשתאנשיםקבוצת

והרצןומיקריתהליךשלכתוצאהילאדימות,אושיות

מטרותשלעמוקההבנהללאכלשהילמסגרתלהשתייך

ולהצדקהלצורךהמדועקהלזאתעםויחדמסגרת,אותה

ולקחתבהתפתחותהללוותהוהמוכןכזאת,להקהקיוםשל

 ,לדעתיהםאותה,ינחהאשרהאמנותיהקובבנייתחלק
 . 2בת-שבעשלהנכןולקיומההעיקריותהערבויותמןחלק

הםלהצלחה.,וזכוהתיאטרןובתחוםנעשודומיםניסייים

קוולבנותוהצליחוהגדוליםלתיאטרוניםבמקבילפועלים

בתחוםיצליחלאכזהשנסיוןסיבהשוםאיןמשלהם.וקהל

אמנםשוניםוהניסייהמחקרותחומיהפעולהקוויהמחול.

מהירהבצורהלהגיביכוליהתיאטרוןלתיאטרון,מחולבין

והצמאןוהצורךאולםמידיות,לבעיותיותרוישירהייתר

מא.דדומיםוהמחולהתיאטרןוקהליבקרבלחידוש

מקורית"יצירהלעידודייסדנאכמובשמותמסגריתקריאת

לשקיעעלולותהן .יתןלהיווצרערובהמשמשתאינהעדיין

טשטושאוושיכחהארגוניותבעיותשלביםמהרהעד

צריכיםהרעיוןיוזמינוצרו.שלמענןהראשונותהעדיפויות

העיקרייתהעדיפויותעללשמורחייביםעצמםלראות

לזמןלתתולא ,המסגרתונקבעההפרויקטנוצרשלמענן

מישנית.לדרגהאלהעדיפויותלדחוקאחריםולגורמים

• 



שךההמחוךותיאטרוןבאושפינה

מחומרתהמורכבשלהקלסתרוןהביותר.מורכבתאישיותה

ועליוס,קורטשלהחברתיתהמודעותסוקולוב,אננהשל

בחברההגבריםשלשלטונםעלחימהלהוסיףישאלה
לשנותו,ההכרחמןזהשמצבהעמוקהוההכרההאנושית

הכוראו-נציגותשליצירותיהןאתכל-כדהמאפייןכעס

בראוןטרישהשלזוכגוןהאמריקנית,האוואנגארדיתגרפיה

הרחמיםמידתבה,מצויהאלהלכלנוסף .מוללרג'ניפראו

ביצירתוביטוילידיהבאהלזובדומההאנושות,עלוהחמלה

שלבדמותהאלהכלאתלאחדנסה"וויצק".ברג,אלבןשל

 ,-37הבתבאוש,פינהשלדיוקנהאתותקבלאחת,אשה

ביצירתה,לדוןשמרביםגרמניתהמערבהכוראוגראפית

וחפרטאל.בעירהמחול""תיאטרוןמנהלת
ד ','

אביההבינוני.מהמעמדטיפוסיתגרמניתממשפחהמוצאה

רחוקלאהרוהר,בחבלסולינגן,בעירבעל-ופנדקהיה

באושפינהקיבלההמחולבתחוםהשכלתהאת .מוופרטאל

שאתלאמנויותאקדמיה-באססן"פולקוואגב"בבית-הספר

לפניהשלושים,בשנותיוסקורטייסדבהלמחולהמחלקה

לאנגליה.להקתועםשהיגר

הנאצי,השלטוןתחתלהתקייםאיכשהוהמשידזהבית-ספר

אותוהפדמהרהועדהעולם,מלחמתלאחראליוחזרויוס

בגרמניה.מהמעולים,רקדניםהמחנכיםהמוסדותלאחד

קרנקוג'וןשםעלובית-הספרבקלןבימתי"למחול("המוסד

 .יותר)מאוחרנוסדובשטוטגארט

שלבחייהביותרהחזקותההשפעותאחתהיהשיוסספקאין

-האירוהיוצריםאחדהיהיוסשקורטלזכורוישבאוש.פינה

מאחריםשיותרהעשרים,בשנותהמחולבתחוםפאיים

לאומעולםתיאטראלית,בימתית,כאמנותבמחולהתעניין

כליהמחולהיהבעיניולכשעצמה.הטכניקהעלדגששם

זמננו.לבעיותהמתייחסברור,מסרבולהביע

כרקדניתהלבתשומתאתכאושפינהמשכהתחילה

היההשניההעולםמלחמתשלאחרכאלט",ה"פולקוואנג

אישיותבעלתאשה .כית-הספרמתלמידיברובומורכב

ומלאותגדולותעיניהונוקשים,גרמייםשתווי-פניהחזקה,

הדמויותאחתהיאכאילונראתהימיםכאותם .וחמלהצער

כעיניהישהיוםועדקולוויץ,קטהשלברישומי-הפחם

קוגלרהורסטמאת

פיזור-נפש.שלמבעלהשמקנהמההנרדף,מהמבטמשהו

המקשהלאובייקטאותהעושהוזהלדבר,ממעיטההיא

אותהאופפתתמידאף-על-פי-כן .מראייניםעלמאוד

אתאליההמושכותוסימפאטית,עמוקהאנושיתמודעות

הבימה.עלמופיעהשהיאשעהצופהשלתשומת-לבו

שלאחדותשניםלאחר,וחזרהמהעיןנעלמההיאאחר-כד

שוניםבכתי-ספרהשתלמהשםמקוםבארה"ב,שהייה

,בלהקתמוזריישמעשהדברכמהעדורקדה,מודרנילמחול

שנותבסוף .בניו-יורקאופרההמטרופוליטאןשלהבאלט

ליצורהחלהפולקוואנג,לכית-הספרחזרהכאשר ,-60ה

תנועהבעלהזמן"."כרוחמאלה,אחדגדולים.לאמחולות

כתחרותהראשוןבפרסאותהזיכהלהפליא,ופלסטיתזורמת

 . 1969בשנתקלןכעירצעיריםלכוראוגראפים

אשהשלהדרגתיתהתקדמותלפניה,סלולהדרכההיתהמאז

המחולשלמאודהתחרותיבתחוםדעתהעללעמודהיודעת

לעיתיםהממסדיות.ללהקותשמחוץהגרמניהבימתי

וצעדההפולקוואנג-סטודיו,כמופעינראתהמזומנות

מנהלוכאשרהיה,הממלכתיהתיאטרוןככיווןהראשון

עםאותההזמיןוופרטאלשלהעירוניהתיאטוןשלהכללי

יצירתהאתתרמההיאלובמופע-סדנה,להשתתףעמיתיה

על-לכדבמיוחדשנחחברהלמוזיקהלרקדנים","פעילןיןת

ברק.גינתרהגרמניהחדשניהמחברידי

כלם ,וחלכאיםנדכאיםשלכדמויותהכימהאתאיכלסההיא

זהמחולחיבבתילאכנפשם.אוכגופםפגועיםכעלי-מומים,

 ,העגכת")(ייחולי " La Syphilide "אותווכיניתי

 . 1971זההיהכשנת

על,הפעםלוופרטאלכאושפינהנקראהשובלאחר-מכןשנה

וואגנרשלכאופרההככחאנאליהסצינתאתלעצכמנת

המוזי-הרגישותכיותר.הצליחהכהמשימה ,""טנהויזר

והתפעלתימהממים,היוהמחולשלהייצריוהלהטקאלית

-לכתכסימן-היכרמעיןשנעשוהנחשיים,מפיתולי-הגוף

שלהכאלטלהקתכראשלעמודהוזמנההיאהתנועתי.ידה

מעתהונקראלחלוטיןשונהשלהשהמכנההאופרה,-כית

 ."וופרטאלשלהמחולייתיאטרון
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אותהוהפכה , 1973/74בעונהלהקתהאתלבנותהחלההיא

ב-ביותרהמעניינותהמחולמלהקותלאחתבהדרגתיות

כגוןכור'אוגראפיםעםעבדהתחילההמערבית.גרמניה

ייהעירואתהירוק""השולחןאתלהקתהלמעןששיחזריוס,

הוופר-הלהקהאתשלימדהדה-מילואגנסשלו,הגדולה"

משלהיויצירותויותריותראבלשלה."רודיא;"אתטאלית
אי-המצויהאישי,סגנונהאתפיתחהבהןעצמה,באושפינה

הדראמטי.לתיאטרוןהמחולביןשם

בורגני,לביתמההגדרות(אחת"פריץ"ביצירהפתחההיא

החיהאימים,מהלכתסבתאעל-ידיהנשלטתמשפחההמתאר

עםהובשמידט,וולפגאנג :(מוזיקהמנוונתעלובה,בסביבה

הבאההגדולההפקתה .) 1974ממאהלר,נרחביםציטוטים

אלאגלוק,מאתבטאוריס"ייאיפיגניההאופרההיתה

 .לרקדניםכשטח-מחייהשנשארהמהבימה,סולקושהזמרים

מכמהנבנתהשלההמחול"ייתיאטרוןשלהבאההתכנית

החלומותגבראתהמתאריםשיריםהעשרים,משנותלהיטים

פרקאתהוסיפהולכךנשים,שלבנפשןמצטיירשהואכפי

שירי"מוקטעיםמאהלרשלהעשיריתמהסימפוניההאדג'יו

ויאוש.צערשלהפגנותמאותןאחתשוב .שלוהילדים"מות

זאת!לשאתיכולתילא-

גלוקשלהאופרהשלמעיצובהיותרהרבההתרשמתי

הת-הפעםכיצירת-מחול. ) 1975 (ואוירידיקה"ייאורפאוס
נשכחות-בלתיסצינותבארבעברקדניםהזמריםערבבו

 ."ו"גסיסה"שלום"ייעוצמה': :'הינ"קשכותרותיהן
בורזיק,רולףהציירעםשלההפעולהשיתוףהחלגםמכאן

 .לשותפה-לחייםגםלבסוףשנעשה

שכונתהשלה,סטראווינסקיתכניתהופיעה 1975בשנת

המלחיןשלשונותזעירותיצירותשכללההאביב","פולחן

מבצעהיהזה .האביב"ל"פולחןשלהלנוסחלבסוףוהוליכה

המחולאנשיבקרבמעמדבאושלפינהשהיקנהכביר,

המחול"שבועבמסגרתזויצירההוצגהכאשרבגרמניה,

 .קלןבעירהמודרני"

יישבעהושמהוייל,-ברכטה tשכו~תכניתבאהאחר-כך

אודותעלהידועהמחזהאתרקלאשכללההמוות':חטאי

אותםשלאחריםשיריםגםאלאמלואיזיאנה,אננותהשני

 .שלהםאחרותויצירותבגרוש""האופרהמתודמחברים

חוויותיה :אחדמרכזינושאעל-ידייחדקשוריםאלהוכל

פינההכינה , 1977זו,ובשנההגברים.בעולםאשהשל

להקלטתהאזנהבשעת-ייכחול-הזקןושמהיצירהבאוש

מחייתמונותשלדקות I 110בארטוק"בלהשלהאופרה
ומאזיןיחוזרמאזיןשהגברשעהשרטון,עלשעלונישואין
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בארטוק.שלהאופרהלהקלטת

דקות 90עימי':רקודייבוא,היאביותרהחדשהיצירתה

מטפלתעצמם,הרקדניםעל-ידיהמושריםשירי-עם,של

החוויהאתבני-האדם.ביןביןהתקשורתהעדרבבעיותשוב

רולףצייר-התפאורה,דווקאמספקהעיקריתהחזותית

לכללמגלשההבימהשלהאחוריהשלישאתשהפדבורזיק,

הרקדנים,מטהגולשיםממנותלולמישטחהבימה,רוחב

הכוראו-למעלה.בולטפסרבים,קשייםתודשנית,ומנסים

ביצירהביותרהגיוניוזהלמינימום.צומצמהעצמהגראפיה

 .ולרקוד"להוסיףעודאפשר"שאיבכךכולהשעוסקת

בזכרונותרקמופיעהעברבאושפינהשלבמחולותיה

העברכמבוגרים.הנפשימצבנואתהמעצבים.מפחידים-לרוב

למחלות-ימינו.העיקריהאשםבו-הילדותימיובפרט-

אימו.ברחםהעוברבהיותעודמתחילהזוופגיעה

מאמציווכלזה,ממצבולהיגאלסיכויאיןהמודרנילאדם

פינהזאתמציגהמקום,מכלכד,לכשלון.נידוניםלהיחלץ

 .בהןמפעפעשהיאושהחריפות,החמורות,ביצירותיהבאוש
רחו-לעיתיםעושההיאוזאתמתלוצצת,שהיאשעהאפילו

שהצחוקחששהצופהעדועוקצני,מרשלהההומורקות,

חמורהמדי,אפורהשלההעולםתמונתלדידי .בגרונונחנק

לושמגישיםוופרטאל,שלהתיאטוןבקהלמקנאואיני .מדי

בלבד.זהמסוגיצירותהעתכל

משוםבאוש,פינהשליצירותיהאלחוזראניכן-אף-על-פי

בימינוהאדםשללמצבוהמתייחסיוצרשאיןמשוכנעשאני

שובהמבקששביהמזוכיסטזהאולישלה.הרצינותבמידת

למו-הולדאינדמקוםמכלההיטהרות.למעןלסבולושוב

עשריםלהשתעשע.אולהתבדרכוונהמתודאלהפעים

גופני,יופיבהםשאיןרקדניםשלחבורההםרקדניה

 .אותיכובשתוכנותםנפשם,אתלשחוףהמוכניםכאלהאבל

זו.להקהלביןביניאהבה-שנאהשלרגשותלמיןגורםוזה

שלהאקספרסיוניסטיבמחולמקורובאוששלהתנועהסגנון

בשהותההרבהרכשהשהיאספקאיןאבלהעשרים.שנות

תנועהכלשלמקורהעללהתחקותאפשר-אי .באמריקה

כפימאו.דשוניםמיסודותמורכבסגנונהכיותנועה,

נמרץ,דחףבעבודותיהישאבלורגע.רגעבכלהמצבשדורש

כדרבות,ומיות-ייוםבתנועותושימושלעוצרושאין

מעבודותיהםהשראתהאתשואפתשהיאהדעתעלשמתקבל

ופיטרגרוטובסקישלהמודרניהתיאטרוןבתחוםהנסיוניות

אפשראולי .הכוראוגראפיםמעמיתיהמאשריותרברוק

תנועהולוביצירותיהאיןכיריאליסטי,כוראוגראףלכנותה



ברור.מסרלהשאיןאחת

הבימהשעלהחפציםוכלקישוטים,אלהבמחולותאין

ושול-כסאותמחבבתהיאמוגדר.דראמטיתפקידממלאים

שהיאלךנדמהולעיתיםכרים,גםלאב ..ביותרפשוטיםחנות

אותהמשמשותבובותגםושיער.בנעלייםממשמאוהבת

לשחקלההירשולאילדהבהיותה(האםקרובותלעיתים

בבובות?)

 ,השחוראתמעדיפהבאושפינהלצבעים,אשר

 .העור-צבעאתאוהאדוםאתרחוקותולעיתים

האפור

סבורני

לחלוטין,רקדניהאתלהפשיטבכללמעדיפההיתהשהיא

-ומהושמרניתבעיראפשרי-הבלתיבגדרהואזהדבראבל

והמפורסמיםהיפים

ברחביהמופיעהללהקהושייךצעירמוכשר,יפה,להיות

ארבע .רקדןכלשלחלומוזהו-צופיםמיליונילעיניהעולם

עבורן,שהתגשםנראהזהשחלוםשונותמלהקותרקדניות

בנרפדאחתכלשנזדמנו,שעהלאחרונה,על-ידירואיינו

אמריקה.שלהגדולותמעריהבאחת

עובדתמה,-ומיסתוריתאלגנטיתדמותצ'וולדט,לוטיבדה

הנסיוניות,בהפקותיווילסוןרוברטעםפעולהשיתוףתוך

הנמשכתב"אופרה"כגוןואמריקה,אירופהפניעלהמוצגות

בהצגהועתה "החוףעלייאיינשטייןתמימותשעות 5

וחשבתיהזההברנשהופיעשליהמרפסתעל"כשישבתי

 .הוזה"שאני

ביותרהאוונגארדיתהקבוצהליוצרישייכתצ'יילדסלוסינדה

דאנסאדסון'ב"גשלולכוריאוגראפיותבקשרהתפרסםושמה

 .-60הבשנותיורק-בניו "תיאטר

שלמאודהמצליחהבלהקתהחברותהןהרקדניותמןשתיים

שלה,-להקתהעבוררקלאיוצרת(תארפ .תארפטוויילה

עבורוכןקלאסיות,באלטלהקותשלבמסגרתןגםאלא

כושיההיאואשינגטוןשליובקולנוע).טלוויזיהמשדרי

המעצ-מיטבשלביצירותיהםהלבושהמאוד,גמישה ,צעירה

כוופרטאל.גנת

 ,ביותרהפשוטיםבבגדיםרקדניהאתמלבישההיאכןעל

שחורותבחליפותוהגבריםבלבדתחתוניותבשמלותהנשים

ונשאריםקרובותלעיתיםאותןפושטיםשהםמבריקות,

שלרקדניונראיםכמהעדלזכוריש .העורבצבעים-בבגדי

באוששפינהלהיווכחמנת-עלכזה,בלבושסקסייםאר'בז

 .בגירויאובמיניותמעוניינתאינהכלל

 .באושפינהשלהאסתטיתגישתהתמציתהואשבעוניהיופי

-שסגבימינוהמחולבתחוםאחריוצרמכיראינימקוםמכל

וקבעהוופרטאלהעיראתששמהזווהיא .לשלהדומהנונו

 • .העולמיתהמחולמפתעלמקומהאת

אינגבר-בריןיהודיתמאת

לפני .ממשמחושמלתהיאהבימהועלהאמריקנייםביס

מרתהעםרקדה ,תארפטוויילהשללהקתהאלשהצטרפה

 .גראהאםשל "לוסיפר"בנורייבשללצידווהופיעגראהאם

מעולה,טכניתיכולתבעלתקומה,-נמוכתאוצ'ידהקריטטין

יפאניות,זוהרות,ועינייםגבוהותרגל-בהרמותמפתיעה

המודרנייםהרקדניםמןרביםכיאם .הקהלאלהמקרינות

לרקדניםלהיחשביכוליםמעטיםרקקלאסי,באלטלומדים

רקדהתארפאלשהצטרפהלפנימושלמים.קלאסיים

 .ג'ופרי"רוברטשלהבאלטלהקת"באוצ'ידה

-המובעלתבלהקתושניםכחמשרקדהטמית-רואזג'ולי

חמשבכללמעשהוהופיעהקאנינגהאם,מרסשלניטין

מותניה ,מקורזלשיערהמקסימה,יפיפיההיא .היבשות

ביותרהבלתי-אפשרייםהמשקל-שיווימצביאתוגםצרות,

מדהים.בבטחוןמבצעתהיא

בבעיותלהתעמקהירבומעולה,ביטוייכולתבעלותארבעתן

החדשניםמןאחדיםעםעבודתןעלשוחחווכולןהמחול

תיארוהןזמננו.בניהמחולותיוצרימביןביותרהחשובים

עלעבדועימםהכוריאוגראפיםשלהשונותהגישותאתלפני

גישתןאתליוהסבירובלהקותהשוררתהאווירהאתיצירתם,
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הכוריאו-חיי-להקה,ההוראה,שיטותשלהכעיותלמכלול

המחול.שלהמילולישבתיאורוהקושיועצםגראפיה

שתיבןבמחזההמבצעיםמשניאחתהיאצ'יילדסלוסינדה

לחלוטין,זהותהמערכותשתיוילסון.רוברטשלהמערכות

בהתנגדותחשה"אנישונה.המבצעאחתשבכללכדפרט

כללעושהשאנישמהטועניםהםעושה.שאנילמההצופים

שנותעבורנופתרוההגדרותבעייתאתאבל'מחול'.אינו

יתקבלקונצפטואלירעיוןשכלעל-כד,אזלחמנו .-60ה
 .בספריםומצוייםלהיסטוריהשייכיםכברהישגינוכמחול.

נחשבזהוכברמחשבה,שהיאאיזובמוחנושתעלההיהדי

עפרקילוחציהעברתשכולומחוליצרתיפעםלמחול.

עשיתיבוהיחידהדימויהיתהוהאדמהלשניה,מערימה

שימוש.

לחפשולאוו-דווקאחדשרפרטוארליצורמנסיםאנוכיום

לרקודאוצינורות-פלדהלהניףהאםחדשניות.תפיסות

העכשוויתבעבודתיכעת.בוערתשאלהאינה-באלט

למסורת.טכניקהשביןהסתירהבבעייתעודמוטרדתאיני

האנארכיסטייםבימיםשגםמכחישהאינינחוץ.הכל

באלט."שיעורילקחתחדלתילאשליביותר

צ'יילדסללוסינדהנראהבסיוריםחדשיםמחולותלהציג

האפשר,ככללנדודהמבצעותהאמנויותייעלביותר.חשוב

בעתהעבודות,אתשוניםלקהליםלהביאביותרחשובכי

יצירותיו.בבריאתהקשורותבבעיותעסוקעדייןשהיוצר

קרובותלעיתיםקשה.דברזהומאודחדשניותיצירותלגבי

שלחובתוזואולםלו.מוכןאורוצהשהקהללמהמעברהן

הקהל."לפנייצירתואתלהביאהאומן

 ;לרקדניךגםנגיעהלהםאיןפשוט,הסבראיזהאועלילה
היא-מדועבשאלהעסוקיםהמבקריםתארפ.טוויילהשל

אותההניעומהזה,מחולמסגנוןמסויימתתנועהנטלה

בחרהומדועסאטירה,שלמסויימתבצורהשימושלעשות

אוקומיתבצורהבת-זמננואמריקהעלפרשנותהאתלעצב

אלאאינוהכלמצחיק.דברשוםכאןאיןייעבורנורצינית.

שללתגובותמוכניםהינולאכלללמעשהתנועה.שלבעיות

שלימעירה-ייב;ץ"שלההחדשההיצירהבשעתצחוק
באל-קטעיםאלהמולאלהמוצביםזה(במחול .ואשינגטון

מוצארטלצליליהאצבעותקצותעלהמבוצעיםמאודטיים

הרקדנים,לרגליכשנעלי-ספורטהנרקדיםג'זייםחלקיםמול

כלשהו).קוליליוויללא

(שמונהכפריים"שב"מחולותמסבירה,אוצ'ידהקריסטין

מכילקטעכלאמריקניים)מחולות-עםבסיסעלקטעים
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לאחור"ייתנועה Iאוסינוניםקפיצות,שונה:תנועתיתבעיה
אולראשיתו)מסופוסרטהוקרןכאילוהמבוצעת(תנועה

שינויתוןצעדיםשלחוזרביצועגכוןתנועות,עלחזרה

 .ביותרלגדולעדמזעירמימדיהם

אחדויוםחדשה,בעיהיוםבכללהתקיףנהגהתארפטווילה

בצורההביצועאתשסיבכולאחור,גילגוליםפתאוםהוסיפה

באלט"בלהקתהביצוע.אתאיפשרחודשיםשלאימוןשרק

ואתהידועה,וטכניקהמסוייםסגנוןלדשישיודעאתה

כןלאמסויימת.בצורהתמידיבוצע"גליסאד"שלמשלמצפה

טוויילה."שלבעבודתה

מסוגלאתהגראהאםמרתהשלשבלהקתההסבירה,שלי

בעתחזרהבשעתשהתעוררהביצועבעייתעללעבוד

שנות 50תוןהתפתחההקבועההטכניקהכיהיומי,השיעור

"לוסיפר",אתמרתהיצרהשעימםמאלה"הייתיעבודה.

נהגהמרתההמוכרת.הטכניקהדרדפותחזהחדשומחול

משלהמילוןלהיש .רעיונותיהאתולהסבירבכסאלשבת

סיבוביםושני"כעד"עשילמשל:אומרת,היתהוהיא

 ""מערת-הלב"-מ"המערה"
זאתלעומתמוגדרים.והרעיונותבעלילהעוסקתהיא

מיומנותלהישקבוע.אינודבראבלרעיון,עםבאהטוויילה

צריכההיאואיןהתנועתי,החומראתלפתחאידיודעתוהיא

גלולת-מרץ."לבלועכדיהחזרהאתפעםמדילעזוב

לפעמיםנכללים"מהחיים"מבדחיםמקרייםאירועים

מטה,הגולשתטוםשל"הגרבקריסטין.אומרתביצירה,

ממחו-באחדהשתלבהפשוטלרגע,לעצורכולםאתשחייבה

אתהישווהאנשיםחופשהאחריאו,טוויילה.שללותיה

ביצירהזאתלכלולהחליטהוטוויילהמחווה,זושיזופם.

 ".התנועותכאחת

הרקדניםשמונהוכליחסית,וחדשהקטנהתארפשלהלהקה

 .שליאמרה-עימהלהימנותמעונייניםובתמיםבאמת

להגיעכדימקובליםצינורותמינידרדלעבורחייבייאינן

כרקדניתעבורי,אחר.לרקדןאולכורואוגראף ,להנהלה

ויוצרתוססלמשהושייכתלהיותביותרחשובזהצעירה,

כל-כד."

בלהקתומחולמהובנושאארוכיםהסבריםואיןעלילותאין

ג'ולי.שאלתיעלחוזרתמרס?"·ייאידקאנינגהאם.מרסשל
לשאולמוכרחאינורקדן .רקדניםשלכוריאוגראףהואמרס

יאמרפשוטהואמשמעותה.ומהתנועהשלפירושהמה

חייבאינוגםהמחולתנועה.עלחושבשמרסמהזהלעצמו,



אור-בהתפתחותמוסברהכלהיהאילוכיאורגאני,להיות

כלשאיןסבורהאני .זאתליצורסיבהכלהיתהלאגאנית,
 .אישיותמסויימות,חוויותסמךעלמחולותליצורצורך

זהואישית.התנועהאתעושהרוקדהאתבההדרךפשוט,

 .מדליםאינוהואריקו,ד

מרס,לנויתןמהלראות'חכהכמעטזהמרסשלבלהקתו

מדבר.'הואמהעללהיווכחזאת,לבצעאיךתגלהכך-אחר

הוראות"לקבלמאשרלימודשלתהליךיותרזהאצלולרקוד

מסכמת.היא-

שההגדרותכךמחולותיו,אתמפרששאינוכמעטעצמומרס

העוסקתיצירההוא"ל~~דרר~ר" .עצמהג'ולישלהןהבאות
שהצטרפתילפניבדיוקנוצרזהמחול .החללבתוךבמסע

אודותעלהואגוו)ט;רסו,המונח(כמו'ט;רס'ללהקה.

סיבוב,-הגוףתנועתכיווניעללהחליטמרסשלדרכו

מצב " E p a u 1 e "למושג.הדומהמשהואועיקום,

בכיווןהקשוריםנושאיםהרבהלוישבבאלט.הכתפיים,

 .קצביותומיחזותיותואריאציותמיני.ולהם , 84אוליהגוו,

אותםלחברשניתןהיטב,מוגדריםיסודותעלמבוססות

פעםשבכלעדברירות,הרבהכהיש .רבותשונותבצורות

סולו :למשללגמרי.מישתנההמחולזאת,מבצעיםשאנו
דקות,וחציב-שתייםדואטים ,דקותוחציאחתבמשך

אתוכו.'דקותארבע-ברביעיותדקות,ב-שלושטריו

אודקות, 10במשךבו-זמניתלבצעניתןהשוניםהחלקים

משתמשהחזרהבעתדקות. 40במשךהשניאחריאחד

לא.אושינויחלאםלקבועלועוזרוזהבשעןו-עצר,מרס

 .עצמובמחולגםשינוישחלברורמישתנה,התיזמוןאם

 "'.?הרקמהמדי,ארוךשניות 30היה'זהיאמרהוא

וללמודלהתחזקמנת-עלבשיעורמשתתפתהלהקהיוםמדי

הטריים.במחולותהנדרשותהחדשות,התנועהדרכיאת

במשךיום-יוםלשםהלכתי .רחוקותלעיתיםרקמדבריימרס

בסך-והיינואחת,פעםולואליפנהשהוא,מבליוחצישנה

בעצמךלמצואאותךמכריחזה .בשיעוררקדניםתשעההכל

לנפשך·אותךעוזבהואמדועמושגלךאיןכיהתשובות,את

שיוכלוכךבאישיותםישתנושהאנשיםמחכהשהואהחלטתי

השקפהלךלהקנותיכולהשינוי .שונהחדשה,בדרךלרקדו

חשבתילעיתים .צפויותבלתיאפשרויותהפותחתחדשה,

נדמהאחרותפעמיםלבדי.דרכיאתשאמצאמחכהשהוא

רקדןשלתנועתובדרךיותרמתעניןהואשאולי,ליהיה
שלבלהקתושלמדנומה .הדבריםמשנימקצתואוליאחר,

בעצמו.להתפתחחייבאחדשכלהוא,מרס

לעבודבמרס.להתרכזמידהחלטתייורק,-לניושהגעתישעה

מודעאתהעליו.וסומךבומאמיןשאתה-פירושומישהועם

של.בעייתוהמחולשלפירושומהלהחליטעליךשלאלכך

לעזובנכבדהשסיבהסבורהאנילבצע.איךהיאהרקח

אתהאיפהלגלותעל-מנתבפנאי,הצורךהיאמסויימתלהקה

עליך .מצויותשונותדרכיםאיזהלגלותרוצהאתהמצוי.

דרכםאתלהעתיקלאבה,מאמיןשאתהעבודהדרךלמצוא

אתהמושאלת,אמתרוקדאתהאזכימרס,אוגראהאםשל

מהמחולחלקהיותי .הכרחמתוךליצורבמקוםמעתיק

 .ברירותאין-ספורשישעבורי,פירושוהמודרניהאמריקני

מישתנההכלארוכות,שניםבמשךעבדוכךכלרביםאישים

שונות."בדרכיםאמתשלרגעיםלתפוסלךשניתןהעתכל

אתלברואודרכהרקדניתכל .המבדלתואישיותורקדןכל

ליצור.אולהופיעלהתלמ,דקבועמירשםלךאין .חלומה

מהיולגלותלנסותמחליטיםאחדים .שלובדרכונעאחדכל

לחקירות.לבםאיןואחריםהכוריאוגראפיה,שלמהותה

מתעלהטוטאלית,היאתהיה,אשרבמחולהמעורבותתהיה

במסגרתוקשיי-החייםהעידודוהעדרלספק-בעצמומעל

חלומואתלהגשיםמסוגליםהמאושריםהמעטיםרקלהקה.

 •הרקדן.של
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התזמורתבדותהךבראה

שליורשםלמעשה,היה,קרלו"מובטהדהר~סה"באלט

במערבהרוסיתהבאלטמסורתונושאואמניו,דיאגילב

אנדרסןו,ג'קהאמריקניהמבקרוהארבעים.השלושיםבשנות

מונטהדהר~סה"באלטשלתולדותיובחיבורעתההעוסק

בשנתהלהקהשלהסופיהפירוקועדמראשיתוקארלו",

חיההלהקהשלהחשובותהדמויותשאחתלי,גילה , 1964

 30במשדשהיתהן,מצ'פלחרבתל-אביב:ומתגוררת

ניגנהכאשרבחזרות,הלהקהשלהקבועההפסנתרניתשנה

בדותכפסנתרניתהמופעים,ובשעתהתזמורת""במקום

קונצ'רטוהיתההמלווהשהמוזיקהשעהובייחודהתזמורת,

 .אחתלאשקרהכפילפסנתר,

-והופעות"חזרותרק !שיעוריםסתםלוויתילאיימעולם
הדברים.דיוקעלמידרחלאותימעמידה

'' W1' :משהואוריצ'לאוצ'פמןמיסליקראולאמעולםל

עודלימספרתהיא- "בצרפתיתכמול: 'W1תמידכזה.
הגדולים,כלכולם,עםעבדה,היאכןהראשונה.בפגישתנו

כטאלצ'יף,וכוכביםדה-מילניז'ינסקה, ,באלאנצ'ין ,מאסין

המנצ-עםוכמובן,יוסקביץ:דניאליאן ,פרנקליןדנילובה,

ה"באלטשלמנצחי-הביתדורתי,ואנטאלקורץאפרםחים

 .קארלו"מונטהדהרוס

הכוריאו-לרשל,לה,קראה-מופלניה!"בלונדית"לביאה

הבאלטעלהמשותפתעבודתןלאחרמיל,-דהאגנסגרפית

הפסנתרניתלה'הסבירה'אחתלאשבמהלכהיירודיאו':

קופלנד.שלהמוזיקהאתהטמפראמנטית

המיצגיםאלמונים,גיבוריםהםפסנתרני-חזרותרובעל-פי

הנעלמיםהעבודה,בשעתהתזמורתואתהמנצחאתנאמנה

זכתהצ'פמןרחל .הופעותבשעתהתזמורתדותאלאחר-כד
שה-אחדיםבאלטיםבזכותאולי ,הביקורתבזרקוריבחלקה

ביצעה,שהיאלפסנתר,קונצרטיםהיואותםהמלווהמוזיקה

ה"באלטאתששימשמז'ורבסולצ'ייקובסקישלזהכגון

מינור,בסי-במולהקונצ'רטואובאלאנצ'יןמאתאימפריאל"

אתניז'ינסקהברניסלאבהיצרהלפיוצ'ייקובסקי,שלהואגם

 .שופןמאתמינורבמיצ'רטוהקונאוהישנה""רוסיה
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מנורגיוראמאת

המוזיקאיהיאצ'פמןשרחללקבוע,אפשרהיסוסללא

מכליותרצ'ייקובסקישלהקונצ'רטואתלנגןשהירבה

מצויהיהאימפריאל"באלט"הבעולם.אחרפסנתרן

למופעועד 1941בשנתנוצרמאזרוס"ה"באלטברפורטואר

אימפריאל"ב"באלטיצרבאלאנצ'יןהלהקה.שלהאחרון

שלהפארתקופתממחוללישהיהלאישמצבהאוציןומעין

 19 ".ההמאהבסוףבפטרבורג,היהשמרכזוהרוסי,הבאלט

ה"באלט .פטיפהמאריוסהצרפתי.הכוריאוגראףהואהלוא

אווירתאתאמנם,מופשטותבצורותמתאר,אימפריאל"

באלאנצ'יןלמדבההצפונית,הצארבירתשלהקיסריהפאר

זהבבאלטאין .לבאלטהממלכתיהספר-בביתנערבהיותו

אפשראותםופאר,עושרשלאווירהרקסיפור,אועלילה

מסטיסלאבשלהחגיגית-חצרוניתבתפאורהגםלראות

וכסףזהבכחול,בצבעישכולהזה,לבאלטדובוז'ינסקי

הנייבה.נהרנשקףחגיגילוילוןומבעד

שקוףסיפור,ללאמחולהואאימפריאל''באלט "

הקלאסיותכיצירותממשסתורי,מיזאתעםויחד

נינוחהבלתיחגיגית,אווירהבוישתחילה .הישנות

שמפגיניםלחליפין,וסולוקבוצתייםמחולותכלשהו,

אחר-כד .המבצעיםשלהווירטואוזיתיכולתםאת

רכיםומחולותללבנוגעתפנטומימהשלסצינהבאה

והשלמה:אי-הבנהפגישה,עלהרומזתסצינהיותר,

שבומהראשןו,יותרעודמבריקשהואשלישיוחלק

הנערים,וכקבוצות,כיחידיםומבריק,מצטייןאחדכל

שלהמוזיקאליותיח.דוכולםוהכוכבים,הבחורות

יכולתושמפליאהבשםממש,מדהימההכוריאוגראפיה

למבצעים.ברקוהעניקלהפתיעהיוצרשל

-כפסנתרניתלרקדניםממשאידיאליתהיתהצ'פמןרחל
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ה"באלטאודותעלמבקר-מחולשלכתבהתמצאשלאכמעט

,עלצ'פמןרחלשללנגינתהציון-לשבחבהשאיןאימפריאל"

-כליביןשיצרהוהסימביוזההרקדנים,עםשלההתיאום
 .למחולליםהנגינה



היא-רקדז!"עללהקלכדיהטמפואתשיניתילאיימעולם

מוזיקה,מנגנתאנימנגנת,שאנייישעהבהחלטיות.אומרת

העתכלמביטהאינניזה.וזהו ,צ'ייקובסקיאתמשמיעהאני

בכלרקדזכלעושהמהבדיוקיודעתאניאבלהבימה.אל

המהי-ה'פואטה'סיבוביאתעושהשהבאלרינהושעהרגע.

יחדנמרץבדיוקלסייםכדיהיטבמשגיחהאנישלה,רים

המוזיקה.עםמשחקיםשוםאבל ...אחרתיתכזלאזהעימה.

קונצ'רטושמשמיטים.וקטעיםקיצוריםישתמידכמובז

כניעהשוםאבללבאלט,מדיארוךבדרך-כלל,הוא,לפסנתר

 "הבאלרינה.שלאוהכוריאוגראףשללמצבי-הרוח

הואשהבאלטפסנתריתזאתובכלומחמירה,קפדניתרחל,

להקראוושובששובלהסביראיפשראיךאחרת .בנפשה

שברוניסלאבהשעהביותר?המפורסמותהלהקותעבורלנגן

רוסה"באלטעבורשלההישנה""רוסיהאתיצרהה ?jניז'ינס

בקונצ'רטוהשתמשה,היא 1944בשנתקארלו"מונטהדה

ישבהרחל,וכמובןמינורבסי-במולצ'ייקובסקישללפסנתר

המקלדת.ליד

למשללמוזיקה.היטבהאזינהתמידלאניז'ינסקה"מאדאם

והיאהקלעים,מןהבימהאלקופציםהכחוריםבומקוםהיה

אלאבמוזיקה,ההדגשהעםיחדלאייכנסודווקאשהםרצתה

אוליאפשרי.בלתידברוזההתיבה.באמצעאיפהשהו

לאמקוםמכלטובה.כל-כךהיתהלאככרשלההשמיעה

מהספה,בזריזותקמהרחל .יותר"זאתלסבוליכולתי

המנגינהאתשרההמיקצב,אתלילהדגיםכדימוחאת-כף

האבסורדיתדרישתהאתלילהוכיחכדיזאתוכלומקפצת,

הכוריאוגראפית.של

לה,ואמרתיהפסנתרמאצלקמתינכון?אפשרי,"בלתי

המיקצ-לחלוקתכקשרכשורהאינושמשהוכמובן,ברוסית,

הרימההיאמקצועי,'?אתאותיללמדמעיזהאת'מה,בים.

היאוהמוזיקהמוזיקאלי,עניןזהאבלמאדאם,'לא,קולה.

עלמונחהיהשתמידשלי,הכובעאתחטפתישלי.'המקצוע

לבקשכדיהסמוך,לסטודיווהלכתימהחדריצאתיהכנף,גבי

להתחלףהלהקהשלאחרחלקעםשםשעבדהפסנתרןאת

והיאהשלמנו,כך-אחראבלרתחה.היאכמובןעימי.

יותר,שחשובומההמופעים.כשעתלנגןאותיביקשה

מחייכתרחל " ...ההדגשהעלבסדר,עכשיוהיוהקפיצות

הכורות.עלהאמנותבנצחוןנזכרתכשהיא

מוזי-יהודיתלמשפחההמאהבראשיתנולדהצ'פמןרחל

עםנמנעאחיה .בודנשטייןמשפחתבווארשה,מאדוקאלית

הגיעה 1933בשנת .ישראלית-הארץה'תזמורתנגניראשוני

מלחמתכימי(שנהרגלבעלהנישאהושםלארה"ברחל

האמריקאני).בצבאחיילבהיותרהשניההעולם

קונצ-ר-פסנתרניתלהיותוהתכוננהמוזיקהלמדהבצעירותה

אמנותעםהראשונהופגישתהבאלט,למדהלאמעולםטים.

רוסה"כאלטלארה"כ.הגירתהלאחרכשנההיתההמחול

דה-באזילהקולונלעל-ידיאזשנוהלקארלו"דה-מונטה

היאלמענם.לנגןהוזמנהורחללפסנתרן-חזרות,זקוקהיה

הפליגהוהלהקהאחדים,שבועותבתוךעבודתהאתסיימה

היאאחדיםימיםמקץהרכהלהפתעתהלאירופה.חזרה

על-מנתללונדןו,מידלבואאותההמבקשמכרקקיבלה

איזההתעוררהנראהכפי .הלהקהעםלעבדולהמשיך

גריגורייב,סרגייביןהמוזיקאליהפירושבעיותעלויכוח

לביןכשעתו,דיאגילכשלימינוידשהיהמיבמאי-הלהקה,

 .המחלוקתאתליישברחלאתלהזמיןוהוחלטההנהלה,

אבלהוזמנתי,זמזולכמהלימצפהבדיוקמהידעתי"לא

שנה."שלושיםשיימשךקשריהיהשזהשיערתילאנסעתי.

עברהשהנהלתורוס",ה"באלטעםלעבודהמשיכההיא
שלהסופילפיזורהעדדנהם,סרגיישללידיובינתיים

 . 1964בשנתהלהקה

חלקהייתימשרה,רקהיתהלאזוללהקה,שייכתייהייתי

נזכרת.היא-מהמשפחה"

ימיםהופעות.-במסענמצאיםהיינוארוכיםיישכועות

מלוןבתי-תמידובתי-מלןו,ברככותיחדבילינוולילות

 .הבימהועלבסטודיותיחדעכדנושעותסוףואיןמעולים,

לפניאחדכלומכירהכלרואהאתהכזאתחייםבצורת

להיותצריךתמידרכילויות.לךאספרלאאכל ...ולפנים

אחרים.אנשיםשלהפרטייםבחייהםלהתערבלאדיסקרטי,

דנהם.סרגייבאוטובוסלידיישבהופעותמסעבשעתפעם

ההיאשבעתצעירה,רקדניתעלדעתימהאותישאללפתע

ידעתי,ליכולתה.מעכרהרבהנכבדיםלתפקידיםזכתה

שאיןלו,אמרתילכןלבינה.דנהםביןמשהושישכמובן,

לאאבלהבין,הואמוזיקאית.כסך-הכלאנידעה,לי

וחוזרתאומרתהיא-כאלה"דכריםלךלספרהייתיצריכה

הלהקה.כפסנתרניתחוויותיהעללספר

בפאריז.היינוהעולם,מלחמתפרצהכאשר , 1939"בשנת

הספינותאחתעללעלותאיכשהוהצליחוהלהקהאנשירוב

לאמריקה".המפליגות

צ'פמן,רחלשלביתהרוס"ה"באלטהיהשנה 30במשך

שלה.המסחרילסמלהפךייקובסקי'צשלוהקונצ'רטו

רחלעל-ידימברקיהבצורהבוצעהפסנתר"תפקיד

כמוממשרוס"מה"באלטנפרדבלתיחלקשהיא,צ'פמן

 .המבקריםאחדכתבדאנילובה"
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פרבקבשטיין,.אסאן-פראבציסקו,שלה"כרוניקל"שלומבקרו

כותב:

המעולה,עבודת-הצוותבזכותמרשיםהיההמופע

נטאליה .כאחדהתזמורתדותואתהבימהאתהכוללת

היוסטארבאקוג'יימסטאלצ'יףמריהקראסובסקה,

היתהצ'פמןורחלהראשיים,בתפקידיםנפלאים

הקונ-אתשניגנהשעההפסנתר,לידכמוהםנהדרת

במי-מינור.צ'רטו

מזוו-עלחייםרקלאהיהפירושובמסעותהעתכללהימצא

 .ערבבכלחדשכלי-נגינהעםפגישהגםרחללגביאלאדות,

זאתמתאר 1947בשנתאריזונה,בפיניקס,עיתוןשלמבקרו

 :כך

האמיתיהכוכבהיתהצ'פמן,רחלבדות,הפסנתרנית

בלהבכלילבגןשנאלצהשעהאימפריאל",ה"באלטשל .

זכתהבגינתהאתסיימהכאשרמכוונן.-ובלתיומיוןש

אנשיבוטניקוב,איוואןהמנצח,מצדותודהלתשואות

באולם.הנלהבוהקהלהבימהעלהרקדניםהתזמורת,

מכלביותרהגרועלדבריה,שהיא,הפסנתרלמרות

היתההופעתהמעודה,בהםלנגןשנתבקשהאלה

נשכחת.ובלתימלהיבה

פדאלגםזובגרוטאהחסרשהיההמסכן,ידע,לא"הוא

שנה. 30לאחרבחיוךמוסיפההיא " ..אח.ד

בשנתפעולתואתסייםקארלו"מונטהדהשה"באלטשעה

סוף-פסוקגםיהיה,שזהצ'פמןלרחללה,היה,נראה 1964

והאימפרסריורבזמןעברלאאבל .הבאלטבתחםלפעילותה

להתארחשבאובאלטלהקותעםלעבודהזמינהיורוקסול

הבאלטעםועבדהחזרההיאמהרהעד .בארצות-הברית

להקתוממוסקבה,הבולשוי-באלטעםלונדון,שלהמלכותי

שיצאהעדבכךהמשיכההיא .אחריםורביםמויסייב,של

 . 1974בשנתבתל-אביבסופיתלהתגוררועברהלגימלאות

ג'רלד .ניכרתבמידהדו-ערכיהואבמוזיקההמלווהתפקיד

הווירטואוזיםגדולישלמלווםשהיהבכךשהתפרסםמור,

בקולמנגןאני"האםשלו:לאוטוביאוגראפיהקראבעולם

ולאבצל,שיישארהדיןמיןשמלווהמשוםמדי?",רם

ההצגה.אתיגנוב

ייעליך .רחלאומרת- "לגמריאחרעניןזה"בבאלט

כל,ראשיתאבל,הנכון.הקצבואתבטחון,לרקדןלהעניק

או-לכוריהרשיתילאמעולם .גדולהמוזיקהמשמיעאתה

כמובן,אפשר,שלהם.כבתוךבהלעשותלמבצעאונראף.

וכוונותיו.למלחיןנאמןלהישארזאתובכלהיצירה,אתלקצר

לאאבלמופע,בשעתלנפשו'הרקדןאת'עזבתילאמעולם

במוזיקה.'לטפל'להםהנחתי
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 ,ממהריההתמיד .כדניאליאןמצוייןןרקדלמשל,קח,
מוזיקאליהיהשלאמשוםלא .הנבןרמהמיקצבובורח

פשוטלא,לא, .לואיכפתהיהשלאאו ,מספקתבמידה

אותוממריץהיהומזגומאדומהירשלוהפנימיהמיקצב

יאחרמוסרלולהטיףתועלתכלהיתהלא .קדימהלרוץ

חיהשלוהריקוד .שלוזולתכונהמדועהיההואההופעה.

קצתולנגןאליו,להסתגלהיהלעשותלישנותרוכלמבריק,

 .ההצגהאתלקלקללאכיצדמהר,יותר

באלט"ה'רויאלשלבמופעבפסנתרלנגןנתבקשתיפעם

החזרהבמשך .בניו-יורקסנטר"ב"לינקולןהבריטי

המנצח,אתפנההחזרה,אתנורייברודולףעצרהאחרונה

נדהמתייותר.לאטמסוייםקטעלנגןוביקשולאנצ'ברי,

לפשראותושאלתיהחזרהאחרי .הסכיםשהמנצחלראות

ההצגה,בשעתבערב, .בסדרזה-אמרהוא-'או' .הדבר

כברר~דיהמלחין,זאתשכתב,כפיהנכוןבקצבכמובןאנגן

סיפוראתגלויהבשמחהמסיימתאיה-היה!"וכךיסתדר:

 .האישיתהקאפריזהעלאמנותהשלנצחונה

שלבחזרהטיימס"ה"ניו-יורקשלכתבביקר 1948שנת
ברשימתו:כתבוהוארוס"ה"באלט

באמצעהפסנתרמכסהאתטורקתהיאלפעמים

אותהשמצוימילכלפסקונותנתבכעס,החזרה

שלהעליונהשבקומההצפוףבאולם-החזרותשעה

שטראוספוללמנצחלומרמסוגלתהיאבית-האופרה.

פרדשלהמחולאתלבקר ,בניצוחמושגלושאין

שאיבהעלכולההלהקהאתלהוכיחאו ,יןלפראנק

עלניצחהלאמעולם .הנבןרהמיקצבעלשומרת

לרקו.דידועתאינהכיבעצמה,רקדהולאתזמורת

זכרונהכוחבזכותצודקת,היאתמידכמעטאבל

קארלו"מונטהדהרוסל"באלטהנוגעבכל.המפליא

מהלך.ארכיוןהיאפמן'צרחל

עבדה?עימוביותרהמוזיקאליהכוריאוגראףהיהמי

במחי-עבדתי"אבל-עונההיא-שבאלאנצ'ין""יתכן

לומר,שקשהכל-כך,רביםגדוליםאמניםשלצתם

 " ...נפלאיםהיוכולם

שמזכרותיהןבאלט,שלשניםאותןאלחוזרותומחשבותיה

דירתהארונותאתהממלאיםבתיקי-פלסטיקהיטבארוזות

עםתצלומיםהאמנים,על-ידיחתומותותיתכנ .הצנועה

כולם ,של'לרהקדשותועליהןהמפורסמותהבאלרינות

וריעותתהילה ,וקושייופי,סבל,התלהבות,שללחייםעדים
 •קארלו".מונטהדהה"באלטשהיו



 ?ישראריריקוד-הורה

"הורה"המושגמקובלכן,לפניועודישראל,מדינתקוםמאז

ואיןההורהכשירישראלישירלדאיןהישראליות,כסמל

לה.ומחוצהבארץ-ישראלאתהמסמלריקודההורה,כריקוד

לאאדישראלי,אינובוודאי,שמקורו,אולישאולסמל

 .המובהקיםמסמליהלאחדהפדטעותמתרדולאבמקרה
לחן)(אומחולשללהיווצרותוההכרחייםהתנאיםאחד

ולאוו-עםשלנחלתוכוונתי(פירושנחלתו-של-עםשהוא

שהואהפונקציההיאהבלעדית)אוהמקוריתיצירתודווקא

אדמתו.עלאותוהרוקדהעםבקרבממלא

בהטנעמימאת

 '.צ-ו.משלספרםעל-פיזה,עממימחולשלשונותצורות

הגדולה).(ההורהכגוןרומניה"),"מחולותגרינאדה,

" HORA MARE או" HORA TARANEASCA ,. 

משקלי.מיגווןקייםכאןוגםואחרות,

,בימיגדולציבורעלמקובלבמחולבארץההורהשלראשיתה

המעניינתלשאלהמגיעיםאנווכאןהראשונות.העליות

מעניינתאדלארץ?ההורהאתהביאמי :לכשעצמהמאד

-היומבהוויההורהמחולמילאתפקידאיזההשאלה:ממנה

החלוצים?שליומי

אבחנותשקיימותרק,נבהירבהגדרות,הפעםנעסוקלא

שאיןנצייןברשימתנו,זהמרכזילסעיףשנעבורולפנירוקד:-עםבקרבהמחולשלהמגווניםלתפקידיושונות
-וההחברתיים-בידורייםאתניים,-המסורתייםתפקידיו

 .פולחניים

הידיעה,ב"הא"הישראליהמחוללהיותלהורה,לה,גרםמה

בארץ-היהודיתההתישבותבחידושמילאהתפקידואיזה

ישראל?

"הורה".המושגשלמקורומהלהבהירעלינודברראשית

 CHס Rס S(מיוונית,הורה, :נמצאהעברית"ב"אנציקלופדיה

במחול-עםשמקורומהיר,בקצבסוערריקודמחול-מעגל),

הבאלקאןארצותשלבמחולות-עםגםמצויוהואוואלאכי

(תורכיה).באנאטוליהוכןהאחרון,

זהשםהנושאיםשרשרתאו/ומחולות-מעגלנמצאואכן,

סוגיםמוצאיםאנובבולגריהלמשל .הבאלקאןאיזורבכל

חשיבותבעלמחולשהוא ,)" HORO "(ייהורו"שלשונים

ריקודיםאלה .זוארץשלהעממית-כפריתבתרבותמרכזית

עלמבוססיםחלםותנועתית,מוזיקאליתמבחינהמגוונים

לדוגמא:בלתי-סימטרי.משקלעלראחריםסימטרי,משקל
 " CETVORNO HORO "הלמשלאד , 2/4בבושקלהםרבים

7במשקלריקוד-שרשרתהוא /  " DOJCOVO HORO "או 16

9במשקל /  .אחריםרביםעודכמובן,וקיימים, , 16

 1 ,-600כ(ידועותרביםבוואריאנטיםההורהמצויהברומניה

ארצהלראשונההובאהוההורהשיתכןהעובדהמןלהתעלם

מהסביבהשוניםלחניםשאלושהםכשםהחסידים;על-ידי

מקובליםשהיומחולותלהםאימצוגםכדבגולה,ישבובה

 .מושבםבארצות

הגולהשבתפוצותהיהודי,המחולתולדותחוקריעלמקובל

-משפחלאירועיםהקשוריםמצווה","ריקודילרקודנהגו

וכו.'ברית-מילהריקודי-חתונה,כגוןתיים-קהילתיים,

מקוםהריקודתפס-18הבמאההחסידותתנועתקוםעם

אתחסידיובקרבהחדירהבעל-שם-טוב .הרביבחצרחשוב

בכלמתפילה"."יותרהםוהמחולשהשירההגישה,

אירועשללמרכזוהחסידיםריקודיהפכומתאימההזדמנות

החסידות.בתורתחשוביסודהיהעגלמהחגיגי.

לנו"ידועהצ.פרידהאבר:כותבהיהודי"המחול"בספרו

ביותרהנפוצהבמעגל,האופיינית,החסידיהמחולצורת

ולביסוס"עיגול."בלשוננואו ""קאראהולוהנקראת

עלהעונההבעש"ט,שלמדבריוהמחברמביאזועובדה

שבעיגוליימפני :דווקא?"במעגלרוקדים"למההשאלה

אחדכלאחרית,ואיןראשיתאיןאחור,ואיןפניםאין

שווים."כולםבשרשרת,חוליה

חשי-החסידות,בתורתרבהחשיבותלושנודעתזה,שוויןו

נוספתסיבהוזוהראשונות,העליותבימיפחותלארבהבותו

 .הראשוניםבהתיישבותפוריהקרקעלהמצאהשההורהלכד

תקופה.אותהימימדברינביאדברנולביסוס
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העבודה""גדודמימייומןעלהמבוסס'תבובה",:ספרואת
בחר(המאירי .אילמת"ייהורהבפרקהמאיריאביגדורפותח
הואזהבפרק .דווקא-הורא-ב"א"זולועזיתמלהלכתוב

המת:גופתסביבהורהריקודמתאר

עלידהאתשםאליה,ביגש ...הואפתאוםקםואז ...

לרקודהתחילאחר-כך ...שכמהעלידוואתשכמו

 :חבריםנכבסווחבוקה.אילמת .אילמתהוראאיתה.

-לשיררצהמישהואילמים.ורקדואותם.גםצרף
בלי .בשתיקהורקדו.-אל-באהוא.לורמזזהעל

נגינה.ובלישירה

 ,מקובלדברהיהלאאוליהמתגופתסביבאילמתהורה(מחול
מביאשהמאיריהדברעצםזאתובכלההם,בימיםאפילו

דעתו.)עלכמתקבלהיהבראהשזהמוכיחכזאתסצינה

ממשיך:והוא

ריקוד :היההשחורה,מרתבואתשהפיגהיחידיהדבר

הרחבהכל- .הרחובברחבתהחלוציםשלייההורא"

החיצובהזו,בתוךזורחבות,שלשלאותשתי-רעשה

-לימיןמשמאלוהפבימיתלשמאלמימיןרוקדת
ריקודדרךקטבה,במפוחיתומבגןחלוץעומדובאמצע

 :אחריומזמרתהחבריאוכלהוא,גם

 ,נרבבההבה ,נרבנההבה,

נרנבה!הבה,הבה,

כדיעדהנשמה.יציאתעדדי,בליעדחלילהוחוזר

זאת?-לעשותאנוכוליםיבעולםעירבאיזו .התעלפות

פניאתהמקבלתבת-זקונים.עברית.עירזאת:בכל-

צוהלות.בפניםישראלנידחי

החלוציםבחייההורהתפקידאתבפרוטרוטמתארהמאירי

כותב:והוא

 .בקבוצהקבועלמוסדלאט-לאטבכללנהיהההורא

ומכבליהגלותמכבליהשתחררהנוער-הקבוצותבכל

בפחיתות,בשינאה,שבחברה,הירושה-סבלאותוכל

ובשקריםקדומותבדיעותהסביבה,בחיקויבהכנעה,

הצורהאתבלא-יודעיםמבקש-בכללמוסמכים

 ...לפני-לפניםבקירבוהנמצאדברלאותוהחדשה
בצורותמאורעלכלדורותמשךשהגיבהרוחני,המרץ

מצאחריף,וגידוףבחירוף-קלי-ערךובמקריםאחרות

הריקוד-ההוראריקודאתשלו:הצורהאתפהגם

מקלט-הדבקההחסידותירושתאלאבעצםשאינו

-הלוהטתהבשמהחיקאלרעמכלהוא
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-הורא!-במעובבו-השמחהבאה

-הורא!- :קללהאיזוחלילהבאה

-הורא!-בספק:מוטלוהדברמהלדברמקווים

-הורא!-עורף:לופונההבחורה

-הוראן-הורא!אזהרהכעיןבההרגשתי

 .לעצמנו-התוססיםחיינוביטוי :ההורא

האכזר.אוהטובלגורל-נפשנוביטוי :ההורא

תפילתנו. :ההורא

כחלקהורהשלנוספיםתיאוריםמצוייםהמאירישלבספרו

אותםשראהכפיאותםמתארהסופרהחג.ומןהחוליןמחיי

בעיניואחרים.שלתיאוריםעלמתבססוכשהואעיניוכמו

 .בארץהחלוציהחייםבאורחהמתרחשכלאתההורהסימלה

,שרוקדיםבידוריריקוד"סתם"מיותרההורההיתהואכן

לגיבוש,לשחרור,אמצעיהיתהההורהכש"שמח".אותו

מסגרתהיתההיא ,כמשמעופשוטוחברתי,קשרליצירת

ימים.אותםשלהקבוצתית""הדינאמיקה Jבעיותלפתרון

גדולמציבורכוחולשאיבתמתחיםלפורקןמסגרתזוהיתה

אלשבאוחלוציםשלהחמים,מבתיהםשנותקופרטיםשל

קשייםהרבהבוהיוהצוותאשמחתשמלבדחדש,מקום

 .ותלאות

שגםמתברררומניה""מחולותגרינדאהומ. '.צשלמספרם

להוהיוחברתייםתפקידיםההורהמילאהמוצאהבארץ

 :ותירוחנמשמעויות

ללאהיאהקהיליה-חייעלהמעוררתהשפעתה ...

 .והדרום-מזרחיתהמרכזיתאירופהבכלמקבילה
בגילנעריםלגבימשמעו "ההרהאללהכבס "

נערותלגביהגברים,עולםאלכניסהההתבגרות

תקופת ...לנישואיןנכובותהיותןאתמסמלתהיא

המתאבלשלמחדשכביסהידיעלמסתימתאבל

מוסרימידהכקנהמשמשההורהומחולההורה,למעגל

תהיה-ירודבמוסרהחשודשמישהוברגע .הכפרבחיי

בבית-עונשואתשריצהגברבבעלה,הבוגדתאישהזו

-אירוסיהםאתשביטלונעראונערהואפילוהכלא,

-מפסיהמחולליםיתרכלהרוקדים,מעגלאלמצטרף
 .שלהםריקודםאתמידקים

מסיפוריהםהיטבמוכרהקיבוציליחדכבטויהההורמעגל

 .כאשרבהםזמנים,היו .משמר-העמקקיבוץותיקישל

ההורה,למעגלנכנסהיהמזדמןאורחסתםאוחדש,מישהו



ומתלכדנפרםסביבוהמעגלבוד.דעצמואתמוצאהיההוא

בתווך·לנפשועזובנשארוהואמאחוריו,אולפניומיד,
 .לשייכותכאישורכמוהלמעגללהצטרףהזמנהומאידך

מפיימים,אותםמזכרונותמקצתנביאאלההנחותלחיזוק

השניה"העליהייפרקיבספראותם.שחיואנשים

לתקופת-משברבהתייחסוחופשי,נתןכותב ) 1914-1904 (

 :הארץאתעזבורביםבה ) 1909תרס"ט,(יפו

כולנוגמרנוכאשרלאין-שיעור,עודגברהתמיהתי

אתגדולברעשוהזיזוקמווהבחורים ,הארוחהאת

כלליבריקודופתחוהצידההכיסאותואתהשולחנות

"שירההזמרובפיהםבו,להשתתףאותנוגםוהכריחו

חול,יום-בצהריריקודהכיצד?גאולים".שבחוחדשה

וסיבה?טעםללא

גרינדאה: .ומ 'צשלמספרםמקבילהדוגמההנה

היכולהמעגל,הואההורהשלביותרהפשוטההצורה

למאותעדולצמוחאנשיםחמישהאומארבעהלהתחיל

(אבלארוחת-הצהרייםלאחרמידרוקדים.שלאחדים

 ,ונערותצעיריםגבריםמתאספיםלפנות-ערב)עדיף

פרשתעליותראואחדמכפרוקשישיםנשואיםזוגות

אואמידאיכרשלבחצרופונדק,שלבמתבנודרכים,

ותעוזתםשאומץ-ליבםצעיריםחבורתכנסיה.לפני

משלבים,ייש-שזיפים,אוייןכוסיותכמהעל-ידיעודד

לרקו.דומתחיליםזרועות

היהלאוהי"שיהודי,לנועראופייניתאינהלשוכרההשתיה

מילאהמקומםואתהחלוצים,שלהדלבתפריטםמקובלחלק

הנפש.והתרוממותההתלהבות

יוםעלזכרונותחומסקיצ.כותבלעילשהזכרנוובקובץ

 :מגדלבמושבההראשוןעבודתו

בצוותא,בשירהשהתבטאהתיהאמיתהחייםשמחת

רוחבינסכואלהכל-הגליליתההורהיבריקוד

אברירמחבכליהרגשתלראשונהלגמרי.חדשה

 .ארץ-ישראלזוהיאכןכי

 :ספרבאותובמגדלחוויותיועלמספרליפשיץזלמןגם

נשאריםהחבריםהיוהארוחהלאחרארוכהשעה

שהםעדושרים,משוחחיםבחדר-האוכל,לשבת

חסידיתדביקותמתוךנלהבתלהורהלבסוףעוברים

רוקדיםהיוכמוחה.ידעההשניההעליהשרקכזאת,

בערבי-שבתות.בעיקרממש,כוחותאפיסתעד

צביכותבבוהשנייה",העליה"ספרמתוךאחרוןוקטע

 :בחדרהמטבח-הפועליםעלליברמן

 .ההורהזואחרונה':"מנהשלשעתהמגיעהואז ...

עליונה,בהשראהבאש,בחום,בהתלהבות,רוקדים

מכל ,סבלמכלהאדםאתמשחררכאילוהריקוד

ומטהרלבבותמקרבשכם,עלידהריקודהפגעים,

 ...הנפשאת

העולים"בביתייפסח-השלישית"העליהב"פרקיובמאמרו

(ליברמן):לבנהכותב

נגררותהמיטותוכברורוגזים,טעניםאלהעוד ...

יותרהמעגלמתרחבכך ...מתלקחתוההורההחוצה

וצפוף,גדולקהל :מעגלבתוךמעגלמקים ,ויותר

הלאה ...חסידיםשלודביקותהתלהבותנלהב,ריקוד

תקוהישארץ,ישעם,ישהעצבות!הלאהדות!יהבד

 !לבואגאולהוסוףועתיד

שונים.בגילגוליםומתגלגלנמשךהריקודוגםנמשךוהתיאור

להביאיכולנושלאאחרותורבותשהבאנו,העדויותכל

נכבדתפקידהיהלהורהכימעידותזו,מצומצמתבמסגרת

המיוחדההוויעל ,זותקופה .הראשונותהעליותבהווי

"הזמרכיוםשנקראלמהמרכזיתתרומהתרמהבהשנוצר

אלהלימינוועדשלנוהמאהמראשיתהישראלי".והמחול

הישראליוהזמרהמחולשלאלהראשוניםניצניםעברו

חיוניתכהמסגרתשהיתהההורה,אךשונים,גילגולים

והמחולהזמרשלהמאפייניםאחדנשארהבחיי-החלוצים,

בישראל.העממי

ההורהשלהמוזיקאלייםהמאפיינים

שמואליהרצלהד"רמקדישהישראלי"ייהזמרבספרו

הישראלית:להורהמיוחדתתשומת-לב

השפעההיתההראשונותהעליותלהוויכילנו,נראה

אנומתכווניםלבוא;לעתידהישראליהזמרעלמכרעת

הישובבקרבמילאואותםהחשוביםלתפקידםבמיוחד

בקרבהשירהשללמרכזיותההכוונהוכןלחני-מחול

כל-רבבמספראנומבורכיםהסתםמןלא .הפועלים
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במצאוהסתםמן,ולאריקדויאופיעליבלחביםשלכן
כןכמותדיר.החוזרותמגובשות,מקצתתבביותבאלה

השולט:למשקלהפןהזוגישהמשקלמקרהזהאין

כאןבתןוהעובדיםהעבדוההוויועםהמחולעםהקשר

כיעדחזק,כההיהזהקשרכיומסתבר, .עותותיואת

אווירתבהדרגתיותופגההלכהכאשריותר,מאוחרגם

עודזואווירהשלמישקעגשארהראשוגים,הווי

למחולאשר ...שגוצרוהחדשיםבזמריםארוכהתקופה

בזו;וזהבזה,זוהשתלבווריקודשירהכילציין,כדאי

מפעיליםביןההפרדהרקדו,והשריםשרוהרוקדים

והמופעליםהמפעיליםהיוכולם-היתהלאומופעלים

יחד.גם

שלהמפורטותהמוזיקאליותבתכוגותהפרקעוסקובהמשן

מצדאותגוהמעגייגותתכוגותאותןכאןזבירגההורה.

הדברים:עיקריואלההמחול,

ליוצאיםפרט , 2/4או 4/4משקלהואהאופייגי :לקשמה

הקלל.מן

המא-כאחדאותההמביאיםחוקריםיש :הקופסיבה

ללאהורותקיימותכימדגיש,שמואליאךההורה,שלפייגים

אחתשהיאפלא",ייאיזהאתמביאלכךוכעדותקופותסיג

סיגקופה.,ללאכאמורשהיא,והוותיקות,המקובלותההורות

שלם. .משליין"יין,לגו"הבויותר:המאוחרותמןאו

אחא"ייקומאאתמביאהואבמיוחדסיגקופיתכהורה

רבות.מעורבותדוגמאותכמובןוקיימות ,פוסטולסקילש.

הכרחיתלאאבלאפשריתהסיגקופההמסקגה:גובעתמכאן

 .בהורה

אתכמאפייןטרימהסיהגבמהאתמובהשמואלי

בגויותשאיגןדופן,-יוצאותכאןגםקיימותאןההורות,רוב

כן·

מקובליםלמחולותאלהלחגיםשהפןשמהלזכורכדאי

בהםשגתקיימוהעובדהזו-למחולות-עם-ורווחיים

תפקידלמלאלהםשאיפשרומאלה,חלקאוחיוגיותתכובות

והם:זה,

 .עצמןעלהחוזרותמיקצביותתבגיות
ברור.פיסוקעלסימטרי,המושתתמבגה

המחול.צעדיאתהתואמתהביצועמהירות
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ההורהמחולשלגלגוליו

השגיההעליותמראשיתההורהמחולשלגלגוליוראשית

שהביאווהתגועותהלחגיםבאוצרימיגוועדוהשלישית

הברירהתהליךמתחילואילךומכאןהעולים,קבוצות

עממית.ה.יצירכלשלהיסודמתכוגתשהואתהליךוהבחירה,

-מפוליןהקוזאציוק,מרוסיה ,ההורהמרומניההגיעוכך
 .הפולקה-ומציכיההקראקוביאק

שהן ,ומחולזמרמסורותקיימותהיוובנפרדאחרבדצ

למסגרתםצמודיםנשארואךלכשעצמם,מענייניםאוצרות

התימנית,העדהושיריריקדויהמסורתית-המשפחתית:

שלמסורותיהםאחרמצדושובוכו.'הבוכאריתהכורדית,

 .והצירקסיםהדרוזיםהערביים,הארץישובי

"המחולכיוםשקרוילמהמשמעותיתתרומהתרמואלהכל

הבהבהורה,עוסקתזושרשימהכיווןאךהישראלי".

העליות,ימימראשיתעברה,הורהשאותהונאמראליהנחזור

לגואל.מחכיםעדייןומחקרםשתיעודםשונים,גילגולים

לחנישרובאמרגוראשית, :הדבריםבעיקרירקלגעתנוכל

4במשקלכתוביםההורה / המקובלתהצעדיםתבניתואילו , 4

6שלמסגרתעלמבוססתביותר / יוצרתזוואי-חפיפה , 4

הרוקדים,אתוממריץהדוחףכביכול,התיאום","חוסראת

סוערי.'"מחולהריקדובהיותחשובתפקידוממלא

לחןביןשבוהגומליןיחסיהוא,באשרהעממיהמחול
מיוחדים,וצירופיםתכונותאותןהיוצריםהםלתנועה,
הגסיוןהשונים.המרכיביםביןהפרדהמאפשריםשאינם

דגם,יעלהההורהצעדישלהבסיסיתהנוסחהאתלתאר
מאוזוריתתר"ל"הסיכולהואכךומקובל,נכוןשהואשכשם

ומקובל.נרקדמהםאחדשכלצעדים,שלשוגיםוואריאנטים

יזדקקהשוניםהוואריאנטיםאתלרשוםשיבואהחוקר

הנפוציםמןשהואהבא,לדגםבמחקרומסוייםבשלבלפחות
 :ביותר

תזאחי .השעון,בכיווןמעגללוחמהורתצ

זו,אחיזהומשמאלמימיןהעומדיםכתפיעלםדיייה
זרועות.שילובשלמצביוצרת

6שלדגםעלבגוייםיםצעדה / 4 : 

לשמאלפותחתשמאל- 1

שמאללפניבשיכול- 2

שמאלעלכפולניתור- 4- 3

ימיןעלכפולניתור- 6- 5



גם , 6-5-4-3או 6-5הצעדיםעלהםהוואריאנטיםרוב

עלמערעריםשאיןלמרותשונה,להיותיכולההידייםאחיזת

ההורה,של"האופיינית"האחיזה

 ) 1976 (והופשטטרטיילורלמשלרבים,הםהנוסחשינויי

כד:ההורהשליסדוצורתמביאים

לימיןימין- 1
ימיןמאחוריבשיכולשמאל- 2

ימיןלצדבימיןכפולנירות- 4- 3

שמאללצדבשמאלכפולניתור- 6- 5

המקובליםההורהלצעדיבבואת-ראיממשהיאזוצורה

 ,בארץ-ישראל

תכונההרוק,דשללאימפרוויזציהניכרמרחבמותירהההורה

למעגללהצטרףאפשרלפופולארי,זהמחולהפכהספקשבלי

דברהרוק,דשלרוחועליעלהכאשרולעזבועתבכל

 ,מצב-רוחוואתלחבורהשייכותואתלהביעלושמאפשר

מאפייןונשים,גבריםביןחלוקהללאזהיםהמיביםשניצעדי

שלהרעיוניתגישתםאתלהפליאתואםהואשגםשוויוני

החלוצים,

הישראלי":העם"מחולבמאמרופרידהאברצביכותב

של-שונים,בשלביםבארץהתפתחהההורהצורת

הללוהצורותאחתנחקרו,וטרםנרשמוטרםצערנו

ישראלית""הורהוכונתהאנונימיתבצורהשהתהוו

צורהגם"לאומי",לריקודהזמןבמרוצתהפכה

שאחדוואריאנטים,שונותבשניםלההיוזוקבועה
כנראהמוצאה :'ית )i ~,"הורהלכינויזכהמהם

המאפייןהגרמנית,העליהבנישלהריקודמצורת

הרגלייםאתהניפו-6ו 4שבתנועותזוהורה

התאזרחהזורגלייםזריקתצורתאגב,דרדלצדדים,

ישראליים,ריקודיםבמיספרלאחר-מכן

שהחדירכמיאגדתיברודמוזכרהעברית"ב"אנציקלופדיה

בלב.דחלקיתהיאזוואמתבארץ,ההורהריקודאתוהפיץ

אותההחושביםשישהורהמשלו,יצירהליצורניסהאגדתי

המחולאמנימביןהראשוןהראשון",הישראליל"ריקוד

ישראליתליצירההעמיםמריקדויאחדאתלהפודשניסה

עצםעדנקראתשמואתהנושאתוההורהאגדתי,הוא

הזה,היום

פרידהאבר:צ,אודותיועלכותב

גדול,בצריףבתל-אביב,היםשפתעלגבעת-חולעל

ייאוהל",תיאטרןושלהצעיריםהחבריםרוקדים

ריקודואתמלמדםתנועהוקלגבה-קומהבחור

השחקניםוכלזו,היאחדשההורהיצר,אשרמחדש

ולשפרללמודרבהברצינותמשתדליםהצעירים
אטאטוהרקיעות,הקידותוהקפיצות,הצעדיםאת

-כתף,אלכתףזרוע,אלזרועהיחידיםמתאחדים

למעגל,שהצטרףהמורהנסגר,והמעגלשרשרתקמה

באלטשלמד(בסרבי),רומניה,ילידאגדתיברודהוא

שלובריקדוי-היחידמציגבארץ,וכאן,ברוסיה

יצירתוארצ-ישראליות,וערביותיהודיותדמויות

הןשהושפעקבוצתי,ריקודהיאההורה,החדשה,

צורותעל-ידיהןהרומניות,כפריותהההורותעל-ידי

מול-היאוהמנגינההרוסי,הבאלטשלמסויימות

דאווית,

בארץ-אגדתי""הורהנפוצהומאז , 1924בשנתהיהזה

ולגליליזרעאללעמקהביאוה"האוהל"שחקניישראל,

שלוההורהאתכינהאגדתיבישובים,התפשטהוהיא

בארץ,החלוץשלמאבקולרוחביטויבהוראהייעורה",

פרידהאברצ,לדבריוהתלאות,הישימןומולעקשנותו

,המנגינהבישראלמחול-העם,ממעצביקדמוןגוריתמספרת

א,א,המלחיןשלבנעימההוחלפההמקוריתהמולדאווית

כאשרלראשונה,אותהבשומעושהזדעזעבוסקוביץ',

שהואכפיהריקדואנטישמי,רומניסטודנטיםכשירהכירה

קדמן,גוריתשלבעיבדוהשניה,גירסההואכיוםנרקד

מגיעיםגילגוליםשתודשוניםצירופיםשונים,מקורות

ייפולקלור",מכניםשאנוממהחלקהםהסופית,לצורתם

האתנו-שלעיסוקומרכזה"מקורי"אחריהחיפושהיהבעבר

הסיפור,שלהאחדחלקורקשזהיודעיםאנוכיום ,לוג

בכתב,אובעל-פההנמסרתהמסורת,שלהתפתחותהודרד

הראשוני,מוצאהמחשיפתומעניינתחשובהפחותלאהיא

האלפא-בלוחמצויותרוקד""עםקדמןגוריתשלבספרה

הורות:ששבישראלמחולות-העםשלביתי

ןחלמאתמחול

עממיעממיהורה

בוסקוביץ'א,אגדתיב,אגדתיהורה

ספראש,דקל ,יחפרהורה

וויספישש,שטורמן ,ראילתהורה

27 



בעוריםהורה

ברקדוההורה

חרמוןש.

אשריאלי.

א.בצר

מ.שלם

הופשטטר,וס.טיילור .ב(ישראליים"ריקדוי-עם 100 "בספר

 :ל"הבלהורותבוסףמצויות, ) 1976ביור-יורק

עממיחסידיאשריאל .יביאליקהורה

עממיחסידישטורמןר.חסידיתהורה

זיגמןא.לויי.הבקעהורה

עממיחסידילויי.חדרההורה

אלתרמןאשריאליי.מדורההורה

א.בצרשטורקמן .רהעמלשמחתהורה

ההורה,שולבהמהםשבחלקאחרים,רביםריקדויםוקיימים

לבו"הבולדוגמא: .אחרחדש,מחולבוצרהורהשללחןאו

אושלם,מ.שללמוזיקהעממימחוליין"יין,

רקודשךכמקורהתהךוכה

התרבויותערשאלאותבומוביליםהתהלוכהשלימיהדברי

חברותשלבהתבהגותןמושרשיםמקורותיההאבושיות.

התהלוכהקשורההמקריםבכל .שוביםוזמביםבמקומות

חילובי.אודתיחברתי,לאירוע

היאיום-יומית,רגילה,להליכהבביגוד.בתהלוכה,ההליכה

בשירההמקריםברובהמלווהמגוובת,ריתמיתהליכה

הואבתהלוכההפעילויותכלאתהמאחדהאלמבטובגיבה.

הרית-להליכה(בביגודהמגוובתהריתמיתההליכההמיקצב.

ריקו.דשלראשוביסוגהיאבמצעד)כמומגוובת,שאיבהמית

ולכןתהלוכההיאריתמיתהליכהכלשלאהיאהבעיה

תהלוכה?היאמההשאלה:בשאלת

אתלפרקישביותר,הכוללתההגדרהאתלמצואעל-מבת

 .עליהןלעבותחייבתשההגדרהיסו,רשאלותלחמשהשאלה

(המבצעים)בתהלוכה?המשתתפיםמי .א

(סיבה)בתהלוכה?משתתפיםהםלמהב.

(פעילויות)בתהלוכה?עושיםהםמהג.
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אלקובי.-מוזיקהשטורקמן,רבקהמאתמחול'"הרמוביקה",
שישמסורת,בדידתאותההישראליבמחולגםרואיםאבוכד

אופייבית.אחת,רקאביאבעולם.רבותדוגמאותלה

היושב ,) 1971(בשבתצרפתיאתבומוזיקולוגשלבהרצאתו

הבראזי-המוזיקהפשטהשכיוםשמעבו,בקובגו,שביםמזה

גיטרהתופסיםרביםוקובגולזיםבקובגו,העממיתלאית

שיישמעשמהספקאיןבראזיל.שלמיקצביםבהומבגבים

זהיהיה .בבראזילהבשמעיםהצליליםאותםבדיוקיהיהלא

מהקובגו.אדמתעל,ולידתובבראזילשהורתוחדש,תוצר

אפריקאביות,מסורותשלעירובעצמוהואבבראזילשבוצר

ומתגלגלותלאפריקהחוזרותהןוכדוספרדיות,איבדיאביות

בוסף.גילגול

הואודאיתיפקדוהאדלועזי,מקורהשלובו,ההורהגםכד

 •ישראלי.

אמרדתראסמאת

(זמן)התהלוכה?אתמבצעיםהםמתי.ד

(מקום)התהלוכה?אתמבצעיםהםאיפה .ה

היא:ליהבראיתההגדרה

עצמםמנתקיםמשותף,אינטרסבעליאנשיםקבוצת.

תורבמסלולוהולכיםהשיגרתיים,והמקוםהזמןמן

על-מנת ,'בלמקוםא'ממקוםוריקודנגינהשירה,

חברתי.באירועחלקלקחת

במקום,וגםבזמןגםמתמשכתתופעההיאשהתהלוכהמאחר

זמןביןההבחבהעל-ידיבהגדרהביטויואתזהאיפיוןמוצא

המרכזיתהבקודהאחרים.ומקוםזמןלביןשיגרתיים,ומקום

אלמגיעיםושלוחותיההמשותףהאינטרסהיא:זובהגדרה

אבשיםקבוצתשלהמשותףהאיבטרסהיסו.דשאלותחמשכל

ואירועאירועבכלשובהלהיותיכולבתהלוכהההולכים

חברתי.



מאפריקה.שכזהמשותףאינטרסשלאחדותדוגמאותהנה

לאומיאינטרס"

אתניאינטרס

משפחתיאינטרס

גילקבוצתשלאינטרס

מיןקבוצתשלאינטרס

קניה,שלהעצמאותבחג

המוניםצעדו , 1964בשנת

פתוחשדהאלבתהלוכות

מנת-עלניירובי,לעירמחוץ

קניאטה.ג'ומואתלשמוע

אתניותקבוצותבניהיוהם

שונות.

העיליתבוולטההמוסיבני

לחודש,אחתלהתכנסנהגו

לצפותמנת-עלשישי,ביום

 .סוסעלהמלךשלבעלייתו

בווצופיםסמליהואהטקס

אלאחת.אתניתקבוצהיבנ

 .בתהלוכותהגיעוהטקס

(שעמדוהנערואתהנערהאת

בקו-הבגהבניאצללהינשא)

הובילהגיניאה,בירתנאקרי,

כלשלמשפחתוהטקסאל

התהלוכות .הזוג-מבניאחד

בנפר.דמשפחהכלשלהיו

 .משפחתיהיההאירוע

עדייןבאפריקהרבותבחברות

מקבוצתמעבר-טקסינהוגים

בוגרתגיללקבוצתאחתגיל

בניאצלהמעברבטקסיותר.

חלקלקחובטוגו:;גלה Pה
-בתהלווהןבאירועהןמרכזי

-הנחוהצעירותהצעיריםכות

 .נכים

השנהב-בחוףה~נ~פ;בניאצל

פולחןאתלערוךמקובל

גבריםשלבנוכחותםהמתים

שהונילולוכותתההבלב.ד

 1961בשנתשראיתילטקס

מגברים.רקמורכבותהיו

שלטקסיםקיימיםזהולעומת

חלקלוקחותשבהםפוריות,

 .הסנופונשותרק

אצלבביקורי 1964 ,בשנתמעמדיאינטרס

הבאגאנדהמלךהקאבאקה,

-אר-בחצרהתקייםבאוגנדה,

טקסקמפאלה,בעירמונו

למועצתראש-כפרשלקבלתו

בטקסהשבט.שלהנכבדים

שלהנכבדיםרקהשתתפו

-פולחטקסיםמועצה.אותה

כרובםמתנהלים,רביםניים

אתניות(בקבוצותבחלקםאו

ידי-עלרקבאפריקה)רבות

בלב.דהכהנים

בנישלהמוכריםהפסליםמקצועיאינטרס
-T 

נפרדברובעמתגורריםהסנופו

חוף-שבצפוןקורוגובעיר

מקיי-הםלשנהאחתהשנהב.

אתמבקשיםהםבוטקסמים

בטקסרוחות-האבות.עזרת

אליוהמובילהובתהלוכה

-העוהפסליםרקחלקלקחו

 .ולבפיסמעשיבאופןםקיס

שכברכפילתהלוכה,מתהלוכההמישתנההמשותףהאינטרס

ה"מדוע"שאלתהשניה,היסודלשאלתאותנומוליךציינתי,

לאומי,הואהמשותףשהאינטרסלמשל,נניח,אם .(סיבה)

אירועלהזכיראועללחזוררצוןלהיותיכולההאירועסיבת

לדורחינוכילדגםאותולהפוךמנת-עלהיסטורי,ערךבעל

 .חג-עצמאותכמולאום,אותושלהצעיר

(תאריך)המועדאתגםקובעזהבמקרההלאומיהאינטרס

לערוךמקובלאפריקהבארצות .בירה)(עירהמקוםאתוגם

אתלחזקכך-ידי-ועלהבירה-בעריהעצמאותחגיגותאת

אלהאתניותהקבוצותכלשלהשייכותותחושתההזדהות

הלאומי.מרכז

 ,והמפותחותהמתועשותהמתקדמות,ובחברותבימינו,

תופשיםוהמחשביםהחשיבההחישוב,שהמדע,במדינות

מצטמצםהתהלוכהשלמקומהוהולך,גדלמקוםוהולכים

בחילוניות(ובייחודשונותחברתיותשבקבוצותעדוהולך,

לחלוטין.נעלמההתהלוכהשבהן)

עדייןהקיימותהמועטותהתהלוכותאתנסקורתחילה

(במקרא)אחרזמןשלתהלוכותאלנעבורומהןבישראל

אפריקה).'(באחרומקום
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קטיגוריות:לשתימתחלקותבישראלהקיימותהתהלוכות

ומסורתיות.;יותוחיל

תהלוכותשייכותזולקטיגוריההחילןניןת:התהלןכןת

תהלו-הנוער;-תנועותתהלוכותלמיניהן;בתי-הספרילדי

(כמוהמחול-מצעדיה"עד-לא-ידעות";ומסכותלפידיםכות

בחג-העצמאות).בחיפה,

התהלוכותסוגימכלהיחידילדעתי,הוא,הצבאיהמצעד

שהצעדמשוםזאת,ריקו.דשלמקורלשמשיכולשאינו

 .חברתיאואישיביטוישלאפשרותכלמבטלבמצעדאחידה
הדיהקעללהקפידחייביםחיילים,לרובשהםהמבצעים,

הואהמצעדהמפקד.על-ידיהמוכתבהאחידהצעדבביצוע

טוטלי-שבמישטריםפלאזהאיןכוח.להפגיןהמיועדתהצגה

הממלכתייםבטקסיםמאדנכבדמקוםתופשהמצעדטאריים

השונים.

 :סוגיםלשלושהמתחלקתזוקבוצההמסןרתיןת:התהלןכןת

ומסורתיות-מתחדשות.עדתיותדתיות,

בסוכות;התורה-ספריעםההקפות-הדתיותהתהלוכות

חב"ד;-בכפרבייחודהשונות,החסידיםתהלוכות

שוניםבאירועיםהכותלאלהמתפלליםתהלוכות

שונים.בחגיםבבתי-הכנסתותהלוכות

אצלהמסורתיותהחתונהתהלוכות-העדתיותהתהלוכות

יהדותשל"המימונה"תהלוכותתימן;יהודי

והטבעהמשפחה-חגימתהלוכותשרידיםמרוקו,

שרידים .*ובוכארה,כורדיסטאןיהדותשל

בירושלים.החרדיותבעדותקבורה-מתהלוכות

הקינהשירימיקצבלפינעותהמקוננותהיו(פעם

שלהן)·

הקציר-בחגיתהלוכותכגון-מתחדשותמסורתיותתהלוכות

 .ההתיישבותיתבתנועהעדייןהנהוגותוהביכורים,

-(המסורהדתיתלתהלוכההחילוניתהתהלוכהביןההבדלים

ומקוםלזמןהחילוניתהתהלוכהשלצמידותה .רביםרתית)

באופןצמודההדתיתהתהלוכהולעומתהומישתנה,מעורפלת

ברובהחילוניתהתהלוכהלכךנוסףולמקום.לזמןאיתן

אי!ולאחריהולפניההחברתי,האירועעצמההיאהמקרים

יצאוהיהודי"המחול"ארכיוןהוצאתפרידהבר,צבי *

על:חוברותשתי

 . 1976-בוכארהיהודיבמנהגותהמחול

 . 1974-קורדיסטאןיהודיבמנהגותהמחול
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מכשיר,כלי,היאהדתיתהתהלוכהלעומתהאחר.אירועשום

מחוצהשהואאחר,אירועאלומובלםבההצועדיםאתהמכין

המקריםבכלצמודבישראלהעצמאותמצעד :לדוגמהלה.

פעםבכלנערךהואלמקום.צמודאינואךקבועלתאריך

 .השלטוןשללאומי-הפוליטילאינטרסבהתאםאחרתבעיר
החברתי,האירועעצמוהואעצמו,בפניאירועהואכזהמצעד

כמומתפזרים,והצועדיםהקהלמסתיים,שהואוברגע

הצופיםביןברורהחלוקהישתיאטראליתבהצגה

לעומתהצועדים.במצעההמשתתפיםלביןלצפות,הבאים

צופיםכאחדוכולםנסחפיםהכלהדתיתבתהלוכהזאת,

בולמקוםמועדותכולםופניאחת,ובעונהבעתומשתתפים

וקבוע,מוגדרהואהמקוםטקס.איזהשהולהיערךעתיד

קבר(גריזים),קדושהר(כותל),קדושקיר ,בית-כנסת

(מעיינותקדושים-מיםמקוריוחאי),-ברשמעון(רביקדוש

אוהכרמל),לרגליאליהו(מערתקדושהמערההשילוח),

מגיעיםהאלההמקומותכלאל ..אברהם)-(אשלקדושעץ

טקס.לבצעאולהתפללעל-מנתבתהלוכות,

האפריקאביתהתהליכה

היוםעדהמתקיימותהתהלוכותשלשמיספרןלכךהסיבה

מגיעיםחברתיאירועלכלשכמעטהוארבבאפריקה

אחדות:דוגמאותלהלן .כות

להגיעבשבועא'יוםבכלנוהגיםבאתיופיההאמהארהבני

בתהלוכות.לתפילההכנסיותאל

-דרוםשלאוגדןבאיזורהנמצאתג'יג'יגה,הש;ןקעיראל

בתהלוכות.גאלאהבניהמוניהשוקליוםמגיעיםאתיופיה

המקדש,אלבתהלוכותמגיעיםטוגושבצפוןהקאברהנערי

 .חניכתםטקסאתלעבורהםעתידיםכו

השופט,שלביתוחצראלבתהלוכהמגיעיםבדהומיהפ;ןכני .

 .פומביבמשפטחלקלקחתעל-מנת

הקלימנז'א-הרשלבצלעוכמערהשנערךהפוריותפולחןאל

בתהלוכות.הפאימהבנימגיעיםבקניה,רו

מתקיימותהשנהב-בחוףהסנופובנישלהמתיםבפולחן

חמשלילות)ושלושהימיםשלושה(הנמשךהטקסבמשך

שונות.תהלוכות

ברפובליקהבוקאסההנשיאנחתשבהםהתעופה-שדותאל

לקבלמנת-עלבתהלוכות,המוניםהגיעוהמרכז-אפריקנית,

 .פניו



ריקודיעלסקרטוגו,ממשלתהזמנתלפיערכתי, 1973בשנת

הכפריםמכלהגיעומו~ההבניהשונות.האתניותקבוצותה

כאשרורקבתהלוכותהצפונית)(הבירהלןפ!$:יגוהסמוכים

ם.קודיהריאתלרקודחלוהאלינוהגיעו

אחרת,מטרהבעלהיהכאןישהזכרתהאירועיםמןאחדכל

שלהםוהרקעהמשתתפיםרבים,התהלוכותביןההבדלים

היהואף-על-פי-כןשוניםוהמקוםהזמןשונים,תהלוכהבכל

בשעתורקדוניגנושרו,בכולםבכולן;קבועדפוסאיזהמצוי

ואינט-הרמוניחלקהמיקריםבכלהיתהוהתהלוכהההליכה,

ביןשערכתיהמאוחרותבהשוואותכולו.באירועגרלי

התנ-שלסטרוקטורהכעיןנחשפהואחרותאלהתהלוכות

 .בכולןושובשובומופיעהוקיימתשרירהשהיאהגות,
תרבותבעליאנשיםמניעמההיא:המתעוררתהשאלה

לבצעבזמן)(גםורחוקיםשוניםבמקומותהחייםשונה,

אחידה?כמעטסטרוקטורהבעלותתהלוכות

והואמאדמורכבזהצורך.הצורךהיאלדעתילכךתשובהה

אתלהגבירהצורךבחברה,סדרלהשליטהצורךלהיותיכול

אתולהעשירמתחיםלפרוקהצורךלקבוצה,השייכותתחושת

הקיבוצית.בחוויההפרט

מההסטרוקטורה,שלחשיפתהנותנתמה :היאהשאלה

התהלוכות?בכלפועליםשלפיומבנה-העל,גילוימעניק

התהלוכהשלהפונקציותעללעמודזהדברמאפשרלדעתי

סטרו-אותהשלהמרכיביםמןאחדיםאביאהמחשהולשם

 .חושפיםשהםהפונקציהואתקטורה

 :הפןנקציההסטרןקטןראלי:האלמנט

 . 1הפולח-הטקסיםכל . 1

החלושראיתיניים

ונסתיימובתהלוכה

בתהלוכה.

המקדוש,הזמןעיצוב

השיגרתי,הזמןהפיכת

למוע.דהיום-יומי

 . 2במ-נעוהתהלוכותכל 2.

מוקדים.סביבסלולים

והמקו-המוקדיםכל

בתחום-המו-היומות

הקבוצה.שלשב

אתמעצבותההקפות

מק-המסלולהמקים,

החלל.אתדש

ההתארגניתתהליך . 3שלהיווצרותןתהליך . 3

לכלמאפשרהאיטימדורג,היההתהלוכות

בהדרגהלעבורפרטעלהודיעוהמתופפים

המקוד-ולמקוםלזמןהתקבץוהקהלהטקס

שים.לאט.

 . 4המ-התהלוכותברוב 4.

בראשצעדותופפים

התהלוכה.

 . 5התהלו-כלמשתתפי 5.

לק-מחולקיםהיוכות

תה-בכלהסדרבוצות.

אךשונה,היהלוכה

היתההחלוקה .קבוע

מעמ-אומשפחות,לפי

אוגילקבוצותדות,

 .מיןקבוצות

 . 6חזרההתהלוכותבכל 6.

ה-הצורהוהופיעה

(בהקפות, .מעגלית

סיבובים).

.דברובהמשתתפיםרוב.ד

ורקדו,שרוהתהלוכות

הקישואוכףמחאו

השיר,בכלי-הקשה.

והתנועותהקצבהלחן,

לכולם.מוכרותהיו

קי-כדופקקצביםהמי

מנחה.בוצי

הק-הופיעובוהסדר

מש-זואחרזובוצות

ההירארכיהאתקף

חב-באותההמקובלת

הס-אתמבליטרה,

קבוצה,כלשלטאטוס

חברתילסדרמחנך

קבוע·

סמלהואהמעגל

החייםמחזור .המחזור

בסביבהביקום,בטבע,

האדם.ובחיי

האלמנטיםאחדות

הפעי-אתהמרכיבים

מחז-בתהלוכהלויות

האח-תחושתאתקת

הפרטשלוהזהותדות

הואאליההקבוצהעם

 ·משתייך

,הופיעהזכרתישלאואחרים ,אלהחוזריםליסודותנוסף

בתבניתהואגםהפרט),ושלהקביצה(שלהתנועהאלמנט

אחתלאנדמהעיןלמראית .התהלוכותבכלחוזרת,

חוזרתבבדיקהאךמאורגנת,אינהבתהלוכהשהתנועה

בתהלוכותהתנועהאתמרתקת.תנועתיתתבניתנתגלתה

מעגלים.לשלושהלחלקניתןהאפריקניות

במסלולכולםהנעיםהאתנית)הקבוצה(אובני-הכפרתנועת

בתוךבנפרדקבוצהכלתנועתקיבוצי;מוקדסביבקבוע

 ;,מין)גיל(משפחה, .משלהמוקדסביבהקיבוציהמסלול
עצמו.סביבקבוצתובתוךהיחידותנועת

תנועהשישלומר,ניתןאז,כיחללשלבמונחיםלהשתמשאם

בחללתנועההכפריהחללובתוךהכפרבנילכלהשייךבחלל

 .האישי.בחללתנועהובתוכוהמשפחתי,

רקלהתייחסברצוניאךרבות,משמעותיותזהלמבנה

עללשמורלפרטמאפשרזהמבנהלדעתיהתנועתי.לנושא

עםנעהואבובזמןשלוהאישימרחב-הביטויועלעצמיותו
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סדרבתוד-הכפר.אבשיכללעםבעהוהמשפחההמשפחה,

עםוביחדריקדוו,בתנועותלאלתרפרטלכלמקוםישזה

אתהסובביםהכפרובניאותו,הסובביםמשפחתובני

באמצעותומשוחרר,חופשימוגןבטוח,ולהרגישמשפחתו,

שלו.המאולתרתהתנועה

ולנגינה,לשירהלהפליאהמתואמתזאת,תנועותמערכתבכל

הריקו,דשללהיווצרותוביותרהפורההמקוםלדעתי,קיים,

התנועהמעגלישלושתשבכלכיווןיותר,הרחבבמובנו

ישוביחודעליהן,חוזריםשהכלקבועותתנועותקיימות

שלהזההמופלאהשילובסוף.לאיןלאילתוריםמקום

לאואמנםהריקדו.מקורהיאואילתוריםקבועותתנועות

ריקודים.בוהיושלאבאפריקהאחדחברתיאירועהיה

התהלוכהאחריבדרן-כללבאויותרהמורכביםהריקודים

הובילה.היאשאליוובמקום

להבנתמאשריותרלדעתי,תורמים,אלהמבנייםאלמנטים

לבדיקהכדגםלשמשיכוליםהם .בלבדבאפריקההתהלוכות

ולהבהירלהאירמסוגליםהםמזה,ויותרבימינו,התהלוכות

מידעעליהםשישבעבר,חברתיים-היסטורייםאירועים

בלב.דמועט

-לאירובאפריקההתהלוכהמןמבניאלמנטליישוםכדוגמה

בתנ"ד.המוזכריםלאירועיםאתייחסרחוקזמןשלעים

המקראייםבמקורותהתהלוכה

שמופי-במקראהמוזכרחברתיאירועשכלהנחהמתוןנצא
זויסודהנחתבתהלוכות.אליוהגיעו-מחלותבועים

להןאיןבמקראשבכתוברביםנעלמיםלחשוףמאפשרת

שבמקומותבטענהלסתורכמובןניתןזוהנחה .תשובה

כאלה.היושלאסימןמוזכרת,אינהייתהלוכה"שהמלה

כיווןתהלוכותהיומופיעה,אינהתהלוכהשהמלהאףלדעתי

מצביעיםאחרי"ייהלכואולקראת""יצאוכמו:שהביטויים

וב-בתופיםהמקריםברוב ,'בלמקוםא'ממקוםתנועהעל

דוגמאותאביאהנחתילחיזוק .בתהלוכות ,משמעמחולות

באירועיםהיוזאתובכלבהםמופיעהאינהתהלוכהשהמלה

תהלוכות.המוזכרים

כתוב:וכ"א)(ט"ושמותבספר

בידההתוףאתאהרוןאחותהנביאהמרים"ותיקח

ובמחולות.בתופיםהריחאהנשיםכלותצאן
ורוכבוסוסגאהגאוכילה'שירומריםםהלותען

 ".ביםרמה
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למקום,וגםלזמןביחסגםייאחריה"המלהאתבפרשאם

צעדוגםאדבזמן,אחריהלרקודהחלושהןיתברראזכי

והריומחולות,שירהבתופים,ב'למקוםא'ממקוםאחריה

שמדוברללמודנתןהנשים""כלהביטוי:מן .תהלוכהזו

משמעהיסטורי,אירועבאותוחלקשלקחוהנשיםבכל

אתייחסמענה:ללאשאלותכמהנשארותהמונית.תנועה

לשלוש.כאן

התהלוכה?אתמריםהובילהולאןמקוםמאיזהא.

זמן?באותועשוהםומההגבריםהיוהיכןב.

היהצרידלנשיםענתה(אילובשיר?מריםענתהלמיג.

 .)להן"·"ותעןהכתוב:לציין

הבאה.בדוגמהלמצואניתןחלקיותתשובות

כתוב:ו' ,א'שמואלבספרי

ותצאנההפלישתיאתמהכותדודבשובבבואםייויהי

באלפיושאולהכהותאמרנה:המשחקותהנשים

ברבבותיו."ודוד

ישהראשוןבתיאורשמחת-נצחון.שלהםאלהאירועיםשני

כולן,הנשיםאתאחריההסוחפת(מרים)מרכזיתדמות

מכלהנשיםיצאוגוליתעלדודשלנצחונושמחתבתיאור

המונית.שמחהזוהמקריםבשני .שאוללקראתישראלערי

ב-יחידבלשןומתוארתהמנצחיםלקראתהנשיםיציאת

והנהביתואלהמצפהיפתח"ויבוא :לד' ,'יאשופטים

 .ובמחולות"בתופיםלקראתויוצאתבתו

בתהלו-המנצחיםפניאתלקבלמקובלמינהגזההיהכנראה

והנשיםשמריםלהניחניתןאזכיהדבר,כןאםשמחה.כות

משההואהלואנצחןואותושלהגיבורלקראתצעדואחריה

אחותגםהכתובמצייןלאכדמשום(אוליהים.עלשהיכה

יצאהומריםאחרבמקוםמעמדבאותוהיהשמשהכיווןמשה

לקראתו.)הנשיםעם

הרביםהמלחמהבריקודיחיזוקיםמוצאתאניזולהנחה
-הריקועל 1973בשבתשערכתיבסקרבאפריקה.שראיתי

הצוותבעזרתרשמתיבטוגו,קבוצות 28שלהאתנייםדים

שוניםריקדוים 252עלאינפורמציהלרשותישעמדהגדול

שונים.באירועיםשהופיעומלחמהריקודי 23ביניהםבטוגו.

חוזרים,אלמנטיםכמההופיעוהמלחמהמריקודי-18ב

שונות.וחברותזמניםבמקומות,נרקדושהריקודיםלמרות

לאחדים.רקאתייחס



עתידבורחבת-הכפר,אלהקהלאתאוספיםהמתופפיםא·

המלחמה.ריקודהואממנושחלקהטקס,להיערד

שלאחתנפרדות,תהלוכותשתיהיוהאירועיםבכלב.

עתידבובמקוםשהתרכזווילדים,נשיםשברובוהקהל

שהלכוהצעיריםשלשניהותהלוכההאירוע,להיערד
תהלוכתאחרישעותכמההגיעהוזוהזקנים,כשבראשם

האירוע.למקוםהנשים

רצוהאירוע,מקוםאלה"לוחמים"תהלוכתבהתקרבג.

קיבלווריקדו,שירהתודלקראתםלהםשציפוהנשים

 ·האירועלמקוםאותםוליוואותםהקיפופניהם,את

שירהתודלמקוםה"לוחמים"הגיעוהמקריםברוב.ז

רקכיאםלשיר,הןגםהחלואליהםהנשיםובהצטרף

שרו,הגבריםשירת-מענה,כעיןהיתהחוזר.פזמון

וחוזר.קבועבפזמוןענווהנשים

החגיגיהאירועלמקוםהגבריםבהגיעהמקרים,ברובה.

לפיהמתאריד,המלחמהריקודיאתלרקודהחלו

נחלובני-הקבוצהשבהןהעבר,מןמלחמות ,דבריהם

המקובלמיתוסשלדראמטיזציהכעיןהיתהזונצחון.

אלהבמקריםהריקוד .בומאמיניםשהםקבוצהבאותה

ועכשוויחילאירוע-עברזמןעלמסופרמאירועהופד

עמו.מזדהיםשהכל

במעמדהאירועיםעלאלהמבנייםיסודותליישםננסהאם

תמונהלהיווצריכולהאזכידו,זשלנצחונוועלקריעת-הים

עירועים.אותםשליותרשלמה

אלהנצחוןממקוםלדרכםהמנצחיםיצאוהמקריםבשני

הכללית.ההתכנסותמקום

ההתכנסותלמקוםבביתשציפוהנשיםיצאוהמקריםבשני

המנצחים.לקראת

כד-עלהגברים,לשירתמענהתודהנשיםשרוהמקריםבשני

כילה'ייאשירהבפסוק:הנשיםעםענתהמריםרמזים;יש

ותח,פהמיליםבאותןיוק,בדבים".רמהורוכבוסוסגאהגאו

הפזמוןהיהשזהכנראההים,שירתאתישראלובנימשה

מוצאיםאנחנודדושלבנצחונוהנשים.שלהמענהבשירת,

ודודבאלפיושאולהכה ....הנשים"ותעננה :'זבפסוק

פעמיםהזההמענהפזמוןעלשחזרוכנראהברבבותיו".

לשאול"ויחרהכתוב:מצייןהיהלאאחרתכירבות,

היהלאהדברבלב,זאחתפעםזהפזמוןשרואילו " ..מא.ז

בשירהלגבריםהנשיםענוהמקריםבשניכל-כד.מרגיזו

במעמדגםהיו"להן")ולא("להם"להם"ייותעןולכן:

ריקודיגליתעלדודשלנצחונובשמחתוגםהים-קריעת

והמלוות.המעודדותהנשיםלעיניהמנצחיםהגברים

לקראתיפתחבתשלבצאתהמופיעההמענהשירתאיןמדוע

שתישלבטרגדיההסי;בורכותבמתמקדכאןהמנצח?אביה

כתוב:הריכיבאיבהנקטעההנצחוןשמחתוכנראההדמויות

נדרשהואמשום " ...בגדיואתויקרעאותהכראותו"ויהי

שבסיטוא-כמובןלעולה.לקראתומביתוהיוצאאתלהעלות

הריקודוגםהשירהגםהתהלוכה,גםכזאתטראגיתציה

נקטעו.

כאןלעשותנסיתיאשרשכלשיטענוכאלהשהיוספקליאין

ההר-מןלהשתחרריכולהאיניאדיתכן,ספקולטיבי.הוא

הסי-אתמחדשובוחנתבתנ"דקוראתשאניעתשבכלגשה

עתבכלעבר,שלאירועיםהמתארותבמליםשקפאוטואציות

בעבר,שלנוהמחולותשלהפונקציותאתלהביןמנסהשאני

אלהאסוציאציה,דרדעלרקולא-מחשבותי,אותימובילות

שראיתיהחברתייםבאירועיםוהתנועותהפעילויותמערכת

בפרגמנטהמתוארתמאירועסיטואציהלפתעבאפריקה.

התהלוכההבנתעיני.לנגדונעהחיהשלמהלתמונההופכת

היסטוריים.אירועיםמחייהכמולפתעבה,והריקוד

החתונהבתהלוכותשלנו,התפילהבתהלוכותצופהכשאני

איןשובמארוקו,יהודישלהמימונהובתהלוכותהתימניות

הטבעייםהיסודותמצוייםאלהשבתהלוכותבליבי,ספק

יסודותמצאתיבהםגםכיריקודים,שללהיווצרותםביותר

 •האפריקניות.בהתהלוכותהמופיעיםרביםמובנים
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לנוער[ישראלמחול

 !צעיר(ה)קורא(ה)לךשלום

הריקו.דאתלאהובגםולמדתילרקוהלמדתיילדה,כשהייתי
בעיותוצצואז,לישהציקושאלותכמהאצלינולדואבל

ליהיתהלאאבלשלי,ולעולמיהבאלטלעולםהקשורות
לשאול.מיואתלפנותלאןכתובת

סיפור,כלתמונה,כלאספתימידע,שלשביבכלליקטתי
הקשורכלעלמדוייקתכל-כךלאדייסהלעצמיובישלתי
במיוח.דוביבריקוד

רקדניתלהיותבטוח""עלרוצהאניאםבעצם,אז,ידעתילא
אצלידעתילאבכלל.רקדניתשלחייההםמהידעתילאכי
ומהרקדנית,להיותשארצהבמקרהלרקודללמודעלימי

לפנות?ולמיזמןכמהללמוהעלי

בקשרהרחבבעולםהמתרחשעלמאומהידעתילאגם
המחול.לאמנות

שאיןסיבותבגללבחייםשגיאותהרבהעושיםאנשים

אי-ידיעתבגללרקשגיאותלעשותאבלמהן.להימנע
מיותר.-העובדות

שגםשחבללריקוהוכמורהמבוגרתכאשההיום,ליוחשבתי

שגיאותאולי,תעשי,לרקוההאוהבתהצעירה,הקוראתאת,

 .מהדרךאותהלסלקמאודשקלמיותרת,כל-כךסיבהבגלל
יכולתי.מיטבלפיאענהואני-לשאולצריכהפשוט,את,

תביני,אוהריקודבשדהמקומךהיכןטוביותרתדעיאז

כיווןעלשתחליטיבמקרהצעדיךאתלכווןאיךלפחות,
אםכלשהו,

כרקדנית

 .(יוצרת-ריקודים)יתפ 5! ר~;כ:ם;ךיא
(אוהבת-ריקוד)באלט;מניתאו

• • T T 

שאלותלךישבוודאילרקוההלומדתילדה,כסתםואפילו

והזדמנותפנאיישתמידולאאותך,ומטרידותהמענינות

 .שיעורבשעתאותןולבררלשאול
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צריךולאשאלותיך,עללהישבויגסהככתובתישמשזהמדור

מ;החללשאול,להסס

הריקוד?נולדאיך

לרקדנית?להיותאיך

 ;בוכלה

נעלינ-אלט?קוניםהיכן

לראות?כדאיבאלטהצגותאיזה

המתלבטותילדותעודישבוודאיספרי.-לךשמציקמהכל
אםבשנתון.אודותיהןעללקרואתשמחנהוהןשאלות,באותן

אבלרצונך.אתכמובןנכבהבעילום-שם,מעוניינתתהיי

שנוכל(כדיכתובתךואתשמךאתלכתובעליךלמערכת,לנו,
אודותעלמענייןסיפורלךישאםלך).לכתוב

יהיהשהואנחשובאםאותו,לפרסםנשתדלשלך,המחול

ונערוךבואיבקיצור,אחרות.צעירותלקוראותגםמעניין

אתזונכירוכךזה,שנתוןדפימעלהריקודעולםעםהיכרות
 .זו

לרקו.דהאוהביםיםנבהאלגםפונהאניזובפניה

רוקדיםבארצנו,שכאן,מפנירקלבנות,בעיקרהתייחסתי

הואאםלהתביישמהלבןאיןכיחבל,וזהבנים,מאדמעט

זו.אמנותללמודורוצהלרקודאוהב

מרביתואתרקדנית,להיותרציתיארצי,בן-פזיתשמי

סיבותבגללזו.שאיפתיאתלהמחישבנסיוןביליתישנותי

מידע,לקבלאפשרותבחוסרמקורומהןנכבדשחלקשונות,

משוםהקלאסי,הבאלטהוראתלשטחופניתילכךהגעתילא

סגנונותאלמזנקיםאנוממונהמחולצורתלדעתי,שזו,

השונים.הריקוד

שלי?יקרהקוראהשמך,מה

להדריך?לעזור?אוכלובמהושאיפותי,ךמעשיךהםמה

 !לרשותכןאנילענות?



 :למכתביםהכתובת

בישראללמחולהשבתון

 19236משמר-העמק

לבוער""מחולהמדורעבור

 !היקרהפזית

בשבוע,פעמייםשליבמושבלרקודלמדתיכהעד , 14בתאבי

ולארקדביתלהיותרוצהנוראאבימקומית.מורהאצל

איך·יודעת

שליייומבהספרךאתקראתימתנגדים.קצתשליההוריםגם

ספרך,שלהגיבורהמיכל,עםוהזדהיתיצעירה",רקדבית

למייודעתלאאביכיזו,בשאלהאליךלפבותהעזתיולכן

כזו!בשאלהלפנות

לי.שתעבימקווהנוראאביאותך.הטרדתיאםליסילחי

רב,בכבוד

ק.רחל

 !שלוםלרחל

לכלאעזוררבשברצוןמפביגםאלי,שפביתשמחהאבי

שמכתבךבגללוגםהריקו,דבתוםלהתפתחהרוצהתלמידה

נערותוכמהכמהלפביכשלךבעיהלשטחאפשרותליבתן

גילך.בנותבה,המתלבטות

את-"הפתעה"תקבליבדאר,מכתבלךלשלוחבמקום

התלמידהשאתותווכחיבישראל",למחולה"שבתון

אתצייבתי(לאלבוער"."מחולבמדורהמופיעההראשונה

היאהתשובהכימוביותך,אלעל'ושמרתיהמלא,שמך

 .פומבית)

 :שאלתךעצםאלוכעת

ברגילבהחלטהוא 14גילגילך.אלראשית,ובתיחס,בואי

הרבהמשהואושעשוערקהואהריקודאםלהחליטצריך

לאחלטבהזהבשבוע,מייםפעריקודלימוד .רציבייותר

אי-אפשרשכךובודאיבלב,דלשמירת-כושראפילומספיק

לרקדנית.להתפתח

אוג'זמודרבי,אוקלאסיבאלטלומדתאתאםצייבתלא

וחייביםהאלההמקצועותביןעצוםהבדלישריתמיקה,

ביניהם.להבדיל

להת-גדולסיכוילךישמודרבי,אוקלאסיבאלטלמדתאם

כזהבייחודלמחול,מוכרלבית-ספרתפביאםכרקדביתפתח

אוייבת-דור"כגוןרקדבים,שלמקצועיתלהקהקיימתשלידו

למחולספר-בתישלכתובותיהםאתהישראלי".ייהבאלט

שב"שבתון".בדפי-המודעותתמצאי

לפחותללמודתצטרכיכזהלבית-ספרתתקבליאםכללבדרך

אתאיחרתקצתריתמיקה,אוג'זלמדתאם .בשבועפעמים 4

אוקלאסיבבאלטלהתחיללהתיאש.צריךלאאבלהמוע,ד

התפתחותשללמסלולפרטאבלקשה,יותרזהבגילךמודרבי

אולמחולמורהלהיותהברירותלפבייךעדייןכרקדנית

מחולות).(יוצרתכוריאוגראפית

אבימתבגדים",יישקצתההורים,שליחסםלבעיתבקשר

בלימודיםשלךשהציוביםחוששיםבודאיהםאותם.מביבה

זמןהרבהתקדישיאםשהיו,כמוטובים,כךכליהיולא

הריקודלמעןאחריםבילוייםעלתוותריאםאבללמחול.

בוודאייהיוהםאת,ושקדביתרציביתכמהעדלהםותוכיחי

בהחלטתך.לתמוךהראשובים

והצליחיעליבברכה,

זיתפ

• 
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הברבוררם'אגם

באלטעלבעיתוןקוראיםאוברדיושומעיםקרובותלעיתים

מהמפורסם?כל-כךהואמדוע ."הכרבוריםאגםייושמו

צעדיאתומישלוהמוזיקהאתחיברמיעלילתו?סיפור

(הכוריאוגראפיה)?המחול

פיוטרהרוסיהמלחיןכתבהברבורים"לייאגםהמוזיקהאת

התיאטרון"הזמנתפי-על 1877בשנתייקובסקי'צ 'איליץ

ברוסיתשפירושושם ,"("הבולשוימוסקווהשלהגדול"

כמנהל .היום)עדמפורסמתשלוהבאלטולהקת"גדול",

סיפור(התמליל,הליבריטאתחיברגםהזההתיאטרון

עלתהלאהראשונהההצגהאבלהחדש,לבאלטהמעשה)

אפילוומהמחול.מהמוזיקההתלהבלאוהקהליפה,

במיוח.דמוצלחתיצירהכתבשלאסברעצמוצ'יקובסקי

בשנית,יצירתוהועלתהצ'ייקובסקישלמותואחרישנהרק

רוסיהשבצפון ,לנינגראד)(כיום:פטרבורגסנטבעירוהפעם

יוצר-מחו-איבאנוב,לביצרכאשרזהבבאלטנזכרולמעשה

-"אגםשלהשניההמערכהלפייצירהמפטרבורג,לות

לציוןבתיאטרוןשנערכהחגיגיתהצגהלכבודהברבורים"

שלהבאלטמנהלשלעוזרוהיהאיבאנובהמלחין.שלמותו

ה'פטיפמריוסבשםצרפתייימרינסקי",תיאטרון

) Marius Petipa (, ברוסיה.רבותשניםשחי

הבאלטשלביותרהחשוביםםימהיוצראחדפטיפ'ה,

אתלהעלותוהחליטהתלהב, ,איבאנובשעשהמהראה

כפיוהיצירהיח,רעבדוהם .עוזרועםיחדכולההיצירה

 .המשותפתעבודתםעלמבוססתכיום,מקובלתשהיא

ובתפקיד 1895בשנתנערכההבאלטשלהבכורההצגת

שהיתהלגנאני,פיירינההרקדניתהופיעההראשי

(סיבובזהאחרבזהפואטה 32לבצעשידעההראשונותאחת

וירטו-מבצעהמונחים!),ברשימתראה-במקוםמאודמהיר

שלהבכורהבהצגתהקהל .ומלהיבחדישאזשהיהאוזי

שבמערכהעדמריקודההתלהבכל-כךהברבורים"ייאגם

ראה-דאדה(פאלשנייםהמחולשלבשיאוהשלישית,

אתביצעההיא.השחור"הברבור"שלהמונחים!)ברשימת

מתוךפשוטהמחול,בתוכניתכללהיושלאשלה,הפואטה 32

מסתייםכךהזה,היוםעצםעדואכןהרגעשלהתלהבות

קטע.אותו

בתמונהמתחילהברבורים"ייאגםשלהמעשהסיפור
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אורחיםזיגפרי.דהנסיךשלהולדתויוםאתהמתארת

האוהב ,ךיהנסשלהקשישומחנכוהמאורע,אתלחוגהוזמנו

לכבודהמשקאות.מזנוןאלישרנמשךהמרההטיפהאת

שהואלומבשרתהנסיךשלאימומחולות.הוכנוהחגיגה

חור?לועליו ,דברלכלגבר , 21בןכברבהיותו ,עתה

להחליטשעליומכך,ביותרמאושראינוהנסיך .כלהלעצמו

ברבורי-ברלהקת .לאשהלשאתמהבנותמיאתעתהכבר

לצאתמציעבנו,ושמוהנסיך,שלוידידובשמיים,עפה

והחבורהוקשתותחיציםמביאים .ברבורים-ציד-למסע

 .היעראליוצאת

ומתפזריםבאים,הציידיםער,יבמתרחשתהשניההמערכה

מסתתרהנסיךהברבורים.להקתאליותרקרובלהתגנבכדי

 ,אודטהברבורים,-מלכת :נפלאמחזהמתגלהולעיניו

בנסיך,מבחינהכשהיאהלבנות.נוצותיהאתומסדרתנכנסת

שאיןלהומסבירבעדהעוצרהואאבל ,להימלטמנסההיא

ראשון.ממבטאוהבההואלהיפך, ,להלהרעבדעתו

רוטבארט,פוןושמורע,שקוסםלומספרתהברבורים-מלכת

חצותביןורקברבור,בדמותלחיותועליהאותה,כישף

אםרק .נערהדמותולובשתשבההיאהחמהריחתזלהלילה

אחרתיאהבלאשלעולםויבטיחלאשהאותהישאמישהו

 .הכישוףיפוגבמקומה,

פוןקוסםהבא .שיאהבנההאיששהואמבטיחנסיךה

שניביןניצבתכשהיאאותו,משכנעתואודטרוטבארט,

חץלירותשלאהנסיךואתבנסיך,לפגועלאהגברים,

 ·במכשף

עליויהיההנשףבשעתהיוםשלמחרתלהמספרהנסיך

אבללנשף.לבואאותהמזמיןוהואכלתו,אתלעצמולבחור

 .לבואממנהלמנועכדיהכליעשהמכשףשהסבורהטאוד

הבר-להקתנכנסתהעציםביןואודטהנסיךשנעלמיםאחרי

אבל .בטרפםלירותהמתכונניםהציידיםובעקבותיהםבורים

הברבורים,כלכית,ומליראותםמונעיםואודטסיגפריד

אותןהפךשהקוסםעלמותאלאאינםכמלכתם,ממש

והברבוריםמפציעהשחר .האציליותהלבנותלציפורים

ופמליתו.הנסיךעלומאייםחוזרהקוסם .לצאתמתכוננים

בשמיים.מעליהםמתעופפתהברבוריםכשלהקת



הנסידבערב,למחרת,בנשף,נמצאיםאנוהשלישיתבמערכה

לצאת'אותומאלצותאימוהפצרותורקלרקוהומסרבעצוב

שלרוחןלמגינתכלה,לעצמולבחורמסרבהואבמחול.

נכנסחדש.אורחיםזוגשלבואועלמודיעהכרוזהעלמות.

דומההיאבשחור.כולההלבושהאודיל,בתו,עםזרגבר

רגשותיואהובתו,דמותאתבהשרואההנסידלאודט.מאוד

מוקדם.בה,מביטוהואגואים

עצמו!רוטבארטפוןהקוסםשלבתו,אלאאודטזואיןאבל

לנסידלרמוזהמנסהאודט,שלדמותהמופיעההבמהברקע

ואלנעלמתהיאהרמזים.אתרואהאינוהואאבלולהזהירו,

שהת-המחולאתרוקדיםוהםואודיל,הנסידנכנסיםהבמה

 'ששיאוהמחולשהואהשחור",הברבורכ"מחולפרסם

המסחררים.הפואטה 32

ממנותובערוטבארטפוןאודיל.שלידהאתמבקשהנסיד

לבסוףאבלמהסס,הנסידלרגע ,לנצחשיאהבהלהישבע

החצרואנשיחושד,הכל.אתמחרידיםוברקרעםנשבע.

אתרואההואוכאשרלבדו,נשארהנסידנפשם.עלנסים

 ·ארצחנופלהואוהשבורה,הנעזבתאודטשלדמותה

הברבוריםביער.שובמתרחשתוהאחרונההרביעיתהמערכה

אותה,מוצאלחפשה,שבאהנסידמיואשת.אודטבאים,

שעליהלוומגלהלוסולחתאודטנצחים.אהבתלהונשבע

מקללו.והנסידהקוסםמופיעבה.בגדשהואלאחרלמות

על-מנתהאגםאלנכנסתעוהלחיותרוצהשאינהאודט,

מופיעהקוסםבעיקבותיה,רץהנסידבמימיו.להתאבד

מתבהרתכאשרומת.נופלהואעימו,בלכוחואבלשנית,

מלכתלבו,ואהובתהנסידהאגםמתודמופיעיםהבמהשנית

במרחקים.נעלמיםוהםהברבורים,

כיאהומיסתורין,אהבהרגשותהמלאהבאלט,שלסיפורוזה

המונחים).ברשימת(ראההרומנטיקהתקופתבתליצירה

בןהשחור,הברבורתפקידאתלתתהיוצריםהתכוונותחילה

הבכורהבהצגתאבלשניה.לרקדניתאודט,שלדמותה

והדבררקדנית,אותההתפקידיםשניאתרקדהבפטרבורג

 •למסורת.הפד

בסיסייםבאלטמונחירשימת

שנה. 400בתמסורתלהאמנותהיאהקלאסיהבאלט

רובגםכן,ועלהצרפתיהמלדבחצרזומסורתשלראשיתה

הםבעולםאולפנאבכלהיוםעדהנשמעיםהבאלטמונחי

ביאור,ובהזוורשימהבינלאומיים,הםהמונחיםבצרפתית.

אותםלהביןהתלמידעלתקלבעברית,והגדתםהמונחים

בהם.נתקלהואכאשרפירושם,אתולמצוא

האותפי-עלסודרוהםהבסיסיים.המונחיםאתרקהבאנו

מורכבהמונחכאשרגםהעברי),הא"ב(לפיהראשונה

הראשונההאותבמקוםמצוייםהםמלים,יותראומשתיים

היההמילוניוהנוהגמלת-עזרזוכאשרגםהראשונה,במלה

הפועלאוהעצםשםשלהראשונההאותתחתלהביאםחייב

לאבצרפתיתמורגלתשאינהשלאוזןמשוםזאתבהם.הכלול

 .הביטוימורכבמליםמכמההביטוימאופןברור

על-מנתלעברית.מוכריםשאינםצליליםמצוייםבצרפתית

בראששוואכלהמלים,הגייתאופןאתהאפשרככללהבהיר

מסמןהסגול-נח.שוואאיןבובמקוםשווא-נע,הואהמלה

שבסוףארוכה,תנועהמסמלהצרהואילוקצרהתנועה

בסוףמופיעהאםנוספת.יודבהישכאילומושמעתהמלה

ועל-פי-רובכההרקמושמעתהיאבסוגריים,אותהמלה

האף,דרדכאילו

הביטוי,אופןאוההגדרותבהבנתבקושינתקליםאתםאם

שלכם.המורהאתשאלו

האקדמיהנציגתפרי,רינההכינהההגדרותואתהרשימהאת

שלהתקןאתתואמותוההגדרותשבלונדון,למחולהמלכותית

 •למחול.השנתןומערכתעםפעולהשתוףתודהאקדמיה,
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לאחור,נמתחהגוףדריי(ר)וולהבבריזה .מעוףהרגשת

קפצלצות)(ראה:קדימה.מתכופףהגוף )ן(דבווולהבבריזה

מטה.כלפיכפות-הידייםהפתוח,הרביעיבמצבהידיים

ג

 GLISSADE~~לס~ד

הרגליים.וטגירתלשניהאחתמרגלצעד-החלקה

ד
 DEV ANT )ן (ובד

/. 

מתיחתאוהקידמיתברגלעבודה .לפניםקדימה,קלדמי,

 ,ה~לקףמה.

 .. : ... DEVELOPPE;פהלבד
פתוחלמצבמגיעההעובדתהרגל .התנועהפיתוח .מפותח
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קדימה,החוצה,ויישןרההברךכפיפתעםהרגלאיסוףעל-ידי

לאחור.אוהצידה

 DEGAGEה 'גאדג

נוגעותואצבעותיהמתוחהכשהשניהאחתרגלעל 'ידה Tעמ
 .בריצפה

, 
 DEMI PLIEהלפלרלמד

כלעדייןבולמצבמכופפותהברכייםכפיפה, י~~ Iמילולית:
 .בריצפהנוגעתכף-הרגל

eו
J \;) 

"---~ Denli·plie 

פל~יהדמי

 DEMI CARACTEREר ~ ~ ~ר ~קל ~.ך

בעלריקודופי,-אריקודאופי;כמעט-קאראקטרחצי,-דמי

טגנוןעלהמבוטטאבלמטוים,עםשלכגוןמיוחד,אופי

הקלאטי.הבאלט

 DESSOUS ·וסד

 .העומדתהרגלמאחוריעוברתהעובדתהרגלמתחת.

 DESSUSלסד
'-' . 

העומדת.לרגתמעלעוברתהעובדתהרגלמעל.מילולית:

 DE COTEהט.ןק.ך
הצידה.רגלאוידייםלחזית,הפניםעםעמידההצידה.

הלוו
 )ה~ iו~רל!.ה(ראה: .לעוף

, 
VOLE 



ז
, 

 JETEהטז'
1 ' •• 

קיימים .אחתרגלהנפתידי-עללשניהאחתמרגלקפיצה
ה. "P ~סוגיוכמהכמה

ט
יטיט

 .הרקדניתשלובשתמלמלהיהועשקצרצרהשמלה
TUTU 

~i~ 
(1_~~~ 
\ '~~ '"r---' . _________ .----. 

'iJJ ~ . 
/-jjJ' ;~ 
-.:"/:i:f 
'0/ 

Tutu טיטי

, 
 TEMPS LIEל~יה )ן(יי?\

בבאלטביותרהחשוביםהתרגיליםאחדקשורה.תנועה
ביןהתאמההחדר.באמצעהעבודהבשעתהנעשההקלאסי,
והראש,הרגלייםועבודתלשניה,אחתמרגלהמשקלהעברת

 .וחלקשוטףקצבשמירתתוך
, 

 TEMPS LEVEהוול )ן (יי ?-!
אלוגה). r :(ראהה Jiאל fמלהבדילאחת.רגלעלקפיצה
טרםהיתהבובמצבתשארהעובדתהרגלל..רוהב\?יי(ן)
 .הקפיצה

כ

במרחבכיוונים

 OUVERT )ט(ר~~א
חמישית,אושלישיתבעמידהבאכלסוןהגוףכיווןפתוח,
הימניתהרגל(אםשלהבאלכסוןפונההקידמיתהרגל

 .ולהפך)ימינהבאלכסוןהגוףקדימה,

-:::; 
'! 
...J 
...r 
...r 
:>: 
Cכ
I!' 
Cכ

הבמהירכתי

Croise derri're 
t.cart t derriere 
EUact! de rri're 
t:paule derri're 

A la quatri, me derri're Croise derri're 
Tt ~ i זder ~ P.carl 

EDact! derri're 
t:pau lt! derri're 

"'"/,'/, 

, , 
" " A la ----------------~~' _______________ _ 

n de ס.sec " " 
 / ,א~

 " "מקוני " ,
"' " " " , " 

" " 

S:ב 

 tג 14
seconde .1' ,... 

",. 

-:!אלה
מקוני

Croise devant 
tcarte devant 
EDace devant 
tpaule devant A Ia quatri, me devant 

הבמהפתח

devant ~ is סCr 
nt םt!:ca rtt dev 

EDace devant 
paule dev4nt נt

ti ן
 .מול

פאט
ז

EN FACE 

פאטדה
 .לקהלהפניםעם

DE FACE 

~-- -
.", 

) 

~_~ . . /~ 

ס~פ.דה

De fa ce 

 ה~ך~~
הצידה.העוברתהרגלבאלכסון,במרחבהגוףכיוון'

ECARTE 

, 
CROISE קרואטה

בשלישיתבאלכסוןעמידהבמרחב,הגוףמצב .צלובמלולית:"
 :למשלהנגדי,באלכסוןפונההקידמיתהרגל ,חמישיתאו

 .להפךאושמאלהבאלכסוןפונהוהגוףקידמיתימיןרגל

41 



מ

 ).ד.הר.אשיטת(על-פיהידייםמצבי

פ.הברא
: 'T T 

 .למטההידיםשתי

BRAS BAS 

 DEMI BRASבראדמי
הזרועותמעלה,כלפיהידייםכפותבאלכטון,הידייםשתי

 .מהכתפייםנמוכות

סקונדדמי

 .ה~ל:בראהשביהמצבביןהידיים
 Tי

DEMI SECONDE 

 fךך

.. ~~ ~ 
) \ 

f!)V~ 
/ l~;II\~)' 

Premiere Dcmi bras 

דמיברא
ז ~ . '.'

 א.(;.ברא
 T Tב

~~ 
I ___________\~ 

?~----\/ 4 
 . /) 1/"ז \ \ ,~ ~

\\~ 
~ 

-=J \ _ ___. 
/(1 . ,'":' '. , 

Seconde 

שבימצב

Quatrieme 

רביעימצב

ראשוומצב

קדימה,הידייםשתי

שנימצב

הצידה,הידייםשתי

שלישימצב
 ,לצדהשביהקדימה,אחתיד
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גור)(סרביעימצג

מעלה.כלפיהשביהקדימה,אחתיד

(פתוח)רביעימצב

כלפיהשביה ,קדימהחתאידאטיטי,דבמצבידייםו:א
מעלה,

חמישימצב

מעלה,כלפיהידייםשתי

ם

ה ?\וס

קפיצה.קפיצתי,

, 
SAUTE 

l? סיi וSISSONNE 
שלצורותוכמהכמהקיימות ,לאחתרגלייםמשתיקפיצה
הרוזן ,היאממצשלבשמומקורוזוהצקפישלשמהטיטון.

 .טיטוןדה

ע

בסיסיןתעמידןת

rl כששתיהקלאטי,בבאלטמצויותבטיטיותעמידותמש

 .פהצהריעלרגלייםה

אצבעות ,בזהזהבוגעיםעקבים-הבואשרידהמע

חוץ,כלפי

בראשובה,כמוהרגלייםשתי-היבשידהמע

הרגל.-כףכאורךהעקביםביןהמרחקאולם

הרגלייםחוץ,כלפיהאצבעות-שיתילשידהמע

הרגלבאמצעהקידמיתהרגלכשעקב ,השביהלפביהאחת

 ,האחורית

מרכזמולהעקבכב"ל,-(טגורה)עיתרביידהמע

השביה.כף-הרגל

מולהעקבאולםברביעית,כמו-שיתימחידהמע

השביה,הרגלשלאצבעותהקצות

Jl M 
מצבמצבמצב

ראשון

מצבמצב

שלישי ישברביעיחמישי



פ

-g א
ז

צעד.

PAS 

 PAS DE BASQUEקץא ~ה.ךא ~

משלשמורכבבספרד).(מחוזבסקיממחול-עםהלקוחצעד

הרגלהבאתעל-ידיהמשקלהעברתהצידה,צעדתנועות:

הראשונההרגלסגירתקדימה,הראשונהדרךהשניה

קיימותהרגליים,שתיעלהמשקללאחור,חמישיתלעמידה

הקלאסי.בבאלט.:כ.אסקדהפאשלצורותוכמהכמה
-r ,'. ד

, 
 PAS DE BOURREEהו·רבאדהפ
T ... " 

ממחול-עםהלקוחצעדלשניה.אחתמנקודהמעברצעדים.

פניעלכ"ריצהבורהדההפאאתהמגדיריםישצרפתי,

בורה.דהפאשלסוגים 26קיימים .האצבעות"קצותעלהמים

 PAS DE DEUXהדאפאד
T /. 

הרקדנים,לשניפתיחההמסורתיתבצורתולשניים,מחול

משותוןוסיוםלרקדןסולומחוללרקדנית,סולומחול

לשניהם.

 )ט(א~דה~א
לשניה.אחדמרגלניתורחתולי.צעד

PAS DE CHAT 

 PAS DE CHEVALלאוושאדהפ

בדומהלאחור,נמשכתהעובדתהרגלסו~.צע~י~ילול~ת:
הקידמיות.ברגליוסוסשללרקיעתו

, 
 PASSEהפאס

עוב-העובדתהרגלאצבעותה, 'pפ~.וה Jב.רזלמשללעבור.
 .הברךדרךלאחורמלפניםרות

, 
FOUTTE ~.פוQ ה

לגוףהמתייחסמושגבמקום.מהירסיבובמוצלף.מילולית:

אוקדימהנשארתהעובדתהרגל :למשלכאחת.ולרגליים

למצבמגיעיםולבסוףהחוצה,מסתובבשהגוףשעההצידה,

רגלעלבעמידהאחר,במצבאוארבסק).(ראה:ארבסקשל

בחוזקהבאווירוחותכתקדימהבאההעובדתהרגלאחת

 .)הר.י,\ך :(ראהלרטירהוחוזרתהצידה

. . 
פוזיז;Jיון

בסיסיות)עמידות(ראה:מצב

POSITION 

יי ~ופ
 .שקיעהלית: iמיל

פתוח,במצבישרה,

FONDU 

השניהבברך,כפופהאחתרגלעלעמידה

באוויר.אובריצפהנוגעת

פירו·אט

 .אחתרגלעל~'מקום~יבוב
PIROUETTE 

יה Zל ~
הירך·מפרקהרגלייםפתיחת .כפיפה
הרגל.אצבעותלכיווןופונות

, 
PLIE 

מתכופפותהברכיים

 PORT DE BRAS~יאיהפוך(ט)

לשאת.-פורטברא-זרועות, .הזרועותנשיאת

, 
 FRAPPEאפהרפ

r .. 
ונשארתהצידהפתוחההירךלהכות.לתקוף,מילולית:

שלומהירהחזקהמתיחה .עובדתשהשוקשעהבמקומה

הרפייתעל-ידילמקומהוחזרתהמהברךהרגלוכףהשוק

 ·הברך

ק

 CARACTERר ?\ ~ ~ר ~ק

אופיה.אוגילהאתהמדגיםדראמטית,דמותשלריקודאופי,

, 
 COUPEה ,pו·ק

 .לרגלמרגלהמשקללהעברתמתייחסלעיתים .מקוצרחתוך

קפיצות

בסיסיים.מצביםחמישהעלבנויותהקלאסיבבאלטהקפיצות

-לשתייםרגלייםמשתיצהיקפ
לאחתמשתיים

לשתייםמאחת

לאחתמאחת

לשתייםמאחת

i? ~רוP ה

 .במרחב)ניוונים :(ראה .צלוב

, 
CROISE 

, 
ראש

 :הם ).ד.א.ר(לפיהראשהחזקתמצביארבע

נט~יראש

אלכסוןרבע
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הכתף)(בכיווןטיבובחצי

נוטיראש

הראשקדימה,מופנותהעינייםהאחרוניםהמצביםבשני

הכתף·בכיווןקמעהנטוי

 RONDE DE JAMBE )ב(מ ~ז'ה.ךד ~וי

נגיעהתוךפנימה,אוהחוצההירךמפרקהרגלטיבוב

באוויר.אובריצפה

, 
 RETIRE הך.'?,ך.

הרגלברךשבהתנועההרגל.איטוףמעלה,כלפימשיכה
ואצבעות ,הצידהנפתחתהירךמעלה,כלפיעולההעובדת

העומדת.הרגלבברךנוגעותהרגל

 RELEVEילווה

אצבע-עלועליהמהריצפההגוףניתוק .אצבעותעל ה~'י~ע'
פלייה).דמי(ראה:מדמי-פלייהתמידמתחילהרלווהעות.

.~. :... 
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ש

שאנג'מה
T :: 'ך

החלפה.עםקפיצה

חילוףתוךשית, ;מ nב

 .הירידה

CHANGEMENT 

רגלייםלשתירגלייםמשתיקפיצה

תוךולהפךלאחורהקידמותהרגל

 CHANGEMENT BATTU 'ט;גאהמ ,גשאנ'
T :: r r • 

קירובתוךהרגליים,החלפתעםלחמישיתמחמישיתקפיצה

באויר.ההחלפהלפנילזוזוהרגלייםכפות

 ..-,.שאסה
 .פתוחלמצבטגורממצבהרגלהחלקתרדוף,ת:' Iמילול

CHASSE 



~ 

i ובכורותהקות
הא"ב)סדרלפי

הישראליהבאלט
 1 2 0ז'בוטינטקירחובתל-אביב,

 260044/266610 .טל

 ,ימפולטקיברטהאומנותיים:מנהלים

מרקמןוהלל

מרקמןהללבללי:מנהל

טיכלאדריאןטובל,רוזליןחזרות:מנהלי

 ,מרקמןהללימפולטקי,ברטההלהקה:מורי

פישטל,אליזבטטיכל,אדריאןטובל,רוזלין

יעקוביג'ורג'ינה

הלהקה:רקדני

אוטרמן,פלמה

פז,נירהימפולטקי,ברטה

אלקט,חנהעליש,אורה

פויירשטיין,רוזליןגיל,פישטל,איריטאליזבט

וגנר,שושנהגרוטמן,ליזקוזלוב,אונדין

 ,קורטנטילורנטרחל,תמרידלין,נעמה

 ,ברודצקיליזה ,בירנבויםאיריטגורדן,מולי

טרודו,מרקפיין,רד'ריצדמריו,קריטטין

דרור,ארזמוטיץ,דרגןונדרווגה,קארל

אדריאןטפקטור,אדריאן ,בקרמןאדוארד

 ,דמריודינורשף,מיכאלפיורינו,פולטיכל,

וודיןפרד

ארטור-פרטמנוף,טימון :אורחיםרקדנים

נאג:איבאןויללה,אדוארדטגרטטרום,

גלאובר,ליזרנזטי,פטרישהגרגורי,טינטיה

שוורץשלדון

-טפטמברהברית,ארצותבחו"לסיור

 1977נובמבר

 1977בשנתרותובב

 :כ.-רימונדה" "מתוךפה""גרונד

גלזונוב;אלכטנדר :.מפטיפה,מריוט

שרק·לובהתל':בנדור,קורהבמוי:

- "גוןא "מתוךדה"-דה-'יפה

טטראווינטקיאיגור :.מבאלנשין;ג'ורג' :ב.

שארה;ג'אנין :כ. "הנאקוש "

 ,באךטב..י :.ממרקמן;הלל :עיבוד

שרקלובה ,:תל

 ;לאזיניג'וזף :_כהסוררת""הנערה

ופרדינרדהרטל :.מטמנוף;טימוןעיבוד:

 ;גניפינקוטלידיהותל:,תפ'הרולד;

לאזיני-קלאוזייהאלברט :בימוי

היל-טאגן;ג'ין :.כ-תנות"מיש"דמויות

 1977ב-
 :באורים

כוראוגרפיה :.כ

מוסיקה :.מ

וג'יןשרקלובהתל':מהלר;טטאבוג :.מ

היל-טאגן

 :.כ- " 35"אופוס

 ;'שוטטאקוביץדימטרי

 :.משפרלי;היינץ

מוטורימשה :תל'

* 
בת-דורלהקת

 263ו 75 .טלביב,-אתל , 30אבן-גבירולרח'

ןאורדמנט'ג :אמנותיתמנהלת

רוטשילדדהבת-שבעמפיק:

טברטקיבארימנב"ל:

גדיט-זטרברג,ג'יןיר,אמלוורןמורים:

אלכטנדרוביץ.אינטה

יראמלוורןגדיט-זטרברג,ג'יןחזרות:מנהלי

 :החזרותלמנהליעוזרים

קולטיקי

צ'רנ.ירלט'צבאטלר,ג'ון :בוריאוגרפים

אנטונידנציג,ואןרודיהיל-טייגן,ג'ין

רייטר-טופר,דומישרון,מירלהטיודור,

ןואטורגור,ולטרפלייר,יאפ ,אייליאלוין

.ךטקובימישל ,שח'יק

מריםשיר,שליאורדמן,ג'נטרקדנים:

דייוויט,עמנואלהגאליר,ג'אנהזמיר,

זלצמן,שרונההרץ,מריםהירש,טרודי

אילנהליכטנשטייז,לאהטריפון,נירה

פרידלנ.דאן-טאלי ,פולטוזןטופרון,

יהודהראטל,..אלוני,שרון ,קוזקגרציאלה

ריצ'ארדאוגן,ג'ייברדיצ'בטקי,יגאלמאור,

גרהםבלום,פול ,אביב-בכוראילןאורבך,

רטהויז,דפנה

 ,מילראנדרוויינר,

אדוארדרפופורט,

אריהליון,רוביןבנט,

דודטליבקין,יעקב

מניקראלןשוטטר,

אוקטובר- ,דרום-אפריקהבחו"ל:סיורים

 . 1977נובמבר

 1977בשנתפרימיירות

 ;צ'רניטצ'רלט :.כ--יחפות"רגליים 24 "

קוויןתא:'טטוקויט,ג'ופ :תל'פופ; :מ.

מקאליטטר.

תפאורה :'תפ

תלבושות :תל'

תאורהתא':

גוטטב :.מצ'רני;צ'רלט :.כ-"אדג'יאטו"

 .מקאליטטרןקווי:תא'מהלר;

 :מ. ,רייטר-טופרדומי :.כ-""מסע

:רותפ 'ל rמקלוקלין;ג'וןברמאן,פרנק

פריד.:משהתא'שריר;דוד

רייטר-טופר;דומי :.כ-האהבה""גורפת

רייטר-טופר,דומיותפ':תל'יון,איטאנג .מ

פרידמשה: '.תא

פליייר;יאפ :.כ-חדשות""הרפתקאות

תא'טטוקויט,ג'ופתל:,ליגטי;מ.

דיפר

ויולדי;.מפלייר;כ.יאפ-שלבים" 2 "

פריד.המש :תא'פלייר;יפא :תל'

ואןטור :.כ-בנשק"החגורים"מחולות

שחייק;ואןטורתל':גריי;גופרי :.משחייק;

 .פרידמשה :'את

רומנומשה.כ-"ופלוס 5 "

* 
בת-שבעמחוללהקת

35597 :.טל , 9ההשכלהשד'ת"א, - 33813 ) 03 ( 

 , 13המלכהאטתרת"א, :ההופעותמח'

 . 248181 .טל

 ' 77(דצמבר-לוטמןקיי :אמנותימנהל

טנטרדו)פול-ואילך

גלוקרינהאמנותית:מרבזת

 ' 77(טפטמבר-פוטטלפנחט :בללימנהל

בלקר)אד-ואילך

לוטמן·קיילאור,דירינה

דון ,היימן-צ'פיטוזנה

הלהקה:מורי

מורים-אורחים:

 .פארנוורת

רון,רחמים ~שנפילדרינההלהקה:רקדני
גוטהיינר,צביבריאנט,רוג'ראברהם,לאה

שמעוןדניאלי,ורדהדביר,דליהדביר,דוד

פרידמז,לוריעוז,דודטמוליאן,דבי _,כהן

יינפל.דלקרותצפריר,תמרפרנלונ.דפראולוף
שטרןנורית "רוביןמרגליתקראביץ,מרטין

 .שרניפלמה

'בחופשה.
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ו 977בשנתבבורות

כריסטופר :.כבובבים"-זרועימשמים"הדים

באדיןותל':תפ'קרטם;ג'ורג' :.מברוס;

מוביץ.בן-ציוןתא':בייליס;

 :.מברוס;כריסטופר :.כ-"תול"קו

תא':בייליס,באדיןתל':קודאי;זולטאן .י

 ·מוביץבן-ציון

 :.מרון;רחמיםותל':כ.- "היט"פנט

מוביץ.בן-ציוןתא':פרבקס-ווילאמס;ג'ואן

לג'רום"מחווהעלמבוססגדולה""וריאציה

 :.משריר;יעקבכ.ותל:,-רובינט")

תכלת.חיים :תא'שטוקהאוןן;קרלהיינץ

ברטה ;תל,סאגאן;היל :.כי"קאל"גן

בן-ציון .יתא.'היל-סאגאן;וג'וןקוורטץ

 ·מוביץ

 :.מירושלמי;ריבה :.כ-ק"ודיב"ה

תל': l;שטרנפלמשהתפ':ןורמן;משה

בן'ציוןתא':קוורטץ,וברטהירושלמיריבה

מוביץ

 :.כ-פאון"שלאחר-הצהרים"מנוחת

אבוט;טוםבידישוחןרקוביבס;ג'רום

 ;רוזנטאלג'ין .יותא':תפ',דביסי;קלוד :.מ

שארף.אייריןתל:,

ורדי;יאיר ::.כ-נבטפתי"אליו"אשר

קוורטץברטהתל:,חיבאסטרא;אלברטו :.מ

 .מוביץבן-ציוןתא':ורדי;ויאיר

מק-קייל;דובלד :.כהבשמים""הר

מק-דובלדתל:,הרדין);(לואיסמיבדיג :.מ

מוניץ.בן-ציוןתא:'קייל;

 ;מק-קיילדונלד :כ.-שבמי"סביב"קשת
ודה-אוקוןבידימעובדתעממית, :,מ

בן-ציוןתא':מק-קייל;דונלדתל':קורמיה;

 ·מוניץ

ק.ניון :.מסוקולוב;אבא :.כ-"םדריח "

 .תכלתחייםתא:'הופיקיבס;

 2בת-שבע

גלוקרינהמנהלת:

ירוןכלב,עופרגרטי,אשל,רות :רקדנים

שפירא,אריאלהברבר,קרין,מרגולין,

קולבן,אמירקינן,אוריתשפנהוף,תרצה

ו 977בשנתת.בבורו

יוסי :.מפרידמן;לורי :. j- "עוףמ "

ברטהתל':גלפמן;נטעתא:'מר-חיים;

קוורטץ
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מרקתא:'פיגןלי:שרון :.כ- "צוקמ .,

בריל.

יוסי :.מכפרי;רחל :.כ-שדות"עוד "

אורליתל:,קופפרמן;ג'ודיתא:'מר-חיים,

 .סלע'מור

 :;תמליל,באך :.משחם;רינה :.ב- ""שיר

אורגד;אביבהקריינות:ג'ואיס;ג'ימס

קופפרמןג'ודיתא':

* 
דממהלהקת

 )בישראלהחרשיםאגודתשל(מיטודה

ו 3לבניםידאליהו,ידתל-אביב,

 ) 03 ( 31526 .טל 9001ת..ד

אפרתיהמשאמנותי:מנהל

רייךאברהםמנב"ל:

רוןנבלאט,אברהםדמתי,אמנון :רקדנים

משהמזלרזניק,יולהגלעד.ירוןבוזגלו,עוזי

 .מויאליוסףדהאן,שרה

 ,ברגבינדלר,אסתרשומעים:רקדנים

 ,) 1977יולישיודיהבחי"ל:טיירים

 ) 1977(ספטמבראוסטריה

 1977בשנתחדשיתעבידית

הכנה)בתהליך(יצירהנופלים""שירשים

לויזהר :.מאפרתי;משה :.כ

* 
הקיבצויתהמחוללהקת

 ; 25-130הגליל,מעלהד.ב.געתון,

 04/923009טל.

ארנוןיהודיתאמניתית:מנהלת

לריןמייקכללי:מנהל

קושמןפלורהחזרות:מנהלת

קושןמפלורהלוטמן,קאי :הלהקהמורי

כנעבייעלארבון,יהודית

מאוחד);(גבעת-חייםדגן:זיכריהלהקהרקדני

(נצר-רייפלדמרתה ;(צרעה)לויןמייק

יריאלתימבהשמר);(עיןדנון,רוניתסירני);

ןגהשלמה(חצור);לבניאפרתאילן);(נוה

(געתון)רובןנעה(סאסא;

 1977בשנתבכירית

אבנפנינהשלשירהבהשראת"בפתילים"

צב :.מקדם;משה :כ.-"גלגלולים"ז"ל

רובבעהתל:,ברהום;אריקתא':אבני;

סטייל :.מסוגיארא,שי-ה :.כ-"פותט "

תל'הצ'יפטיינס;דרים,טאנג'ריןספאן,

אריןתא:'לויין;מייקתפ':וגיארא;' Oשרה

ברהום

רובןאלקייםאשרהכ.- "ויג'"אד

תא'קוורץ,ברטהתל:,ברבר;סמואל :.מ

ברהוםאריק

תל'שריר,יעקב :.כ-בחול""מעין

דיוויסמיילס :.משריר,יעקב

* 
"ענבל"מחולתיאטרןו

 ) 03 ( 53711 :טל.יחיאלי,רח'תל'אביב-יפו,

לוי-תנאישרה :אמנותיתמנהלת

חזיןשלמההלהקה:מנהל

 'מרדכאשטון,יעלארנון,ליאורהרקדנים:

מלכרויטורי,עמוסגרמה,נסיםאברהמוב,

 ,נדבדליהכהן,אילנהחזיז,שלמהחג'בי,

שיקרצישרהפלקסמן,עופרהבוראל,ציון

 977 1שנתבבכירות

 ,חזיזשלמה :כ.

חזיז,שלמה :תל'

-הדבקה""בעיקבית

 ;טוביהעובדיה :,מ

תכלתחייםתא':

 :.מלוי-תנאי;שרה :.כ-"וטאבינה "

בן-שאול,משה :ותפ'תל'טוביה;עובדיה

 ;אפרתימשה :.כ-ערב"אל.ביקר"יכל

תא':בן-שאול;משהתל:,לוי;זהר :מ,

תכלתחיים

 :.מלוי-תנאי,שרה :כ.- "ורףצ "

אמזלגאברהם

 :.משרת,ריבה :.כ'גורל."ליהבא "

 .שטרבפלדמשהותל':תא'אמזלג;אברהם

* 



פיקולובאלט
הכרמל,מרכז

85798 ) 04 ( 

רוטשיל,דביתה,פיח

טל.: , 142הנשיאשדרות

שוברטליהאמנותית:מנהלת

אקטלרו,דליאורהבקר,שריתרקדנים:

דימי-דניאלהאשכנזי,רבקהגבאי,תמר

פרניו,יאנושדולב,חגיצ'ו,רןטריוק,

בן-זאבאטף

שנתב 977 1בכורות

ליה :.כ-רקדנים"-4לואריאציות 6 "

דז'יביטבובתל':בריטן;.ב :.משוברט;

 ;וברטשליה :.כ " ...בטדריהיה "

דז'יביטבודתל:,~ריף; Iבועם :.מ

* 
ירושליםמחוללהקת

זמננובולמחולירושליםלהקת

 03-269394טל. , 16בן-טרוקרח'ת"א,

לויחטיהאמנותית:מנהלת

כץשריגל,אילנהשפי,נאוה :הלהקהמורי

נאוה ,גלאילנהבקר,עדינההלהקה:רקדבי

שבע-בתמורו,אויאבני,יעלדבש,פנישפי,

יעבץמירישרוןענתאזולאי,מליקובי,

קורןגלילה ,פרידמןרחל ,פרלשטייןטלי

* 
יחידמופעי

אורחותולהקות

שחםריבה

טולו-מחולותארבעה-"גדולות"אותיות

קורן;טפנחע"ישירהקריאתבלווית

קופפרמן.ג'ודיתא':

אשלרות

זיו-רותכפרי,רחל :.כ-למחולרסיטאל

אבישי :תל' :ורןאהדהלנ,דרוניתאייל,

קופפרמןג'ודיתא':אייל,

כפרירחל

רחל :.כ-מחולתיאטרון-ר"יטובומ "

יוטי :.מרותם;אראלהברפמן,אורהכפרי,

קופפרמוג'ודיתא':מר-חיים;

רצ'ילבאנהיד

טפרדימחולשלתכנית-ה"טט"פיי

וקטטניטות

ראודוטילביה

טפרדימחולשלחדשהתכנית- "'הוו"וי

ואלדליה

טפרדייםמחולותשלחדשהבתכניתהופיעה

שבעררו

הודייםמחולותשלבמופעלהופיעהמשיך

ה"באלטלהקתבארץביקרההשנהבראשית

אתכללהתכניתהמלונדון.ראמבר"

 ;ברוטקריטטופרמאת"כבפיים"היצירות:

"מאת"חלוןטטלי;גלןמאת"ריצ'רקארה"

קריטטופרמאתו"טיול"טוגיהארארהש

 .ברוט

הופיעוהישראליהפטטיבלבמטגרת

הבאות:הלהקות

קורט-ערךהמחוללאמנות"בת-דור"אולפו

קאזוקווור,דאייליןהמורים:בהדרכתקיץ

Ii ,דה-מרקו,רוניטוגיהארא,שרהיראביישי

ומוריבלצ'רודיאנהוילטוןןאריימר,טוזן

הקבועים.האולפן

הוצגו,בההופעת-טדנאנערכההקורטבטיום

שרהמאת " 4 1/2 " :אלהמחולותהיתר,בין

מאומה"לאעלמהומה"רובטוגיהארא;

מאתהציפור""צווחתקול;טיקימאת

מאור.יהודה

שלותנועהמחולמופענערךצבי"ב'בית

שתיבוצעוובושלישיתההשנהתלמידי

אחנינמאת:הרוקדות""הבטיכותיצירות:

זיו-אייל.רותמאת:חוזר"ו"כדוררמןצוק

שלהאופירהשלהביטוייהתיאטרוולהקת

טוו,קארלקארוליושבהנהלתפאריז

אוההה,זה "ב

כאחד.ויפהחדשישהיה

מופע ,"אחרהו

מבלגיה.פלאנדרו"ואוה"באלט

 .טהיטי"דהבאלטוה"גראבד

הפולקלוריה"באלטלהקתבארץביקרהכן

מקטיקושלהלאומי"

וטמינריםקורסים

ידיעל-קצרטמינרנערךפטחהמועדבחול

רוביוע"שוהאקדמיה"בת-שבע"להקת

מחו"ל:ורחיםאמוריםבהשתתפותבירושלים

(אנגליה),מוריטנורמאן(צרפת),בבילהז'אן

ואנניז'אןהמערבית),(גרמניהקוגלרהורטט

ישראליים.ומורים(בלגיה)בראבנטט

70כהשתתפו למחול.ומוריםרקדנים-

שלתפקידהעלדיוןנערךהטמינרבמטגרת

הירצהקוגלרוהורטטבבאלט,הדרמטוריה

תחתוחורבנובגרמניההמחולהתפתחותעל

הנאצי.השלטון

געתוןהאיזוריבאולפותתקייםיוניבחודש

קורט-הקיבוציתהמחוללהקתובהשתתפות

הקבוציתהלהקהמוריבהשתתפותקיז

טוגיהארא.שרהביניהםאורחים,ומורים

ערכהבירושליםרוביוע"שהאקדמיה

למוריםנוטף ,חלקלקחובוקיץקורט

ואנבהלתרופוילבדהיל,מרתהמהארץ

טוקולוב.

* 
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שלהאמנותימנהרהברוסכריסטופר :משמאל

לוטמןוקאיבת-שבעלהקת

'" 
f 
 ,וג

הי '.גכוריאוגרפיה:שקיעה" ....."זריחה

הקיבוציתהמחוללהקת

שחםרינה



.'.N.' 

היקרה,ארכיפובהגב'

הכבירהעבודתךעלפוטקתהבלתיהערצתילךנתונהכתמיד ...

-והמוכהצעיריםלמוריםמעניקהשאתוהנדיבהנכוןהייעוץועל

האקדמיהלמעןרבותכהפועלים-הדרכתךתחת-אשרשרים,

בישראל.ותלמידיה

עשור""חגהישראליטניפנושלהחבריםולכללךמאחלתהנני

ולשיתוףנוטפיםהולדתימילהרבהעינינואתנשאהבהשובח!

בעתיד.גםומאושרארוךפעולה

21/9/76 

רבה,בידידות

טיילורולרי

ז"ל,גרוטמןארכיפובהו.לגב'מכתבמתוךקטע

לטניפנו.שניםעשרמלאתלרגל

המלכותיתהאקדמיהשלהחוץמחלקתשולחתזועשורבשנת

וה'החבריםהמורים,לכלהחמותברכותיהאתבלונדוןלמחול

ל.אבישרהאקדמיהכשיטתהעובדיםתלמידים

המשמחהפעולהשיתוףלהמשךלאבישרידידינולכלאיחולי

בינינו.

29 / 11 / 76 

לואיטדורה

 ,החוךמחלקתמנהלת

לונדוןלמחול,המלכותיתהאקדמיה

R.A.D. 

My dear Madame Arkhipova, 

-ks for your letter and my sincere congratu חY tha חMa 

lation on the great successes ach ieved in your recent 

examination session - I am very happy that things are 

going so well and as always you have my everlasting 

adm iration for the great work you are doing, the wise 

and generous help and advice you give to the young and 

talented teachers who are, under your guidance, doing 

. so much for the Academy and its students in Israel 

wish you and all the membet·s of our Israel Branch 

a very happy "10th Birthday" - may we look forward 

to many more birthdays and a long and happy associa

tion in the years to come. 

Good Luck - Gook Health and my fondest regards to 

you, Mrs. Peri and all the teachers, students who give 

the examiners of the Academy so much pleasure when 

we visit your country . 

With much affection, 

Valerie Taylor 

Overseas Manager to the Royal Academy of Dancing 

sends warmest greetings to all teachers, members and 

students of the Academy's work in Israel. 

My good wishes are extended to all our friends in 

Israel for our continued long and happy association. 

Do ra Lewis (Mrs.) 

Overseas Manager 
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 ·,.א.,

כאשרילדותי,מאזהיאלמחולהמלכותיתהאקדמיהעםהיכרות

ושנההחמישית,לכיתהשליהראשונהככחינהעמדתיתשעבגיל

הבחינהאתעברתיהראשונה.המקצועיתבבחינה-לאחר-מכן

,והתחלתי 14בגיללסולניםהבחינהואתבציון-לשבחקדמיםלמת

בית-הספרתלמידתבעודיהאקדמיהשיטתלפיילדיםללמד

 .תיכוןה

הוראה,שיטתרקאינהשהאקדמיהלדעת,נוכחתילארץהגיעיעם

התלמידיםאםביןמקום,בכלהריקודרמתלשמירתאמצעיאםכי

כלל.להמוכניםאינםאםוביןהבאלט,שלבטכניקהבקאים

1964בלישראלבואילפני האקדמיהשלבקורסהשתתפתי ,-

בסטודיוללמדאומשליסטודיוכאןלפתוחכוונהמתוךבלונדון,

וכיכללבארץנלמדתאינהה-ר.א.ד.ששיטתראיתיבבואי .חרא

רמהשיבטיחיסודהבאלט,בהוראתאחידיסודלמצואצורךקיים

נכו-ובאימוניםטובבבסיסלזכותלתלמידיםויאפשרבינלאומית

 .לאואםוביןמקצועי'םלרקדניםלהפוךבדעתםישםאבין ,נים

ומעו'א.ד..ה-הלשיטתהיטבמודעתארכיפובה 'שהגבלינודע

שנים 8וא 7מזהכאןלימדהכןכמו .בארץבישומהמאדניינת

 ...ד.אר-השלמוסמכתמורההיאשאףנרונסקי,איוון 'הגב

הרמהבחינותאתבעצמהועברהבדרום-אפריקה,כברלימדההיא

אירגנווכך.דאמנלהבתתהיההיאגם .והסולניתהמתקדמת

17לקורסים וזוםעם .האקדמיהשיטתלפיללמדשביקשומורות-

R.A.D. 

לוודאכדישעות, 5בתבחינהועברתיללונדוןחזרתיהקורסים

מדוייקת.בצורההחומראתלימדתישאכן

בוחנתשלהראשוןביקורהלקראתצעדינובתמצית,היו,אלה

 1967בשנתבאההראשונה,הבוחנתגלס,אליזבתהגב'בארץ.

ששת-מלחמתפרוץערבממשהבחינותבעריכתעסוקהוהיתה

סרבההיאונישנות,חוזרותואזהרותבקשותלמרות .הימים

 .המרכזיםבכלהבחינותאתסיימהבטרםישראלאתלעזוב

ההתקדמותאתבראותנומאדמרוציםאנושנים,עשרמקץעתה,

בחינותגםמקיימיםאנוהילדיםלבחינותנוסףבישראל;שהושגה

שנהמדיאלינובאורגזולמטרהמיוחדותנות.ובוחמקצועיות,

 ·מלונדון

בווישמן-הכלל,יוצאבאופןכעתפעלתניבארץהריקודתחום

בכלנלמדתהשיטהביותר.ומסוריםמוכשריםמוריםמיספר

אתהרושמיםוהוריםוירושלים),תל-אביב(חיפה,המרכזים

שיטתבונלמדתעםתחילהמברריםלבאלטלבתי-הספרילדיהם

הפכה ,בארץמ"אבן-פינה"למושג.שהפכהמילה- ,ד..ה-ה.א

בשדהחשובגורם-להיותנועדהשאכןלמה .ה-ר.א.דשיטת

ישראל.שלהרבגוונידוהריק

ארדמןג'וט

הראשונההמזכירה

ראל.בישר.א.דשל

על-לראשונהלימדנוואניאורדמןג'נטהגב',כאשר 1966בשנת

בלונדוןלמחולהמלכותיתהאקדמיהשלהלימודיםתכניתפי

התחילהכברארכיפובה(הגב'ובחיפהבתל-אביבמורותקבוצת

בארץהקלאסיהבאלטמצבהיה-שם),זושיטהלפילעבודאז

קצותבכלרצהאהגיעודאמטוביםמוריםקומץ :כזהערךב

ועו.דאמריקה ,דרום-אפריקהפולניה,הונגריה,מרוסיה,תבל,

מקובלותשהיוהשונותלשיטותבהתאםהגדולותבעריםלימדו

קנה-שתשמשאחתשיטהףאהיתהלאאולםם,אמוצרצותאב

ביןמגעחוסרהיתה:האהתוצהבאלט.להוראתחידאמידה

הפרטיתבדרכוהלךאחדכל-עצמםלביןתלמידיםאומורים

 .יתאישוה
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בארץהמוריםכליכלואילוהדבר,היהנפלאכמהאז,חשבתי

עבודהלמשלכמו-אותםשיאחדמהדבר ,משותףמכנהלמצוא

 .ילדיםלהוראתומוכרתבינלאומיתשיטהעלמשותפת

שלההוראהשיטתאתכאןגםלהנהיגהיה,המבוקשהפתרון

שצעדבלבדזולא .ברכיהעלהתחנכתיעצמישאני .ד.א.ר-ה

טכניקהולשיעוריעיונייםלמיפגשיםהמוריםאתיביאכזה

-ואתגרמטרההישראלילתלמידיתןגםהואאלאמעשיים,

ולקבלהמסכמת,בבחינהיותרטוביםלהישגיםשנהבכללהגיע

שיפוטהסמךעלהעולם,ברחבימוכרתתעודהלמאמציוכפיצוי

 .בלונדוןהאקדמיהמןבוחנתשל



·'.N.' 

צעיריםרבים,מורים-לציפיותינו,ענוהראשוןהקורסתוצאות

לבתי-הספררו.חזהשיטה,אתלמדוהארץ,קצותמכל-ונלהבים

לקראתתלמידיהםאתלהכיןהשנהכלמשךוטרחושלהם

הבחינות.

ל- , 1967במאיהתקייםבארץשנערךהראשוןהבחינותמחזור

הבאלטרמתלציפיותינו:התוצאהענתההפעםגםמועמדים. 200

כידשהושקעולמאמציםהודותניכרתבמידהעלתההקלאסי

מאנגליה.הבוחנתשלבדרישותיהלעמוד

האקדמיהלבחינותובני-נוערילדים ooo 1מ-למעלהניגשיםכיום

חדרה,תל-אביב,ירושלים,בחיפה,נערכותהבחינותשנה,מידי

ובאר-שבע.

R.A.D. 

סניףשלהשנתיתהכלליתבאסיפהלשנהאחתנפגשיםהמוריםכל

שבועות,ששהמידימתקיימים,ולאחר-מכן ,ד..א.ר-השלישראל

ובבעיותעבודתנושלהמעשיבצדלדוןכדיבסטודיו,מיפגשים

הריקו.דהוראתשלהטכניות

מאחלתהנניהישראלי,הסניףלקיוםהעשורחגשלזובהזדמנות

 .קשריםיצירתקשה,עבודהשלרבותשניםעודהמורותלכל

בהישגיוסיפוקשמחהוהרבההמורות,שארעםופורייםנעימים

תלמידיהן·

גרוגסקי,איוון

ראשונהכבודגזברית

.ד.ה-ר.אשלישראלבסניף

המלכותיתהאקדמיהשלהלימודיםתכניתעל-פיעבודתיבתחילת

טיבה.לגביופיקפוקיםספקותאחוזתהייתיבלונדוןלמחול

ב-באקדמיהה"סילבוס"שללימודשנותשלושתוםעםזההיה

דרכיסףעלעתה,דווקאשהנההמחשבהעליוהעיקהלונדון,

אתאכבולשובמשלי,ורעיונותתכניותמלאתעצמאית,כמורה

חששתי .כל-כךליהמוכרתלימודים""תכניתלאותהעצמי

אתיגבילשהסילבוסחששתיתלמידי,אתואשעמםשאשתעמם

אפשרויו-אתגםיגבילדברשלובסופוכמורה,שליהפעולהחופש

בקצבלהתקדםלממוצע,מתחתאומעלשהםהתלמידיםשלתיהם

 .ל"אוטומטים"נהפוךשכולםחששתי .להםהמתאים

הדגולה,מורתישלבהדרכתהעבודהכדיתוךטפח,אחרטפח

שלהגדוליםיתרונותיהלינתגלוז"ל,גרוסמןארכיפובהו.

אוהביםכקטנים,גדוליםשהתלמידים,הבנתימהרהעדהשיטה.

שלהנוקשה,אפילולעיתיםוהברורה,המוכרתהמסגרתאת

ללאומתמי.דהדרגתיבאופןלספוגמסוגליםהםכךרק .השיעור

שלפיהןאמות-המידהאתולהפניםהמקצוע,דרישותאת ,בלבול

והרי .והישגיהםהתקדמותםאתבעצמםלבחוןלומדיםהם

ועקרונייםחשוביםמשוגיםהםפנימית"ו"עיןעצמיתמשמעת

באמנות!העומקאדםכללגביכך-כל

התלמידאצלומונצחתמתחזקתההישג,ההתקדמות,הרגשת

במשךהמורהמצדומלה-טובהעידודהחיוך,-הפיצויבאכאשר

דין-הגשתמעיןהאקדמיה,מטעםבחינה-בסופהואילוהשנה,

הילדיםגאיםוכמהכה.עדשנלמדהחומרכלעלמסכםוחשבון

שלמהשנהבמשךשהשקיעולמאמץהוכחהזוהריבתעודותיהם!

מיטיביםהםוהתעודההבחינהבאמצעותהתקדמותם.עלוהערכה

רציני,עניןאלאלשמו,שעשועאינםששעורי-הריקודלהבין,גם

אתמתחיליםהםוכך .ואחריותריכוז ,רבהעבודההדורשאתגר,

 .במישנה-מרץהבאההשנה

המתבגריםהתלמידיםכאשרנוסף,מימדמתהווההזמןבמשך

והטכנית.האמנותיתיכולתםבשכלולממשיענייןלגלותמתחילים

תרגיליםאותםעלהחזרהעל-ידילקראתם:הסילבומבאשובכאן

באיכותב"איך",להתרכזיכוליםהםמסויימתתקופהבמשך

במדרב"מה",יתר-על-המידהטרודיםלהיותבמקוםהביצוע,

והואנגינה,הלומדלאדםדומהזההרי .התנועותשלהפורמאלי

בוריה,עלאותהויודעמכירשהואעדממויימתיצירהעלמתאמן

כלעלהתגברכאשרלימודיו.שלשלבבאותוליכולתובהתאם

אתלגלותהמעמיקהתלמיד-האמןיכולאזרקהטכניים,הקשיים

יהצהאינטרפרטאתגםובאמצעותההיצירהשלהעצמיביטויה

שלו.האישית

מרגוטע"ישהוכנההאקדמיה,של(לילדים)הלימודיםתכנית

שללהתפתחותוומאוזןהגיונייציב,בנייןלנומעניקהפונטיין,
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צעדי Dהקלאהבאלטתורתיעיקראתלומדיםהילדיםהתלמיד.

וה-השכליתהגופנית,בהתפתחותםהתחשבותתוךצע.דאחר

להגברתוהולך,גדלגופנילמאמץמתחנכיםהםאטאטרגשית.

כלשלהם.הביטוייכולתולהעמקתוהריכוז,החשיבה-כושר

לבאלטף Dנוהכוללת,ומגוונתעשירהתכניתשלגרת Dבמזאת

מיקצביםניתוחכגוןבו,הקשוריםאחריםתחומיםגםי, Dהקלא

(עמים),אופיריקודייקלית, Dהמווההבנההשמיעהופיתוח

העממית,בשמחההבאלטמקורותולהכרתהאופקיםלהרחבת
בביטויהילדשלפונטאניות Dוההדמוןלפיתוחוהאילתור,

ביגגלירואההתנועתי.

.'.N.' R.A.D. 

כיצדשיביןהטוב,והמחנךהמורהרק 'שדרוש,מאמינהאניכיום

תלמידיו.שללטובתםזאתנפלאהבתכניתלהשתמש

ודבקות,היענותתלמידיובלבלגלותלויעזרווידיעותיואישיותו

לגלותלויעזרוובהצלחתם,בקשייהם-מצידם-הםואילו

תכנית-להוראתיותרופוריותיעילותודרכיםחדשיםאמצעים

בדורותי Dהקלאהבאלטורת Dמשלודות Dהילהנחתהלימודים,

הבאים.

didates are now approaching חThe 1967 "Primary" ca 

intermediate level, and it is to be hoped that some will 

-join the ranks of teachers brought up in the R.A.D. sys 

. Israel חtem - all withi 

g much חare quick and responsive,i showi חThe childre 

-room; and 1 am inter חatio חenthusiasm in the exami 

ested to see children from even more varied cultural 

· and social backgrounds being presented for examina 

. tions 

It is apparent that ,the taking of R.A.D. examinations 

is now becoming part of the way of life for the young 

Israeli, adding another dimension of culture, discip

line, and personal communication, things of value to 

dancer and non-dancer alike. 

The first ten years are now over, and 1 shall watch with 

personal interest to see what will be ach ieved in the 

future. 

It has been wonderful to be part of those ten years . 

My very good wishes go with you into the next decade. 

Elizabeth Glass 

52 

EXAMINER SPEAKS 

The first Royal Academy examination session in a new 

country is an apprehensive - but stimulating experience 

for all concerned, not least for the examiner who carries 

the responsibility of assessment and guidance. To return 

th session has been a חand conduct that country's te 

. wonderful and reward ing event 

the tense days preceeding the Six חThat first session, i 

Day War in 1967, revealed that here was an appreciation 

. and respect for the Academy and its standard of work 

, There were 210 candidates and no common language 

, but in those 10 days something took root - friendships 

-at ,were to flourish and ex ןand lines of communication tt 

pand. Now, in June 1976, uninterrupted by two wars 

and the many demands made by life in a new, rapidly 

-developing State, the tenth session of over 800 candi 

. dates has just been completed 

The work has progressed ; new teachers are being helped 

by those with experience, and more centres may soon be 

added in some of the new community centres in young 
, towns. 
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לולדוםהלומודוםתכנותמתוךרוקוד-אופו
CHARACTER DANCE FROM THE SYLLABUS FOR INFANTS 

פולדגווןהאקדמוהמבכיולודועלשנותוהושראלוהסנוףלנוגרותשועור
JOHN FIELD, HEAD OF THE ACADEMY GIVING A LESSON TO GRADUATES OF THE 
ISRAELI BRANCH 



 .,.א.,

ארכיפובהשללזכרה

סמוקות,לחיים

צורבות,שפתיים

מכעסאדומותעיניים

 .פעםלאחלקי,מנתהיו
ארכיפובהאותיהוכיחהמדי

 .וכשלנותיעצלותיעל

לשמהתוכחהזוהיתהלאאך
הגוףתרבותהריקו,דלמעןאלא

קשהלעבודלהתרכז,יששכן

ממושךזמןלאחרורק

התוצאות.מתגלות

תקופה,באותהזה,בכלמאסתי

רוצה"המורה"מההבנתיבדיוקולא

הבלגתיאךכעסתי,

מעטחששתיכן,

הרבה.כהממנישדרשהנוקשה,מהקול

מבינהאניעכשיורק

דיברהמישוראיזהעל

מטרתה!למעשה,היתה,ומה

היכולת,למאכסימוםלהגיע

היא.באשרלשלמות

בלביואכן,נותרה

וליופילשלימותשאיפהאותה

בלבינותרמאיד,ךאך

חסרונה.בשלוקודרריקחלל

 ...ברוךזכרהיהיי

רותםעופר

שלנובבאלט

וצהלה.אורהשלנובבאלט

באותהילדות

לללללה!גדולהוהשמחה

מורתנורינה

ונחמה,טובה

כועסתלפעמיםאבל

מרגיזה.היאואז

מסטיק,למישהיאם

 .להואבויאויאז
אותולזרוקתצטרך

 .להנעיםיהיהולא

נעלייםליאיןאם

מסודרים,שרוכיםעם

-תאמררינהלהאז
קרהזהמה

היום?

שלנוהקבוצה

וששון,שמחה

תמידוכולם

 .הנחמדיםלשיעוריםבאים

 9בתקישוני,דנה

 ) 3(רמהגבעתיים

R.A.D. 

בבאלט

ריקודים:הרבהלמדנובבאלט

הרועים,ריקודהציפור,ריקוד

ושניה,ראשונהפליה,למדנו

הגוונזקוףהרגליים,נמתח

 .הלבמלוהכלהתנועה,נעדן

 8בתדנאיהדר

גבעתיים

 ) 2(רמה

אהבתימאודהריקוד

באתיברצוןבלאטללמוד

ריקודיםרקדנושם

תרגילים,ולמדנו

נחמדהמההמורה

ילדה,כלמלמדת

שגיאה,כלעלמעירה

 .מביעהדעתההשנהובסוף

 8בתבריקמו,שירלי

גבעתיים

 ) 2(רמה
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הבחינה

להיכנטתוריהיה

נט.בדרךשאתחמקקיוויתי

 ?הבוחנתטובההאס

 .מאודמתכשאניאשאלזאת

הופיע,הראשוןהתרגיל

הופיע,מגרעובכל

נורא!זההיה

איוס!זההיה

יוס,בכלכמולא

כשטיימנו,כשגמרנו,

מתוחה,הייתילא

הבוחנתנחמדהמה

 .נחמדהמה

פישוב,רונית

ג 10בת

גבעתייס , 10בת

 ) 3(רמה

R.A.D. 

זכרונות

שניס,לפניהיהזה

קטניס.עודשהיינו

החלטתיאחדיוס

התחלתי,באלטוללמוד

נבהלתיקצתהראשונהבפעם

התאוששתילאטאך

נזכרתאניוהיום

מבוהלתהייתיאיך

 .רוקדתאניעכשיואך

קניספלשירלי

גבעתיים 9בת

גבעתייס , 9בת

 ) 2(רמה

שליהראשונההבחינה

ה"פורטדברה",תרגילאחרי ,הבחינהלפניחודשיםשלושה

 :מתחילהוהמורהלפנינועומדתבאמצע,אותנומושיבהרינה

ללמודצריךלבחינהבזוגות,בחינותיתקיימותלמידות,"השנה,

 ..וכו.'התרגיליםאתבע"פ

הנבחנות:התלמידותשמותאתמקריאהרינהזמן-מהלאחר

 !!!!!!רליאו .....ואורליהדס,ענת,קרן,דנה, ,מעין

לערךשבועייםברצינות,והתחלתיאוזנילמשמעמאודנבהלתי

התרגשתי.כמיבן,אני,נבחנת.שאניאימרתרינההבחינהלפני

הגג,עדעצבניתיכולה,לאללמודכמובןואניהבחינהיוםהגיע

פעמיים.חושבתדברכלועלציפורנייםמכרסמת

56 

במהירות,התלבשתיההלבשה,-לחדרבזמןבדיוקהגעתי

אירעההיאהאםהבוחנת,נראיתאיךלדעת,סקרניתוהייתי

הפעמון,צלצולנשמעיפתאםוחולמתיושבתאניעדיין .נחמדת

 .יותרואפילימלאהבהתרגשותושלום,קידהעםנכנסתאני

לדעתנוכחתילבחינה,מתאימהשאנילישהודיעומאז

ובתוםשגיאה.כללתקןאפשרותונותנתנחמדהשהבוחנת

המילים:עםבשמחהיצאתיהבחינה

בשלום".יצאתי .נוראכךכללאזה

ערה.יותרולהיותלהתרגשלפחותמקיוהאניהבאהובבחינה

גוטסמואורלי

גבעתיים ) 3(רמה 9בת
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 1972ישראליות,ר.א.ד.מורות
לשמאל:מימיועומדות
רותם,אראלה
חכמי-ציריליו,ליאורה
קינדריך,ליאורה

גולו,רחל
לוי,שילה

בריו-אינבר,גוודי

טיוו,עדה

טליתמן,רחל
ידוע,לא

חוטובי

לשמאל:מימיויושבות
יודע,לא

איזקטוו,בעמי

פרי,רינה

ארכיפובה-גרוטמוו.

נרונטקיאיורו

קינדריך,גבו

לויואדית

ISRAELI R.A.D. TEACHERS; 1972 

איוובוחבת,גלאס,אליזבתהאקדמיה,נציגתפרי,ריבה

הישראליהטניףשלהראשונההמזכירהנרונטקי,

, RINA PERRY, THE REPRESENTATIVE, ELIZABETH GLASS 

. EXAMINER, YVONNE NARUNSKY, FIRST HON 

TREASURER OF ISRAELI BRANCH 
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.מאור 7 :אוג. 7כור

ADVANCED STUDENTS 

OF THE BAT-DOR 

" SCHOOL IN "TOGETHER 

CHOREOG. : Y. MAOR 

 GRADE 1 STUDENTS OF THE BAT-DOR SCHOOLבת-דיראילפושל 1דרגהדך 7תלמ
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, ieved this ןteach the R.A.D. method. After we had act 

I went to London and underwent a five . hour test to 

-ascertain that I had taught the children's syllabus ac 

. curately 

he first visit of an examiner to Israel occurred when ז

M iss E I isabeth G lass came in 1967 and was in the throes 

of exam inations just before the outbreak of the Six-Day 

-War . Despite repeated requests and warnings, she re 

-fused to leave Israel u ntil she had completed exam ina 

. tion in all centers 

Now we feel satisfaction in the knowledge of the prog

ress made in Israel, as we have also established the 

major exam inations, and exam iners from London are 

visiting us regularly. 

oday there is an exceptionally active dance scene in ז

-Israel, with a number of extremelylcompetent, dedi 

he R.A.D. method is taught in all ז. cated teachers 

centers and parents registering children inquire whether 

it is, in fact, taught. It is now a household word . From 

a "foundation stone" in Israel the R.A.D. has become 

, what it should be: a major aspect of a many sided 

. thriving dance scene 

Jeanette Ordman 

he first Organising Secretary at the ז

. Israeli Branch of the R.A.D 

R.A.D. 

My acquaintance with the R.A.D. dates from childhood, 

when at the age of 9 1 took my first "e x a m grade 5" 

and the following year at the age of 10, the "elementary 

exam". 1 passed the "advanced" with honors and "solo

seal" at the age of 14 and commenced teaching the chil 

dren's syllabus while matriculating at school. 

However, when 1 came to Israel, 1 realized that the 

R·.A.D. is not just a method, but an 'overall system 

-ving standards in any environ ןeof safeguards for pres 

-nts are versed in ballet tech ~ ment, whether the stud 

nique or totally unprepared for dance. Before 1 came to 

Israel in 1964 1 took a refresher course in London with 

the intention ofl opening my own studio or teaching at 

. another studio. On arrival 1 realized that the R.A.D 

method was not in use in Israel, and that there was an 

obvious need for a unifying element in ballet teaching 

and one which would ensure an international standard 

enabling pupils to receive an excellent "foundation 

and training", whether or not they intended becoming 

. professional dancers 

1 was informed that Madam Arkhipova was well aware 

of the R .A.D. and, therefore, very eagerfor its establish

ment in Israel. Also, Mrs. Yvonne Narunsky had been 

teach ing for some 7 to 8 years in 1 srael and was a h ighly 

quaiified teacher of the R.A.D ., having taught in South 

Africa, herself being an "advanced" and "solo seal" 

graduate. She too was very enthusiastic and we ar

ranged to give courses to 17 teachers who wished to 
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לעתידהמבטעם

למחוללסטודיובנותיהםאתלשלוחהוריםנהגווכותארשנים

שם.המוריםשלכישוריהםמהםלבדוקמבליבשכונתם,המצוי

גםשמצויותלמעשהארמרוזה ,רצותא 7מ-ןעוליםבישראל,לנר,

מלמדיםשבהםסטודיותכמאההבאלט,(ועודבהוראתשיטות 7ן

 ) ...שיטהכלללא

החלוהאחרונותהשניםשבע-שבששלצייןשמחהאניאולם

להגיעכדימוסמכים,מוריםאחרילתורעצמם,והילדיםההורים,

א.ד..הרשיטתחשיבותומכאן .מעולהלימודוטיבהוראהלרמת

 .ד.א.הרשלהלימודתכניתאתדורשיםמוריםויותרירתר

ועתידולהתפתחותועתהנעשיםלדעתי,חשובים,פרוייקטיםשני

הפרוייקטים,ביןקשרויש ,.הר.א.דשלהישראליהסניףשל

הבחינותאתעברושלאהמוריםאתלשכנעכוונתוהראשון

ולהעלותעבודתםאתלשפרזוובדרךלבחינה,גשתלהבסיסיות

 .היטב"מאומניםמוריםמצריכהמעולה"הוראה .רמתהאת

R.A.D. 

להוראתחדשמרכזשלאשתקדפתיחתואהיהשניההתכנית

והמושביםהקיבוציםאתמשמשזהמרכזהבשור.בחבלהמחול

ובאלטמודרנימחוללהוראתזוכיםהאיזורילדיהדרום.באיזור

הסניףעבורקדימהנכבדצעדוזהו ).הר.א.ד(בשיטתקלאסי

מייחסתינהאהקיבוציתשהתנועההעובדהלאורבייחוד ,ושלנ

לראשונהאלהתלמידיםעמדוהשנהומבחנים.לבחינותחשיבות

הלימודים.להמשךמצפיםוהילדיםחיובי,היההנסיוןבבחינות.

 .אחריםבאיזוריםכאלהמרכזיםשלפתיחתםאלצופיםאנו

זקוקיםואנומצוייןאנושיחומרהםהקיבוץשילדימאמינהאני

מאמינהאניאבלזמן,ידרושזה .מוסמכיםלמוריםעבורם

 .במשימהנצליחשלבסוף

פרירינה

אקדמיההנציגת

הישראליהסניף

The second project is the open ing of a new dance center 

in the 'Hevel habesor' last year. This center services chil

dren from the kibbutzim and rural settlements in south

ern Israel. These children are receiving modern and clas

sical (R.A.D.) training. This is a big step forward for 

our Branch, since the kibbutz movement in principle 

does not believe in examinations. These children took 

the R.A.D. Examination for the first time this year. 

The experience was a positive one, and the children are 

looking forward to further studies. 

We are looking forward to opening many centers sim ilar 

to the one at 'Hevel habesor' . 1 believe that kibbutz 

children are excellent teaching material, and this is 

where we need those qua!ified teachers. It will take 

time, but 1 believe we sha ll in the end succeed. 

R ina Perry 

Representative Israeli Branch 

60-

LOOKING INTO THE FUTURE 

For years parents used to send their daughters for 

dancing lessons at the studio in the neighbourhood, 

without finding out what qualifications the teacher 

had . We, in Israel, have immigrants from 71 methods 

of teaching ballet, (not to mention the 100 or so with

out any method at all). But 1 am happy to say that for 

the past 6 - 7 years the parents as well as the children, 

have started looking for qualified teachers in order to 

gain a better standard and quality of tuition . This is 

where the R.A.D. comes in. More and more teachers 

are asking for the R.A.D. Syllabus. 

There are two projects which are, 1 believe, important 

for the development of the Israel Branch . The two are 

interrelated. The first project is to persuade teachers 

who haven't had their Elementary Exams, to pass the 

Elementary Teacher Examinations, and thus gain a better 

standard and qual ity of work . 

"Good teaching requires well-trained teachers". 
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נותואמרותלספתל-אביבקרן

שותפימ,ובהעצמאי,ציבורי-תרבותיכמומד 1970בשנתהוקמהואמנותלמפרותתל-אביבקרן
יעדימשלושהלקרןנפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוךמשרדיפו,-תל-אביבעירית

מרכזיימ:

באחדךלהקתהליוחטוההכךריאךגרפית
תל-אביבקרןע"ישכתרמךממךפעי-המחךל

בעירבשכךכךת-טיפךחהיסךדייםבבתי-הספרלתלמידים

Choreographer Hassia Levy at one 0/' the Dance-Activities 
organised by the Tel-A.viv Foundation for Literature and 
Art at Schools in under-privileged areas . 

הספרותבתחוסהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד

התרבו-הצריבההרחבתבתל-אביב-יפו;והאמנות

שמסיבותאלהובמיוחדהעיר,תושבישלתית
ואמנות;תרבותמערבילהנותמהםנמנעשונות
-התרבתחומימוגדריםפרוייקטיםבמימושתמיכה

מגיעיםהיולאהקרןתמיבתשללאבעיר,בות
שלההדירקטוריוןלהחלטותבהתאם .ביצועלידי

תחומים;בחמישההקרןשלפעילותהכיוםמתרכזת
 ,ליסורופציוה,קוסימת,פרוס

אמנותי.מחולתיאטרון,

אותוהוסיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחום
יזמה-שנתיים)לפנירקפעולותיהלמסגרת

תשלייח:הלימודיםבשנתפעולההקרן

בשכו-למחול-אמנותיקבצוות-נוער 20

עירו-מועדוני-נוער(במסגרתטיפוחנות

(בגילים:וילדיםילדות 300עםניים),
ההחוגיםעלהמפקחת-האחראית ;) 14-8
שרת.רינההכוריאוגרפיתהיא

מופי-אמנותימךזול-להקותשלצוותים 3

בתי-ספרתלמידילפנימופעים-40בעים
דברי-בתוספתבשכונות-טיפוח,יסדויים

כוריאו--וריקודו"דור"דור(להקתהסבר

מ-צוותלוי;חסיהודברי-הסברגרפיה
בוריאו--לציון"יימתימןבתכנית"ענבל"
שרת;רינהודברי-הסברגרפיה

יצירות-שללהעלאתןשונותללהקותסיוע

ישראלייםכוריאוגרפיםע'ימקוריותמחול

* 

צעירים;

מלחיניםאצלמקוריתמוסיקההזמנת *

קותבלהיצירות-מחולבשבילישראליים
 .רפרטואריות

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 
The Foundation was founded in 1970 as an independent public institution for the encouragement 
of the arts in Tel-Aviv-Yafo, in which the Tel-Aviv-Yafo Municipality, The Ministry of Education 
a,nd Culture and The Peretz-Naphtali Foundation participate_ 

The Foundation pr.ovides for projects in literature, music, sculpture and art, theatre and dance. 
In the dance sphere the Foundation activities include: 
* 20 Modern Dance Groups in under-privileged areas in Tel-Aviv-Yafo. 
* Special performances in elementary schools in the suburbs by dance-companies 
* The funding of the creation of new dance-works in work-shops 
* Commissioning of musical scores by Israeli composers for professional dance-companies 



קלסאילבלטהמרכז
םקרםןייילליםפוסלקי nב~ס :tתת Uם IIתגחכת

 2666 ) 0טלפוז ) 20ז'בוטינסקייח'-המדזגהנכי

לילדיםמיימדיםשיעירים *
) PRE-BALLET ( 

~. 

לאירועים,תאורהדגאי,
בע"מותערוכותתיאטרוו 4f יה-מגןהתעשיהאזיר)

רמת-השרין.המסגררח'
 473592טל.

ומתקדמיםלמתמיליםשיעורים *

 *אמנותיותתאורהעבודותבצוע
לקטרוניים.אעמעמיםוייצורתכנון

ואפקטיםבקרה*מכשירי(דימרים)

תאורהלבקרתמחשבים-קומפיולייט

~ w 
, Ht:.ATRE זLICHTINIC fOM 

, FESTIVAL$ fAJRS. EXHJBITIONS LTO 1!~ANOR 

לואיג'יבשיטתג'אזשיעורי *

.. OFFICEI ."AMASCER ST 

 INDUSTRII\L CENTRE NEVEH MI\CEא

. RI\MAT HI\SHARON ISRAEL 

,. TEL. "7 3 5 Q 

"ין
ניס",

. \ \\ 
* SPECIAL CLASSES FOR CHILDREN 

(PRE-BALLET) 

* CLASSES FOR .BEGINNERS & 

ADVANCED STUDENTS 

* JAZZ (THE LUIGI SYSTEM) 

CLASSICAL BALLET CENTER 

ARTISTIC DIRECTION : 

BERTA YAMPOlSKY & HlllEl MARKMAN 

Tel-Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel: 03-266610 

ף,

" o 

 ב";.
~ 

 ;. .:ד

f תJ ןנן:;ו

בהנהלת

מריןזאביקסרפרערלש

נתניה, , 5המתמידרח'ייהברסתן"
 053-37885טל,



ירושליםלהקת
זמננונןלמחול

 ...... .,;.:;;;, ... :,,, 6בן-טריקת"א/רח'

 03-269394טלפיו:

למחולחדשסטודוונפתח

פרודמולורובהררנת
"בת-שבע"'בלהקתורקרנית-טולנית

• 
יצירתיומחולמוררנימחול :בוללהקורט

ושחקנים,מבוגריםלקבוצות

ומתקרמיםמתחילים
בשבועג'בימיתתקייםההרשמה

 11.00-13.00 :בשעות

 ,טפררילמחולבמרנז
,תאי. 53בו-יהודהרח'

• 
א'בימייערנוהשעורים

והערב.אחה"צת

 75-76מסיחוברתהופיעה
שלתשל"ח)(סתיו-חורף

לדרמהרבעוו

סומך.ששוןפרופ'שלבתרגומומחפוז,נאגיבמאתמחזה-"ההצלה" *בחוברת:
סטופארדטוםמאתמערכותבשלושמחזה-מתים"וגילדנ.שטרן"רוזנקרץ *

כרמי.ט'שלבתרגומו
בנטליאריקפרופ'מאת:ורשימותמסות *

גורישראל
יצחקיידידיה

הלפריןשרהד"ר לפנות:נאבהזמנות
ירושלים , 4069ת.ד.ייבמהיי
ל"י 40 .-ע"סהמחאהולצרף

ששוןאמנון

נן-עמוסאבנר

אליאשמאירה
זרטלמשה



 ~נוךולחילתרבותהמרכזהפועלהועד I !}ישראלבארץ-רבדיסהעשלהנלליתיתההטתדר * ************************************************
 ~עםלריקודיהמדורלאמנותהאגף

 !}ששהמקייםוהתרבותהחינוךמשרדבשיתוףולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
 ~הבאים:במקומותעםלריקודימדריכיםלהכשרתאולפנים

חדרהעפולהתל-אביבירושליםחיפהקרית-שמונה
ומוסיקה.כוריאוגרפיהההדרכה,תורתהדרכה,תרגיליעס,ריקודיכוללתהלימודיםתכנית

מקצועיתעצהמתן-הוועדהתפקידעם,לריקודימרכזיתוועדהקיימתהמדורליד
חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותהשתלמויותמקייםהמדורואמנותית.

לתרבותהמועצהבשיתוףמטפחהמדורהביכורים.וחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו
ובישוביהפיתוחבעיירותבמושבים,הפועלים,במועצותהעדתיהפולקלורנושאאתואמנות

 ~נערכותהאולפניםלבוגרימיוחדותהשתלמויותוהחייאתו,שמירתולמעןועושההמיעוטים
הקמתמעודדהפועלים,עצות.במוהמחולבלהקותמטפלהמדורהארץ.אזוריבכללחודשאחת

i אזורייםכנסיסמתכנןהמדורעם.לריקודיחוגים.הקמתלמעןועושהחדשות,מחוללהקןת
דליה),(דוגמתמחוללהקותשלארציבנטלרבותעם,לריקודיוהחוגיםהמחולשללהקות

המחול,בנושאעיוניתספרותהמדורמוציאכן

 !} :המדררממטרות
 !}העממית.היצירהעידוד *

 !}הציבור.שכבותלכלעםריקודיוהפצתהחדרת * ~
 ~מחול.להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת *
 !}והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ;: ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל :;
~ ~ 
~ ~ 

 :: Tel-Aviv, 93, Arlosorov St. Room 212הציבךריתהמךעצהידיעלכתמך ;:
~ ~ 

 ;: Tel .: 03-261111לחיכךךךהמרכזךאמכךתלתרבךת ::
S הכלליתההסתדרךתשלךתרבךת; ~ 
 )הפךלקלךרלחקרהמרכזבשיתךףפךעל (
~ ~ 

 (ירךשליםהעברית,האךכיברסיטהשל )
~ ~ 
~ ~ 
 .' 1971בשכתכךסד '. ~ ~
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

 )עדךתשלמסךרתייםריקךדיםשלהחיאתםאךבחייםהחזקתםשמירתם,העיקריךת:מטרךתיך (
 Sהריקךדים.ךחקרהקלטה)הסרטה,צלךם,(רישךם,תיעךדאיסךף,ךמיעךטים; ~
~ ~ 
~ ~ 

 (אפריקאכית, 7-הצפךהגרךזיכית,התימכית,הכךרדית,העדךתבתחךמיכהעדפעלהמפעל )
~ ~ 

 )ךהצ'רקסים.הדרךזיםהערבים,החסידית,הפרסית,ההךדית, (
,~ ", 
~ ~ 

 )אלה.ריקךדיםאךדךתעלאחרךחךמרסרטיםחךברךת,ספרךכים,הךציאהמפעל (
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

 ;:הפעילרת:מרכזיכתרבת :;
~ ~ 

S ומיעוטיםעדרתרקודילטפוחהמפעל-~ 
 :; 03- 261111 :טלפון , 212חדר , 93ארלוזורובתווא,ההסתדרות,שלהפועלהועד ;:

 :: 02- 35291טלפוןירושלים,סנטה,טרההפולקלור,לחקרהמרכז ::
~ , 
 :: 04-728369טל, , 78ראשוניםרחוקרית-חיים,פרידהאבר,צבייהודי,למחולהארכיון ::
~ ~ 
" ,. 
:: The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of :: 

.. ' " 
;: . folk dance of ethnic groups and minorities in Israel :; 

: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... '''' .... '''' .... '''' .... ''' ... '''' .... '''' ... ''' ... ''' ... ''' ... '' .... ''' ... ''~ •• #'I> ~'''' ~: 
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 נ!2

ד?המחיללאמניתבת-דיראילפן
 •רדמךוא'נטז :תלהנמ • • • • •
 •לולשללהמנהלת:סגנלת •

 •ג'אזמידרנלמחילקלאסלבלט • • • • •
 •ולנוערלגבריםלמקצועיים,מיוחדיםשיעורים •

 •לונדוךהמלכותית,האקדמיהבשיטתלילדיםכיתות •

נ= 263175מלפון' 30אכן-גכ'רולרח'תל-אכ'כ,נ=
 ..וחברהלתרבותאגודהעםכבשיתוףבאר-שבעסניף •
 •באר-שבע)עירלתשלמיסודה •
 • . 16ושםידרח'ג'שכונהבאר-שבע, •

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



 : 22/7/78- 22/8/78 : • • •-18ההישראליהפסטיבאל, • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 :חופה-קוסרוה-ת"א-ורושלום : • 'י' •

 •וו-20הווהמאהובלאטושראלוותלהקותמחול: •
 •פרונסהרולדשלבבומיווטלווסףמאת-וואשמדאווואופרה: • • • • • •פאנוב.וגלונהולארובזיאר,מורוסבהנהלת •

 •ברטונו.גארו :מנצח •

 •פארוסיידהוהייאורקסטרושראלוותתזמורותמוסוקה: •

 :רומאוודווהוווורטואוזוושראלוותתזמורותקאמרות:מוסוקה :

 • .מלונדוןוופרוספקטייותואטרוןושראלתואטראות :תואטרון •

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ic 
זלשא

 ~כפרו,רחל ,ןרו:י~~~ ;::סת~ר~::~
 icלנד,רונותזוו-אוול,רות

 ic .פונזלוושרון

זאשלרךתשלד 7ח 7ה"מךפע
 ic , 7,רב-גךךנן 7מענהךא

 ;jם 7זךכם 7קךד 7ךר 7חדשנ
 ~ן" 77מצךצךע 7בבבך

זהמשמריי)(וועל
זאמרוקה-אושראלייתרבותווקרןבתמוכת

 ic 42רוונסגבעתוום,היפעית:הזמנת
ז ) 03 ( 203316טל.

ic 
ic 
ic 
ic 
ic 

ז
ic 

203316 ) 03 ( :. GIVATAYIM, 42, REINES ST . , TEL ic 

~~ >4-o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t. 
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ברהוםאריק

רות

RUTH ESHEL 
SOLO DANCE RECITAL 

WORKS BY HEDDA OREN, RACHEL CAFRI, 

RUTH ZIV-EVAL, RONIT LAND 

Q AND SHARON P ...רtנ-1 1NZELV 

011י Tך 1  .ג.rrוחי r2. '2. jג-



בע"מראיררעיםהסברה 11םיארט 11

 22 00 33טלפוןתל-אביב. , 84בן-יהודהרחי

ובחו"ל,בארץוהאמנותהתרבותבתחומיבלעדית

ופרטוםיחטי-ציבור,בהטברה,המתמחהבישראלהיחידההחברה

והפקותאירועיםארגון

ותרבותאמנותומוסדותאמניםייצוג

האמנותיוהניהולהשיווקבתחומיייעוץ

המאוחדהקיבוץהוצאת

r 
~ 
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s::! 
:1: 
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להרפיע:ערמד

ר IJא Iר> I '~ת Iא>קראוסגרטרודשלחייהמחול

המרכזייתהדמיייתאחתשלאמניתיתבייגראפיה

בישראל.המחילבעילם

 Pך;כ' pא' lrJת rrכ'ך I-;) VOנ

,ת JI(;) ;)Ve ~ r;כאך I ח(;'ת Jתאך VO;כ *



אלשקובשקינעמילמחולשטודיו

הגיליםלכלכיתות
 100המלןשלמהרח'תל-אביב,

מרךזה 7צ'מאתקה 7מךז 7לפממךלמתךך

אלסקובסקינעמיכוריאוגרפיה:

 03-757233טל:

oo ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
 ~"צוותא"ולמחלהקות ~
~ ~ 
 ~הנגבשערהמערביהגליליזרעאל ~
~ ~ 
~ ~ 
 ~איזוריתמועצהאיזוריתמועצהאיזוריתמועצה ~
 ~הנגבשערצורסולםיזרעאל ~

~ ~ 
 ~ :הלהקהמנהלת :הלהקהמנהל :הלהקהמנהל ~
~ ~ 
 ~דגןחוהשפרןוסקה 7קפלןאהרון ~

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
 ~ 7ול 7גברגרףרא 7כרך ~

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ 



בישראלהחרשים-אונ(יסאגודת
he Association 01 the Deaf & Mute in Israel ז

ןמחןלמימיקהלתנןעהביהייס

בישראלהחרשיס-אלמיסאגןרתשלמיסןרה

אפרתימשהבהנהלת

חרשים-אילמיםאגודתשדמיסודה

בישראל
אליהויד 13יד-לבגיםקלר,הלןבית~ל-אביב,

 31526 :טלפון

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



 TEL .: 03- 42 16 06סל.:

 DEANNA BLACHERבלציר,יאנה
RECITALS 

* 

Tel-Aviv, Ramat Avivim, 
39, Jehuda Hanassi St_, 

הופעות

* 
טולנית
בנגינה

בקטטניטות

* 

CASTANET 

SOLOIST 

LECTURE

RECITALS עםהרצאות

הדגמה

TEACHER 

OF SPANISH DANCE 
כוריאוגראפית

* 
המחולהוראת
הטפרדי

* FOUNDING MEMBER 
& SENIOR EXAMINER 

OF THE SPANISH 

DANCE SOCIETY 

בכירהבוחנת

החברהשל
טפרדילמחול

אביביםנוהא, IIת

 39נשיאהודהיה 1רח

THE HAIFA DANCE CENTRE חיפההמחולמרכז
Artistic Director LIA SCHUBERT שוברטליהאמנותית:מנהלת

EDUCATION OF DANCE CLASSICAL BALLET 

קלטיבלטמקצועיתהדרכה
TEACHERS AND INTERNATIONAL לריקודמוריםשל
PROFESSIONAL DANCERS FOLKLORE בינלאומיפולקלור

מקצועיתהדרכה
COURSES FOR CHILDREN SPANISH DANCE ונוערלילדים

טפרדיריקוד

AND TEENAGERS MODERN DANCE לילדים,קורטים
מודרניריקוד

 Tא Iגומבוגריםנוער
ADULTS JAZZ 

Enrol1ment in the Office of the Dance Centre, 

Rothschild Culture Centre, Hanassi Ave. 142 

Haifa, Tel. : 04-85798 

המחךל,מרכזבמשרדההרשמה

לד, 7רךטשת 7ב

ה,פ 7ח , 142א 7הנששדרךת

-. 85798טלפךן:

* 

* 

* 

* 



 , BATSHEVA DANCE COMPANYבת-שבע~מחוללהקת
ייבת-שבע"המחןללהקת
סאנאסארדןפןלהאמנותי:המנהל

דרום-אפריקה.בריטניה,קנדה,ארה"ב, :-1978בסיורים

תל-אביב 9ההשכלהשד'וסטודין:הנהלת
תל-אביב , 13המלכהאסתררח'והופעות:מינויים

,תל-אביב 84בן-יהודהרח'בע"מ"ארטיס"ציבור:יחסי

BAT SHEVA DANCE COMPANY 
6.rtistic Director: Paul Sanasardo 

, ours in 1978 - U.S.A., Canada, Great Britain ז
. outh Africa כ

3tudio and Office: Tel-Aviv, 9 Sderot Hahaskala 
:. Booking and Subscription Dept 
. 3, Ester Hamalka St ך, el-Aviv ז

. ublic Relations: "Artis", Tel-Aviv, 84 Ben Yehuda St כ



 ~= Ipo'tIיcו.ש~=,",""";;,,""~~~
MANUFACTURERS TO THE ROYAL ACADEMYOF DANCING 
MANUFACTURERS TO THE IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING 

QUALITV AND PERFECTION MODELS 

MADE FROM NVLON AND LVCRA 

FROM STOCK 

DISCOUNT FOR TEACHERS AND SCHOOLS 

CATALOGUES AT REQUEST 

~
UCIANA WALLISCH ' ~ .............. ~ ~ 

TEL-AVIV, 9 PILICHOVSKI St. 

PHONE (03)413081~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

~ t 
~"~\$\ 
ב,בי-אלת :: .x-.ג',\-י'- ....... \~"'iנ

/~--...:::::.~\,, 
/--'-N .. I;V .. 

 .. r03/) ( 249081 :טל 173דיזנגיףרח'

קלאסילבאלטבית-ספד

אינסה

אלכסנדרוביץ'

ת"א

קלאסןלבאלטבןת-ספר

טלןתמורחל

המלכותית-האקדמיהסניף
 GRADESבחינות-לונדון
MAJOR -וגיאזקלאסי

למחולולשנתוןברכותשאו
ברגרשיה .'רח-"את

רמת- 6רדינגרחי

ת"א. 223137טל:

רמחורהספריה ,ר,מ,א,

 • ) 03 ( 58106טל.: 26ביאליק ,רח

בשעיתלקהלחהפתי

 1 ' 7.00- 12.00-ד' l 'אם 7מ 7ב
 13.00- 9.00-ה' Iג' Iב'

ימיעדחג 7יערב ,יים 7

 12.45- 9.00-ךמיעדחג

DANCE LIBRARY A. M. L. I. 
Tel-Aviv, 26, Bialik St. 
Tel.: (30)58706 

" 
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~ .. . , 
RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM " , בירושליםלמוםיקההאקדמיה

רוביוע"ש

 1974בשנתנוסדה

מעניקההאקדמיהשללמחולהמחלקה
תלמידיםמתקבלים B.MUSתאר.לבוגריה

תעודהאוישראליתבגרותתעודתנושאי
כניסה.בחינותלאחרל, IIבחומקבילה

שנים.ארבעהקורטמשך

<. 
~ ~ 

< 
~ ~ 

~ ~ 
; 

Founded 1947 " ; 
< 

~ , 

" , 
~ .. , 
> 
.. ~ 

" , 
" , 
" , 
" , 
~ .. , 

Graduates of the Dance Department 
of the Rubbin Academy receive a 
degree of B~MLjS. 

Duration of course 4 years 

~ ~ 
; 

< 
~ , 

~ ~ 

~ ~ 

, ~ 
; , 
~ ~ 

, ~ . 

; . 

הבשןרמעלה

אשכולהאזוריתהמועצהבשיתוף
מירוזאמירהמנהלת:

לציזוראשזו
לציוךראשוךעיריתבשיתוף
רוךרחמיםמנהל:

הנבגשער

הנגבשערהאזוריתהמועצהבשיתוף

לויאסנתמנהלת:

" , 
רוביןע"שבירושליםלמוטיקההאקדמיה , "

ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוף
על:מודיעיםוהתרבותהחינוךמשרדליד

חוללמחולארציקיץקורס

THE RUBIN ACADEMY OF MUSIC & THE PUBLIC 

COUNCIL OF CUL TURE & ART OF THE MINISTRY 

OF EDUCATION & CUL TURE ANNOUNCE : 
~ ~ 
; 

.' ; 

" , 
" , 
~ .. , 
; ~ 

 1978יוליחודשבתחילתיערך
נודעיםאורחיםמוריםבהשתתפות

ומחו"ל.מהארץ

SUMMER COURSE IN DANCE , ~ 
; 

< 
~ , 

" , 
" , 
> 
.. ~ 

; ~ 
והרשמה:פרטים

ירושלים,האקדמיה,במשרד

 02-35271טלפון: 7טמולנטקיןרחי

1978 ecoursew il1 be held InJu ly ךTI 
e co urse w ill be co nducted by renown guest ךTI 

. teachers f rom Israe l and abroad 

.' ; 

" ; 

" , 
~ .. , 
~ .. 

Enquiries: 
The office of t he Rub in Academy, 
Jerusalem, 7, Smolensk in St. Tel . 02-3527 1 

.' ; 

, ~ 
; , 
" ; 

",i ~ '.. " .. " .. "" "" "" "" "" ".. "" " "" ",i ",i ",i "" ",i " ",i ",i ",i " "" ",i "" ".. ".. ".. ",i "" ",i "" ",i ",i ",i ",i ",i " 
i " ;" i " i" i .. " " i" i" i" "" "" ".. ".. ;" ;" ;.. ;.. i" ;" ;" i" "" "" ; .. i " ".. i " ".. ".. ".. ".. i.. ;" ; " ;.. ;.~ ..... ~ ..... , .... " .. 

~ , 

רהק...נרrנחן
 __ב WJlב

המחיללאמניתספרבתי

ייייו
2 ,. 

נתניה

בך-דידאהודע"ש

~ותםאראלהמנהלת:

כרמיאל

כרמיאלהמקומיתהמועצהבשיתוף
דוידסוךמשהמנהל:

........ ~ .................................................................................... ~ .... ~ 



TZAVTA center for 
 _JtUntג>

בברכה,

תל-אביב"צוותא"
 30גבירולאבן

 SHAI KARLSTADTקרלשטטשי

 DESIGN&EXECUTIONתאורת-מחול

 OFLIGHTING FORובצועתכנון

DANCE 

 TEL .) 03 ( 615780טל.

t(,JJt(,J t(,J:ג ,tr,J ,tr,J t,I",J 't'J t'J t ג:ti,J ,tr,J t ,ג:t ג:

פוטו

~~-v ~-
.i-II"r ~ PHOTO 

 TEL . 257589טל.

 12גבורולאבזרח'תיא,

12 IBN GVIROL STR. T-A 

והסרםהלצילוםסםרויו

בצבעיםלחתונות

לחובביםובצבעיםבשחרר/לבןלפיתוחמעבדה
ותעודותדרכוןתצלומי

y ~ A"9\ לבןניירעלמסמכיםצילום~/ 
~ PHOTO STUDIO ~ 

PASSEPORT PHOTOS 

f')tr ·~t ( ~t l f')t, f' ,t, f' ,t f':Jt' f')t I f')tl f')t 1 ~t ( f')t r f') t' f': 
ארנטינהטיהלנאלטהספרבית
 72בן-גוריוןשדית"א,
 ) 03 ( 228214 :טל.

הרוסיתבשיטהבאלט
מתקדמים,מקצועיים,לרקדניםכיתות

וילדים.תחילים rמ

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA 
Tel·Aviv, 72 Ben-Gurion Blvd. Tel.: (03)228214 

Ballet (Russian System) 
Classes for Professional dancers, 
Advanced students, Beginners & Children 

רןייעקב

ישראליים,עםלרקודימדריר
וכיריאוגרףעמיםרקודי

כץ,(בביתדיוםיוהרקדה:למוד
 / 701035טל.ביאליקקרית
חייםקריתנגלר,(בביתבן-אןימים

 ,) 724694טל.
 5 7ךשיקו,רחקולאוברותק :מעכך

 • ) 04 ( 726027טל.

תל-אביבהקיבוציםסמינר
מכשירהמכון-לתנועהלחינורהמכון
יסודיגופניחינורבמקצועות:גופנילחנור

ספורט.מקצועות-חינוכיומחולתנועה-
ו.רניחהמגמות:השלישיתהלימודיםבשנת

-לו nמללמוריםמגמה-מיוחד/תנועה
ימיחינור-מתקנתהתעמלות

למחוללמוריםקבועההשתלמות
 1אפרווםבכותל-אבוב,

 . 426102 , 424102 , 41211טל:



העליוןהגלילאזוריתמועצה

תל-חירודמוומ.ג.ע"שהאזוריתהמכללה
תל-חילאמנויותהמכוו
למחולהמחי
ומוסיקהיצירהמודרני,בלט

קפלו.חינאפלד.אריאלהבהדרכת:
דיזודיוובתיהשובלשרי

גיאז

דיזודיובהדרכת:בתיה

 067- 41709 , 40969טכ,

REGIONAL COUNClL UPPER GAULEE 
TEL-CHAI RODMAN REGIONAL COLLEGE 

TEL-CHAI ART SCHOOL 

DANCE STUDIO 

MODERN BALLET, CREATION AND MUSIC 

INSTRUCTORS : ARIELA PELED, HINA KAPLAN 

SARISHUVAL, BATJAH DISODIN 

BATJAH DISODIN J A Z Z : 

קסטןהילדהרמחורסטודרו

וקלאסימודרניבאלט
 , 10ארלוזורוברחיגו.רמת

HILDE KESTEN-

Studio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov St., RAMAT-GAN 

התבועהלאמבותמרכז

כלבאיהבהנהלת
 0 [ 9- [ 2 [[ 9טל, [ 2כררדאר 'חר,'בהרצליה

ול-ילדים.מח
ומבוגריםנוער-מחול
וגבריםלנשיםתנועה
בתנועת-התינוקהדרכה

ותנועהיציבהבנזקיטיפול

ART Of MOUEMENT CENTER 

Tel.: (03) 932339 

Director: Arye Kalev 

Herzlia B' , Nordau 8t. 32 

CHILDRENS' DANCE 

MODERN DANCE 

MOVEMENT CLASSES FOR ADUL TS 

MOVEMENT FOR BABIES 

PHYSIOTHERAPY 

 STEINITZ Lighti ~~ר u ~~ I ~ז~ i ~~שטייניץ

 Hataasia St. T-A Tel 12 . 31049סל.תא 12התעש'הב Iרח

חדשים"ליקולייט"זרקאורי *
סטנדרטייםבמהזרקאורי *

חדישים"פולאוספוסים" *
צבעונייםפילטרים *
ולוחות-בקרהדימרים *
תאורהמערכותהשכרת *

מיוחדיםאפקטים *

 :: ) 0 [([-7624 [ 1049 :טל,ת"א , 12התעשיהרח'

 ," ,"-,"-," ,ו, , 1 ' ,ו,-,," ,ו,-,"

למוריםומחוללנתעוהדסנא
אורניםהקיבוצרםטמינר

כהריןצרפיהמרכזת:

הריכגקרןמרריס:

חצררחרה

הרפזשרלמית

כיןחרמרכה

כאמןכירה

כהריןצרפיה

.... " ' a ' ' .. , ', .. 'ו' ......"' ,". ""," '," ....., f' ', ... 

~ 

 ' ,קופרמן-במהאורות
~ 

~ , ' 
i 

תאורהותכנוויעוץ *

ומופעיםלבמותןפיקודתאורהצירד *
הסוגיםמכלנורות *
מיוחדיםלאפקטיםונורותמכשירים *

~ , ' 
~ 

~ 
' , 

i 
~ 
' , 

i 
~ 
' , 

 i ) 0 [( 247482טל,ת"א 68ארלרזרררב

" .. " .. " .. " .. " .. " .. , .. " .. " .. " .. ~ 
 ' a"י ,,' ,..... ,.' 'ו''ייtיי , .. ' , .. ' 'ו' ".' ,.'
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למחילהמלכיתיתהאקומיה

הישראליהסניף

פרי:רינהנציגה
יםנהב Iרחו .ןךהשררמת

 03 · 474652טל.:

The Israe l i Branch 
Representative: Mrs. Rina Perri 
Ramat Hasharon. 1. Habanim St. 
Israel Tel.: 03-474652 

THE ROYAL ACADEMY OF DANCING 

קלאסילבאלטהמוסמכיםהמורים
בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמורשים

דניאלהשפיראחנהירפהןהררןםהמרםתר-באיב
 65597ררישלים, , 48צרניחןבסקי Y 33676באר-שב 6/15רירךחביבה

בת-דור,אולפואירלי,אירגן
 263175טל: , 30גבירןלאבןתויא,

שירשליזהידזתליי
 470867רמת-השרון 15הגינהסמטתחדרה. , 51הגבירךם

ג'נטאירדונן
א· Iתבת-דרךילפוא

שילהליי
נת-דורולפןא

ןהצפזוחיפה
לנהונאירבר
תיואדןרבתילפוא

אדיתליין
לראירהדקייהרביגגשאןביחב.ד,אלפאברתקבךץ

ובריסברדיצבטקי
 241865 •חיוא 1מהרוול

 5כ 5214חיפה , 17ניחןבסקיצראיטנתליי

 Y 78563באר-שברפהלייברחבת
א' 18חושיאבאד'שרתל,גילן

 251307חיפה,אחוזה
וביקיבן-בריך

בת-דוראולפן

גילהגליר

אמירהובירוז

25048תי'א, , 64רתש 1 
דניטגפני

 065/2349ופולה, Y 10ב/היסודקרןפטנידלובן

ירושליםרמות , 29דירה , 2בנין
איריתהרציגבת-יס , 17החרמון

נר(/הרןגרז

 , 414572י-ס,רונל,קרית 29גוואטמלה

נעםיוקמושבתאיייןנרינטקי

 932371שמריהןכפר , 40החןרש
אטתריינגרונן

חיפה , 51הלל
שריןגילן

 483754צהלה,ניג , 27נתותע

ריבהפרו

 474652ת"ס Yגב 127ון Dנצנל
אראלהריתם

ריתירשירטקי
 247447הכרמלהרא' 26כספרידפנהפיינברג
 932657שמריהןכפר , 30אורנים

ובריסרייף 959858רחובות , 26הראשוןהנשיא

מורוזמיר
דליהזיגלובןקישט

בת-דורילפוא
ריתהתירג'ובן

 666989חיפה, , 30פבזנר

 246722ת"א, , 7גריזים

שורלוקורשפלובהתטין

 Yשבבארדורבתאולפן
 714326חיפהסביניה , 22םאפרי

בת-ים , 3מצדהסמטת

ייאירהציריליןחנובי
 932439פיתןחהרצליה , 31האצייל

קורמיםמקווםהישראליהמניףובריסקאיפובן
ו-הבאלטלמוריוהשתלמויות

 419010פתח-תקוה , 9פרטיזנים

ליאירהבן-ציר-קינריךחן
השנתיותהבחינותאתמארגןת"אבת-דןרןלפוא

בוחניםבנוכחותהתלמידיםשל
בלונדון.מהמרכז

טיבי
תיים Yגב , 2הצעירל Yהפו

ובריאןריטשילדרתלטליתונן
223ת"א, , 10הירשנברג  283035ת"א • 34ידה-יהבו 137



~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ................. .. 
10 10 • 
 :מנשהלמחולאזוריאולפן ~. '"ו n~זכיםטודיו ~
 •והמושבהקיבוץאולפן 10כרמורותגתגל~ה 10

 •אומנותלהמנהלת 10 10 • 10 10
 •לולטעדה 10 10
 •מודרנלמחול 10 10
 •קלסלכאלט 10 10

 •כמחולמוסלקה rIהוגיאזמודרנלבמחולשיעורים 10 •ג'אז 10 10
כורלאוגרפלהiבו

 •לו Iהמךתולדות 10הגיליםלכל 10

10 10 • 
10 10 • 10 10 MENASHE • 

10 10 COMMUNITY • 

10 10 COUNCIL • 

10 10 DANCE • 

10 10 STUDIO • 

10 10 • 10 n 06 (( 78696טלפון: 10.260הירקוןרחוב 1ל-אביב ( • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ן}ס Iפןר
בלטלציודמרכז

 440166לט )יהודהרבגשרכ"את 192ןןורגבואב

 ,.אוסריה,פ ,ח

HAIFA ISRAEL 

10 . 10יררשל,םרחרב , JERUSAL.EM ST 



) Kaj Lothman, Liora Bing, Hanka Paran (Classical 
) ana Caliph, Victoria Goren (Modern ןן, Flora Cushman, Jehudith Arnon 

) Zofiya Naharin (Sound & Movement); Gilead Shiba (Music 
) Noa Flapen (Dance History); Yael Kena'ani (Dance Notation/Eshcol 

למחולאיזוריאולפז
צורסולםגעתןר

ארניןיהדויתבהנהלת

וכירדם:חבר

קלסי:מחיל

מידרכי:מחיל

פארןחכקהביכג,ליאירה ,ןאליטמקאו

יר,ש,כיעהארכיןיהידית ,קישמאןפלירה

ךכגרמו 7.אסתרגירוייקטיריהקליף,אילכה

 .כהריוציפיהיתכיעה:צליל
קיליומשהשיבא,גלעדמיסיקה:
פלפןכיעההמחיל:תילדית

ככעכייעליכמן):(אשכילתכיעהכתב

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

Director: Jehudith Arnon 
געתןן,

הגלילמעלהך.ג.
04-9 :טלפןן 23009 

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

הזכרכז
ס!ברדולזכחול

בחסות
ס!ברדרמדנוגדול

אנטוניו
בהנהלת

דוראןסילביה
 'ספרד~~ששלהממלכתיבבלטראשיתרמדניתלשטבר

החונורזכשרדבהזכלצת

הגירים:רנרההרשrנה

11בשטוחג'ביום .00 -13 .00 
19.30 -20.30 

ת"א 53-יהודה Iברח'ספרדי,למחולהמרכז



בעיימאייפרמדי eייאטלטיי

משרד

ןתיירןתנסיעןת

 , 29הרצל ,רח

ה 7ננת

• 
טירטייייאייפרמד

 , 32הרדה-7בזרח'
ב 7תל-אב

 298975טל.

k א,k ~ Jk ןק"!ר.5ורה,? ••• 

קלסילבלטבסטודיו
· B וגיזודרגי

לףוקדןנrחןןימתומלואב
בהנהלת

ןב-ארציזפתי
 • 'iIג..: ............ ~ t tן;' ,.,

ס-יבת

 . 25לזיאעו 'רח

 .. .םגיעכשיו

לציוןבראשון
 5רלדיסשי ,רח

ס) Pהסךפרמרגל"

 868060טל.

המחןללאמנןתהמכןז
דודזוןמשהבהנהלת

INSTITUTE OF ARTISTIC VANCE 
~dbס~ he Vav ~ Mo ~ eeto ~ V 

קלאסי-בלטאקדמאימחול
Academic Classic Dance-Ballet 

מודרנימחול

Modern Dance 
אאזגן

J a z z 

ס 7ם-ניער-ימברגר 7לד 7לכתית
ס 77מקציעס 7לרקדנהכשרה

לבלטס 7למירברקרקירס

ס 7לחיבבס 7עיר 7ש

 4-8 7לגלאלדיס 7למחיל

והרשמהפרטיס

המחוללאמנותהמכוןבמשרד
-16.00-20.00ומ 9.00-12.00השעותן 7ב

 81314טל.חיפה. , 17היסדרךהכרמל,מרכז
81314 :. Carme 1 Center, Hayam Road 17, Haifa, te1 



ךמחוךהחדשהטפרברת

רןיחטיהבהנהלת

יקביצהלמתקדמךםלמתחךלךם,

תל-אבךב, , 3אכטךגיכיםרח'

THE NEW SCHOOL OF DANCE 

Under the Management of HASSIA 

LEVY. 

Classes for Beginners and Advanced 

Students 

Tel-Aviv,3 Antigonus St. 

קרית-ארגךםטילהריע"שקהילתי,מרכז
אפרתימשההמחיללאמניתספרבית

קךראין , 104צה"להבטחךןרחבת

 752472טל, 365ת,ד,

הרך,לגךלבתכךעהךךטידךתרךתמךקה *

לךלדךם,ימידרכךקלאטךבאלטשעירך *

ךמביגרךם,כיער

ךציגךת,קאמרךתבאלטלהקת *

אמכיתךית,פעךלית *

וור Wbע"ח
 • Iמ liוUuנ-

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

עניינימשקףמחשבה,ולזרמידעותלקשתפתוח

למחולאיזוריאולפן
הידרןעמק

רינן-אלקייסאישרהבהנהלת
אירןיהזה

-!Iךכרדךמליחמ *

 *אךמפריבךזצךה *
 *הרךצךלאכדט *
ךטאלקrולאב *

 *ריתם)אראלה(בהדרכת
~ 

REGIONAL DANCE STUDIO 
EMEK HAYARDEN 

Oshra Elkayam 
Ronen & Hedda Oren - Directors 

* Modern D a n c e * 
* Improvisation * 
* Creative Workshops * 
* Classical B a I I e t * 

(Instructor: Erella R otem) 

 :Telephone 50430 (067)טלפין:
 .הירדןעמק ,נ,דיאפיjליםסבוז

@ 
בע"מהדפסיתישית',סגלש,

 ) 36יצחקנחלתנת(פי 8המאורמנורתסמטת

 26 59 05 , 26 77 96 :טלפונים-תל-אביב

והאנטיליגנציה.העובדיסציבורהמדינה,

אמנות,לעניינירביסמדוריסהמשמר"ב"על
וכד',טכניקה-ומדעוספורט,בידורספרות,

לעתןןמצורףשישייוםבכל
חותם",;.השבועון

בעיר,קוראיםלרבבותמגיעהמשמר""על
העןבדת.ןבהתיישבןתבכפר



יראפשהנוע

וכוריאוגראפיהלמחולמורה

מעברותקיבוץ

* * * 
יתרבאירהנ

ומחוללתנועהמורה

מעוז-חייסקיבוץ

 ) 065 ( 88633טל.בית-שאן,ד.נ.

* * * 
אליאטובודיג'

קלאסיובאלטחינוכילמחולמורה

יזרעאלקיבוץ

 ) 065 ( 94513-4 .טליזרעאל,ד.נ.

 .}נ .}נ .}נ

נגרואהציל

למחולהבין-קיבוציהמדורמרכזת

(ילדיס-נוער-חינוכילמחולמורה

בוגריס)

ניר-דוד

 ) 065 ( 88984 :.טלגלבוע,ד.נ.

 .}נ .}נ .}נ

 "יולעדה
וכוריאוגראפיהלמחולמורה

תנועהדרךתיראפיה

מנשההאיזוריהאולפןמנהלת

ברקאיקיבוץ

מנשהד.נ.

 ) 063 ( 78696(בעבודה) :טל.

* * * 
רינגה-יורצקיקרן

עמיס-וריקודימודרנילמחולמורה

ובוגריסלנוערחוגיס

יזרעאל,קב'

יזרעאלד.נ.

 ) 065 ( 94513-4 :טל.

 .}נ .}נ .}נ

חצורמי'נע

ומחוללתנועהמורה

גבעת-ברנרקבוץ

 17פנימיקוו ) 03 ( 952113-4 .טל

* * * 
יד-מרדכיקבוץלמחולאולפן

בוגריס-נוער-לילדיסחוגיס

וינרויהודיתמורןרותיבהדרכת

יד-מרדכיקיבוץ

אשקלוןנ..ד

 ) 051 ( 25520- 22414טל.:

* * * 
משמר-העמקלמחולאולפנה

וקלאסימודרנימחולשיעורי

בוגריס-נוער-לילדיס

ליןוחרמונהאכמוןעופרהבהדרכת

משמר-העמק

 ) 04 ( 991181 :טל.

* * * 
יולבריג

אףוגרכוריא

פתח-תקוה

 20ויצמן 'רח

 ) 03 ( 918832 :.טל

* * * 
הולטוזי

וכוריאוגראפיתלמחולמורה

 60970חצורקיבוץ

 055-94321טל.:

* * * 
"ליתמןרחל

קלאסילבאלטבי"ס

 7הירשברגרח'ת"א,

 6רדינג ,רמת-אביב

 03-223137טל.

* * * 

נאמןנירה

וטאי-צ'י-צ'ואןמחוללתנועה,מורה

עתיקה)סיניתתנועה(שיטת

 32שימקיןרח'אחוזה,חיפה,

 ) 04 ( 246335 :.טל

* * * 

Suzie Hall 

Dance teacher & choreographer 

Kibbutz Hatzor 60970 

T el .: 055-94321 

 .}נ .}נ .}נ

קופרמןודיג'

במהתאורנית

 53נחמנירח'תל-אביב,

 ) 03 ( 624389 :.טל

* * * 
האפריקניבריקודהתנועהיטודות

 ,טכניתעבודהמשולביסובוקורס

לרקדניס,המיועדוסרטיס,הרצאות

 .מחולומוריסכוראוגראפיס

אמר.דאטתרפרטיס:

שמריהוכפר , 58 .החורש

 ) 03 ( 938416 .טל

MOVEMENT ELEMENTS OF 

AFRICAN DANCE 

The course includes technical 
work, lectures & films. 
For dancers, choreographers 
& dance teachersJ 
Inquiries: ESTHER AMRAD 
58 Hahoresh St., Kfar Shmaryahu 
Tel.: 03-938416 

* * * 



בו-דודאהוד

EHUD BEN DAVID 

1977 -1939 

".אגירצלם:

Agor ץ.: Photo 



דנציג)ואו .ר(ייזוגותיי

) COUPLES" (R. VAN DANTZIG " 

מולה-הרמתי :צלס

Photo: Mula-Haramaty 

בת-דור

פליאר)(יאפשלניסיי 2יי

ברדיצינסקי,יגאלשיר,שלי
רפופורטדוד

BAT-DOR 

,"2 STAGES" (J. FLIER) 

SHELLEY SHEER, IGAL BERDITCHEVSKY, 

·DAVID RAPOPORT 



 וoto' Mub 1'I ·חaty Harar.,לה-הרמת'צלם,היל-סאגאן)(גימסתןריימפלט-ללאייללא

אירנךריצירדגיילןר,גייאנההרץ,מריםטריפין,נירה
) NOWHERE TO RUN TO-NOWHERE TO HIDE" (G.HILL-SAGAN " 

NIRA TRIFON, MIRIAM HERTZ, GIANNA GAYLOR, RICHARD ORBACH 

 BAT-DORנת-דיר

פלייאר)(יאפשלניםיי 2 "
 " STAGES" (J. FLIER 2 (אירדמןגינטמאןר,יהןדהאירנך,ריצירד

ICHARD ORBACH, YEHUDA MAOR, JEANNETTE ORDMAN זז



צורני)(צו.וואדגויאטו

מאור,יהודהאורדמן,גונט

פרידלנדסאלי-אן
) ADAGIETTO" (CH.CHARNY " 

, JEANETTE ORDMAN 

, YEHUDA MAOR 

SALL Y-ANN FRIEDLAND 

 " nהומ-מולה :לםצ

Photo: Mub.·Haramaty 

בת-דור

BAT-DOR 

 LOVERAKER" (D. REITER-SOFF'ER)"יטר-סופר)רי .(דהאהבהווווגורפת

Jי'..o,~, -.Q .~--



PYRRHIC DANCES" (T"שחייק)יאן(טירבנשקווהחגיריםוומחילית . VAN SCHAYK) 

 Photo: Mu-י'י Haramatyיחולה-הרמתצלם: BAT-DORבת-דיר

 NOUVELLES AVENTURES" (J. FLIER)"יר)פלי פ~?.-(חדשה I1ווהרפ!יקא



ענגל

ייוטאגינהיי

לוי-תנאי) .ש(

חגיגימלכה

" WATABINEH " 

) S.LEVI-TANAI ( 

MALKA HADGBI 

רז ,בIצלם:

Photo: M. Raz 

INBAL 

"צירףיי
שיקרצישרהויטורי,עמוס

) SILVERSMITH" (S.LEVI-TANAI " 

AMOS VITURI, SARA SHIKARTZI 



אפרתו) .מ(רבוו Yאריבקרוווכל

(.'נבל

חזוז) .ש(הדבקהוווקברת Yווב

"AND EACH MORNING UNTO NIGHT" (M. EFRATI) 

:R. Photoעזר.ם :צלם M INBAL 

) FOLLOWING THE DEBKA" (SH . HAZZIZ " 



שרת) •(רגורלי"ליווהבא

" BRING FORTH MY FOURTUNE " 

) R.SHARETT ( 

\ 

רזמ.צלם:

Photo: M. Raz 

Y בבל

INBAL 



עגבל

INBAL 

 BRING FORTH MY FORTUNE" (R. SHARETT)"שרת) .ר(גורליוולי"הבא



אגןר .י :צלם

:P"" 
~: .--

-i ~ 
_\_ l ' 

בת-שבע

BAT-SHEVA 

Photo: Y. Agor 

סןקןלןבאבנה

ANNA SOKOLOW 



 "" o . oto: Yוr A.אגןר"צלם: Yבת-שב

ירושלמי) .ר(וודיבוק"
בריאנטרוגורריו.רחמיםשנפילך.רינה

BAT SHEVA 

"DYBBUK" (R. YERUSHALMI) 

RINA SCHOENFELD, RAHAMIM RON, ROGER BRIANT 



.אגוריצלם:

Photo: Y. Agor 

ברוט) .ק("קודותוו

רוןרחמיםשטרן,נורית

) VOICES" (CH. BRUCE " 

NURIT STERN, RAHAMIM RON 

ורדי) .י(ו; •.נכטפתייואוואשר

ורדייאירצפריר,תמר

) AS I WISH" (Y. VARDI " 

TAMAR ZAFRIR, YAIR VARDI 

 Yבת-שב
BAT SHEVA 



"RAINBOW ROUND MY SHOULDER" (D. MCKAYLE) 

Photo: Y. Agor BAT-SHEVראגןו.צלם:בת-שבע A 



הישראליהבאלט
II שפרלי) .ה( 1135איפיס

.אגיררצלם:

Photo: Y. Agor 

THEISRAEL BALLET 
"OPUS 35" (H.SPQERLI) 



שפרליהיינץ
HEINZ SPOERLJ 



 DRAGAN MOCICמוציץ

מרקמוהלל
דרורארז

HILLEL MARKMAN 

EREZ DROR 

הישראליהבאלט
THEISRAEL BALLET 

Photo: Y. Ap;oןראג.זלם:צ r 



יתוומשתגיתייןןדמ
הול-סאגאן)(גן

"TRANSPOSED IMAGES" 

(G.HILL-SAGAN) 

הישראלהבאלט
THE ISRAEL BALLET 

גיר.איצלם:

Photo: Y. Agor 



Nl\PHTULIM" (M (קדם) .מ(וונפתוליםוו . KEDEM " -

 ZICHRI DAGAN. MARTHA REIFELD, MIKE LEVINEיןוולמורק •רורפלדמרתה •דגןזנו'י

 THE KIBBUTZ DANCE COMPANYהקיבוציתהמחוללהקת

ורג.מ 7'צלם:

Photo: Y. Morag 

ווטפותוו

טןגיהארא) ,ש(

"COUCHES" 

(S.SUGIHARA) 



מזגדלל.צלם:

iןdaI Pholo, L. M 

סךגיהארא) .ש(ייספותיי

דגו.זכרילוויו.מייקרייפלד.מרתה
וודבנית.רךובורעהוב

"COUCHE5" (5 . 5UGIHARA) 

MARTHA REIFELD, MIKE LEVINE, 

ZICHRI DAGAN , NOA RONEN , 

RONIT DANON 



הקיבוציתהמחוללהקת
אורן) .ה(המצטרפיםווווהפרטים

THE KIBBUTZ DANCE COMPANY 

"THE SUM OF THE PARTS" (H. OREN) 



II זין-אייל) .ר(הדחלילןן

) THE SCARECROW" (R. ZIV-EYAL " 

II כפרי) .ר(הדמגןגןן

) THE DEMAGOGUE" (R. CAFRI " 

RUTH ESHEL 

PICCOLO BALLET 
"SIX VARIATIONS FOR FOUR DANCERS" (L.SCHUBERT) 



 1946בהוליווד,פמו Iצרחל

1946 , RACHEL CHAPMAN AT THE HOLLYWOOD BOWL 

יינסקי) Tדובו .מ(קרלו"מנטהדהרוסב"באלטאימפריאלל"באלטתפאורה

)" SET FOR "BALLET IMPERIAL" BY M. DOBOUJINSKY ("BALLET RUSSE DE MONTE CARLO 



 1940מאסידליאךנידם Yפמן Iצרחל

1940 RACHEL CHAPMAN WITH LEONIDE MASSINE 

טאךמנךבהמרה nם Yפמן Iצרחל

RACHEL CHAPMAN WITH TAMARA 

TOUMANOVA 

 DURING REHEARSAL WITH GEORGE BALANCHINE 1946 ,יד Iבאלאנצ Iררגןגם yחזרה nyבש



Photo: V. CohC: FOןחבהן.י :צלםבצמחמחולות-עםכבס L K DANCING AT ZEMACH 



Photoכהו.י :צלםבצמחמחולות-עםכבט : v. Cohcn FOLK DANCING AT ZEMACH 



דבקה

להקה
ס 7מפרד

בכנס

המחךלךת-

עם

בצמח

כהו.י :צלם

Photo: V. Cohtn 

DEBKA 
(ARAB 

FOLK DANCE 
GROUPFROM 

FARADIES) 
AT ZEMACH 



טפרדיבמחולבלצורדיאנה

DEANNA BLACHER IN SPANISH DANCE 

חייליםלפנימופיעהדוראוטילביה
SILVIA DURAN PERFORMING FOR SOLDIERS 



הורה

HORA 

קלןגרו._לם:

Photo: Z. KJuger 

ארץ-

ושראל

בשנות

-40ה

ERETZ 

15RAEL 

IN THE 

'405 



ERETZ 

15RAEL 

IN THE 

'405 

הירה

HORA 

קלוגר . Tצלס:

Photo: Z. K.Iugcr 

ארץ-

ישראל

בשנית

-40ה



'-

(באך)טולוולמותרווארוה
) AIR" (BACH " 

לכובורןארואצוות-קורלי

CORELLI - VARIATIONS FOR VIOLIN 
.~ ••.... r;: """"'""""" 

ווהבובהוו

" GUIGNOL " 

קראוסגרטרוד

GERTRUD KRAUS 
1977 -1901 



Academy held a short seminar in 

Jerusalem at wh ich guest teachers from 

abroad taught, among them Jean 

Babilee (F rance), Norman Morrice 

(Gt. Britain), Horst Koegler (W.Germany) 

and Annie and Jeanne Brabants (Belgium) 
About 70 dancers and dance teachers 

participated. 

A discussion about the role of the drama

turg in Ballet was held and H. Koegler 

lectured 'about the fate of dance under 

the Third Reich. 

In June a summer seminar took plac-e at 
Kibbutz Ga'aton under the auspices of 
the regional dance studio and the Kibbut 

Dance Company, in which teachers from 

Israel and abroad taught ,among them 

Sara Sugihara. 

At the annual summer course of the 

Jerusalem Rubin Academy the guest 

teachers were Martha . Hill, Anna Sokolow 
and Welland Lathrop 

The Bat Dor Studios organized a summer I 
course, the teachers were : 
Ballet Eileen Ward, Laverne Meyer, Sheila 

Levi, Dorina Laor; Modern Kazuko 

Hirabayashi, Sara Sugihara, Rhoda Manes, 
Jazz: Ronnie Di Marco; Character: Nissim

l
' 

Gelman; History of Dance Susan Reimer; 

Lectures: Anne Wilson (Dance Therapy), 

Deanna Blacher (Spanish Dance) 

At the Beit Zvi School for Actors at 

Ramat Gan a students' performance 

of dance and movement was given, 

the works performed were: 
"Dancing Princesses" (ch .: Hanina 

Zucker.man) ; 
"Bouncing Ball" (ch.: Ruth Ziv- Eyal) . 

Hedda Oren; c.: Avishai Eyal; 1.: Judy 

Kupferman 

RACHEL CAFRI 

"Monitor" - dance-theatre, ch.: Rachel 

Cafri, Ora Barfman, Erella Rotem; 

m.: J. Mar-Chaim; 1.:Judy Kupferman 

DEANNA BLACHER 

"Fiesta", a prQ.gram of Spanish dance 

and castanets. 

LVIA DURAN וS 

Viva !" - a new program of Spanish " 

. Dances 

DALIA LAU 

in a program of Spanish dance. 

RAN SHINAR 

continued to perform his program of 

Indian dance. 

BALLET RAMBERT 

from London visited in January, pre

senting works by Christopher Bruce, 

Glen Tetley and Sara Sugihara. 

During the ISRAEL FESTIVAL the 
following companies performed: 

CAROLYN CARLSON and her 

experimental group from the Paris 

Opera; BALLET VAN VLAANDERN 

from Belgium; GRAND BALLET DE 

TAHITI 

ONAL וLater in the year TH.E NAT 
FOLKLORIC BALLET OF MEXICO 

. gave a series of performances 

NARS AND COURSES וSEM 

During Passover Bat-Sheva Dance 
Company, together with the Rubin 

Arik Barhum :.ו 

CCOLO BALLET וP 

,. Hai.fa, 142, Hanassi Blvd 

85798 ) 04 ( :. Tel 

Artistic Director: Lia Schubert 

Dancers: Sarit Becker, Liora Axelrod, 

Tamar Gabay, Rivka Ashl<enazi, 

Daniela Dimitriyuk, Ran Cho, Haggai 
Dolev, Janos Franyo, Assaf Ben-Zeev 

1977 Premieres in 
-" Six Variations'for Four Dancers " 

; ch.: Lia Schubert; m.: B. Britten 

c.: Bob Dziewit 
t Will Be AII Right" - ch.: Lia "ו

Schubert; m.: Noam Sheriff; 

c.: Bob Dziewit 

JERUSALEM GROUP OF 

CONTEMPORARY DANCE 

Tel-Aviv, 16, Ben-Saruk St. 

Tel.: 03-269394 
Artistic Director: Hassia Levy 

Company Teachers: Nava Shefy, 

Ilana Gal, Sari Katz 
Dancers: Adina Beker, Ilana Gal, 

Nava Shefy, Yael Avni, Evi Moro, 
Bat-Sheva Kobi, Mali Azulay, Anat Sharon, 

Miri Javitz, Talli Perlsrein, Rachel 

Friedman, Galila Koren 

SOLOPERFORMANCESAND 

ES וNG COMPAN וT וS וV 

NA SHAHAM וR 
Capital Lettres" - four solo-dances " 

, with poetry read by actor Pinhas Koren 

Judy Kupferman :.ו 

RUTH ESHEL 
Recital of new works by choreogra phers 

Rachel Cafri, Ruth Ziv-Eyal, Ronit Land, 

28 



1977 Premieres in 

:. om "Rayamonda" - ch ~ Grand Pas" f " 
Marius Petipa; m. Glazunov; staged 
by: Cora Benader; c.: Luba Scherk 

:. Pas de deux" from "Agen" - ch " 
Balanchine; m.: Stravinsky 

; Chaconne" - ch.: Janine Charrat " 
m.: J.S. Bach; c.: Luba Scherk 

La fille mal gardee" - ch.: Joseph " 
Lazzini; staged by: Alberte Lazzini 

Simon Semenoff; m.: after Herold & 
and Hertel; d. & c.: Lydia Pincus-Gany 

Transposed Images" - ch.: Gene " 

; stav Mahler נlHill-Sagan; m.: G 

c.: G.Hill-Sagan & Luba Scherk 
; Opus 35" - ch.: Heinz Speerli " 

m. : Shostakovich ; c.: Moshe 

Mussman 

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

, Kibbutz Gaaton, Doar Na Ashrat 
04-923009 :. Tel 

Artistic Director: Yehudit Arnon 

Artistic Advisor: Gertrud Kraus 

General Manager: Mike Levine 

Rehearsal Director: Flora Cushman 
Company Teachers: Kaj Lothman 

' Flora Cushman, Yehudit Arnon 
' Yael Canaani 

Dancers: Zichri Dagan (Givat Haim 
) Meuchad), Mike Levine (Tzorah 

,) Martha Reifeld (Netzer Sereni 

,) Ronit Danon (Ein Shemer 

an!, Efrat Livni ווTimna Yeriel (Neve 
,) Hatzor), Shlomo Zaga (Sasa ( 

) Noa Ronen (Gaaton 

Premieres in 1977 

"Naphtulim" - inspired by "Reincar

nation", a poem by the late Pnina Avni 

ch.: Moshe Kedem; m.: Zvi Avni' 
1.: Arik Barhum, C.: Noah Ronen' 

"Couches" - ch.: Sara Sugihara; m.: 

Steeleye Span, Tangerine Dream, The 

Chieftans; C.: Sara Sugihara; d.: Mike 
Levine; 1.: Arik Barhum 

"Adagio" - ch.: Oshra Elkayam

Ronen; m.: Samuel Barber; C.: Berta 
Kwartz; 1.: Arik Barhum 

"Kinda Blue" - ch.: Yaacov Sharir' 
m.: Miles Davis; C.: Yaacov Sharir;' 

27 

Premieres in 1977 

"Following the Debka" - ch.: Shlomo 

Haziz; m. Ovadia Tuvia; C.: Sh. Haziz' 
1.: H. Tchelet ' 

"Each Morning Unto Night" - ch.: 

Moshe Efrati; m.: Zohar Levy; 
C.: Moshe Ben-Shaul; 1.:H.Tchelet 
"Watabineh" ("The Other Wife") -

ch.: S. Levi-Tanai; m.: Ovadia Tuvia' 
1.: H. Tchelet ' 

"Silversmith" - ch.: S. Levi-Tanai; 
m.: Avraham Amzalag; s. & C;.: 
M. Ben-Shaul t 
"Bring Forth My Fortune" - ch.: 

Rina Sharett; m.: A. Amzalag; 

c.: Moshe Sternfeld; 1.: H. Tchelet 

ISRAEL BALLET 

120 . Tel -Aviv , Jabotinsky St 

03-260044/ 26610 : . Tel 

, Artistic Directors: Berta Yampo!sky 

an חHillel Markl 

Artistic Adivser: Gertrud Kraus 
, Rehearsal Directors: Roseline Subel 

Adrian Sichel 
, Company Teachers: Berta Yampolsky 

, el Markman, Roseline Subel ווHi 

, Adrian Sichel, Elizabeth Fischthal 

Virginia Jacoby 
, Dancers: Berta Yampolsky, Nira Paaz 

Pamela Osserman, Ora Elish, Hannah 

, Alex, Elizabeth Fischthal, Iris Gil 

, Roseline Faierstein, Ondine Kozlov 

, Lynn Grossman, Shauna Wagner 
, Naama Yadlin, Tamar Rachel 

y Gordon, Iris Birnbaum, Liza ווMO 

Brodetzky, Christine Dimarie, Richard 
-Fein, Mark Trudeau, Karel Vande 

, weghe, Dragan Mocie, Erez Dror 

, Edward Beckerman, Adrian Sichel 

Paul Fiorno, Michel Reshef, Dino 

Dimario 

, Guest Artists: Simon Semenoff 

Per Artur Segerstrom, Edward 

, ella, Ivan Nagy, Cynthia Gregory ווVi 

' , Glauber חPatricia Ressanti, Lyn 

Sheldon Schwartz 

-Tours Abroad: U.S.A. - September 

1977 November 

BAT SHEVA 2 

Director: Rina Gluck 
Dancers: Ruth Eshel, Hagar Garti, 

Opher Calev, Yaron Margolin , 
Karin Ferber, Ariella Shapira, 
Ti rtza Spei nhof, Orit Kenan, 

Amir Kolben 
"Sense of Flight" - ch.: Laurie 
Freedman; m.: J, Mar-Chaim; 

c.: Berta Kwartcz; 1.: Neta Gelfman 

"Precipice" - ch.: Sharon Pinsley; 
1.: Mark Brull 
~'More Fields" - ch.: Rachel Cafri; 

m.: J. Mar-Chaim; 1.: Judy 

Kupferman; c.: Orli Sela-Mor 

"Song of Myself" - ch.: R i na 

Shaham; m.: J.S. Bach; text: J. 

Joyce; narrator: Aviva Orgad; 

1.: Judy Kupferman 

"DEMAMA" DANCE GROUP 

OF THE DEAF 

Tel-Aviv, Yad Eliahu , 13, Yad 

Lebanim Blvd. P.O.Box 9001; 
Tel.: (03)31526 

Artistic Director: Moshe Efrati 

General Manager: Avraham Reich 
Dancers: Amnon Damati, Avraham 

Rosenblit, Uzi Bozaglo, Ron Giladi , 

Yolanda Rozinek, Mazal Moshe, 

Sara Dahan, Joseph Moyal 

Hearing Dancers: Ester Nadler, 

Gabi Barr 

Tours Abroad: Sweden (July 1977:,; 

Austria (September 1977) 

New Works in 1977: 
"Falling Roots" (work -in-progress) 

ch.: Moshe Efrati; m.:Zohar Levi 

INBAL DANCE THEATRE 

Tel-Aviv-Jaffa,6 Yehieli St. 
Tel.: (03)53711 

Artistic Director: Sara Levi-Tanai 

Company Manager: Shlomo Haziz 

Dancers: Mordechai Abramov, 

Yael Ashton , Liora Arnon, Elana 

Cohen, Ofra Flaksman, Malka 

Hadgbi, Shlomo Haziz, Dalia Nadav, 

Zion Nur'el, Sara Shikartzi, Amos 

Vituri, Nissim Garame 



COMPANIES AND PREMIERES IN 1977 

(IN ALPHABETICAL ORDER) 

Rubin, * Nurit Stern, Pamela Sharni 

(* on leave of absence) 

PREMIIfRES IN 1977 

:_ Echos from a Night Sky" - ch " 

; Christopher Bruce; m.: George Crumb 

d. & c. : Nadine Baylis 

; er Bruce וlVoices" - ch.: Christop " 

; m.: Z . Kodaly; c.: Nadine Baylis 

1.: Ben-Zion Munitz 

:. Fantasia" - ch.: Rahamim Ron; m " 

Joan Franks-Williams; 1.: B-Z . Munitz 

; Great Variation" - ch. : Yaakov Sharir " 

Karlheinz Stockhausen; 1.: Haim 

Tchelet 

-The Garden of Kali" - ch .: Gene H ill " 

; Sagan; m.: M. Ravel & J. Sibelius 

; c.: G. Hill-Sagan & B. Kwartez 

. 1.: B-Z . Munitz 
; The Dybbuk" - ch.: Rina Yerushalmi " 

m.: Moshe Zorman; d.: Moshe 

. Sternfeld; c.: R. Yerushalmi & B 
Kwartcz; 1.: B-Z. Munitz 

erome ~ Afternoon of a Faun" - ch.: " 

Robbins; m.: C. Debussy; staged by 
. Tom Abbot; c.: 1. Sharaff; 1.: J 

Rosenthal 
. As 1 Wish" - ch.: Yair Vardi; m.: A " 
; Ginastera; c.: Y. Vardi & B. Kwartcz 

1.: B-Z. Munitz 

Mountain_of Spices" - ch.: Donald " 

-McKayle; m.: Moondog; c.: D. Mc 

Kayle; 1.: B-Z. Munitz 
:. Rainbow Round My Shoulder" - ch " 

; Donald McKayle; m.: traditional 
c.: D. McKayle; 1.: B-Z. Munitz 

; Rooms" - ch. : Anna Sokolow " 
m.: K . Hopkins; 1.: ' Haim Tchelet 

costumes 

lighting 

c. 

1. 

Alister 

"Adagietto"- ch.: Charles Czarny; m.: 

Gustav Mahler; L.: Kevin McAlister 

"Journey" - ch.: Domy Reiter-Soffer; 

m.: Franke, Baumann, John McLaughli 
c.: David Sharir; L.: Moshe Fried 

"Loveraker" - ch.: Domy Reiter-Soffer 

m.: Isang Yun; d. & c.: Domy Reiter -

Soffer; L.: Moshe Fried 

"Nouvelles Aventures" - ch.: Jaap 

Flier; m.: Ligeti; C.: Joop Stokvis; 

L.: Moshe Fried 

"2 Stages" - ch.: Jaap Flier; m.: 

Vivaldi; C.: Jaap Flier; L.: Moshe Fried 

"Pyrrhic Dances" - ch.: Toer van 

Schayk; m.: Geoffrey Grey; C.: Toer 

van Schayk; L.: Moshe Fried 

"Five Plus One" - ch.: Moshe Romano. 

BATSHEVADANCECOMPANY 

Tel-Aviv, 9 Sderot Hahaskala, 

Tel.: (03)35597 - 33813 

Booking Dept.: Tel-Aviv, 

13, Ester Hamalka St.,Tel. :248181 

Artistic Director: Kaj Lothman (since 

Dec. '77 - Paul Sanasardo) 

Artistic Coordinator: R ina G luck 

General Manager: Pinhas Postel (since 

Sept. '77 - Ed Blacker) 

Company Teachen;: Dorina Laor, 

Kaj Lothman 

Guest Teachers: Susana HaiYman
Chaffey, Don Farnworth 

Dancers: Rina Schenfeld~Rahamim 
Ron, Lea Avraham, Roger Briant, 
Zvi Gotheiner, David Dvir, Dalia Dvir, 
Varda Danieli, Shimon Cohen, Debi 
Smulian, David Oz, Laurie Freedman, 
Perolof Fernlund, Tamar Zafrir, Ruth 
Kleinfeld, Martin Krawitz, Margalit 

DOCUMENTATION 
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Surely there will be objections as to the speculative nature 
-of my hypothesis. But each time 1 contemplate the histori 
-cal events "frozen" in the words of the biblical texts, when 

ever 1 try to understand the role of dancing in our ancient 
1 national heritage, my thoughts carry me over to events 

witnessed in Africa. Suddenly a fragmentary description 
1 my n1ind. Understanding the וbecomes a living reality i 

nature of the procession and the attending dancing makes 
. ancient stories come to life 

, As 1 watch contemporary processions of believers praying 
Yemenite nuptual processions or the "Mimunah" feast of 
the Moroccan Jews, 1 am sure that right there is the matrix 
from which dance emerged, so similar is their structure 

• . to that reveeled in African processions 

answered the men, which is the reason "answered them" 
is in the masculine form and not the feminine. 

In both instances there was a mass-event, and 1 tend to 
believe that as in the African triumphs, the men danced, 
whi1e the women sang and encouraged them. 

-Why is the antiphonal structure missing at Jephtah's home 
coming? The text deals only with the tragedy of the two 

-main protagonists and the happy mood is disrupted im 
-be ,וו... mediately, "when he saw her he rent his clothes 

cause ]ephtah had vowed to sacrifice the first one to meet 
him. Thus the procession, the singing and the dancing 

. ceased right at the beginning of the festivities 
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This argument is substantiated by many victory dances in 
Africa. In a survey 1 conducted in Togo in 1973 about the 
dances of 28 ethnic groups 1 and my assistants recorded in
formation about 252 different dances, 23 of which were 
war-dances. Of these 18 inc1uded similar e1emen ts, though 
they were danced at different times and p1aces by severa1 
ethnic groups. To mention but a few: 1) The drummers 
invite the peop1e to the vi11age square, where the ceremony 
wi11 commence, inc1ud.ing the war-dance. 2) Always there 
were two processions, one of the women and chi1dren, and 
the other of the youths with the e1ders at its head, which 
would arrive at the ccremonial p1ace severa1 hours after the 
first one. 3) As the procession of the warriors approached, 

the women wou1d run towards them dancing and singing, 
conducting the men to the square. 4) In most cases the 
warriors wou1d arrive singing, the women wou1d join in, but 
singing on1y the refrain. The singing became antiphona1, 
the men singing the strophe, the women answering with the 
antistrophe. 5) After the warriors arrived at the square, 
they wou1d often start a war-dance, which as they stated, 
depicts past victories. It was a sort of dramatization of a 
common myth he1d by the ethic group . The dance about 
the past becomes a contemporary event, with which a11 
present can identify. 

If we app1y these observations to the Bib1ical instances of 
the triumphs of Moses and Sau1, a more comp1ete picture 
emmerges. 

In both cases the victors went from the p1ace of the batt1e 
to the p1ace of ce1ebration. In both instances the women 
came to we1come the returning warriors. In both events the 

-women sang in answer to the soldiers' singing. Miriam an 
swered together with the other women by singing "Sing ye 

 to the Lord [the Hebrew text has it "1'11 sing to the Lordנ"
for He has triumphed, the horse and his rider hath He 
thrown into the sea," exact1y the same words with which 
Moses and all , the Israe1ites begin their chant ear1ier in the 

. same chapter. Probab1y that was the women's antistrophe 

At David's triumph we fmd: "And the women answered ... 
and said, Sau1 hath slain his thousands, and David his ten 
thousands." Obvious1y this was repeated many times, be · 
cause just singing it once wou1d not have made Sau1 mad 
with anger, as the text recounts. In both cases the women 

in this historic event, that is, a mass movement. 

There remain severa1 open questions, three of which sha11 
endeavour to answer. 

1) From where to whence did Miriam 1ead the proces

sion ? 
2) Where were the men and what did they do simu1-

taneous1y ? 
3) Whom did Miriam "answer"? (the Hebrew text uses 

the mascu1ine form of "them", not the feminine one. 
In Hebrew the masculine form is a1so used in case both 
gendersare meant.) 

Partial answers may be found in the following examp1e. 

In Samue1 1, 18:6, is the passage : And it came to pass as 
they came, when David was returned from the slaughter of 
the Philistine, that the women came out of the cities of 
Israel, singing and dancing, to meet King Saul, with tabrets, 
with joy and with instruments of music. 

And the women answered one another as they played, and 
saia, Saul hath slain his thousands, and David his ten 
thousands. 

Both events are victory festiva1s. The first description in
c1udes a centra1 figure (Miriam) who draws after her the 
mu1titude to join in the procession, whi1e in the other "a11 
the women" come out to we1come Saul returning trium
phant from batt1e. Both are mass events. 
The we1coming procession of the women in Judges, 11 :34 
is reported in the singu1ar, thus: And Jephtah came to 
Mitzpe unto his house,and, beho1d, his daughter came out 
to meet him with timbre1s and with dances. 

And it came to pass, when he saw her, that he rent his 
clothes ... 

Apparent1y it was common procedure that the women 
wou1d go to meet the victor. Perhaps this is also the reason 
why the text says "Miriam, sister of Aaron", not mention
ing Moses, who a1so was her brother, as he was with the 
army, and she 1ed the procession towards him and those ac
companying him. 
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due to his improvised movement. 

ln such a structure, which is fitted precise1y to the rythrn 
and the music, there is a situation most propitious for the 
creation of dance , in the extensive meaning of the term, 
as in a11 three spheres there are set movements , but the 
freedom to improvise end1ess1y is retained. Indeed, 1 did 
not watch a sing1e socia1 event in Africa where dancing was 

absent. The more comp1icated dances usua1ly commenced 

after the procession reached its destination. 

1 am convinced that understanding the structure of the 

African procession provides us with insight of a more 
genera1 significance . lt enab1es us to app1y it to the ex

p1anation of historica1 phenomena and contemporary socia1 
events as we11. As an examp1e 1 wil1 now procede to discuss 
events mentioned in the 01d Testament. 

PROCESSING lN BIBLICAL SOURCES 

We may assume that every socia1 event mentioned in the 
01d Testament was preceded by a procession which inc1ud

ed dancing. This assumption makes it possib1e to clarify 

severa1 textua1 points which wou1d otherwise remain ob
scure . Of course it is possib1e to contradict such a hypo
thesis by stating that where a procession is not exp1icit1y 
mentioned, there was none. 1 ho1d that in spite of the 
fact that the term "procession" is not mentioned, the in

cidence of expressions such as "fo110wed" or "came out" 
points to movement from p1ace "A" to p1ace "B", most1y 

"with timbre1s and dancing", which is , in fact, a proces

sion . The following are examp1es of such occurrences, 
in which the word "procession" does not appear, and yet 

it is c1ear that a procession takes p1ace. 

ln Exodus 15 :20-21 , we find the description: And Miriam 
the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her 

hand; and all the women went out after her with timbrels 
and with dances. And Miriam an<wered them, Sinq ye to 

the Lord, He hath triumphed gloriously; the horse anu his 
. e sea ו-i rider hath He thrown into t 

The term "after" denotes both the time and the p1ace, the 

WOInen come dancing after her from p1ace "A" to p1ace 
"B"; "all the women" means all the women participating 
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The order of the 5) 5) The participants in all 

processions were divided into 
groups. Each had a different 
but constant, order of groups 
determined by family, class, 
gender or age-group. 

groups in the procession 
is according to the hier
archy of that society, 
thus reinforcing social 
order. 

6) The circle as the 

symbol of the cycle, in 

nature, the universe, in 
human life. 

6) AII processions show a 

circular type of movement. 

7) Common elements 
reinforce the identifica

tion of the individual 
with the group he be
longs to. 

7) The majority of the 
participants sang, clapped 
their hands or played instru

ments, the tune, rythm and 
movements being known to 

all . 

In addition to the reccuring e1en1ents which 1 have men
tioned, and others, there was a1ways a discernib1e move

ment pattem, of the individua1 and of the group, present 

in a11 the processions. Viewed superficia11y, there seems 

to be no structure, but looking deeper, one discovers, a 

fascinating movement pattern. 

There are three foca1 points around which the movement 

procedes : the movement of the vi11agers or the members 
of an ethnic group around the group focus ; each group 
within the genera1 movement around its focus (family, age

group, sex-group); the individua1 turning around himse1f 

inside the group. To put it in graphic terms : moverrient 

in a genera1 space be10ngiqg to the village; and inside this 
a smal1er space, pertaining to the sub-group, and a sti11 

sma11er one , that of the individua1. 

This structure is significant in many ways, but 1 sha11 refer 
on1y to the n10vement aspect of it. Such a structure en
ab1es the individua1 to retain his independence and his se1f

expression whi1e moving within his family -- and the same 
is true of the fami1y in the framework of the village. In the 
overa11 pattern there is enough freedon1 for improvisation 
by the individual. His dance is his own , yet he is surround
ed by his re1atives (and his family, by the genera1 group), 

and he is thus secure, protected, and at the same time free 



sing and dance, and play instruments, and a11 were an 
integral part of the event they were leading up to. Later, 
whi1e comparing these facts about processions, 1 discovered 
a certain structure of behavior common to them a11. 

Therefore, the question arises, what makes people of 
diverse cultures living in places (and times) remote from 
each other, structure their processions so similarly. 

The answer seems to be that there exists a common need, 
which may be a most complex one, such as the need for 
creating a stable order in society, the will to consolidate the 
feeling of belonging to a certain society, the need to allevi
ate socia1 tensions and to enrich the individua1's group-ex
periences. 

What does the laying-bare of this common structure of the 
procession reveal to us? Through such an anlysis we are 
permitted to perceive the socia1 function of the procession. 

The fol10wing table shows the elements of such a structure 
and the functions they revea1. 

The function: 

Structuring the 
"holy time", changing 
the secular time into a 
festive one. 

2) The circumnavigation 
structures space, the route 
sanctifics it. 

3) Each person taking 
part is allowed enough 
time to move gradually 
from secular time and 
place to their holy equi
valents. 

Rythm as group-4) 
pulse. 

The structura1 element: 

(ך AII the ritual ceremonies(ך

1 witnessed began and ended 
. with a procession 

2) AII processions moved 
around foci, all within the 
dwelling-space of the given 
society . 

3) The procession build-up 
was gradual; the drummers 
announced it and the parti
pants joined gradually. 

4) In most processions the 
drummers preceded the 
marchers. 

at Meron), a holy well (the Shiloah in Jerusa1em), a holy 
cave (Ei1iahu's Cave at Haifa) or a holy tree (Abraham's 
tamarisc-tree ). 

AFRICAN PROCESSIONS 

The reason for , the great number of processions still to be 
found in Africa seems to be that nearly a11 social functions 
are reached by joining a procession, as seen in the following 
examples: 

The Amahara people of Ethiopia go to church each Sunday 
in a procession. 

People of the Gal1es-tribe in tht Ogadan region in Ethiopia 
arrive at the weekly market in a procession. 

The youths of the Kabre, in northern Togo, travel in a pro
cession, when coming to the shrine where they are about to 
participate in their coming-of-age ceremony. 

The Fon people of Dahomey arrive in a procession when 
they attend a public trial, which takes place in the court
yard of the judge's residence. 

The Taita approach the cave at mountain Kilimanjaro 
where a fertility rite takes place in a procession. 

The funeral rites of the Senuofo of the Ivory Coast last for 
three days, during which five processions take place. 

When the president of Ivory Coast, Bokassa, anived at an 
air strip, the populace would come to greet him in a 
procession. 

In 1973 1 was invited by the government of Togo to con
duct a survey of the dances of the ethnic groups of that 
country. The Moba people arrived at the regiona1 capita1 of 
Dapango in a procession, an~ started to dance for us after 
their arriva1. 

,nחThough a11 these processions are dissimi1ar in object, fO 
place and circumstances, there are certain characteristics 
common to all of them: in each one the participants would 
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Buganda in Uganda. In the procession only the elders parti
cipated. In many African rituals only the priests take part. 

PROFESSIONAL INTEREST: The recognized sculptors of 
the Senuofo tribe live in a specia1 quarter of Khorogo town 
in the norther~ Ivory Coast. An annua1 ceremony of asking 
the guidance of the spirits of the deceased takes place. In 
the rites and the procession leading to them, only the active 
members of the sculptors' gui1d participated. 

The Common interest, which, of course, varies from proces
sion to procession, also determines the "why ?". For ex
ample, when the common interest is a nationa1 one, the 
reason may be the wish to reinforce the memory of an im
portant historical event and to make it into an educationa1 
experience for the younger generation, as in the celebration 
of national independence. 

In African countries it is usual to hold the Independence 
festivities in the capital city, in order to strengthen the ties 
of the diverse ethnic groups among themselves, to en
hance the cohesion among these groups, and to foster 
nationa1 identification. In this case the nationa1 interest 
determines both the place and the time of the procession. 

In modern times, especially in societies where science, com
putors and rationa1 thinking are predominant, the proces
sion is disappearing, and among certain groups (mainly the 
non-religious ones) it has vanished altogether. · We shall 
examine first the few processions still extant in Israel today 
and then we shall proceed to examine processions of other 
times (biblical) and other places (contemporary Africa). 

ISRAELI PROCESSIONS 
The processions we find in Israel today may be divided into 
two categories, namely, the traditional and the secular. The 
secular ones comprise the processions of schoolchildren; 
youth movements; torch-and-mask processions, such as the 
Purim festival "Ad1oyada"; and dance-processions, such as 
the Haifa Independence Day one. 

A military parade is the only procession which, in my 
opinion, can not be a matrix for dance development, as the 
uniform marching does not permit any degree of free self
expression, be it personal or social. (The participants, 
mostly soldiers, have to follow instructions, and the pro-

cession is a show put on for the benefit of the spectators 
and to demonstrate the power of the state; therefore, it is 
not at all surprising that the militarY parade is often used 
in totalitarian states). 

Religious processions : the procession with Tora-scrolls in 
the synagogue on the Simchat Tora festival, "Hakafot", 
Hassidic processions, especia11y those of the Habad sect; 
processions of those who come to pray at the Wailing Wall 
in Jerusa1em; and processions in synagogue at festiva1s. 

Ethnic processions: the traditional wedding procession of 
the Yemenite Jews; at the "Mimunah" festiva1 of the 
Moroccan Jews; the remnants of processions at the celeb
ration of family and nature festiva1s of the Jews from 
Buchara and Kurdistan (see Friedhaber, 1974, 1976); 
rudiments of the funeral processions of the Orthodox 
Jewish community in Jerusalem (where the professional 
wailing-women used to walk to the rythm of their lament). 

Traditiona1 processions "resurrected" in modern times on 
a secular basis, such as the processions at harvest festivals 
and the "Chag Habikkurim" still practised at some settle
ments. 

The differences between secular and religious processions 
are many. The secular is much less tied to a certain time 
and place than the religious one. Often the secular pro
cession is , in fact, the social event in itself, while the reli
gious one leads to a ceremony or event which is not a part 
of the procession. 

In the Independence Day parade, the date is fixed, but it 
may take place in any town according to the national or 
politica1 priorities of the moment. Such a parade is an 
event in itself, and the moment it is over, the spectators 
leave the place as after a show, and again as at a show, there 
is a clear distinction between actors and audience. On the 
other hand, in a religious procession, the bystanders may be 
attracted and join in the procession, and everybody is 
moving towards a place where a ceremony is about to 
commence. The goal is fixed, whether it be the synagogue, 
a holy wa11 (the Wailing Wall), holy mountain (Grizim in 
Nablus), the tomb of a saint (Rabbi Shimeon Bar-Yochai. 

21 



THE PROCESSION AS A SOURCE OF DANCE 

Probing the history of the procession takes us back to the 
very sources of human culture. The procession is deeply 
imbedded in the behaviour of human societies in diverse 
places and times. It is always connected with some social 
event, religious or secular. 

Unlike everyday wa1king, procession is a rythmic way of 
treading, usually accompanied by singing and instrumental 
music. The unifying element of all the activities in a pro
cession is rythm. Variegated rythmic wa1king, as opposed 
to uniform rythmic ste'ps, as in a para~e, is a sort of rudi
mentary dance . But not every rythmic walk is a proces
sion. Therefore we are faced with the question: what con
stitutes a procession ? 

In order to arrive at a defmition encompassing all aspects, 
we'll have to break the question down into five separate 
queries: 

1) Who are the participants ? (executants) 
2) Why are they participating ? (object) 
3) What are their activities during the procession?(content) 
4) When does the procession take place ? (time) 
5) Where does it take place ? (location) 

The definition 1 arrived at is as follows: 

A GROUP OF PEOPLE WITH A COMMON PURPOSE DE
TACH THEMSELVES FROM THEIR ROUTINE PLACE 
AND TIME, AND WALK ALONG A SET ROUTE FROM 
PLACE "A" TO PLACE "B", WHILE SINGING, MAKING 
MUSIC AND DANCING, IN ORDER TO TAKE PART IN 
A SOCIAL EVENT. 

As the procession is an occurrence that takes place both in 
space and in time, the definition distinguishes between 
routine time and place, and a "different", structured, time 
and place. The crucia1 point in the above definition seems 
to me to be " a common purpose", which is evident in all 
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the five aspects -- executants, object, content, time and loca
tion. This common purpose may change from one social 
event to another. 

Fol~owing are several examples of different kinds of "com
mon purpose" from procession observed in African commu
nities: 

NATIONAL INTEREST: On Independence Day in Kenya 
in 1964, a great mass of people of diverse ethnical origins 
went in a procession to an open field outside of Nairobi to 
listen to Jomo Kenyata. 

ETHNIC INTEREST: People of the Mossi tribe in Upper 
Volta would congregate once a month, on a Friday, to 
watch their king mount a horse. This is a symbolic act wit
nessed by a sing1e ethnic group, and they arrived at the 
ceremony in a procession . 

F AMILY INTEREST: Among the Baga people in C'Jnacry 
Guinea, the groom and his bride are led, each by his or 
her family separately to their betrothal ceremony The 
procession is a fami1y affair. 

AGE-GROUP INTEREST: In many African societies there 
exist ceremonies marking the passing from one age-group to 
a senior one. At such a ceremony of the Kabre tribe in 
Togo a procession of the participating boys and girls is a 
centra1 part of the proceedings. 

SEX-GROUP INTEREST: In the worship of the dead of 
the Senuofo people of the Ivory Coast only the men take 
part. In the processions I watched in 1961 only men parti
cipated. On the other hand, in fertility rites of the Senuofo 
only the women take part. 

CLASS INTEREST: In 1964 1 witnessed the ceremony in 
which a new village headman was introduced into the triba1 
council of elders at the court of the Kabaka, the king of the 



Monte Carlo Rachel Chapman is a walking ballet 

I ibrary. 

Who was the most musical choreographer she had worked 
with? "Perhaps Balanchine," she answers, "but 1 worked 
with so many great artists, one can't tell. They were all 
wonderful ... ". And her mind goes back to all those years 

of ballet, the mementos of which are neatly stacked in 

folders and plastic bags; programmes signed by the artists, 
photos with inscriptions by famous ballerinas, all thank
you's to Rachel, filling the drawers of her modest, neat 
little f1at in Tel Aviv. A lifetime spent anlong the glory, 
suffering, beauty and hardship that was the Ballet Russe 

de Monte Carlo. • 
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'fhe role of the accompanist in music is a rather ambiva
lent one. Gera1d Moore, who became famous through his 
accompanying a1l the great virtuosi, called his autobiogra
phy Am I Too Loud?, because accompanists are supposed 
to stay in the shadow. 

"But in ba1let this is quite different," Rachel states. "One 
has to give the dancer the security, the right tempo. You 
are, first of all, playing great music. I would never let the 
choreographer or dancer tamper with it. You can make 
cuts, of course, but still be faithful to the composer. I 
would never let a dancer down during performance, but I 
would not a110w them to fool around with the music. 

Take, for instance, Danielian, an excellent dancer. But he 
was always too fast, he would run away with the beat. But 
not because he isn't musica1 or does not care! Oh no, his 
inner rythm is very lively and his temperament would carry 
him away. There was no use telling him, he knew. He was 
brilliant, and I could do nothing but play just a little faster, 
so as not to spoil the performance. 

Once I was asked to play in the orchestra for the Roya1 
Ballet when they danced at Linco1n Center. During the 
last rehearsal Nureyev stopped and asked the conductor, 
Lanchberry, to play a certain passage slower. I was amazed 
that he agreed. After the rehearsal I asked him about it. 
'Oh,' he said, 'it is a11 right. In the evening I will take the 
right tempo, as the composer wrote it, and Rudi will 
manage: And so he did!"she ends her story triumphantly, 
savouring the victory of art over star self-indulgence . 

In 1948 a reporter for the '''New York Times" visited a 
: rehearsal of the Bal1et Russe and in his report he writes 

Sometimes she will slam down the piano cover in 
the middle of rehearsal and berate everyone who 

· happens to have been crammed into the drab re 
hearsal room on the top floor of the Metropolitan 

-Opera House. She may tell Paul Strauss[the con 
; that he knows nothing about conducting נductor 

rebuke Fred Franklin on his dancing; or take the 
entire company to task for being off beat. She 
has never conducted and cannot dance. But she 

· is almost invariably correct because of nearly flaw 
less memory . In the case of the Ballet Russe de 

"The piano part was brilliantly played by Rachel Chapman 
who seems as m,uch a part of the Ballet Russe as Danilova 
herself," writes a critic. 

And A. Frankenstein of the San Francisco "Chronicle" 
says: 

The performance was the more remarkable for the 
superb work of the ensamble, a remark which ap
plies to the pit as well as the stage. Natalia 
Krassovska, Maria Tallchief and James Sterbuck 
wer superb in the principal roles, and Rachel 
Chapman was equally fine as the piano soloist 
playing the Chopin Concerto in E-minor. AII 
might have had better support. 

Touring constantly meant not only living from a suitcase, 
but a1so meeting a new instrument at each stand. The critic 
of a newspaper in Phoenix, Arizona in 1946 describes it 
thus: 

But it was the pianist in the pit, on a piano which 
was anti-quated and flat-toned, who was the true 
star of "Ballet Imperial", Rachel Chapman. She 
received the gracious homage of conductor Ivan 
Boutnikoff, the men in the orchestra, the dancers 
on stage and the large and enthusiastic audience 
when she finished. And though sick at heart with 
what she believes to be the worst piano she had 
ever been asked to play on, she gave such an in
spiring performance that it will be forever me
morable. 

"Well:;' Rachel adds 30 years later with a smile "he did 
not know that there was also a peda1 missing ... " 

When the Ballet Russe de Monte Carlo folded in 1964, 
that seemed to Rachel to be the end of her career in 
ballet. But soon she was asked by Sol Hurok, the impre
sario, to work with the foreign companies he brought to 
the U.S. And before long she was working again with the 
Royal Ballet from London, the Bolshoi from Moscow, 
Moiseyev's comapny and many others. She went on till 
retiring to Tel Aviv, where her relatives live, in 1974. 
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"Oh, 1 never changed the telnpo to suit the dancer," 

Rachel states categorically. "When 1 play, 1 play nlusic, 
1 play Tchaikovsky, and that's that. 1 don't even always 
look at the stage. But, of course, 1 know exactly what 
every dancer is doing all the time. And when the bal
lerina is doing her fouettes, 1 watch carefully , to end 
exactly witll her, it would not do otherwise... But no 
tampering with the score! Of course there are always 
cuts, a whole piano concerto is much too long for a 
ballet, but no accolnmodation to the whims of chore
ographer or ballerina." 

Stern but just, and still very much a dancer's pianist. 
Otherwise how can one explain her being summoned 
time and again to play for famous companies. 

When Bronislava Nijinska created "Ancient Russia" for 
the B.R.dM.C. in 1944 she used Tchaikovsky's B-flat 
minor Piano Concerto, and Rachel was at the keyboa~d. 

"Madame Nijinska did not always listen too carefully to 
the lnusic. There was a place where the boys came jump
ing in from the wings, and she made them junlp not on 
the beat, but somewhere in the middle of the bar. Im

possible. Perhaps her hearing was not too good. Anyhow, 
1 couldn't take it any more." And Rachel gets up, and 
claps her hands for me to demonstrate the rythm, she 
sings the melody and hops about, forgetting her age, to 
show nle how absurd it was. 

"Inlpossible, eh? Wrong. So 1 got up and told her, in 
Russian, of course, that something was wrong with the 
timing. 'What, are you teaching me my job?' she shouted. 
'No, Madame, but this is a musical matter, and music is my 
business,' and 1 took 111y hat, which was always on top of 
the piano, put it on and went to another rehearsal room, 
and asked the pianist there to change places with me. Well, 
she was furious, but later she asked me to accompany the 
performances, and we became friends again. And what's 
more, the jumps were corrected .. . " And Rachel slniles at 
the victory of art over ignorance. 

Rachel Chapman was born in Warsaw into the very musical, 
Jewish, Bodestein family (her brother was one of the foun
ding lnembers of the Israeli Philharmonic, then the 

Palestine Orchestra). In 1933 she came to the U.S., where 
she married her husband, who was later killed in the Pacific 
as a soldier during the Second 'World War. 

She had studied music to become a concert pianist. She 
never had any dance lessons" and her first encounter with 
ballet was about a year after she immigrated to America 
and was asked to stand in for a rehearsal pianist who 
worked for the B.R.dM.C., at that time managed by Col. de 
Basil. She finished her job, and the company went back to 
Europe. To her great surpirse she got a telegram requesting 
her to come immediately to London, to join the company. 
Apparently there had been some argument about musical 
interpretation between Sergei Grigoriev, who had been 
Diaghilev's regisseur, and the management, and it was 
decided to call in Rachel. 

"Well, 1 came, and that was it. It was to become an associa
tion which lasted for 30 years." She stayed with the com
pany, later managed by Sergei Denham, till its disbanding 
in 1964. 

"1 belonged. It was not just a job, 1 was part of the BalIet 
Russe family," she reminisces. 

"We used to go on tours, spending weeks and months to
gether, in hotels - always first class ones; in theaters and 
rehearsal-rooms. You see everything, know everybody ... 
But 1 am not goint to gossip. One has to be discreet, not 
to meddle in other people's affairs. Once on a tour in 
Arnerica, Denham was sitting next to me on the bus. Sud
denly he asked lne what 1 thought about a young dancer 
who had lately been getting many big roles. 1 knew that 
there was something between the girl and Mr. Denham. 
So 1 said, 1 had no opinion, 1 was a musician. He got 
the message. But 1 shouldn't be telling you this, one has 
to be descreet." And she goes back to telling me about 
her history as company pianist. 

"In 1939, when the war broke out, we were in Paris. 
Most of the company members managed to get on board 
some ship, to get back to Arnerica." 

For 30 years th.e B.R.dM.C. was Rachel's home and the 
Tchaikovsky Concerto became her trademark. 
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ESTRA PIT IייtTHE ORC 

by Giora Manor 

One may safely assume that Rachel has played the Tchai
kovsky concerto more often than any other pianist in the 
world. "Ballet Imperial" was in the company's repertory 
for many years from its creation in 1941, when Balanchine 
did it as a sort of tribute to the spirit of the great French 
choreographer Marius Petipu, who made Russian ballet in 
the last decade of the 19th century into the magnificent 
thing it was. "Ballet Imperial" is an evocation of the spirit 
of St. Petersburg, the city where Balanchine began his 
career as a student. There is no plot or story-line, just the 
atmosphere of elegance and opulence, which one may 
perceive in Mstislav Doboujinsky's backdrop for the ballet, 
resplendent in blue, silver and gold, rich draperies with 
imperial eagles and a vista of the Neva River. 

Ballet imperial is a ballet without a plot, as 
luminously incomprehensible as the old clas
sics were. It begins with a solemn, pompous, 
vaguely uneasy mood, groups and solos that 
turn into brilliant bravura; then comes a touch
ing pantomime scene, with softer dances, a 
scene which suggests a meeting, a misunder
standing, a reconcilliation, a loss; and then a 
third section succeeds, even more vertiginously 
brilliant than the first, in which everybody 
shines, individually, in clusters, the boys, the 
girls, the stars, and all in unison. The musical
ity of the choreography is as astonishing as 
its extraordinary ease in affording surprises and 
virtuous passages. 
Rachel Chapman was ideal for dancers in the 
piano part - says Edwin Denby (Looking at 
the Dance, Feb. 21,1945, p. 93). 

There is hardly a critic's notice of the "Ballet Imperial" 
which does not praise Rachel for the coordination, or 
rather symbiosis, which she created between dancers and 
pianist. 

LIONESS IN 

A small but significant part of the once famous Ballet Russe 
de Monte Carlo is well and alive in Tel-Aviv. 1 met her re
cently, made aware of her existence by Jack Anderson, the 
American dance critic, who is now engaged in writing the 
history of the Ballet Russe. 

She is now retired, of course, but still very temperamental, 
her hair blond, her manner brisk, and her name is Rachel 
Chapman. For more than 30 years she was part and (rather 
important) parcel of the B.R.dM.C. as the staff pianist of 
that illustrious company, accompanying rehearsals and 
playing in the orchestra pit during performances. 

"Mind you, 1 never played at classes, never," she keeps in

sisting. 

Rachel ("Rachel, like in French, no one ever called me Miss 
Chapman, just Rachel ... ," she is quick to inform me at our 
first meeting) worked with all of "them", Massine, Balan
chine, Mijinska, de Mille, the stars like Tallchief, Danilova, 
Franklin, Danielian, Youskevitch, and of course the con
ductors, Efrem Kurtz, Antal Dorati and the rest. 

"A blond Polish 1ioness" Agnes de Mille called her after 
working on "Rodeo;' with Rachel, who, as was her wont, 
had given the choreographer a piece of her musical mind. 
"You see, during rehearsal 1 am the orchestra, and 1 play 
music, and the choreographer shouldn't take liberties with 
what the composer wrote. It has to be right." 

\ Most rehearsal pianists are unsung heroes, representing con
ductor and orchestra in the rehearsal-hall, disappearing into 
the orchestra-pit at performances. Rachel Chapman got her 
share of the criticallimelight, perhaps because several times 
the Ballet Russe used piano concertos as accompaniment, 
such as Tchaikovsky's in G major for Balanchine's "Ballet 
Imperial", Nijinska's "Ancient Russia" (Tchaikovsky's 
again, the B f1at minor) or the Chopin Concerto in E minor. 
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Thus we see in the development of Israeli folk dance the 
tendency of traditions to wander from one place to an
other, a phenomenon we encounter in many countries. 

In 1971 1 attended the lecture of a French ethno-musico
logist who has lived for several years in the Congo, about 
how nowadays Brazilian folk music had penetrated the 
Congo, and how many Congolese play the guitar in the 
Brazilian fashion with South American rythms. Of course 

what he had heard was not the same music played in 
Brazil, but rather a new sort of folk music, created from 
Brazilian musical materials on African soil. Brazilian music 
itself is, in the first place, a mixture of African, Indian and 
Spanish musica1 traditions, but now we witness its return 
to the black contil1ent, thus undergoing a new transmu
tation. 
Similarly, our very own Hora, whose origins are foreign, 
has become Israeli by dint of the socia1 task it fulfills . • 
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Boskowitch, who had been rather shocked on hearing it 
for the first time and recognising it as the tune of well
known Rumanian anti-Semitic students' song. The Hora 
Agadati as it is now danced is an adaptation by G. Kadman. 

In her book A Nation Dances Kadman lists 6 Israeli Horas : 

Music Name Choreography 

Hora f'olk 

Hora Agadati B. Agadati 

Hora Hefer Y. Dekel 

Hora Eilat R. Sturman 

Hora Neurim S. Hermon 

Hora Nirkoda Y. Ashriel 

A.U.Boskowitch 

S. Safra 

S. Weissfisch 

A. Netzer 

M. Shalem 

, k Dances (by B. Taylor & S:Hof'statter וi Fo וsrae 100ו In 

, New York, 1976) there are listed, in addition to the above 
: the following Horas 

Hora Bialik Y. Ashriel Hassidic 

Hora Hassidit R . Sturman Hassidic 

Hora Habik's Y. Levy A. Zigman 

Hora Hadera Y. Levy Hassidic 

Hora Medura Y. Ashriel Alterman 

Hora Silnchat 
He'amal R. Sturman A. Netzer 

There are also other Israeli fo1k dances into which the Hora 
is incorporated, and still others that were based on Hora 
tunes . For example : "Havu Lanu Yayin Yayin", a folk 
dance to music by M. Shalem , or "Harmonika" by R.Stur
man. music by Alkony , etc ... 

' opedia cites Baruch Agadati as one ot וThe Hebrew Encyc 

those who introduced the Hora to Eretz Israel and made it 
popular. But that may only be a partial truth . Agadati 

tried to create his own dance, the "Hora Agadati" , which 

. many regard as the first original Israeli dance 

Z . Friedhaber writes: 

deavored to חcers who e חi da וsrae וg חThe first amo 

e was חi o וsrae חוto a חce i חk da וfo חmake a foreig 

. ced to day חd his Hora is still da 8חaruch Agadati a 

Tel Aviv the actors חes i חthe dU חסarge hut וa חו... 

a tall חg, whe חci חof the "Ohel" theatre were da 

ew חa ח,ew creatio חtaught them his חg ma חYOU 
to חd bega חed h im a חd the actors joi חHora, a 

d חstudy seriously the steps, the jumps, the bows a 

t חg as they we חg of the feet, improvi חstampi 
s arm, shoulder to shoulder, a חg. Arm joi חalo 

 chaiח of bodies closes the circle. The commoח
-g com חci חto a da חdividuals i חrythm welds the i 

d makes חs the group a חity. The teacher joi חmU 
 the movemeח t more beautiful, aח d geח erates eח

thusiasm. The teacher is 8aruch Agadati, who was 
d חRussia a חia, had studied ballet i חRuma חi חbor 
g חces, depicti חEretz Israel his solo da חts i חprese 

ce is a group חew da חd Arab types. His חJewish a 
gle with חces mi חflue חi חia חwhich Ruma חce i חda 

 ballet-based forms aח d the tUח e is of Moldaviaח
 origi.ח

,. 

This event took place in 1924 and following it the "Hora 

Agadati" became well known all over the country. The 

ac!ors of the "Ohel" theatre brought this new Hora to the 

settlements in Galillee and the Emek and it soon became 
popular among the pioneers. [Editor's Note : Agadati 

from the Hebrew word ) רהך"ע"( " called his Hora "Orra 

-meaning to awaken, to arise, as he saw in it a manifesta 
tion of the fighting spirit of the first settlers and their 
struggle with nature and enemies surrounding their isolated 

] . villages 

Friedhaber quotes Gurit Kadman, one of the originators of 
Israeli folk-dance, who told him that the original Moldavian 
tune was later replaced by a tune composed by A.U. 
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3rd4th - double step-hop on L 

5th-6th - double step-hop on R 

Most variants are on steps 5-6 or on 34-5-6. The way of 
holding arms also may vary, but still, the 'typical' Hora is 
always done holding arms on shoulders. 

The variability of the Hora is immense. For example , 
Taylor & Hofstatter describe the basic form as: 

Ist - R to right side 

2nd - L crosses behind R 

3rd-4th - Step-hop on R to right side 

5th-6th - Step-hop on L to left side . 

This form is exactly the mirror image of the basic Hora most 
common in Israel . 

The Hora also provides a wide field for individual improvi
sing, another feature which surely made it popular. One 
may join the dance at any point and leave at will , again 
leaving much to the individual's expression of mood or of 
belonging. Also there is no difference whatsoever between 
the step ofthe sexes , again an egalitarian feature consistent 

with the ideology of the pioneers. 

Z. Friedhaber in his work about the "Israeli Folk Dance" 
writes : 

The form of the Hora in Israel developed through 
-several stages, still unfortunately not fully docu 

ne of these forms that ס. mented and investigated 
developed anonymously and which became known 

-as the "Israeli Hora" is now regarded as the na 
tional folk dance of Israel. There existed several 
variants of this Hora, one, for example. called the 

-Yekish Hora" (Yeke: an immigrant from Ger " 
many in Israeli slang) as named perhaps because 
newcomers from Germany used to dance the Hora 
in a special way, throwing the legs aside during 
steps 4 and 6. By the way, this swinging of the 
legs to the sides later became part of other Israeli 

. folk dances 
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Symmetloical and easily discernible structure. 

Tempi that suit dancing. 

THE DEVELOPMENT OF THE ISRAELI HORA 

At first, each group of immigrants brought its songs and 
dances from its country of origin, and soon a process of 
elimination began, a process of selection being the usual 
one in which a folk1ore develops . 

From Rumania came the Hora, from Russia the Kozatchok, 
the Krakowiak from Poland and the Polka from Bohemia. 
On the other hand, quite separately, there existed treasures 
of folk song and folk dance of different origin altogether, 
such as the Jewish-Yemenite, Kurdish or Bucharian tradi
tion . And apart from these, the indigenous traditions of 

the Palestinian Arabs, the Druze and the Circassians. All 
these contributed to what today is Israeli folk dance. But 
as our subject is the Hora, it has to be stated that its de
velopment has as yet to be documented and scientifically 
analysed. 

First of all, one has to take into account that most Hora 
tunes are in 4/4 time, while the basic steps are in 6/4, and 
this rythmical 'discrepancy' produces the discord, a seem
ing lack of synchronization which makes the Hora such a 
vigorous, lively dance. 

The interrelation of tune and steps in folk dances is such 
that it is impossible to separate the two. Describing the 
basic steps of the Hora will produce a picture which is true, 
but will occassionally disapear behind several variants of 
steps, which may be all found in actual execution of the 
dance. 

Any researcher who endeavors to describe these basic Hora 
, steps will have to base his definition upon the following 

. ost common forms extant רn 

Basic Form: circular, clock-wise; arms held on shoulders 
of neighbours left and right; steps in 6/4 time 

1 st step - L to left side 

- R crosses before L 2nd 



communal singing among the workers. It is 

not just by chance that so many of the songs 

are dance-tunes. Neither is it arbitrary that we 

find so many recurring, fixed rythm-forms and 

that the double measure is predominant . The 

connection with dance and the life-style of the 

working class is evident. This link was so 

strong that even after it was much weakened in 

later periods, its influence is still tangible in 

new tunes written much later. 

Regarding dance: singing and dancing were in

terrelated, the dancers would sing and there was 

no distinction betwen active and a passive parti

cipation. 

The rest of that chapter deals with the musical aspects of 
the Hora and we shall cite only those pertaining to the Hora 

as a dance. 

Metre: The 4/4 or the 2/4 metre is typical, with a few ex

ceptions. 

Syncopation: many researchers state syncopation as one of 

-the main characteristics of the Hora, but Shemueli empha 

-sises that there exist Horas without syncopation, for ex 

one of the most ,א"לפיזהא "'כ( " ample .. Eize Pelle 

popular and oldest Horas, which has no syncopation . Later 

 examples: "Havu Lanu Yayin Yain 'די', 7 "ךכלךהבכ'

by M. Shalem. As a typical "syncopated Hora" he cites 
 ) "S. Pustolsky's "Kumma Echaאחא""קמה;כ

and there are, of course, many instances of mixed Horas. 

The conclusion is clear: syncopation in the Hora is possible 

but not obligatory. 

Symmetrical Structure: Shemuely thinks the symmetrical 

structure is characteristic of tlle Hora, but there are ex

ceptions to the rule. 

One should remember that what made these tunes popular, 
and what made them folk dances, was their propensity to 

become absorbed in folklore and to fulfill its requirements, 

such as: 

Repetitive, recurring ry thmic structures. 

And Zwi Lieberman recalls the workers' canteen at Hedera: 

The 'dessert ' arrived: the Hora. Fiery, enthusi

astic dancing inspired as if by divine inspiration, 

which seemingly frees the dancer of all suf
fering, all calam ities, dancing with arms on 

shoulders, bringing soul close to soul, purifying 

the heart ... 

 Describing a somewhat later period, Zwi Livni (Liebern1anכ

writes about" Pesach at an Absorption Center for New 

:" Olim 

... While some were still complaining and venting 

their anger, beds were being dragged out to 

make place for the Hora which started im

mediately, the cirle widening more and more, 

forming more circles, one inside the other. 

A great and close-knit community , a hectic, 

inspired Hassidic dance. Down with loneliness! 

Down with sadness! We are a nation, we have 

a country, there is hope, redemption will finally 

come. 

And the description goes on, the dance continues and 

changes form. 

As all this testimony shows - and of course we are able to 

reprint only a fraction of existing. evidence - the Hora 
played a most important part in the lives of the Halutzil11 of 

the first Aliyot. This period contributed much to what to

day is known as ''Israeli folk-song and folk-dance". Since 

the beginning of the century the elements comprising Israeli 
folk dan(;e have undergone many transmutations,but the 

Hora, so important in pioneer life, remained one of the 

most characteristic components of Israeli folk-culture. 

MUS1CAL CHARECTER1ST1CS OF THE HORA 

1n his book The Israeli Song Dr. Herzl Shemueli emphasises 

the instance of the Hora. 

The life-styles of the first Aliot had a decisive 
influence on the future of Israeli song; especi
ally the dance-tunes and the importance of 
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device for that period. It was a framework in which ten

sions could be eased and the individual, the young person 

who had 1eft the warm fami1y ties behind, could find a 

sense of belonging. The joy of togetherness was the most 
positive component of the pioneer way of 1ife, which was, 
on the who1e, a harsh 1ife, fu11 of hardship and strife. 

Apparent1y the Hora as danced in its origina1 form in 

RUlnania also has simi1ar social and sprititual connota

tions, as the fo11owing quotation from Gridea's book 
Dances of Rumania shows: 

... its stimulating effect upon the community's 

life is perhaps without parellel in the whole of 

Central and South-Eastern Europe. To 'enter 

the Hora' means, for boys, approaching man

hood, and for girls it signifies their readiness 

for marriage ... A period of mourning is brought 

to an end by joining once more the Hora; and 

it is used as a standard for village morals. As 

soon as a person of doubtfu 1 moral ity - an 

unfaithful wife, a man who has been in prison, 

even a youth or a girls who has broken his or 

her engagement - dare to enter the circle all the 

dancers stop at once. 

(Editor's Note : The Hora-circ1e being so much an expres

sion of belonging to a group and a society, I often heard 

from the founding members of KibbLltZ Mishmar Haemek 
that at times, when a stranger or just a new member wou1d 

join the Hora-cir1e, this wou1d disintegrate , and form again 
behind him, leaving the newcomer alone and deserted, an 

outsider.) 

Fo110wing are excerpts from contemporary records sub

stantiating the above. 

In the book Annals of the Second Aliyas (1904-1914), 

Nathan Hofshi writes about a period of disil1usionment 

fo110wing the 1eaving of the country by many ha1utzim 

in 1909: 

... My surprise was even greater when after we 

all finished our meal the boys got up, pushed 

the tables and chairs aside and began dancing. 

The dance was general and they made us join 

them. How come , dancing at noon on a or

dinary work day, without rhyme of reason? 

Io quote a paral1el examp1e from Rumania (from Grindes's 

book): 

The simplest form of the Hora is the circle, 

which can start from four or five people and ex
pand to several hundreds. Immediately after 

midday dinner (but preferably at dusk) young 

men and girls, married couples and elderly 

people from one or several villages will gather 

at the crossroads, in the barn of an inn or the 

countryard of a well-to-do 'gospoder' or in the 

vicinity of a church. A few youths whose 

courage and enthusiasm have been carefully sti

mulated by a couple of glasses of wine or plum 

brandy are charged with the task of linking up 

and starting the dance. 

Drinking not being a Jewish trait , and alcoho1ic beverages 

not a staple .[0 the rather meager diet of the halutzim, the 

stimu1us was a certain spiritual elation not induced by 

spirits, just by sheer excitment. 

In the book mentioned above Z. Chomsky reminisces about 

his first workday at the sett1ement Migda1: 

The true joy of life as expressed in communal 

singing and the dancing of the Galilleean Hora 

filled me with a new sense of being alive. For 

the first time 1 felt this was Eretz Israel. 

Zalman Lipshitz as10 writes about life at Migdal: 

The members of the group would remain seated 

for a long time after the meal, ta1king and sin

ging, till finally they would get up to dance a 

spirited hora, with 50 much Hassidic enthusi

asm and ardent belief as only the 'old-timers' 

of the Second Aliya had known. They con

tinued dancing till they were exhausted, especi

ally on Sabbath-eve. 
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In what town in the whole world can this be 

done? Only after all in a Hebrew town. A town 

recently born. welcoming Israel's exiles with a 

smiling face. 

Hameiri describes in great details the irnportance of the 

Hora in the lives of the pioneers. 

The Hora slowly became an institution in the 

kvutza. (a group of pioneers working and living 

a communal life together). Youths who wish to 

be rid of the discrimination. the hatred . the 

inferiority. the prejudices and lies (of the Dias
pora) seek. perhaps wi'thout being aware of it._ 

new forms. new ways of expressing the feelings 
in their hearts. That mental energy which made 

them react of generations in different forms. 

sometimes cursing or getting mad. now found 

its expression in the dancing of the Hora. a 

dance which is nothing but the heritage of 
Hassidism . It is a shelter from all evil in the 
bosom of the burning soul. 

The soul stirs - Hora! 

A curse rises in us - Hora! 

We hope but are not sure - Hora! 

A girl cold-shoulders me - Hora. 

1 feel she is giving me hints - Hora. 

The Hora: An expression of our vibrating life

force. 

The Hora: Our answer to fate. be it good or 

bad. 

The Hora: Our prayers. 

In Hameiri's novel there are other descriptions of the Hora 

as part of everyday life of the halutzim and as their way 

of celebrating. The author uses his own experience and 

those of others who were witnesses and he sees in the 
Hora a symbol for pioneer life in the Eretz Israel of that 

period. 

Indeed, the Hora was much more than just a dance one 

does when in a joyous spirit, sirnply for entertainment. It 

was a means to achieve freedom, to strengthen social bonds, 

to solve social problems among the members ofthe kvutza, 

the group. The Hora became a sort of "group dynamics" 

no beginning and no end, everyone is a link in a chain, 
all are equal." 

This egalitarianism, so irnportant in Hassidism, was no less 

irnportant to the pioneers, and that could be another 

reason why the Hora was so popular with them. In order 

to substantiate this clairn, following are several examples 
from works dealing with that period. 

Avigdor Hameiri begins his novel Tnuva, which is based on 

his diary from the "Gdud Ha'avoda" period, with a chapter 

called "Silent Hora". He describes how a mute Hora is 

danced around the corpse of a member of a group of 
Halutzim: 

... Suddenly he got up ... approached her. put her 

arm upon his shoulder and his arm around her 

shoulder ... and started to dance with her the 

Hora. A mute Hora. Silent and stifled. Other 

members of the group came in. They joined 

the dance in silence. Someone started singing. 

but he motioned to him to stop. And they 

danced in silence. without music and without 

song. 

Though a mute Hora at a wake was, perhaps, not a com

mon occurrence, the fact that Hameiri chose to depict it 

proves that it would suit the atmosphere then prevalent. 

In another chapter he writes: 

The only thing that would dispel his melan

choly was a Hora danced by the Halutzim in 

the street. The whole place was al ive and noisy. 

Two broad circles of qancers. one inside the 

other. The outerone moving from right to 
left. the inner progressing from left to right 1 n 

the middle a man stands and plays on a small 

mouth-organ, himself dancing to his music, 

while everybody joins him singing: 

, Let us rejoice 

. et us rejoice ו, Let us 

I וI one can't go on any more, ti וAnd 50 on ti 
. exhaustion, till one faints 

,0 



DANCE? 

by Neomi Bahat 

In Rumania we find the Hora in many variants (more than 
1,600, according to M. and C. Grilldes, the authors of 
Dance of Rumania). such as the Hora Mare (Big Hora), 
Hora Taranneasca, Hora Moldavaneasca, etc ., again in dif
ferent meters . 

The Hora became popular in Eretz Israel during the first 
Aliyot (a term applied to waves of immigration to the 

prior to the First World War. This brings us to ,כcoutry 
the fascinating question who brought the Hora to this 
country in the first place and to the even more intriguing 
query: what purpose did it fulfill in the social life and 

? everyday ambience of the pioneers 

But before tack1ing this central theme of our enquiry , it 
is necessary to state that the Hora was probably brought 

to Eretz Israel by the Hassidim, who came to live and to 
die in the Holy Land. In the Diaspora, the Hassidim would 
adopt songs and airs originally belonging to the folklore of 
the non-Jewish communities in whose midst they were 
living. They also took the folk dances of these regions 
and made them their own. 

 Jewsinthe Diasporausedtodןaו ceמצייה 7קיד 7ר
rikkudei mitzva" ,(ceremonial dances, the execution " 

connected with כ,thereof being regarded as a religious duty 
, family and community festive occasions , such as marriage 

circumcision or Bar Mitzva ceremonies. With the advent of 
Hassidism in the 18th century , dance became an important 

-part of life at the Rabbi's court. The founder of the Ha 
sidic movement, the Baal Shem-Tov, instilled in his disciples 

." the belief that dancing and singing are "more than prayer 
They would seize any opportunity to turn dancing into a 
central feature of a feast . The circle is an important symbol 
in Hassidism. Zvi Friedhaber in his book The Jewish Dance 
says, "The typical Hassidic dance is a circle dance , called 

, Karahad. circle," and he cites the Baal Shem-Tov, who 
answering a question about why dancing should be in a 

, circle , said, "Because a circle has no front and no rear 
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ISRAELI IS THE HORA AN 

Since the creation of the State of Israel the Hora, both as 
dance and as song, has been a symbol for all things Israeli , 
and indeed, a symbol of Israel itself, both at home and 
abroad. 

It is a symbol whose roots are certainly not homegrown, a 
transplant which took extremely well to Israeli soil and 

quickly became acclimatized. In order for a dance or a 
song to become "national property", it has to be sung 
and danced by that ethnic group on its soil, regardless of 
whether it is a local creation or a cultural import . 

Without offering exact defmitions we may assume that a 
: s certain needs 1וdance adopted by an ethnic group fulf 

traditional-ethnic, social, religious, and entertainment 
. needs 

Let us now examine what made the Hora the "most Israeli" 
dance and what needs it fulfilled during the formative 
years of Jewish settlement in Eretz Israel . This seems to 
be the crucial question from which all the others stem. 
Accordingly , we have, first of all, to examine the origins 
of the term Hora itself. 

; The Hebrew Encyclopedia says- "Hora (from Greek choros 

-a fast, vivacious dance , origina כ,a circJe-dance ; 
' ting from Wallachia, found also among other regions 

 folk dances in the Balkans and in Abatikua (in Turkey כ."

Indeed, one finds chain or circle dances called Hora all 
over the Balkans. For example, in Bulgaria there are 
several kinds of Horo, a dance of importance in that coun
try's folk1ore. These are a group of dances, rather dif
ferent from each other from the musical and movement 
aspect, some having a symmetrical, others an asymmetrical 
rythmical structure. For example, many are in 2/4 time, 
but the" Cetvorno Horo" is a chain-dance in 7/16 time and 
the Dojl:ovo Horo" in 9/16, and there are several others. 



comes from the school of A1win Nikolais, who in turn 
learned from Hanya Holm, who was the artistic heir of 

Mary Wigman. These artists, Doris Humphrey and others 

developed learning systems which give studen ts a great 

wealth of dance experience. J udging by profes$ionals 
that have been trained by these people, I'd say their me

thods are also successful for turning our fine, strong dan
cers. Not only did every single member of Caroly Carlson's 
group last summer demonstrate outstanding physical COn

trol, each one also presented dance qualities as individual as 

a bassoon and a violin. 

If you agree that there is room for enrichment in your 
teaching; if you believe that it is your responsibility as a 
member of this profession to prod all dance teachers here 

to give their pupils something beside physical education, 

poise, and numbered skills, then stir up the scene a bit. 
For a start, there are enough inventive teachers right here 

in Israel, so that you could organize intensive workshops, 
where you might meet once or twice a year to exchange 
ideas -- perhaps take turns giving demonstration classes. As 
interest in dance education grows, you might occasionally 
invite an outstanding guest teacher like Carolyn Carlson 
to stimulate you thinking. 

• But please, just stop counting! 

There are, of course, other ways to impart dance experi
ences - through improvizations, through interpretations of 

music, through exploring dramatic themes. 1 believe that 

all of these tend to go off on too-specialized tangents, if 

they are unaccompanied by continual recharging at the 
source: constant play and interplay of movement ma

terials. Further, 1 think it is important for the teacher to 
maintain a specific, fairly tight framework for each lesson. 
This leads to genuine creative exploration and prevents 

aimless "fooling around" which is as boring and unpro
ductive for the student as for the observer. 

At this point you are really entitled to a model lesson. 
Unfortunately the printed word is no medium for a stimu

lating dance class. The best 1 can do is to call your atten
tion to some recent visitors - Merce Cunningham and 

Carolyn Carlson. Any one section of Cummingham's 

choreography in the "76 Israeli Festival could have been 
a phrase or an etude for class development, because his sole 
concern is with the energy of movement and the way it is 
affected by space and time. 

-If you were lucky, you saw Carolyn Carlson's demonstra 
, Festival, in the J erusalem Theater ךךיtion lecture at the 

where she showed the way she builds on the elements of 
space and time to create dance patterns_ Carolyn Carlson 
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any other method do this -usua11y . Once I watched a class 

in a Jerusalem studio, conducted by a teacher with a fine 
reputation. It was shortly before the R.A.D. exam, and 
she was drilling her students with the barking commands of 

le tension in her pupils' necks was ס. a comic strip sargeant 
plainly visible - a1most as though they were waiting to be 
hit . You can be sure there was no room for any awareness 
of phrasing in their worried developes. Yet phrasing is 
absolutely basic to intelligible expression - whether of 

. words or of movements 

Fina11y, every lesson should include fresh dance activities 
-and experiences. By "dance" 1 do not mean a "do what 

ever you feel like" free-for-all. The content of a dancc 

composition was stated above to be images of life in this 
world. These images, created by choreographic artists, are 

in turn made up of the raw material that is movement . The 
exact imagery is an indefinable , individual product. The 

oreographer, interpretive ןteaching material, useful for cl 

-performer, or plain student is drawn from all the compo 
nents of dance movement . These are: motion (a gesture or 

-an action); time, which refers to speed and metrica1 pat 
-tern: space, which includes the body's shape, its design re 

lationaship to other bodies and direction; and dynamic 
energy, by which is meant the distribution of force and of 

. tension through the movement phrase 

-An infinite number of patterns can be built on short move 
ent phrases , technically within the students' grasp-like a ךn 

3-step turn and a hold; like lunges and suspensions. Each 

of the mOvelnent components is varied to produce changing 
-images and sensations of behaviour, mood and relation 

-ships. The teacher will plan a number of these , and the stu 

. dents are encouraged to contribute their own suggestions 
All motions and all "techniques" lend themselves to this 
treatment, which involves the student in working with his 

. art form , and not memorizing a set of calisthenics 

Specifically , the student wil1 begin to see how movement 
municate . He will learn ןphrases feel, and how they con 

-that a movement phrase can make a relaxed , silly com 
; ment; or a sad, quiet statelnent; or an angry, tense protest 

or a proud , happy statement - depending as much on the 
-rhythm , the spatia1 design and the dynamics of the move 

. ments a chosen, as upon the movements themselves 
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candidate , it still gives an unfortunate emphasis to the 

aterial in dance, at the expense of the ךobjective, testable n 
less easily defined, but crucial aspects of expression and 

. experiment 

The Grahaln method, too, is open to the criticism of style 

-an idealization of another kind ךlimitation . Here is a hun 
a view of a person as alternating between contracted gasps 

. of pain and sorrow, and stretched releases of ecstasy 
-Again , it has its own kind of beauty , but it is not suffici 
, ently universal to be an exclusive discipline . Unfortunately 

s technique is a1most synonymous with יךMartha Grahan 

. modern dance" in certain circles both in and out of Israel " 
S technique is very rigid, right from the יךךIn reality , Grahal 

opening floor bounces - not at all a basic , or free approach 
to movement . In addition to imparting a tense dynamism 

to their studen ts. Graham teachers often narrowly insist on 
exact positions in all the exercises , so that the students 

lple in ךshape thelnSelves into orthodox pretzels, for eXal 

the side fa11s, or in the back extensions on the floor. Much 
class time is spent adjusting the elbow to an exact distance 
from the ear. I believe that even for a complete mastery 
of this contraction-release system (that without doubt 
builds a strong, expressive torso), details like the elbow 
angle are beside the point. O.K. That's arguable. But in 
any case the child or layman should not be pulled towards 
a perfection of this or any other "system", if only because 
class time is always limited, and such an approach prevents 

. the introduction of other valuable material 

What I am asking for is attention to expression in every 

step of a dance lesson. First of all, technique - whether 

ballet, Graham, or any other- should be taught not only to 
increase strength, flexibility or ba1ance. It should also im

part a sense of the whole person being involved in every 
movement . For example, a plie is an opening bend of the 
knees along with lift and life in the hips , chest , waist, arms , 

head and feet. 

Further, every exercise should be built on complete move
n1ent phrases, no matter how short. A phrase has a rhyth

mical beginning, a high point and a close. The phrasing in 
a dance exercise should relate both to the structure of the 
movement, and to the phrasing of the musical accompani

ment, if any. 1 know that good teachers of ~he R.A.D. or 



and goals, but they share some physical benefits for the 
faithuf1 student, as well as some artistic short-cornings . 

On the positive side, they will help him towards a body that 

has good overall tone,. decent posture, a commendable 

shape, and a command of certain basic movement skills. 

On the negative side, barring a brilliant, unusal teacher, 
they will give him only the briefest g1impse of the myste
rious language of artistic expression. 

The R.A.D. provides an excellent, step-by-step blue-print 
for building the foundation of classic ballet. But because 
the style of ballet is 1imited, this means that the movement 
experiences of the student are limited. You may argue 
that the classic ballet style represents an idealization of 
human behaviour, and that someone trained this way can 
apply the technique as an all-purpose approach to works 
in any style. Agreed that it is an idealiz.ation , and a most 
appealling one - but it doesn't stand as a universal truth. 
It rather reflects the manners and standards of conduct in 

European courts from 1400 to 1700. Further, it is arguable 
whether even the talented professional can handle all 
choreographic statements with the tool of a ballet-trained 

body. But in any case, if we are talking about children 
and laymen, they won't get the chance. They will never 

be able to try out a compostion by Jerome Robbins or 
John Cranko. What they don't get in class, they won't 
get - period! And what they do get in class is a formalized, 
narrow view of the human being. 

As for the end-of-year recital, you know this genera1ly 
means regimenting the class into a neat execution of a 
few standard steps to a piece of banal music. 

Further, ballet technique teaches the student to present 

his body as a picture for an audience. The emphasis is on 
how the movement looks on him, rather than on how it 
feels to do. 1 maintain that this not only denies him full 
expression , it can be down-right negative in imparting a 
narcissistic involvement with his appearance in the mir
ror (and elsewhere!). 

-Finally, the R.A.D. method features an annual examina 
-t lead to the same kink of ten יוךtion. Even when this does 

sion that makes life a strain for the high school Bagrut 

technique. But good technique alone, on1y produces 
images of fine athletes or gymnasts, totally inadequate to 

 . mthe expressive possibilities of tllis art fOן.

The content in ballet and modern dance compsitions moves 
-over a wide range, into impressions, ideas and relation 

ships of men and women, of landscapes, of peoples and 
their fate, as well as more or less abstract studies of shapes 
and lines, of tones and moods. In addition, a dance work 

-is usually to some extent inter-dependent with musical ac 
-companiment, and this also requires sensitivity and know 

er . In other words, to realize fully ןmledge from the perfo 
-a piece of dance, the dancer needs to be skilled in inter 

pretation as well as in technique . Interpretative needs 
-vary with the work, from dramatic and emotional pro 

jection, to musical sensitivity, to a sensual understanding 
. of movement in its rhythms, its shapes, and its dynamics 
-Actually this last quality - sensual understanding of move 

ment, which is . the very stuff of dance, should underlie 
a1l interpretive projection, whether it concerns a dramatic 
role, a visualization of music, or an abstraction of shapes 

. and lines 

-You easily recognize the presence or absence of this inter 
-er. Thus you charac ןmpretive skill in a professional perfo 
; ut dry ~ terize dancers as you do musicians: one is brilliant 

another a fine interpretive artist, but lacking slightly in 
-virtuosity; anot.her (quite rare! ) combines fantastic virtu 
, osity with great emotional depth. Seated in the audience 

you are the judge, because the professional dancer is on 
the stage in order to communicate something to you, in 
order to bring you pleasure. Of course, if we are planning 

-the education of a layman, he won't be judged by an audi 
ence, except occasionally by one made up ofproud family 

-and friends . He studies purely for his own pleasure and ex 
. perience 

The central questions therefore becomes: does the dance 
class address itself only to technique, or does it try to 
impart understanding, feeling and enjoyment of move
ment-qualities required both for professional performance 
and for amateur enrichment? 

In many instances, the answer must be "No!" Permit me 
to comment here on two teaching systems that are found in 

studios throughout our country : the Royal Academy of 
Dancing (R.A.D.) method in ba1let; and the Martha Graham 

system in modern dance. They have very different histories 
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WHAT IN THE NAME OF DANCE ARE YOU COUNTING ? 

By John Cass 

must be measured. Treated this way, dance deserves to be 
included in physical educa'tion departments, quite separated 
from music, art and theatre, where we are always arguing 
that it belongs. 

Permit me to set forth a more respectful view of dancing 
as an art, and to make some suggestions for teaching it. 

Art in any medium offers sensual and emotional impres
sions of experience. In dance works, the medium is the 
motion of a human being who, alone or with others, forms 
stylized images of life. The dancer is a special performing 
artist who is both the instrument and the player. During 
years of lessons, his body assumes a harmonious shape, and 
is trained to execute well a great range of difficult move
ments . In this respect he does indeed resemble the athlete . 

Skills are specific : junips, bea ts, turns, balances. They can 
be measured and compared in terms of numbers: height of 
jumps, frequency of beats, number and speed of turns . 
This is the side in which the Israeli studentis dri11ed, and in 
which he does in fact keep improving. If this were all there 
was to it, then dance would surely be a competitive sport. 
But technique is really just a means to an end. A dancer 
ought to be compared not to an athlete, but to a musician. 
because they resemble each other as performing artists . 
You would not approve if a child's entire piano training 
were to consist of exercises like scales and arpeggios, 
even though these build strong, flexible fingers. It is 
obvious that the purpose of strong, facile fingers is to 
achieve optimal control of the piano, so that the child 
can use it for producing music. 

In dance, the student strives for technical mastery of his 
entire body, so that he can use it for producing dance 
images. He creates an instrument from his own being, and 
at the same time, is trained to play it . Certainly 1 agree 
that some technical proficiency is necessary even for the 
dancer's own satisfaction, let alone for the pleasure of his 
audience. Clumsy, blurred images and impressions (and 
unpleasant feelings for the performer) result from poor 
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"Everybody is counting" is the first line of a Gertrude Stein 
poem, which comments on materialistic society, where all 
life is approched through quantitative measurement. This 
is obvious in questions of money : "How much did it cost?" 
and "What is his worth?" Less obvious, but also frequently 
heard, are the number of a man's years, of a woman's 
kilograllls, of hours of class attendance, of the distances 
travelled on vacation , of the grades in a Bagrut examina
tion. Perhaps these numbers have some relevance - but they 
don't really tell us much about personality, pleasure , 
learning or experience - in short, about the real stuff of 

life. 

,)! In dance (you knew that we would get there eventually 
it is especially distressing to find everybody counting. And 
1 am talking both about the dry "one-two-three-four" and 
about the measurement of pirouettes, of extensions, of 
jumps, that figure so much in classes. They represent a 
quantitative emphasis that seems to nle most objectionable 

ly concem is dance teachil1g, specifically ~ in an art form. 
131·ks (;311 be applied to ךf()l· the ]aynlall -- 3Ithough t]leSe rCI 

professional classes and occasionally even to performing 
-groups. Statistics show that the number of Israeli children 

and even amateur adults - studying dance , is constantly 
increasing . What are they actually learning? Personal 
observation and inquiry lead me to the conclusion that 
they are mostly learning technique . As a corollary, they 
are often short·changed in the coin of artistry. (Please note 
the word "often" . Not "always", because there are many 
exceptions. The intention here is not to criticize an entire 
group of conscientious, hard-working professionals , but to 
set forth a point of view about dance education.) To 
switch the metaphor form money to nutrition: the diet 
offered the dance studel1t is not always well balanced. He 

-subsists mostly on technical care , and suffers a dietary de 
. ficiency of sensual , emotional and expressive nourishment 

The reson is, that everybody is counting - presenting dance 
as a branch of atWetics , in which the content is skills that 



GERTRUD KRAUS 

The entire dance community of Israel gathered to pay a last 
tribute to Gertrud Kraus, as her body lay in state in the 
foyer of the Mann Auditoridum in Tel Aviv. 

She died on Wednesday, November 23, 1977, after being 
in and out ofhospital for more than a year. 

Gertrud came relatively late in life to the art of dance, only 
after finishing her studies as a pianist at the State Academy 
of Music in Vienna. She was already in her twenties when 
she enrolled in the Modern Dance course at the Academy 
from which she had just graduated. TWG years later, she 
gave a solo recital at one of Vienna's big concert halls . This 
risky venture brought her immediate success and instant 
fame. 

She started her own studio, from which a group developed 
which was invited to perform all over Central Europe. One 
of the highlights of her career came when she and her group 
performed at the International Dance Congress at Munich 
in 1931. 

A year later she was invited to Eretz Israel, where she per
formed in Tel Aviv, Haifa, Jerusalem and at the new settle
ments in the Emek. She returned several times and finally 
immigrated in 1935. 

EHUD BEN DAVID 

Last March the prominent dancer Ehud Ben David was kill

ed in a traffic accident near his home in Netanya. He was 

one of the original Bat Sheva dancers and one of the 

company's leading artists until he left Bat Sheva about two 

years ago . 

Ehud possessed a radiant stage personality and his dancing 

added luster and brilliance to any part he danced, not due 

to technical virtuosity but because he would live his mo

ment on stage to the hilt. 

Several typical Sabra traits were evident in his art -- his 

ability to give all when required, his talent for improvisa
tion together with an impatience with details, and a certain 

impertinence which stems from a healthy disregard for au

thority. He would take liberties with the choreographer's 

work, but whatever he changed to suit him or the feeling of 
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She formed a studio and a d.Jmce group which participated 
in concerts dedicated to dance and music by the Palestine 
Orchestra and later became an autonomous dance group in 
the framework of the Palestine Folk Opera. 

Her flair for staging mass shows became evident in her 
many productions in kibbutzim. 

Since the early '50s, after the unsuccessful attempt at 
founding the Israel Ballet Theatre, she has concentrated on 
teaching and later tumed to sculpting and painting. 

\ 

In recent years she taught at the Rubin Academy in Jeru-
salem, becoming the first Professor of Dance after the Aca
demy was granted academic status. 

Gertrud Kraus was a member of the Artistic Management 
Committee of Bat Sheva and Artistic Adviser to the Israel 
Ballet and the Kibbutz Dance Company. In 1966 she was 
awarded the prestigeous Israel Prize. 

But all thse titles and honours express just a small part of 
Gertrud's role and influence on dance in Israel . There is 
hardly a dancer , choreographer or dance teacher in the 
country who does not count himself as one of her students 
and friends. 

G.M. 

the moment would prove effective on stage. The choreog

rapher would despair, but the audience applauded. 

Before taking up dancing as a career Ehud graduated from 

the Wingate Institute for teachers of physical education and 

completed his stint as a soldier. Even then, before he was 

able to acquire any dance technique, he was powerful when 

performing on stage. 

His last two years were dedicated to his dance studio in 

Netanya. 

In 1971 he was awarded the Golden Star at the Inter

national Dance Festival in Paris, the top award for 

male dancers. Clive Bames of the New York Times once 

called him "one of the finest modern dancers of our times." 

G.M. 
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The third ISRAEL QANCE annual records the dance events of 1977 in Israel, a year rich 

in premieres and visiting companies. 

The main new feature of the annual is a section, in Hebrew, addressed to dance students. 

There are thousands of teenagers studying ballet and modern dance in Israel, but hardly 

any literature about these subjects in the language they speak and read exists. In the 

YOUTH SECTION of the annual there are Readers' Letters answered hy an experienced 

ballet teacher, a short vocabulary of ballet terms, their meaning and correct pronun· 

ciation explained in Hebrew and the story and history of SWAN LAKE . 

1977 was a year of intensive activity and a rather new, or perhaps renewed, phenomenon 

was the presentation of solo concerts by various choreographers and dancers. Also several 

seminars and summer courses were held. 

In the experimental field, Rachel Cafri's work for Bat Sheva 2 and her own recital was 

prominent. Among the newcomers in the choreographic sphere most promising was the 

work of Ruth Ziv-Eyal. 

Among guest choreographers was Sara Sugahara, a very young American, whose work was 

shown by the Kibbutz Dance Company, the visiting Ballet Ramber and the students of 

the Bar Dor Summer Course. Her contribution was most original and exhillerating. 

Less successful was the experiment of combining the forces of Bat Sheva, the Panovs and 

choreographer McKayle, a botched attempt at mixing dance styles. 

Carolyn Carlson and her group from Paris brought a whif of novel beauty when they per

formed and gave a lecture-demonstration during the Israel Festival. 

The coming year promises to be eventful. If circumstances permit, the Stuttgart Ballet 

will visit Israel in the spring, the Nederlands Dans Theatre will come as guests of the Bat 

Dor company and Bejar's "XX. Century Ballet" will perform next summer, during the 

Israel Festival . 

The year ended with a most welcome event -- after a long break Inbal performed again, 

presenting five new works . 

The Editor 
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