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שעה שתעיין בשנתון זה תיווכח שהמחול בארץ משגשג.
השאלה אינה נוגעת לעצם קיומה של צורת אמנות זאת,
אלא לאופיה הישראלי .בתחום המחול העממי תוכל ,בלי
ספק ,למצוא יבול עשיר של מסורת עמנו .אבל כאשר מדובר
המטפחים את המחול
ביצירתם של אמנים מקצועיים,
הבימתי ,סביר להטיל ספק בטבעו של הגידול.

מאת

ג'ואן

קאט

ייבת-דור" לקחה עימה לדרום-אפריקה בשנה שעברה יצירות

מאת אלווין איילי ,אנטוני טיודור ,צ'רלז צ'רני ,דומי רייטר-
סופר ,לאר לובובי:ץ מירלה שרון ,דוריס האמפרי ,ג'ון
בבאטלר ויאפ פלייאר .אבל מנקודת ראות התוכן והנושא רק

יצירתו של באטלר יידרד חווה" ,המבוססת על עלילה מקר-
אית ,יכולה להיחשב כשייכת למורשת הלאומית היהודית.
שני הכוריאוגראפיtכ הישראלים ,רייטר  -סופר ושרון ,האחד

פועל כעשור שנים באירלנד ואילו ביצירתה של שרון יימסע"
ניכרים קווים של דמיון מזרחי .שרון השתלמה בשנות ה 60-
בעיקר אצל יוצרי האוואנגרד שם ,והדואט
באמריקה,

ביוני  , 1977כאשר ביקר בארץ ג'רום רובינס ,הוא אמר שמכל
להקותינו רק ייענבל" היא בעיניו יצירה ישראלית באמת.
האם עלינו לקבל כעובדה ש"ענבל",
אם רובינס צודק,
שמקור יניקתו ומטרתו לתת ביטוי לתרבות היהודית-תימנית
ולסווגו כאחד מענפי המחול העממי ,כפי שעשתה יהודית

מקומיות .

או שמא על ייבת-דור" ,ייבת-שבע"" ,לחקת המחול ה-
ייהבאלט הישלאלי" ושאר להקות הצצות מדי
קיבוצית",
פעם להיות ייישראליות"?

אשר לייבאוט הישראלי"-הקלאסי  -רפרטואר להקה זו ,פרט
לעבודות ספורות של המנהלת האמנותית שלו ברטה ימפול -
סקי ,כולו על טהרת האירופאיות.

כל ארבע הלהקות הללו ,שהן להקות רפרטואריות ,יצאו
בשנה שעברה לסיורים בחו"ל כנציגות ישראל .אם נע Iאל מי
הם מנהליהן ,רקדניהן ,הכוריאוגראפים שלהן ומה תו' כנם
של המחולות שהם מבצעים  -אזי הזהות הישראלית שלהן
תיראה קלושה למדי.

מובן שבעיה זו אינה מיוחדת לישראל ולזהות הלאומית
הישראלית או היהודית .שעה שאלווין איילי הגיע בשנת
התבטא לגבי
 1978להכין עבודה חדשה עם ייבת-דור"
להקתו שלו באמריקה באופן שאינו משתמע לשתי פנים:
יייש לי עניין בביטוי חייו של האדם השחור" ,הוא הדגיש,
ומנה מחולות על אודות בפפיסטים בדרום ארה"ב ,תחושת
ה"בלוז" והמוזיקה של דיוק אלינגטון .אבל מייד הוסיף:
ץ'להקתי 'מעורבת' ובה רקדנים שחורים ,לבנים ,צהובים
הוא גם מרבה לתת להם חומר תנועתי רב
)וירוקים!(".
שאינו יישחור" .מחזה של גארסיה לורקה או מוזיקה של
סמואל בארבר משמשת בסיס ליצירות כאלה.

אינגבר ב"שורשים"
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עניין זה אינו איזו טענה תיאורטית ,אלא בעיה של מדיניות
לדרכה
ולה השלכות מעשיות .לפני ש"בת-שבע" יצאה
הכריז אחד ממנהליה  :יימה עלינו להראות באמריקה? האם
יהיה זה הגיוני להופיע שם ביצירות גראהאם ,חוזה לימון,
סאנסרדו?" לבסוף הם החליטו על ייעמי-ים  -עמי-יער"
מאת קרנקו ,על קריאת השירים בעברית המלווים יצירה זו
ועל תוכנה היהודי .אורחיה של ייבת-שבע" היו הפאנובים,
המייצגים את ישראל משום שואלרי יהודי ושניהם נלחמו
שנתיים על זכותם לעלות לארץ .אולם מבחינה אמנותית
הטכניקה שלהם רוסית והכוריאוגראפיה של ואלרי ב"חולי-
גאן" שייכת לתחום סגנון הריאליזם הסובייטי.
בלי ספק בלבלה "להקת המחול הקיבוצית" לא מעט את
הקהל האירופי בעת ביקורה בפאריז ,הסבור לתומו ,שרוב
הישראלים חיים בקיבוצים ,ורוקדים סביב למדורה שעה
שאינם עסוקים בנטיעת פרדסים .והנה מופיעים להם קיבו-
צניקים בתכנית ובה יצירות מודרניות ,לעיתים יימופשטות",
ואין אפילו רמז להורה .ציפיות דומות מלוות את סיוריהן
ו"הבאלט הישראלי" בחו"ל  .האין רבים
של ייבת-דור"
מהצופים רוכשים כרטיסים למופעיהם כביטוי ליחסם ל-
ישראל ,ועל כן מצפים לראות משהו מאוצר האמנות שלה?
אמנם רקדני "להקת המחול הקיבוצית" הם ישראלים ,אד
ההשפעה

המצחיק

שלה

ייהוא

והיא"

מעורר אסוציאציות

שאינן

הכוריאוגראפית

החזקה

ביותר

האחרונות היא של פלורה קושמאן,
אלינו מה"פלייס" הלונדוני.

בעבודתם

בשנים

אם נתבונן בתולדות הבאלט והמחול המודרני
למעשה,
בתרבות המערב ,נמצא מאות דוגמאות של הפריה הדדית
של תרבויות ,מאז ההשפעות ההדדיות של תרבות איטליה
וצרפת בחצרות המלכים .שעה שאנו מדברים על השפעות
על ייריאליזם
יימזרחיות",
' ייישראליות",
יישחורות",
סובייטי" או ייקלאסי" או יימודרני-מופשט"  -כוונתנו
לסגנון .והסיגנון הוא ביטוי לגישותיהן ואישיותן של קבוצות
אנשים במקום ובזמן מסוימים.

מונחים אלה מצביעים על יותר מאשר על תוכן המחיל בלב,ד
האם יש בו עלילה או לא ,מצב-רוח מוגדר או קימפוזיציה
של צורות משתנות .במונח סגנון נכללות גם עצם התנועה
והטכניקה .למשל ,התנהגותם של רקדני הבאלט הקלאסי
מעוגנת בחיי חצרות המלאכים בימי הרנסנס ובייחוד חצרו
של המלד לואי ה  14-בצרפת .ייסיבוב הרגליים כלפי חוץ",
הקידות המוגזמות ,היציבה הנוקשה  ,יחסי הנימוס האל-
גנטיים בין הגברים לנשים  Iהסימטריה של העיצוב  -כל
אלה סימני-היכר של מוצאו האצילי של הבאלט.

אמריקנית שהגיעה
ובמחול המודרני שבין שתי מלחמות העולם ,בייחוד בגרמ-
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גיה ובארה"ב ,גובל לגלות את הסתיחויות שאיפייגו תקופה
זו בעיוות הגוו ובמקצבים הבלתי אחידים ,את הקווים ה-
אגבייס של העריס הגדולות בזיייתיית התגועה ,את השאיפה

האמגויית אינן יכולות אלא להיעגית לשאיפרת חזקות כל כ ר ,
מבאן הדך-ערביךת בדכריו של איילי ,שהרא אמו מודרגי ,אכל
גם כרשי ,בפי שרובגו עושה ,גם הוא מחליף עמדרת בין גאררה
לארסית אר אתגית רהצגת הישגיו בשימרש ביצירות שהוביחי

ובצורה החופשית שכה מאורנגיס הרקדניס בתמוגת הבמה,

את ערכן אי-שם בעבר לבין טיפוח יציררת אישיות ביותר של
האמן ,המהורת תגוכה לחייס כעולס העבשווי .בדרך רז הוא
מצטרף לזרם העיקרי כיצירה המחרלית בת-זמגגר ואופיה
הפלוראליסטי.

לחופש ושחרןר

ההמוגיס בתגופות הגדולות של האכריס

מחול הג'או נולד באפריקה ,התפתח בדרום ארה"ב והגיע
לבלל כגרות במרכזים העירונייס שבצפונה ,גיעגוע המות-
גיים וסיברב הגרו לקוחים ישיררת מפולחניס אפריקאגייס:

ה"סטפס" רהזזת הרגלייס הריתסית על נפי הריצפה הם
תולדת תקופת העבדות; התגופות המכזודות של הראש או
הכתפייס הן מחורת אירונירת של האיש השחרר המגרבר
מקכילות לצלייי !'!תופיס
ת  Uעית אלה
כעיר הגדרלה,
תזמירית כלי-הגשיפה של "דיקסילאגד"
האפררקגררם,
יה"בי  -ברפ " הצפוני,

טכניקת המחול המקוכלת כשגות ה  60-וה  70-היא תערוכת
קוסמרפוליטית השראלת יסודרת מכל הסגגוגות שמגיגר ,כחו-
האיגדיאני ורכים
ספת יסודות מהמחול הספרדי ,ההרדי,
אחריס .עיררב זה הרלס את דררגר ,דרר הלוייגיס והסילזו כר
אגו חיים ,דור שבו איכדו גכרלות כין עמים את משמערתס

בחילופי התרבות ,אף על פי שכתחום הזמיגי מחיצות באלה

וזה המצכ אצלנר .אף על פי שמגהלי-להקרת מנסים מדז פעם
להתווכח בנושאים אלה ,כל להקותינו מ צייות בזרם מרכזי זה ,
אפילו אם הו שואןכת זמי פעם חומריס ממעין התרכות
היש ראלית )תה יה אשר תהיהן( ומעלרת תגיעות שהשראתן
במרארת ובצלילים של הסזרח התיבון או במקצבי העיר שלנו.
אם כי אנו ממשיכים לדון במרגחים כלליים בחרןכיות לאו-
מירת אני מרדעים לסתיררת,
תרבות לאומית מבדודת?

בבלות הביל ,היבן תמצא כיוס

מסקנתי היא ,שאם אנו יכולים לדבר על צררת אמנרח אמרי-
קאניח שעוצבה על ידי מרתה גראתאם האמריקאגית ,אבל גם
ג'רום ר,ביגס היהודי,
על ידי ג'ורג' באלאגצ'ין הררסי,

הארפי העולמי של

אנטוני טירדור האגגלי והרבשי אלרוין איילי ,אז גם המישג
אמנךת תמחול הישראלית הוא בשר .אפשר לטעין שלמעז
ביטוי אמנותי לאומי בריא ,עליגו לעדוד יותר את היוצרים

אך יחד עס כך ,הרעיוגות ע.ל אזוות ייעו לם אחד" ,יי כור ה-
היתור הדמוקראטי" ,ייהאחורה הביגלאומית של בגי-האדם"

המקומיים ולהעסיק יותר אמגים ישראליים .פירושר שעלינו

להעניק חיגור אמגרתי מערלה לצעיריגר .

גמצאו לוקים בחסר דווקא כשגי העשררים האחריגים ,נהפוך

םימניס ,שאבן מתרכות אפשרויות כאלה .

הן משמעותיית ירתר משהרו אי-פעם,
התקשורת משתקף בסגנרן הבוריאיגראפי,

למרבה המזל יש

הרא ,גיתן כהחלט לגלות גטיה להדגיש את הלאומיות הכד-

לגית אצל עימם כגון כגי -מולוקה ,הבאסקים ,הצרפתים ב-
קגדה משמ במר אצל השחורים כאמריקה או היהודיס כ-
השואפים כולם לגדרת הזהות הלארמית שלהם,
שיראל,
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אשר למנגוגן של הלהקרת והרפרטואר שלהן  -מרתר לנכותן
ישרא לירת ,כאשר היצירה בעשתה בארץ ,באשר יצירות אלה
מרצגות בכית רבגכר ,הן יהיו לבסרף לביטוי לגר ילמה שהגגו.

•

בין המלחין .לכוריאןגראף

מאת ד"ר חנןו רון·

)ראיון עמ המ-,חין ןב-ידבר סתר(

את מרדכי סתר אין צורד להציג .כבר מזמן הוקצה לו מקום
כבוד בכותל המזרח של המוזיקה הישראלית ,ואפשר אולי
שסתר עצמו הפד מכבר לחלק אורגני מכותל זה.
לומר,

בינינו ורק לאחר שנה קבלתי ממנה הצעות לנושאים שונים
ליצירה החדשה.

הקשר שבין סתר למחול הישראלי הוא ,אולי ,הקשר הרחב
ביותר ,אד גם העמוק ביותר ,שידע מלחין ישראלי כל שהוא
עד היום ,כשמדובר במיפגש בין מחול למוזיקה .קשר זה
הוליד יצירות משותפות עם מרתה גראהאם וגלן טטלי ,ועם

כוריאוגרפים ישראליים.
חלקי עולם,

לפי המוזיקה של סתר רקזו בכל

ובישראל להקות ייבת-שבע" ,ייענבל" ו-ייבת-

דור".
זכה סתר ,ואת שפתו המוזיקלית תרגמה מרתה גראהאם
לשפתה המיוחדת  .זכתה מרתה גראהאם ,ושתיים מיצירותיה
נולדו מתוד המוזיקה של מידכי סתר.
אין טע .ם לבוא ולנתח את טיב הקשרים שנוצרו בין יצירות
מוזיקליות אלה לבין ביטויים הריקודי .את שיחתי עם סתר
אני מביא כלשונה  .דבריו המרתקים ,העובדות המתפרסמות
כאן לראשונה ,האינטרפרטציה שלנו למאורעות ,ההרהורים
וההערכה מחדש של ארועי העבר  -כל אלה יש בכוחם להאיר
מזויות אחדות את נקודות המיפגש המיוחדות שבין המוזיקה

למחול ,כפי שבלטו ביצירה המתהווה בישראל.

רבין הנרשאים אתה בחרת בנרשא "יהרדית"?

לא  .יייהודית" בכלל לא היה בין הנושאים .בנושא המרכזי
שהציעה היה '~אבלאר ואילואיז" .אני לא התלהבתי מה-
נושא הזה ,והיו לי מספר טעמים .קודם כל היה בזה ענין
של סרוס שלא נראה לי ,גם כל הענין של כמורה ושל ימי
הביניים הנוצריים לא משד אותי .זה נראה לי משונה
להתחיל פה ,בישראל ,דוקא בנושא זה .אני אמרתי לה זאת,
והיא לא התיאשה .לאחר זמן הגיע מארצות-הברית הרעיון
השני  -יייהודית" .כנראה שמזמן רצתה לטפל בנושא זה.
היא הושפעה מפואמה בנושא זה של אמריקאי שאינני זוכר
את שמו והכירה גם מחזה·בשם זה מאת ג'ירודו.

-

כיצד ראתה היא את הנושא רכיצד ראית אתה את חלקד בר?

סתר  :לאחר שעבר זמן רב היינו אמורים להפגש ,כדי לברר
למה היא מתכוונת בדויק  ,מה צריכה להיות המוזיקה; ,וי עד
אז לא כתבתי מוזיקה לבאלט .אמנם כתבתי קודם לכן
לייענבל" ,לשרה לוי-תנאי ,אד זו היתה כתיבה אחרת לגמרי.
עם

-

כיצד נרקם הקשר בינד לבין מרתה גראהאם?

מרתה נפגשתי מספר פעמים,

היה :

ומה שהיא אמרה בעצם

ייאתה יודע ,תעשה מה שאתה רוצה".

את מרתה גראהאם ראיתי לראשונה בהופעתה בארץ
סתר :
בשנת  .1958זה היה אז חדש למדיי  ..והיא הציגה פה את
ייקליטמנסטרה" .זה עשה רושם כביר .אני גם לא יכול

 רלרמר זאת למלחין זה הדבר הקשה בירתר בררדאי ,העם זהלא כאילר לא לרמר מארמה?

היו

סתר :ז-ה הדבר הרע ביותר ,כי משמעותו שאינד יכול לעשות
מאומה ,כי אתה לא יודע בעצם ממה להתחיל .אין לד שום
נקודת מוצא .היא כתבה לי מין תסרי.ט ארוד נורא .קראתי
וקראתי ,ולא ידעתי מה אני צריד לעשות עם זה .

לשכ.וח את זה,

כי אז קבלתי נזלת לחצי שנה

באותו בוקר עוד כארבע-חמש עבודות

אחרות,

בערד ...

אד המרכז

היה ייקליטמנסטרה" ,ואני זוכר גם את המוזיקה של המלחין
הקופטי חלום אל דאב .אז לא הכרתי את מרתה אישית,
זו היתה הכרות רק דרד היצירות .אחרי כן נהגה לבוא
לביקיר אצל הברונית בת-שבע דה רוטשילד אחת לשנה.
בת-שבע תמכה בה וגם הביאה אותה ,ובכלל היא ובת  -שבע

ארלי היא רצתה לרארת את
לרעירנרת שלה?

המרזיקה

כאילרסטרציה

היו ידידו:ר משכבר הימים.

סתר :לא - .היא לא נוהגת כד  .כאן נמצאת הנקודה המענינת.
מרתה גראהאם

רצתה לתרום משהו לבת-שבע,

משהו

מכשרונה לארץ .צריד לזכור שקיבלו אותה כאן באופן יוצא מן
הכלל וזה מובן מאליו .יום אחד הציעה שתיצור פה באלט עם
הלהקה שלה )להקת ייבת-שבע" טרם נוסדה אז( ואתאחת
בישראל
היצירות ביקשה ליצור לפי מוסיקה שתיכתב
ותפאורה שתהיה גם כן של אמן ישראלי .גארי ברתיני,
שהיה בקשר הדוק עם בת-שבע הציע אותי  .היא לא הכירה

אותי .אולי השמיעו לה יצירה אחת משלי ואולי לא ,על כל

פנים היא הסכימה עקרונית מי.ד

בעצם ,היא היתה מסכימה

לכל הצעה ,כי בסופו של דבר דרד עבודתה היתה כזו · שהיא
בנתה בראש וראשונה על עצמה ועל רעיונותיה .עשו הכרה

אני התלבטתי עם תסריט שלה זמן ממושד ובסוף אמרתי לה,
שאינני יודע מה היא רוצה ואני מוותר על כל הרעיון .ואז,
בשיחה נוספת ,התברר לי דבר פשוט .היא אמרה לי שני
דברים חשובים :אל תעשה מוזיקת-רקע ,אד מצד שני אל
תכתוב לי סונטה ,כי זו צורה הקבועה כאילו מראש .יש
נושא ראשון ,נושא שני ויש פתרונות ,וזה לא משאיר חופש
פעולה .מה שצריד להיות ,הוא שתהיה דראמה .הדראמה
צריכה להיות נקודת המיפגש בין המוזיקה לבין  .הבאלט.
המוזיקה צריכה להיות דראמה ,כלומר אני רואה זאת כד
שדברים מתרחשים ,מתפתחים ,אבל הם עצמאיים .אתה לא
הולד בעקבות התוכן ,יש לד רק רושם כללי.
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 אך האם אתה בן-חורין ~די לתרגם את מושג הדראמהלתחביר המרזיקלי שלךי

היה טיפרר אחר לגמרי.
כיקשה

חפשי לגמרי.

סתר:

זר צריכה להיות יצירה מוזיקאית -

עצמאית .ייבשבילך ,אימרת מרתה גראהאם  ,זו דראמה
מוזיקאלית .בשבילי זי דראמה של תיאטרין ,ג'סטה ,מחרל
וכדומה .יה תפאורה צריכה להיות גם היא עצמאית".

גם כל זה עיד לא שימח ארתי בורא,

רק אחר כך הסתבר לבו שמרתה

גראהאם לא רצתה להראות לבר בכלל את העברדה ,היא
שאיתו

בוקר יסתובבו

הרקדנים

ויחרשו את הבמה .

הם בעצם עיכלו ככר את העכידה ררק ר צו למדיד את עצמם
על הבמה.

-

ולא העזתם לשאול או לומר משהו?

כי שוב חשבתי שבכל

היא היתה בשבילבר ארתוריטה
מה אתה מדכר?!
סתר:
אבל כשראיבו כיצד
לא העזני לעצות פה,
בינלאומית,

הצורה שאבחר בה .חשבתי שהצורה היחידה שאבי ירכל
" ה פ תרח ה" כלומר שהיא לא
לבחיר היא ה צור ה

נודע לבר מהרקדבים

זאת יש בקדררת ברררות בבישא הבבחר.

החלכטתי מהי

אילתרה

את עבוי הראש המתגלגל,

שאת הרעיון ה ז ה המציאה אותו הבוקר.

חוזרת להתחלה והיא הולכת והולכת עד שהיא בפסקת אי
בגמרת.

-וכיצד בוצרה העבודה המשותפת השביה עמ מרתה גראהאם?

והצורה שבחרתי היא צורת הוואריאציךת ,כלומר ,למעשה זו
דראמה של סיטואציית .בחרתי בברשא הוואריאציות ,כשכל
אחת מהן ואריאציה של אופי .כל אחת מהן תוצאה של בקודה

עם יייהודית" הצליח שיתרף העברדה והיא זכתה
סתר;
הציגה את יייהודית" בפסטיבל באדינבורג,
להצלחה רבה.
בארצות  -הכרית במסע מחרף לחרף בסקבדינביה וגם בייגרסל-
ביה .ושרב חזרה להזסין באלם בוסף .הנושא לא היה בררר

דראמטית מסיימת בתיך קיי כללי ורחב .כתבתי כעשרים
ושש ואריאציות ,רשלחתי לה את החומר לארצות-הברית.

-

איך היתה לאחר מכן הענרוה על היצירה .האם היתה לך

בכלל דריסת רגל כשלב תעשייה?

סתר :כתבתי את היצירה ,והענרתי ארתה לעיבוד לפסבתר
בארבע ידיים .הקלטבו זאת נביצוחי של גארי נרתיבי ושלחבו
את סרט ההקלטה אליה ,רעתאום היתה דממה אריכה.

אבי

לה ,והיא אמרה; בניח שזה באלט ללא נושא בכלל .ראיתי
שאבי נכבם שרב לשדה ללא מצען .לא הצעתי שרס דבר .עבר
זמן וקבלתי מפנה שני ספריס של תמונות הודיות מהמאה
אבי לא יודע למה .גם לא שואל י ס איתה
השש-עשרה.
שאלות כאלה .התרשמתי אי ך שהתרשטתי ,אבל זה לא נתן
לי חיט.

להופעה,

לכסרף לא הציעה לי כל ר עיון.

ולא היה עדיז מארמה.

היתה כמצב אישי קשה מא.ד

בקבעו תאריכיס

בארתו זמן,

 , 1964היא

היא לא ידעה אם היא תועיע.

חשבתי לעצמי; בן ,טוב ...
בת-שבע הציעה שאסע עם שתיהן ל כ ית מלון כאשקלזו .שם
המוזיקה נשמעה כאילו לא בגמרה.

אין סיף ליצירה ה -

מך  Iיקלית הזר .השארתי את המזויקה כאילר תלריה בארויר.
היה לי בכך רעיין תיאטראלי  -דרמאטי .בקשתי שהיא תסייס
את היצירה לבדה ,ללא מרטיקה .הרי היתה אמירה לרקיד
את תעקיד יהודית .היא בתבה לי שהרעיין הזה אחראי מאד
ימחייב ,ור\יא קצת ערחדת .אך בטופו של דבר קיבלה את
הרעירז ,כי ברכחתי לדעת שהיא אדם המתמרדד עם דברים.

בהיה שלושה ימים בצורתא יבחשוב על כל סיבי דבריס .היו
שלרשה ימיס קשים ,בי היה למרתה מצב ריח של דכאין .היא
שתקה כל הזמן זרו שתיקה מרוכזת .וזה ערכר אליר ,ואותי זה
חזרתי ירתר רזה למררת האובל הטוב .רלא
חיסל לגמרי.
הגעבר לשום דכר ,וכסרף הפטירה:
אעשה מזה משהר.

ושרכ היתה דממה

אררכה ,

ריים בהיר אחד

היא הגיעה עם

הם הגיער לכית ייהכימה" ,זה היה
הלהקה המערארת שלה.
כשנת  .1962לחזררת היא ל א הזמינה ארתי ככלל ,יומ לפני

ההצגה הרדיעה לי שאבי יכרל לביא ולרארת .היה אתי גם דני
קריון שהכין את התפאררה .כרלנו הלבנר עם דפיקות לב,

כמיבן .התזמורת התחילה לבגן .על הבמה התח;לר הרקדבים
להט תרבב ... , ,מאימה לא קירה! היתה לנר אכזבה שכזאת.

לא ריקיד ולא בלום.

הרקדבים הסתובבי על הכמה בארפן

חפשי. ,ניסר אביזרים שובים.

מדדו קצת את התלכושרת.

לא היה" קצב ,לא היה שום דבר .חשבתי שאני מת .לאן הלך
כל'המאמץ הזה שהשקעתי?
בסוף

החזרה

הערוף של

ביסו

הרקדנימ

הולופרנט.

דבר

מרשים כיוחר עם

זה היה דבר מדהים.

האם הבגילה ארתך לפחןת נמשך זמן היצירהן

זה היה די מביך .כשטענתי שהציירה אצלי מתחילה

סתר:

לה י רת ארוכה מדיי היא אמרה:

ייאין דבר.

זה יכרל להיית

כארכעיס ,חמישים דקות ,גס שעה אם אתה רוצה" .רלכתרב
שעה מרזיקה זה כבר דבר

רציבי....

אני הגבלתי את ע צ מי

ל כ תרב עשרים דקות .חיכרתי מה שחיברתי ,הקלטתי ושלחתי
לה.

את הבאלט הזה לא ראיתי לערלם .ד נ י קרררן ראה אותר,

ולא יבול היה לתאר לי ארתר .ראיתי רק צילומים ,ומאלה
הבבתי שהיתה זר מין פבטטיה מזרחית .זר היתה יצירה של
אני קורא ליצירה המיזיקאלית שלי "פנטסיה",
אוןירה.
ומרתה

גראהאם

קראה

" " Part Real, Part Oream

לעברדתה

זו

בשם :

ייחצי מציאות ,חצי חלום".

הראש

שאלנר את

עצמנו מה זה רפתאם הכל נגמר .בערב היתה צריכה להירת
הצגת  -הבכורה ,ואבחבר לא ידענו מה לחשוכ .בערב כ  Jרבן
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תכתרב מה שתכתוכ ואבי

האם את המוזיקה שלך לציירה זו אתה רואה כיצירה

עצמאית ,כלתי תלויה בכמה וכמחילו

על הציירה להירת
זר תמיד נקרדת המרצא שלי.
סתר:
דרמטית ,בעלת צררה פתרחה .אבל לערלם יש זכרת חיים
יש לה נשימה
עצמאית ליצירה המרזיקאלית שכתבתי.
עצמאית משלה .גארי ברתיני ניצח על ייהפנטסיה" בביצרע
התזמררת הפילהרמרנית הישראלית רבתזמררת רשרת השידרר.

-

אך בכך לא נגמר השידרך בינך לבין עולם המחול?

סתר :לא .שנה לאחר מכן פנתה אלי רינה שנפלה שהיתה
תלמידה של מרתה גראהאם רהציעה לי לכתרב מרזיקה
גם היא כתבה תסריט אררד מאד;
ייבת-יפתח".
לנרשא
הנחתי את התסריט בצה לקחתי את התנ"ד רראיתי שכל
הסיפרר של ייבת-יפתח" משתרע על חצי עמרד בלבד רשזה
הנדר,
סיפרר מזעזע מאד רקצר .בחרתי שלרש נרקרדרת:
הקינה רהקררבן .אלה שלרשה פרקי היצירה  .רינה היתה
נברכה

קצת,

כי היא ראתה סיפרר אררד וכאן אני מתמקד

בשלרש נקודרת בלבד .היא לא התנגדה .כתבתי גם הפעם
בצררה ייהפתרחה" .לשלרשת הפרקיס' יש אחדרת פנימית,
כי כל אחד בנרי על יישרר ה  ",אמנם לא דרדקאפרנית,
אבל שררה של שנים-עשר צלילים ,זו למעשה הפעם
הראשרנה שלי )רגם האחרונה( שכתבתי יצירה המברססת
על ייה שרר ה  ".את התפאררה ליצירה הזר יצר דרד שריר.
 ומה חלקו של "הריצ'רקארה" ,יצירתך המוכרת לחוככיהמרזיקה והמחול כארץ וכעולם?

סתר :ה"ריצ'רקארה" שלי זה דראמה של ישויות ,עם שלרש
דמריות המתפתחות והיחסים שביניהן .הריצ'רקארה הועלה
בשתי גירסאות באלט .הגירסא האחת היא של רינה גלוק
את ה"ריצ'רקארה" ראיתי כדראמה של
ייבבת-שבע".
התנגשויות בין שלרש דמויות ,כל אחת עם האחרות וכל אחת
עם עצמה .אבל אלה דמוירת אנושיות ולא אידיאות .והרעיון
היה להציג כל אחת לעצמה ,בתצוגה פוגאלית )מלשון פוגה
מוסיקלית( ואחר כד להפגיש כל אחת עם האחרות .וה-
תוצאה הן השיחות ביניהן ,והמטמורפוזרת שחלות בכל אחת

מהן ,עד למיזרג המוחלט בסוף ,כשהן הופכות לארניסונו,
ואתה לא יכול להבחין מיהו מי.
רינה גלוק קראה ליצירה בשם יינשים באהל' :ובחרה בשלוש
דמויות :אברהם ושתי נשרתיו .הגירסה השניה היתה של גלו
טטלי ,והוא עשה מזה דואט; עבור ייתיאטרון הבאלט ה-
אמריקאני" בשנת  . 1966זה הלד שנים בלונדון ,בלקת
ייבאלט ראמבר"  .אחר כד עשה זאת גם בשורדיה ובהולנד.
כשראיתי את המחרל הזה אני מוכרח להגיד שזה היה לי זר.

***
וסתר יכול להמשיד ולהפליג בתארריר הפלסטיים ,אד המצע
שלנו קצר ,והיו גם יציררת לשרה-לרי-תנאי ב ייענבל "':
ייאשת חיל" ו"תיקון חצות".

מגמות הקשר האפשרי שבין המוזיקה למחול על פי גישתר
של סתר אפשר להביא בלשונו המתומצתת של המלחין:
את הדראמה רואה סתר כיסוד משרתף למוזיקה ולמחול .לא
דראמה של הצררה ,אלא צררה של הדראמה ,לא ייסונטה"
פתרחה  .רלדראמה שלרשה
אר כדרמה ,כי אם צררה
ביטריים

*
*

אפשריים :

דראמה של מצבים ,אלה הן ייהרראריאצירת" )יייהרדית"(

דראמה ללא נרשא.
שלמחול רלג'סטה

למרזיקה  -ייסיפורי משלה ,כמר
ייסיפרר" משלהם) .ייפנטסיה':

ייבת-יפתח"(.

*

דראמה של ישוירת )ייריצ'רקארה"(.

לכתרב מרזיקה שימושית
כאן

המרזיקה

החרמר:

היא

נעימות

-

מסגרת:

ריקרה

ריקרדי-עם,
משען

שירי

ריקרדי חצר רכר'.

ריתמי,

עם.

אררירה רכו'.

)דרגמארת :

ייאשת-

חיל" רתיקרן חצות"(.

•
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מ "התראטרון

הלררר"

ועד

ימרנו

שעה
מאז גפשתי את אנה סוקולוב לראשונה ב ,19S3 -
שהגיעה לשיראל כייזמתו של ג'רים ררנינס וכעזר" ייקיז
התרנית אמריקה  -ישראל" )אז "ק ין נירמן (" יעד הירם ,

מאת נתן

מ'שוך'

התמזגותס השלמה משיגים אולי את תכלית החיים.
,כוריארגרפיה בכלל זה זקרקה להגדריח

כל יצירת אמנרת,

ובזכריבי

כרורות של ניגודים בחוובר כר היא עוסקת .אלה מאפשררח

צפים יערלים קילותיהם הצעירים של ראשרגי ייעגנל ",של

את קיימן של וכרחב המחיה כר נעה ומתפתחת היצירה.

תלמידי מחיל ומשחק שלמדר אצלה כמסגרת קורסיס שוניס
ונת ז -ספר בישראל ןבארה"ב ,ובאלה מתערבים קילותיהם

כין הניגודים הכרלטים ביצירותיה של אנה סיקילוב מוצאים

שמעתי קילןח אין ספןר הקוראים בשם ייאנהן".

של הכ,ויאךגרפים ואנשי המחיל ג'רים רונינס ,גלו טטל"
ג 'וו באטלר ,אלךי איילי ,גררמן מוריס ,ג'יין דארל" מרתה
היל ,של השחקביס אהרין מסקיז .תבה רוכיבא ,פאני ליבזץ

r

,רביס

רכיס

אנגליה,
קילרת

אחריס

מעילם

הולנד וישראל .

המחול והתיאטריו בארה"ב,

אין גכיל לשפע הרגשית שהביעי

אלה בנוכחיתה ישלא בנוכחיתה של אבה,

שביטאו אח שמה.

שעה

אד מרכיגי ההנעה העיקריים שכקרלית

אלה ,היו תמיד אהבה ,הערכה והערצה לאמנית ולאדם נדיר,
למורה ולכרריארגרפית רבת ייחרד והשפעה ,לדמות המסמלת

אחדות

בלתי

מעורערת בין

אנושיות

לאמנות התנועה.

נכין ,בהרמוניה העשירה של קולות אלה התערבו גם קולות
מקומיים צררמניים .היו קולות ששללו ,בשם אמנות המחרל
כביכול - ,את הגישה הטכנית המחמירה ראת הנושאים הכרריאו -

שהיו רחוקים מליבם רהשקפתם  ,והיו
גרפיים הרציניים,
שנדמה היה להס שאנה מיעטה בכבודם ובזכויותיהם .לא
תסרו גם צעירים ,שבמהלך הלימוד לא אצרו כות לעמרד
בפני צליפרת לשונה ולעתים אף ידיה .אך שולליס ומחיבים
כאחד למדר והכירו ככך שאנה סילקולוב וקישרה ההדוק עם
ישראל מהוים אתגר לקייס ,שאישיותה ,ערכיה רפעילרתה
האובנותית

משניס

את

נ!!י

הנרף

רפותחים

דרכים

חדשןת

להתפתחות אמנות המחול בישראל.

ערכים אנושיים וערכים כוריאוגרפייס.

האדם כן  -ימינו הוא

שעומד במרכז היצירה הכוריאוגרפית שלה :האדם כפי שהוא,
ללא כחל רשרק של במה רללא גינונים המעךתים את דמותר

דמריות היסטוריות או מיתולוגיות אינן בדרך

כלל מענינה .

הציפה כאח,ד

היא

מצפה לתגובה

רגשית -

מצפרנית ,להבנה המעידה שהוא ראוי לשס אדם.
להוציא את עברדתה בחחרם התיאטרין ,לא תמצא סיפור
ביצירחה של אנה .השירה  -היא המושלח .שירתה ,הכראבת
את כאבם של האנשיס רמזכירה אח מיעוט רגעי הארשר.
שירת אנה עררגח בכל מאודה אל מפגשי האני ראתה ,שכעת
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השירה הישרה והתפרקויותיה לנקידות כודדוח; ייהאוניםינר",
תניעה אחידה ובר-זמנית של כל הרקדנים ,יהתפצלךיות
לקוים רב-תנועתיים עצמאיים ,כדוגמת מרסיקה רכ -ק רלית,
שממפרס הגדיל מיגכל רק על ידי מספר ה משת תפיס ביצירה.
נותנת אנה לניגודיס היסודייס
בכרריאוגרפיית שרנות,
צירית רבית ישרנרת.

את כוחית המשיכה של הקטבים המנר -

גדים היא מנצלת כדרך הגיוניח רהכרתיח לשם פיחות תנרעות
התקדמות ונסיגה מקרטב לקוטב ,תוך גירבש צררות ביניים
השונות זי מזי בוכצבי הצפיפות והפיזרר,

האוניסונו והרב-תניעתיות.

הקייס יהנקודרת,

אגב ,את ייהקלאסטר הכרריאר-

גרפי" ,מצואים אצל אנה עדו בטרם שמקבילו המיםיקלי
)ייהקלאםטר הצלילי (" בעשה גררם חשוב במרסיקה החדישה.
כמעט ואיז צורך גם להזכיר שכירס מצרי "ה קלאסטר ה-
כוריאוגרפי" כרכות מן הכוריאוגרפיית הנוצרות הו בתחרם

המחיל החדיש וה ז · בתחום הנאלט הקלאסי.
זהיתה הייחרדית של אבה סרקרלרב כירצרת ,ואין כוריאיגרף
רארי לשמר שאינו בעל זהוח כוז,

מתכטאת לא רק בדרכי

בפערלה הברדדח של כל רקדן,
בבחירת

אתה מיצא ארתה גם

במבחר הכולל של התנרערת,

המוסיקה רשילובה בבךריאוגרפיה.

אנה יוצרת

בגופו של הרקדן ביגודים משמעותיים בין קרים מעוגלים
לישרים אר ,ויתייס.

היא

מפתחת מעברים בין הניגודים

ואף מציגה אותם בו  -זמנית.
רמעברים מתמיים,
פשוט לכאירה,

אך מעילמ אין אלה ניגודים

אלא פביר השובות של ארתו מטבע ,של

איתי רעיין תברעתי.

אמת ריופי  ,כרוכים יחדיו אצל סרקרלרב אך אמת בלבד היא
שקובעת את מהותו של הירפי לגביה .גילרי הכעור בהתנה -
גותם של אנשים מושכיס את תשרמת לבה ראת תגובותיה
הכוריאוגרפיות רק בהקשר אל האדם החי בהררה  .ממנו ,מן
הרקדן ומן

של רקדנים ,וניגודר ,הפיזור המלא של רקדנים בחלל הבמה;

התיחסרתה למבנה הגדול של היצירה.

כאשר אנה סוקוליב יוצרת כוריאוגרפיה לקברצת רקדניס,
היא מגלה להם שני דברים תשובים ,שכשכילה הס אחד -

האמיתית.

כמה סוגי ניגרדים האפינייס לה בפרט ולאובנות החדישה
בכלל  -ייהקלאסטר )  ( CLUSTERהכוריארגרפי" גוש צפוף

מבחר התנרערת הכולל של אבה הוא

רהרא קרוב אילי יותר לתנרערת בבי -הא ד;tכ

בחיי הירם  -יים ,

מאשר לממירת

אמנותית ברררה

ומטרית של המיקצב,

שבכל פרט תניעתי,
ידי כיווני המבט,

והאצבעןת,

של המחיל.

אך הגדרה

הטמפו והעוצמה

והגונים המיוחדים הניצרים בהם על

הטירת הציואר ךהראש וצמ בי כפות הידיים

מקנים למנחר תגרעה זה זהות שאיז להחליפה

באחרת.

מרסיקה בעלת אקספרסיבירת גדילה ,הלקיחה בעיקר ממיטב
רפרטואר

המימיקה

התדישה

ומז

הג'אז,

הראשונות שהשתמשו בג'אז למחול רציני(

)היא

היתה

מו

אופייביח בירתר

לרבות מיצירותיה של אנה .אך משום עצם קיומה של
הכרתית ועצמאית אצלה,
מחשבה כוריאוגרפית צורנית,

אין היא נזקקת ,כמו רבים אחרים ,להסתמכות חיצונית על
דפוסי הצורה שביצירות המוסיקליות .תחושתה המוסיקלית

ויצרה כוריאוגרפיות על נושאים יהודיים  -ייהגולה" ) (, 1939
ייהכלב"" ,ייקדיש" ,יישלוש דמויות תנכיות" )  (1946ועוד -
הכרח הוא שתיוצר זיקה בינה לבין יהודי ישראל ,הכרח הוא
שידלק זיק שלא יכבה.

העמוקה מאפשרת לה לשזור את קוי הכוריאוגרפיה עם קוי

היצירה המוסיקלית למעין מקלעת אחת,
היטב זה בזה,

ואין אתה יודע כביכול,

שנצריה אחוזים
אם התנועה היא

הורתו של הצליל ,אם להיפך.
אך הדבר המייחד את אנה סךקולוב יותר מכול ,הוא שלמרות
שהדברים שהוזכרו הם בבחינת ערכים כוריאוגרפיים צורניים

טהורים,

אין היא מתיחסת אליהם ככאלה,

ולא הם מקור

ואמנם ,הזיק שנידלק בפגישה הראשונה שבין אנה ואנשי
מעולם לא כבה ,והאמנית האמריקאית ,ששבה
ייענבל"
וחזרה לישראל מידי שנה ולעתים פעמיים בשנה )בעזרת קרן
חתרבות אמריקה-ישראל( הפכה חלק בלתי נפרד של עולם
המחול הישראלי .ייהם היו נפלאים" ,מספרת אנה על ה-
ייענבלים" .ייהיה בהם משהו אמיתי ביותר ומאוד מיוח.ד
לא ידעתי שיש יהודים כאלה ,שכך הם חיים ,שכך הם יודעים
לעשות אמנות".

השראתה.

לכל פרט צורני המתרחש ביצירתה ישנה סיבה הבעתית,

ומקורה של כל תנועה ותנועה הוא ריגוש נפשי פנימי.

התנועה אינה מייצגת ,על כן ,את עצמה בלב,ד אלא את מה
שהביא להיווצרותה.

משום כך לא די בחוש הראיה כדי

לתפוס את מהות הכוריאוגרפיה של אנה,

והכרח לשתף

בתהליך קליטת היצירה את הלב החושב.

ג'רום רובינס,

ידע היטב מה שהוא עושה שעה

ייאנה! מה את עושה
שפנה אל אנה בחורף  1953ואמר:
בחופשת חג-המולדך מאומהך אז בואי אתי לישראל .תמצאי
שם

קבוצת

אנשים

מקורית,

מיוחדת ומענינת,

את

חברי

עם האימון והדיסציפלינה
ייענבל" ואת שרה לוי-תנאי.
שאת תעניקי להם; יוכלו אלה להיות המיצגים של ישראל".

היה ברור לג'רי שאמנית לוחמת זו,

שכבר אז נמצאה על

הבמה כעשרים שנה כרקדנית סולנית וככוריאוגרפית לבמות
המחול ,התיאטרון ובמחזמר ,תוכל לתרום הרבה לייענבל"
ולמחול בישראל .הוא הכיר את נסיונה בחינוך ,ובהקמתן
של להקות מחול ,את בקיאותה בטכניקות המחול החדיש

והבאלט הקלאסי ,והוא ידע על הערצתם של אמני מקסיקו,
קארלו שאבז ואחרים שסיעו · לה בהקמת
דיאגו ריברה,
להקת המחול המודרני הראשונה במקסיקו )  . (1939הוא
שמצפונה החברתי שהביאה עוד
כנראה,
תאר לעצמו,
בראשית שנות ה  30-להופיע במועדוני פועלים וליצור כורי-
אוגרפיות על נושאים כגון פשיעת הנוער" ,לויה אמריקאית
מוזרה" )על פועל שנלכד בזרם נחושת מותכת( ,יירצח החפים
מפשע" )מלחמת האזרחים בספרד( ,ייהמלחמה היא יפה"
)עלית הפאשיזם באיטליה( )  (, 1937יגיב בחיוב ובעוצמה על
החכרה החדשה בישראל .הוא גם שיער בצדק ,שאם אמנית
אמריקאית זו,

גופנית -

מחולית,

ערכים מקצועיים של הופעה פומבית

וגאוה במעשי אמנותם .היא היתה להם לאומנת אמנותית
תקיפה ,אוהבת ואהובה ,שטרחה לעזור בכל דבר ושליותה
בלב מלא תקוה את דרכם הראשונה ורבת ההצלחה אל
במות אירופה וארה"ב.

לכן גם נראה לי אישית ,שה"קלאסטר" ,השורה והאוניסונו
מסמלים את השאיפות לאחדות ,שויון והרמוניה חברתית,
אך גם את עוצמת האיום שבהיטמעותו של הפרט בכלל
)שאינו תמיד חיובי(; ואילו ניגודיהם  -את נפשו החצויה של
הפרט ,הנאבק על זכויות הקיום והביטוי של ייחודו האישי
על התמזגותו ההרמונית בכלל החברה.
כך מסתבר,

אנה קיבלה על עצמה להיות המילדת של תיאטרון המחול
הצעיר .היא הקנתה לטירונים המוכשרים ראשית תודעה

שמוצאה מבית יהודי בלתי מסורת

,

קמה

התפנית מטכניקת המחול החדיש ,האירופי )מורשתן של
חלוצות המחול בישראל האחיות אורנשטיין ,גרטרוד קראוס,

קטיה מיכאלי,

טליה רסלר,

רבורה ברטונוב ,ועוד( אל

שהחלה להסתמן ב-
טכניקת המחול החדיש האמריקאי,
מחצית הראשונה של שנות ה  50-עם בואן ופעילותן של רינה
שחם ורינה גלוק ,נתחדדה ונתייצבה במחצית העשור השניה
על ידי הקורסים למחול ולכוריאוגרפיה ,שערכה אנה בעזרת
קרן התרבות אמריקה-ישראל .קורסים אלה שניתנו לרקד-
נים ,ואחרים שניתנו לשחקנים צעירים ,וכן עבודותיה של
אנה שהועלו ב  - 1958-יימעשה בחייל" )קריין :אריק לביא,
נסיכה  :ברוריה אביעזר .שטן  :ג'וקי
חייל  :דוד אברהם.
ארקין( ,ייפואמה" )בביצוע ייבמת מחול"( והכוריאוגרפיה
לאופרה של אבידום ייאלכסנדרה החשמונאית" )האופרה
הישראלית .:: (1959 ,לא רק קבעו את הטכניקה האמריקאית
הם גם הבהירו
כיסוד השליט החדש במחול בישראל.
והחדירו ברקדניםשל הדור החדש את משמעות הדיסציפלינה
החמורה שרקדן בן ימינו חייב לקיימה בשעור היומיומי בן

 90הדקות ,בחזרות ובמופעים,
אימפרוביזציה לקומפוזיציית

ואת ההבדל הגדול שבין

מחול.

היתה זו אנה ,כך מספרת יהודית גוטליב )מי שהיתה אז
מנהלת קרן התרבות( ,שיעצה לקרן להקים במת מחול אחת
לכוריאוגרפים ,שונים .חשיבותה של עצה זו היתה לא רק
בקביעת העובדה שהציבור חייב לדאוג לפעילותם של
כוריאוגרפים צעירים )רינה שחם ,רינה גלוק ,נעמי
אלסקובסקי( .היה זה גם צעד חשוב בכיוון שינוי המסורת
הישראלית של ערכי מחול של יוצר אחד בלבד ,ובראשית

שיחרורו של רקדן מתלותו הבלעדית באמן יוצר אח.ד בכך
ניתן האות הראשון לאפשרות הקיום של תיאטרון מחול
רפרטוארי ישראלי.
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התפתחויות אלה  ,ששינו את אקלים המחול בישראל ,ואשר
אנה נטלה בהם חלק כה חשוב ,הובילו באררח טבעי למדי
לרעיון של הקמת להקת מחול קבועה .אליעזר פרי  ,מי שהיה

אז יו"ר ההנהלה הציבורית של קרן התרברת נפה אל אנה
ואמר; " מדוע שלא תיצרי כאן להקת מחול ".ד אנה נענתה
הכינה תכנית פעולה ומסרה אותה
בחיוב ובהתלהבות,
שכללה בין השאר את בת  -שבע דה -
לעיונה של ועדה ,
רוטשילד ,שיסדה מאוחר ירתר את להקת המהרל "נת  -שבע "
ו"בת  -דור",

ייהיתה זו מהפכה! " מציינת יהרדית גוטליב ,ייאיש לא תשב

עד אז על הרקדנים אלא על היוצרים בלנד.
עיקרית במחול היתה בכוריאוגרפים.

התמיכה ה -

למרות ש " ענבל " כבר

היה קייס ,לא הבינו עד להצעה זר שלהקת מחול קברעה לא
תוכל להתקיים אלא אם ישולם שכר לרקדניס "  .הצעת אנה
נתקבלה  ,רקדנים מבצעים זכו לראשונה במעמד מקצועי
עצמאי ,וב  24-למאי בשגת  1962הרקם ייהתיאטרון הלירי" .

ייהתיאטרון הלירי" הציג

 4תכניות  ,להלן פירוט המחולות

תכנית

א'

1962 -

חברי הלהקה
גליה גת ,ליאורה חכמי ,דליה חרלייפ ,זאבה כהן ,דליה קמחי,
יהרדית רון ,רינה שחם ,רינה שיינפל,ר אהרד בן  -דו,ר יצחק
בן  -נסים ,שםעון סיאני ,יגאל פז ,אברהם צורי ,ייסף קיפניס ,

בחייל

מעשה

ליברית

מאת ס ,פ ,רממי

לאה גרדלברג

:

מוסיקה :

איגרר סטרררינסקי

טרואגרפיה ;

אנה סרקרלוב

הקר  , ,ן :
ה ח ייל :
ה שטן

ח

א

תכנית ב'

גליה גת  ,ליאררה חכמי ,דליה חרלייפ  ,זאבה כהן ,מרים פרבר ,
אהוד בן  -די,ר ציחק בן נסים ,שלמה דבר ,יגאל פז,אברהם צורי,
יוסף קיפגיס.

תלומות
מאת אנה סוקולוב
מוסיקה :

השיר

:

ארבעה

ירסף

קיפביס

שמעון סיאבי

ה:

רינה

שחם

וצר

מאת י ,ל.פרץ
המוסיקה:

,ס ',באו ,

יוסי בן  -אביגדור.

פרקי ג 'אז
תיאו מאסירו

סוסיקה :

כריו לוי

איפיס

' 62

כשלושה חלקים
מאת אנא סיקרלךב
מוסיקה :

תיאר מאסירו

תכנית ג'

גליה גת  ,דליה חרלייפ  ,מרים ברבר ,ל,אורה חכסי ,משה

רומנו ,אברהם צררי  ,ינין נאמו  ,לאה לוין.

,

הקר יין

כךריאו ג רפיה

שסר ל
א שתר

בדידות

כל הלהקה

חלום
בריחה

גליה גת

הלאה

אברהם צורי

תשיקה

ד ליה תרלייפ
משה רומנך

מרים פרבר
ינרן נאמן

ליאררה חבסי
אברהם צירי
פניקה

.

תלום בהקיץ

משה ררמני

לאה לךין
סרים ברבר

תלומות
מאת אנה סיקולרב

הסר ף ד

בהשראת ייאתרין הצדיקים" מאת אבדרה שרוארץ  -בארט

בדידות

12

;

אנה סוקולוב

אברהם צירי

ציחק בן  -נסיס

דליה חרלייפ

ם

קניון הופקינס

בתן סישררי

;

1963 -

חברי הלהקה :

שלמה צפריר
התפאורה:
כרריאוגרפיה ; אנה סוקולוב
יוסף קיפביס

א ,ורברן,

ת.מאסירר

מאת אנה סוקוליב

מוסיקה ;

יצחק בן  -נסים

1962 -

חברי הלהקה

חדד

המשתתפים

ה ב ס יכ

ה ש י ר;

יוסי בן-אב יגדיר

תיפיס ;

שבוצעו:

עברית

מוסיקה;

כאו ,יוכרן  ,ט ,מאסירו

ליאורה חכמי
דליה חרלייפ
כל הלהקה

מס'

ס י יטה

מוז יקה :
כוריאוגרפיה :
פרליוד

צורי :

5

יוהן סיבסטין באד

אנה סוקולוב

ופוגה :

אלמנד

גליה :

אלה היו

נתן:

אנה  ,האם רקדני ייהתיאטרון הלירי" היו שונים מן

אגה :

גבות

מנגן בצ'לו  :עוזי וויזל

סויטה לירית

1964 -

נתן :

מניין בעצם באתם אל אנה?

רותי :

ישר מארכיפובה!

צורי:

מארכיפובה ,קטיה דלקובה ,אברהמ'לה אלבר ,רינה
שחם ,רינה גלוק ,נעמי אלסקובסקי.

מנהלת-כוריאוגרפית :אנה סוקולוב ,עוזר  .למנהלת :
אמן-אורח :

דליה וגליה  :למדנו אצל כל מי שרק אפשר  .אצל יהודית
אורנשטיין ,ארבטובה ,גרטרוד קראוס ,רינה גלוק ...

רינה שחם .

חברי הלהקה
עפרה בן-צבי ,גדעון אברהמי ,יוהנה פלד ,
ליאורה חכמי-צירלין  ,אברהם מנצור.

ינון נאמן,

צ ו רית
מוסיקה:

תיאו מ א סרו

בתן :

מה נידרש מכם באודיציה לייתיאטרון הלירי"?

אנה :

הם היו צריכים לרקוד ולקרוא משהו.

גליה :

אני הייתי צריכה לספור מאחד עד עשר ואת ייעשר"
לצעוק .ואני זוכרת שצעקתי בכול כוחי .הכנסתי
את כלנשמתי ,את כל שאיפותי לעלות על הבמה
ולרקו.ד

צורי:

. . .אני

הוזמנתי לבוא.

נתן:

כיצד התנהלה העבודה

רות :

שעורים יומיים לקח כל אחד במקום אחר .הפגישות
המשותפות היו רק לשם החזרות עצמן.

גליה : .

החזרות היו בזמנים שונים ובמקומות שונים .עבדנו
בסטודיות של קטיה מיכאלי ,חסיה לוי ,של ייענבל" ,
באולם ההתעמלות של סמינר לוינסקי.

כוריאוגרפיה :אנה סוקולוב

השאלה

מוסיקה :
כוריאוגרפיה :

מאת אנטון ווברן

אנה סוקולוב

בהשתתפות כל הלהקה

סולנים:

רינה שחם
אברהם צורי

א ידה
מוסיקה:

מאת א.א .בוסקוביץ

כוריאוגרפיה:

אנה סוקולוב

בהשתתפות כל הלהקה
הצגת

בכורה 18 :

בספטמבר

1964

בחסות התיאטרון הקאמרי ,תל-אביב.

בקיץ
נתן

1978
מישורי.

נפגשו כמה
הנה

כן! הם היו ישראלים .דומים קצת לאנשי
לא היה להם אימון טכני מספיק .הם ידעו קצת
באלט ובאו מן האסכולה הגרמנית-ישראלית
ללא קלישאות .הם היו כשרוניים מאו,ז עבדו קשה
ולא באו כדי לעשות כסף אלא לרקוד.

תכנית ד'

מאת

ייענבל",

ומריקודי עם .אד דוקא משום כן הם היו פתוחים,

כוראוגרפיה :אנה סוקולוב
מוזיקה  :אלבן כרג

אברהם צורי,

החיים !

הרקדנים שאיתם עבדת בארה"ב?

כל הלהקה

סרבגד

זרם חשמל! נורא התלהבנו.

עבדנו כמו חמורים.

מקצת

וותיקי

ייהתיאטרון הלירי" עם

מהדברים

שהושמעו

מפי

אנה

סוקולוב ,אברהם צורי ,גליה גת ,דליה חרלייפ ,ורותי לרמן:
נתן:

כיצד זה היה לעבוד עם אנה?

גליה:

עבודת קודש! פחדתי לזוז.

נכשלתי ,רק

יותר

מאוחר

היומיומית ?

נתן :

מי טיפל בכל בעיות הבמה?

דליה:

אדם ואריק בעלה של גליה ,טיפלו

גליה :

כולם

רותי:

אני גהצתי ...

בחשמל ...

עבדו בכול.

הופעתם?

נתן :

היכן

צורי:

רקדנו בכל מקוס .רקדנו במקומות שכיום אף להקת
שולחנות
רקדנו על
מחול לא תסכיס לרקוד.
קשוריס בחבליס ,על בטון ,על רצפה ,על ערמות
כמובן שרקדנו בתל-זt:ביב ,בירושליס,
חציר...
בחיפה,

טבעון,

בנתניה ,אד

להב,

גס

אפיקיס,

במושב

קידרון,

בית זרע,

עין-הו,ז

כפר

ויתקין ,
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קרית גת ,מעין צבי,
דפנה,

שרבל,

בית העמק ,חולדה ,מעברות,

)בלהט ,בבאב(

צורי:

איילת השחר ,רשפים ,מסילות,

מפבים הנפש,

שריד,

בשאני רואה שאין התגועות בארו!
מפנים הגוף ,בשהמבט סתמי ,בשאין

מביבים מנייו בארת תניעות

ההיפערת

התקבלו

מחיץ

לערים

נתן:

איך

ברלם:

'מציי ן' היתה התלהבות ,שמחה,

נתן:

מה היו החווירת המיוחדרת הזבורות לבם בסיוחד?

הדייים ...

אני ירדע שזה

מרבית הרקדנים רוקדים בדי
ביים,
לא מחול,
להראית יפה  ...הריקרד הוא קר.

הגדרלךת?

זה הוסיף לגו מימד של עומק גס נעבודתבו עם

רות:

אחריס.

רותי וברלם:

)ממשיכה את דנרי צורי( לרקדנים יש בירם תנאים
ירתר טובים מבענר רבבל זאת האוירה איגה כפי
שהיא צריבה להיות .יש אוירה של תחרות ולא של
נתיבת כל מה שאפשר .חושבים על קריירה ומשכו -
ררת יותר מאשר על המחול ומשמעותו ,אין די יחס

אנה:

העברדה בחזרות  Iהריקרדים ,וביחרד ".חדרים"

ר"חלומות",
דליה:

החיים המלאים המשותפים.

היתה הרגשת שייבות

בבוד לעצס העבודה .ללהקות המחיל השונות לא די

משפחתית,

אנה:

הם באמת עבדו יח.ד
היו בובבים.

ברורים

לא היתה הרגשת תחררת ,לא

לדעת למה הוא ררקד בלהקה מסוימת .הברריאו -
אינם
גרפים אינם פונים אל סביבתם הקרובה,
זיברו!
מגיבים על הגרף ועל החיים שמסביבם.
אתם רוקדים על אנשים ,אודות האבושיות .מיהי
ומהי האנושיות?  -את ס !

בעבידתי אין אף 1לעם הפרדה ממשית

בין מעמד של סולנים לבין קברצה.
נתן:

צורי:

והרגעים העצרבים?

בשהרדיעו
התיאטררן

ושתקני.

ל"להקת בת-שבע",
על המבחנים
בילבר היינו במתח
הלירי עוד עבד,

לא דיברנו אחד עם השני ולא ידעני מי

ילך למבחן.

גליה:

)בהתנצלות(.

לא עבדנו די .עד לבואה השנתי של

אנה היינו בצאו בלי ריעה  ,ובאן באו והבטיחי
עבידה עם הרבה ביריאוגרפים ביבלאימיים .היה לי
קשה מאוד  ,זה היה כמו בגידה  ,בתבתי לאנה מבתב
אריך,

נתן:

היא הבינה!

האם "להקת נת  -שנע" היא הסיבה היחידה לסיום
משכירת קיבלנו רק
המצב בבללותו היה קשה,
במשך חצי שנה ,היינו צריבים להתפרנס ירקדני
נבל מקום שאפשר ,נתיאטרין  -במחזמרים של
גודיק ,בלהקות של אחריס ,כוריאיגרפים נוספים
מנחוץ לא היה נאפשרותנו להביא רלא היה לנו רצון
אחרי עבידתנו עס אנה לעברד עם ברריאוגרפים
השגת היפעות היתה בעיה קשה.
ישראליים.
לרקדו בת"א חמש עד שש פעמים בשנה היה בנר
בל הםבוב האירגוני ויחסי ציבור
למעלה מראש,
לא היר קיימים ,התמיבה של קרן התרנות גפסקה

בליל בשקמה להקת בת  -שבע.

לרקדני התבבית

הרניעית לא היתה משבורת בבלל ,חזררת נאלצנו
לעשרת בפראייה של ה"קאמרי" על רצפת אבן,
הבכורה

עצמה

היתה

לא כל הצפירת של אנה סרקולוב ,של הרקדנים ושל עולם
המחיל הישראלי נתגשמו ב"תיאטרוו הלירי"  ,והסיבות
הלירי"
חברי ייהתיאטררן
לכו נשמעות בבירור מדברי

לשענר ,
מלא,

התרצאה לא היתה על כן מוסד בעל מבנה מקצועי
הכרלל צררת מינהלי יעיל,
הרצון

יעמד בזכות

החזק,

אלא מפעל חלצוי שקס

האמונה האמנותית,

ההתמדה

רה מאמצים האישיים הגדולים של אנה סוקולוב ושל כמה מן
הרקדבים.

פעולת "התיאטרין הלירי"?
צררי:

משמעות

ק יומם ומטרותיהס,

רקדן צריך

ביוס

שישי

אחה"צ

נשעה

אך זכוייתיו החשובות של "התיאטרון הלירי" אינן מיטל ו ת
הרא חינו רפיתח רקדניס בעלי ידע ורמה טכגית
כםפק.
היא העלה  11כרריאוגרפיות  ,מהז
רכעלי מצפרן אמנותי ,
כמה הנחשברת כיצירות מיפח ברפרטואר המחול החדיש
הבינלאומי ,ההופעות המרובות ,ב 30-הופעות בכל אחת מו
התכניות,

הכתבות

העתונאירת

ומאמרי

הביקורת

הרבים

שנכתבו בעקבןת אלה ,העלו את תרדעת המחיל ,הג דילו את
נוצרו ערכים וקני מידה חדשים ליצירה
קהל הצרפים,
הכוריארגרפית ,הפעילות הריקידית בכללותה קיבלה תנופה
חדשה ,וב  1963 -פעל ,לא רק ייהתיאטרון הלירי" ר"עגבל"

אלא אף קכיצית מחרל בודדית של רינה שחם ,רינה גליק,
נעמי אלסקובסקי וריגה שינפלד ,רעם אלה שיתפר פעולה
"התיאטרון הלירי" של אנה
רקדני ייהתיאטרון הלירי",
מרקולונ נתן לא רק את הדחף להקמת תיאטררן המחול הבא
"להקת בת  -שבע " )  , ( 1964אלא אף הרריש למוסד החדש את

-

מיטב רקדנין.

חמש ...
גתן:

מה נתנה לבם העבידה ב"תיאטרון הלירי"?

רות:

קני מידה לבל מה שהתרחש אח"ב .

גליה ודליה :ערבים! עומק!
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לאגה סוקולרב ,שתרומתה למחול החדיש ולחינוכם התנועתי
של שחקנים זבתה במולדתה להכרה ולהערכה מלאיס )פרס
יידאנס מאגאזי  ; 1961 "tשליחה תרבותית רשמית למזרח

אירופה ותרארי ד"ר כבוד מאוניברסיטארת ברנדייס ראוהיו

ב , 1.978-

מילגות ומעגקים מקרנרת חשונות ,ביצועי כוריאר -

גרפיות בלהקות מחול רבות ,ועוד( ,היתה ישראל בבחינת
גילוי  .תודעתה היהודית ,שנשענה בעבר הרחוק על תחושה
פנימית בלבד ולא על הכרת הדת ,המסורת והתרבות ,מצאה
בישראל

ובאנשי

התרבות

והאמנות שבה

נקודות

אחיזה

לחיפושיה המתמידים אחר השורשים העמוקים של אישיותה
והוויתה .כדבריה ,נחשפו בפניה שורשי האצילות הרוחנית
היהודית ,גילויי החיוב שבאופי העקשני היהודי .האנשים,
הנוף ומהותה של ישראל הפכו חלק בלתי נפרד ממנה וכמה
מיצירותיה )כגון יימדבריות" ,ייחלומות" ,יישיר השירים",
יישאלה ללא מענה" )שתי פואמות לפי לאה גולדברג( לא היו
נוצרות ללא השפעת המיפגש עם ישראל .אין ספק שישראל
סיפקה לאנה לא רק מזון רוחני עשיר ,אלא אף את ההסבר
לכוח הסבל האישי שלה ,למלחמתה הבלתי פוסקת ב-
ייפלישתים" של עולם המחול ולדב קותה המופתית במטרותיה
האמנותיות.

היורשת הרוחנית של ייהתיאטרון הלירי".

שתי להקות מחול נוספות הביאו השנה מיצירותיה של אנה .
ייסדנת המחול הירושלמית" של פלורה קושמן הציגה את
ייהסואיטה הלירית" ,ו"להקת המחול הקיבוצית" בהנהלת
יהודית ארנון העלתה את הבכורה של יישתי פואמות לפי
לאה גולדברג"  .קבוצת תלמידות מן המחלקה למחול שב-
אקדמיה בירושלים למדה בשנה שעברה את ייהשאלה ללא
מענה" ,והשנה הופיעה קבוצה דומה )במסגרת הופעה של
להקת בת-שבע( ב"מחוה לגרטרוד קראוס".
ביוזמתה של מנהלת המחלקה למחול שבאקדמיה הירושלמית,
פרופ' חסיה לוי ,נעשתה אנה לעמוד תווד בהוראת המחול
ויסודות

הכוריאוגרפיה

בקורסי

הקיץ

שבאקדמיה,

והיא

עומדת לעזור בגיבושה של קבוצת מחול קבועה במוסד זה.
לאחר שכבר מלאו עשרים וחמש שנים למיפגשיה
כיום,
השונים הקבועים עם ישראל ,נראה שפעולתה היוצרת
והחיונית הולכת ומגיעה אל שיאה .לשלוש הכוריאוגרפיות
שמסרה אנה ל"להקת מחול בת-שבע" כ " - 1973-לזכר מס'
 ", 52346יימדבריות" ו-ייפואמה" ,נוספו ב  1977-הכוריאו-
ייתמונות מן ה מוסיקה של
וב197 S-
ייחדרים",
גרפיה
צ'ארלס אייבס" ו"חלומות" .כמות זו ,על משקלה התורני
והכוריאוגרפי הרציני ,מעמידות את להקת בת-שבע בחזסת

שיא חדש בפעילותה של אנה סוקולוב בישראל עשול להיווצר
בקיץ  , 1979כאשר יוגשם רעיון שאנה הוגה בו וחולמת עליו
זה

שנים.

תלאטרון

חיפה,

רקדנים

מבת  -שבע,

המשורר

וכותב הליברית ישראל אלירז והמלחין הירושלמי מארק
קופיטמן ישתפו פעולה עם אנה סוקולוב בהעלאת דמותה של
חנה סנש .אנה סוקולוב ,ישראל וחזון ייהתיאטרון הלירי"

יתלכדו אז בנקודת מוקד אחת.

•

הרקדנים גליה גת ,משה ררמונ ראהרד בן-דוד
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בשיתה עם ]עמי אלסקובסקי
,בז חובבי מתרל כערלם סבוייס ,שהמחרל

שיראליס רביס,

נישראל החל עם להקת גת-שכע.
לזכות

ואמנם יש לזקיף רבית

מאת ייםי גרבר

וזר היתה בשבילי הפתעה,

משום שמהבמה היא נראתה

גבוהה מאד .למזלי נהגה בי בחביבות רבה".

הקםת נת-שבע כתחרס זה ,כ"חוד בשמינה אי עשר

שגיתזה הראשובךת ,אר גם נבזיסזי הלהקה עצמם ימכימו
א'תי ,שאין לזקיף לזכיתם את ראשית המחול בישראל.
אחת מבעיגית עולם תמחרל הישראלי והארץ-ישראלי ,מלפני

הפעילה עד היוס ' הזה ככואורירגיפי"

להקת נת -ש בע.

ופירה ,היא הרקדנית נעמל אליס קינסקי t .רקיר על "ייה של
בעמי ,מאיי לגו תקיפה שלטה של מחול בארצנו הקטגה.

למרות החיוך הנוסטלגי יכולחי לראוח דמעה מבצבצת
כקרן עיניה של נעמי  -כאשר תארה את גפישתה הראשונה
עם גרטריד.

לאחר שגרטריד שפעה על רצרנה לרקיד ,היא הזמינה את
נעמי לשערר ,כדי שתובל לעפוד על כשרונותיה.
ייהייתי בדרכי מכנס

על השעור הראשון מספרת נעמי:

כמבטא ריםל חלש ,בדיבור מלא סרץ ,גבור זקיף .פניס
מלארת-הבעה רבעיניס צעירךת ויוקדות ,ישבה נעמל מרלי.

תנועח-הנוער בראשרן לחיפה,

כשבתיוד הושמקרל וטיפרה את סיפור חייה.

גרטרוד הירשתה לי לקחת שעור בכגד-ים.

ילא היה לי גבד-ריקרד.

שם ,בכיתה,

כל הבנות היו בחצאיות שחורות ,כפי שהיה נהיג במרכז

גרלדתי בנאקך ,נקויקאן .הירי כאי לשם מאודסה .כשהייתי
תיניקת ,כך הם סיפרו לי .הם החליטר לנסוע לתקיפה קצרה
לפרס ,אבל יי נתקעו " ונשארו שם .רשם כטהרן .כגיל צעיר
פאדו התחלחי ללמרד לרדוק ,אצל מררה ררסיה .כערבר שנה

של לימרדים,
בארמון

-

הרפעתי

ונעמי פררצת בצחוק רגע ,

אמא שלי אמרה,
כאשר

כריקרד קטן לפני אמר של השאח,

הייתה

רממשיכה לספר:

שעוד לפני שנולדתי כבר הייתי רקדנית .

בהריון

הרגישה

עמי,

פתאןם

תנועה

חזקה

בבטנה ,רצה לרופא ,וזה אמר לה ייאו שיש לי ילד-בולשביק,
או ילדה רקדנית  ".לאחר מספר שניס בפרס עלחה המשפחה
לארץ-ישראל.
לרקר.ד

החגיררנר בחיפה,

שגרטרוד

איננה

דבר וחצי דכר מהררארתיה של גרטרוה

הבינרתי

מאחר שהיא העבי-

רה את השעור בשפה הגרמנית".

נעפי מתארת אח השעור בפרטי פרטים ,רזיכרח עד היום את

כל מהלכו.
גם

התרשמותה פגרטרוד היתה עזה ופכרעת בחייה.

גרטרוד התרשמה כנראה מאד פהאיפפרוביזציה שנעמי

הדגימה בפניה בשעור הראשון ,ואמרה לה .ייאת בלי ספק
כשרון ,יאת חייבת ללמרד".

ושס חיפשתי הזדמנות

זה היה ב, 1937-
קראוס עס הלהקה שלה בחיפה .אני זוכרת שההתרשמות
שלי הייתה כל-כך חזקה ,שחלום חיי היה להגיע אל האשה
הזאת

דיעתי,

גרטרוד

איחרה

בחצי

דייקנית

גדולה.

רכי החלה נעמי את נדודיה בקוי ת"א-חיפה.
או ב , 1938-כשחזיתי בהופעה של גרטרדו

-

אירופה.

שעה,

-

מאוחר

לא

יותר

כבר

גרטרוד קראוס.

בחיפה לפדה

כבית-הספר ואצל גרטררד בת"א באולפן למחול.

גרטרוד

החלה לוחצת על הוריה של נעמי להעכיר אותה לת"א ,ואכו,
המשפחה כולה עברה לת"א.

לאחר שבה של ליטודי ס ,דרשה גרטררד מנעפי להכין ערב רב

בשנים אלה כבר היתה לגרטריד להקה ,שהיתה מורככת
בעיקר מעולרת פמרכז אירופה .הלהקה הרפיעה בפני השירכ
היהרדי הקטן ,שמנה אז כ-שש מאות אלף איש .ועיניה של

היא תופיע לבדה

רסיטל.

-

נעמי קיבלה אח העצה ,הכינה ריקרדים ,בשגרטררד אומרת

נעכי מתכלאות הערצה ,כאשר היא מספרת לי על התרשמו-
חה מהסילו שנרקד אותו ערב ,לפני  40שנה ,על ידי גרטרדו

לה :ייזה לא טוב ,זה לא רע ,על זה תעבדי ,ואבי אעוזר לך".

אימרת

כערבר שנתיים הופיעה נעמי ברסיטל עצמא י ראשין בת"א,

קראוס עצמה.

ייזה

היה באמת דבר גרנדיוזין"

-

נעמי ,על הסרלי של גרטררה ובנימת הקול אתה מרגיש
הערצת אין-גברל של תלמידה למורתה הדגולה.

בתיאטרוו מוגרבי

בארתה שבה
ייהייתי אז בתנרעת נוער,

ונשלחתי באחת החופשית לכנס

של התנועה בראשרן -לציין.

לפני נסיעתי חשגתי את ה-

כתרכת של גרטרו ד קראוס .כדרי לראשרן ,זה היה בירס שישי,
ירדחי בתל -אבי ב רניגשתי לרחוב פרוג,

בו גרה גרטרוד,

והיקשתי על דלת ביתה .היא פחחה לי ,אשה קטנטונת בזו,
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להקתה

של

-

השבה

החליטה
גרטרוד

. 1943

התזטירת הפילהרמונית לשחף את
קרארס

בסדרות

הקרנצרטיס

שלה.

להיפערת המשרתפות ניתן השם יימח רל ונגיבה" ,רכי נדדה
להקתה של ג רטריד עם התזמורת כרחבי א"י
בבירה.

-

בשההצלחה

ייאם נ עשה חישוב יחסי למ "bפר התושבים ,ישאר

סטטיסטיקות.

הרי שאז היה ייתר קהל למחול מאשר היוסן

רק שאז לא דיברו ולא כתבו על כד .כאשר הקהל היה ממלא
את האולמות  -זה היה נורמלי".
בהופעות יימחול ונגינה" ,רקדה נעמי אלוסקובסקי

-

סולו.

ונעמי מדברת על

התוכנית הראשונה נכשלה כשלון חרוץ,
אותה תקופה בהרבה כאב ותוגה.

זה

ייבאותה תקופה בארץ היה איזה שממון ,לא היה כלום.

עד אז רקדה רק גרטרוד עצמה מחולות  -יחי,ד והנה בסדרה

קרה אחרי מלחמת העצמאות ,ושזה המחול היה כאילו מדבר!

עם הפלהרמונית היא מסרה את הסולו לנעמי.

אז הגיע ארצה טאלי ביאטי ,הרקדן הכושי האמריקני ,עבד
עם הלהקה של גרטרוד  -וזה היה מוצלח מא.ד התחלנו
להכיר בארץ את ריח המחול האמריקני .אבי חלה אז ואחר-
כד נפטר ",לכן לא השתתפתי באותה הופעה .אבל גם זה לא .
החזיק מעמד .טאלי נסע והכל התפרק .באותם ימים ניסתה
רינה שחם לעשות משהו ,אבל לא עלה בידה לגבש להקה.
בארץ התחילו ייניצוצות אמריקה ",והחלטתי לנסוע להש-
תלמות לשנה בארה"ב .התקופה בארץ ,לא היתה מתאימה
למחול ,שום דבר לא החזיק מעמ,ד גם מיה ארבטובה ניסתה
להקים להקה קלאסית ,ועשתה דברים יפים וטגבים ,אד לא
הצליחה להחזיק את להקתה.

בד בבד עם הופעות אלה ,המשיכה נעמי להופיע ברסיטלים
משלה ברחבי הארץ .מאוחר יותר נוסדה האופרה הישראלית

העממית .המופע הראשון שהכינה האופרה היה ייהעטלף" ...
הם הציגו במוגרבי למטה ,לגרי וזינגר היו המנצחים  .לגרי
נוכח לדעת שלבלט יש הצלחה ,אז הוא הכניס לכל אופרה
בלט באופן מלאכותי .וכד גרטרוד קראוס ולהקתה הופיעו
בכל אופרה .היתה לנו הצלחה ,אתה לא יכול לתאר לעצמד!
חלק גדול מהקהל היה הולד לאופרה רק בגלל הבלטים שלנו.

מה אגיד לד ,עבדנו נפלא ,עבדתי יום ולילה עם הרבה הנאה
והרבה הצלחה ,ותמיד רקדתי תפקידים ראשיים".
באותה תקופה ,שנות הארבעים ,כולם קיבלו משכורות
מלהקת גרטרוד קראוס ,והשתכרנו בכבו,ד אד ורק מריקו.ד
בשנת

טים,

1947

נסגרה האופרה,

מתח שלפני המלחמה,

להקתה באופן עצמאי.
כסף.

הימים ימי המאבק נגד הברי-

בשנת  - 1953נעמי אלוסקובסקי נמצאת בארה"ב ,ומשתלמת
בלהקתו של חוזה לימון וטכניקה של מרתה גראהם .היא
לומדת ב"ניו דאנס גרופ",

ומשתתפת בשעורים אצל אנה

סוקולוב.

וגרטרוד ניסתה לקיים את

אד הדבר לא עלה בידיה ,לא היה

ייבאותו זמן הוזמנתי לנסוע לפסטיבל הראשון של

באותו זמן ממשיכה נעמי להופיע בארה"ב ,במסגרות יהודיות
וברסיטלים של ייאוף-ברודווי''י '.אחרי שנה בארה"ב ,שוהה

עמדה לצאת מארץ-ישראל
הנוער הדמוקראטי בפראג.
נגנים מספר
ריקודי-עם ,ספורט,
משלחת גדולה מאד.

נעמי חצי שנה באנגליה בלימודים ובהתבוננות ,וכאשר היא
חוזרת ארצה ב  1954-היא מקימה להקה משלה ושמה
ייהלהקה הקאמרית למחול".

ההצלחה של נעמי באותו פסטיבל היתה גדולה ,והיא נתבק-
שה להישאר בפראג ולהמשיד בהופעותיה ,שלא במסגרת

הלהקה מנתה שתי רקדניות ושני רקדנים .שמעון לוי ,יונתן

ורקדנית אנוכי".

הפסטיבל.

פולנית ,רומניה ,בולגריה והונגריה  -אלה היו

כרמון ,יהודית כהן בן-אמוץ ו.נעמי עצמה.

נה ,שאני זוכר אותה עד היום היתה מאד מוצלחת .היא הור-
כבה מארבע עבודות ,כולן של נעמי ,והועלתה ברחבי ישראל

הארצות בהן הופיעה בערבי סולו.

הקטנה כ  70-פעמים.
מאחורי סיבוב הופעות זה עמדו אנשי השומר-הצעיר .מלבד

המחול ,עשתה נעמי ,לדבריה ,עבודה ציונית חשובה  .היא
נשארה בצ'כוסלובקיה ,כי מלבד הופעות המחול שלה שם,
פגשה גם את בחיר לבה ,ונישאה בפראג .כעבור שנתיים
חזרה לישראל .הזמן  -סוף שנת . 1949
"לא אשכח שכאשר הגעתי ארצה,

ירדתי מהמונית על-יד

עשיתי לבד!".
לאחר שנה ,עזב יונתן את הלהקה והקים את "להקת כרמון".

שמעון לוי התחתן עם אנגליה ונסע ללונדון ,ונעמי הצטרכה
להתחיל הכל מחדש .היא הכינה תוכנית נוספת עם להקתה,
אבל המשימה היתה קשה ביותר .אז ניסו רינה גלוק ,רינה
שחם ונעמי להקים להקה משותפת .והשנה כבר . 1958

היא גרה לא רחוק ממני,

חזרת בדיוק בזמן,

זה

כוונתה של גרטרוד היתה לייתיאטרון
שעמדו להקימו בראשית שנת . 1950

ייזה היה נסיון מאוד כואב ומאד קשה  -נסיון שלא הצליח.
לא היו לנו אנשים מתאימים ,גרטרוד היתה מעבירה את
הרעיונות שלה ללהקה  -אבל איכשהו זה לא עבד ,ל.אנדלק
ניצוץ יצירה" .

ונעמי מוסיפה :

יישום הקצבות ,הכל

שלוש הרקדניות קיבצו סביבן רקדנים ישראליים ,כל אחת

הבית ,והנה גרטרוד עומדת שם.
זה היה ממש סימלי  .גרטרוד אמרה לי:

יש מה לעשות ".
הבאלט הישראלי',

התוכנית הראשו-

הכינה יצירה אחת משלה ,ייאבל

-

כפי שאומרת נעמי

בלתי אפשרי להחזיק להקה בלי תמיכה".

-

מסתבר שכל

המוסדות הציבוריים דחו אותן בקש.

הלהקה היתה גדולה,

המנגנון היה גדול  ,לא היתה שום

תמיכה ייכל העסק התפרק".

בשנת 1963

-

נ עמי אחרי לידה חוזרת לעבודה ,ומחליטה שוב
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להקים להקה קטנה .שמעין לרי חזר מאנגליה ,היר לה כמה
הקשיים גדרלים

ומנית  -ספרר של בז ' אר,

אלכה "

קיבלה הצעה ללמד בבית  -ספר למשחק ,שם למדה ריקוד

ועדיין אף אחד לא מרבן לתת תמיכה.

ןאח"כ מאדם בראבנטס ,מנהלת הבלם המלכותי

רקדניות ,רהיא החלה לעכרד על

-

" בית כרנרדה

מודרבי,
העלמי

ימים

בארתם

החלי הענינים להתגלגל.

נעמי

הרזמנה אצל

נעמי עבודת מחרל לפי " צור

ירושליס" של מתתיהו שהם

עד אשר

לפסטיבל הישראלי.

הזמיבה את נעמי ללמד את הכיתה העליובה בבית -

-

הטפר של הלהקה.

לדעתה,

אגב,

זהו אחד מבתי  -הספר

הטובים ביותר בעולם לבלט קלאסי ומחול.

הגיע המחול לביצוע הסופי ,נדרש זמן רב ,היו בעירת בספיות
קשות וכרגיל לא היה כסף.
מארגבי פסטיבל עיז  -גכ,

אבל סוף טוב ,הכל טוב.

גם

וגם מארגבי הפסטיבל הישראלי

התלהרג מקטעים שהם ראר,

וכד נרקדה היצירה בשבי

הפסטיבלים של שבת . 1968

" פתאום",
רגילות,

אומרת נעמי" ,היו לי אפשרויות עבודה בלחי
כל מה שביקשחי קיבלתי,
נראה לי מוזר,

וממןשמע י ם.

והתלמידים 'מצוי'ניס

שאחרי כל  -כד הרבה שבים של

מאבק בלתי פרסק ,של חרבות כםפיים ובעיות נארץ ,עתאוס
יש לי הכל  ,ךאין לי דאגות " .

"להקת בת  -שבע" כבר היתה אז קיימת,
ייבת  -דור",

גראהם,

אף

היא

ברסדה.

שעל בסים

תורתה

נעמי,

אחותה הצעירה

שאיבה

הרקמה

מחסידי

מרתה

" להקת בת  -שכע",

המשיכה לפעול בכותות עצמה.
כמרבן שקירם

שתי הלהקות האלה,

שהבטיחו לרקדנים

גראפים עצמאיים .הרקדנים כולם רצר ללהקות "העשיררת"
 -וכך נשארה בעמי שרב לבדה.

ובשארה שס במשך שבע שנים" .היה לי מזל גדול בבלגיה,
וגם בכוראוגרפיה .באתי

בבית  -הספר של בז'אר לאמנזות הבמה

בית-ספר זה קרלט אנשים מכל הערלם,
קלאסי ימודרבי ונרסף לכך פיתרח  -קיל,

יימודרה"

חן,

מוזיקה ומשחק.

נעדרה אתת המוררת ובתבקשתי לתת שעיר.

והתקבלתי במורה בבית  -ספר חשוב זה"

-

מצאתי

מספר בעמי

מארתה

מרחה גראהאס

ביקע :
"דן-שיח שרפים"

'8

והיא עומדת להכין כראורייגרפיה עם "הלהקה הקיבוצית".
כמו כן היא מבהלת משא  -ומתן עם להקת "ענבל".

יי יש פעילות בלתי רגילה בשביל ארץ קטנה כמך ישראל".
כאופן יחסי יש הרבה ,וגס קיימת התעוררית גדולה אשר
מצמיחה דברים'" .

ייפעם אמרה

המלכותי ,

לי מאדם בראבנטס ,מבהלת הבלט הםלגדרי

שקודם כל

הם בותניס עבודה

המקומיים ואח"כ לזרים,

רק כד

נראהD

לכוראוגרפיס

אפילך עם המקומיים פחךת טובים.

יתפתחך כשרונות

משלנו,

וביצרר מחול משלגוJ

ארלי כלל זה טוב גס בשבילנו ,בישראל".

כחיוך·

בחפקדו מדיאה.

עשתה עבודה בשביל ה"באלט הישראלי",

לומדים שס ריקוד

זהר בית  -ספר מעביז ,המכין צעירים לכמה .כדייק כשבאתי
לבקר,

הפרטי.

החלה מחדש ללמד בבית -

שאלתי איתה לדעהת על מה שקורה במחול בארץ.

עקב עבןדת בעלה ב"אל  -על" ,נסעה נעמי עם בעלה לבלגיה

לבקר

ועכשיו היא שרב כאן ,בישראל,
ספרה

משכוררת מלאות במשך כל השנה ,הכביד על עבודת כררראו -

עבדתי שם הרבה מאד גס בהרראה

לאחר שבע שבות פעילות נפלאה בבל~יה

-

ת,רה הביתה.

•• ח ווסו.ריי

•

המחוך האמנותי בישראך בשנות

ה 50 -
מאת

אילו ייתעודות" נותרות אחרי רדת המסד על ערב-של  -מחול?
היה עד לשנים האחרונות ,עד למסרטה ומכונות הווידיאו-
טייפ ,אשר מצליחות כיום לשמר ביתר נאמנות את היצירות
החולפות ונמוגות של אמנות בת-רגע זו של הרקדן.

תיאטרון

אודה :

באלט

גרורה

מנור

ישראלי

פעמיים ראיתי את הצגת  -הבבורה של תיאטרו!-הבלאט

שנוסד השנה ולא כתבתי עליה רשימת-הערכה ,לפי

הישראלי

אפילו זכרונם של המשתתפים עצמם לא תמיד עומד במבחן
הזמן .מועדים מתערבבים ,וכל מה שנותר הוא שביבי חוויות .
ואז פתאום אתה מגלה את ערכה ה"היסטורי" של הביקורת,
שנועדה לרגע האקטואלי ,אבל היא-היא העדות הנאמנה

באלט חדש,

הנשארת ,המשמשת את החוקר וההיסטוריון ,המנסה להת-

ט א ל יבי אטי )ארתר כרריאוגראף מולאטי [!דכ] המנצח על

חקות אחרי מה שהיה ,מי עשה וכיצ.ד

להקת רקדנים כרשיים ,שהציגר בקיץ זה ברמת  -גן את ה"טררפי-

שהתאבזבתי מראיה חוזרת זו .

בפרמיירה השניה ,כאשר לחזרה על

'אש בהרים" ,לפי הכוריאוגראפיה של האמן-האורח

קאנה אכזרטיקאנה אררטיקאנה",

בעשור הראשון שלאחר קום המדינה כמעט שלא היו בארץ
לפי המסורת
מבקרים שמתמחים בתחום המחול בלב.ד
נחשב הבאלט ובדיעבד גם המחול המודרני ,
האירופית,
אמנם
לייתוספת יוקר" לתפקידו של מבקר המוזיקה.
המוזיקה היתה מאז ומעולם המלווה נאמנה )ולעיתים גם
מקור ההשראה( של הכוריאוגראף ,ובכל זאת יש בהתפתחות
היסטורית זו משהו מן האנומאליה.
המחול בעצם טבעו הוא אמנות חזותית_ עד מאו.ד המוזיקאי
הוא על פי-רוב אדם שעיקר רגישותו דווקא בתחום האקוסטי
יינאלץ" לעסוק גם במחול ,וזאת על-פי-רוב ללא הכשרה
מתאימה .ההקשים שלו לקוחים מעולם הצלילים .המגע
הממשי בין מקצועו לבין המחול הוא המקצב  -החלוקה
הריתמית של הזמן ,המשותפת למוזיקה ולמחול  .ובכל זאת,
אחדים ממבקרי המוזיקה היתה להם תחושה טובה ועין
בוחנת דווקא בתחום הריקו.ד

למען לתאר את מצב המחול בישראל לאחר קום המדינה
בחרת י לצטט בהרחבה את רשימותיה של אוליה זילברמן,
שהתפרסמו בשנים ההן ב"על המשמר" .מן השפע בחרתי

העיתרנאי

ייבשפל"

ו"נרקודה" צורף

מאנפרד פרגל

כהגדרתר המרצלחת של

שלה,

בפרמיירה שניה זר כבר אפשר היה

-

לציין התקדמרת ניכרת ואף גידרל מספרי לכדי תקן של להקה
שלימה .
אמנם גם כאן קשה להבין רלהצדיק סטירת אחדות :גר טרר ד
ק ר אוס
רידיערת,

התזמררת
העממית

הצטיינה בשעתר ככרריארגראפית בעלת טעם ,דמיון

כפי שהרכיחה בשיתוף-הפערלה עם המנצח לברי בליררי

הפילהארמרנית רבשילרב
לשעבר.

...

באלטים בהצגרת הארפרה

במרזיקה של גררוכרב לסריטה ריקררית

ישראלית בשלרשה חלקים

יינרקרדה",

שנכתבה במירחד לבאלט

זה ,בולטים ריתמים מעניינים רנעימרת יפרת ומקררירת מאר,ד
אד היא הרגשה בצורה

מוזרה רבלתי-בשלה בל-עיקר:

במשד כל הבאלט בולר נשמעים צלילי פסנתר,
באצבע

כמעט

המנרגנים בביברל

אחת ...

המרזיקה של דר' חנן רינטרנץי,

ייאש בהרים",

שגם היא חוברה

מותאמת יפה

במירחד לבאלט זה ,היא דראמאטית ,מענינית,

לרחשים הריקרדיים ,אד במידה שהמרזיקה של גרררכרב שייכת לנר,

בה במידה נשמעת זר של רינטרנץי כזרה לנו רלעתידנו.

להביא דוגמאות המעידות על התפתחויות חדשות אופייניות.

 ...הבאלט

ייבשפל" מרגדר בתכניה כ"מחזה

בריקרד" ...

א ריה

עם קום המדינה נותרה מסורת המחול החדש שיצרה גרטרוד
קראוס בשנות ה  .40-היא ותלמידיה המשיכו ליצור בסגנון
אליהן נוספו רקדניות
זה ,שמקורו באירופה המרכזית .
שהגיעו מארה"ב והיו הסנוניות הראשונות של
אחדות,
הסגנון הגראהאמי ,שעתיד היה לכבוש את המקום הנזרכזי
במקביל
ביצירה הכוריאוגראפית בישראל בשנות ה .60-
נוסד תיאטרון-המחול ייענבל" ,שפילס דרכים אל אוצרות
עד שגם הוא מצא את דרכו אל המחול
חדשים-נושנים,

נפלה כאן טערת אר שהסברים אלה ניתנו

המודרני.

לבאלט  ...כל נסיון לקרב ייקירבה רעירנית" את הבאלט הזה ל-

כ ל ב

היה טרב בתנרעתר הדרוכה,

בלהרת ב"מפקח-בלש".

בנכונרתר המתמדת לקפיצת-

נ ע מ יאל סקו ב סקי

כ"אשה"

יש לה מימיקה דראמאטית רקלרת ריקרדית יפה.
 ...שמעתי לפני הפרימיירה הרדעה ב"קרל ישראל" וקראתי גם
בעתרנים
ביאטי,

כי

הבאלט ייאש בהרים" ,בכרריאוגראפיה של

יימתאר את מלחמת השחררר שלנר" .

טאלי

איני ירדעת אם

על-ידי

האחראים

מלחמת-השחררר הרא עררבה לאי  -הצלחתו ויש בר משרם חילרל

הישראלי",
הבאלט
בשנת  1951נוסד ייתיאטרון
מקצועית וקבועה
מסגרת שנועדה לספק בימה מרכזית,
לרקדנים וכורי אוגר אפים ישראליים .אולם דווקא נסיון זה,
שהכל רצו כיקרו ,לא הניב את הפירות המקווים .

הקודש .. .הרגשתר

של

טאלי

ביאטי

יפה

במיוחד התנרעה המלחמתית של הגברים בחלק ייהבהלה

רהיאוש':

בלורית כלי-הקשה  .. .אריה כלב חזר כאן על התנועה

הדררכה שהשתמש בה ב"בשפל':

באוקטובר  1951כותבת אוליה זילברמן:

זרה

לנר  ...בכוריאוגראפיה

לייאש בהרים" המציא טאלי ביאטי דינאמיקה מרגברת נהדרת,

הפעם שלא בטובתר .רנה שחם

היא חברת-להקה מרבשרת רבעלת אינדירידראלירת.
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ייתיאט רין הכאלם הישראלי" הציג לפנר הקהל שתר תכנרית
בלבד .אבל הצורר במסגרת שתאפשר ליוצרים להביא את
יצירותיהס  I :ל הקהל ,המשיר להטריד .נעמי אלסקובסקי,
מבכירי רקדניותיה של גרטרוד קראוס ,ניסתה מדי פעס

אפריל 1955

רינה גליק ברסיטאל לריקוד

ליצור מסגרות כאלה .ההיקף היה קאמרי .והמופעים סעורא-

 ...ברי

דיים .לעומת שנית ה-ס  4השינוי הבולם היה היפעתם של
רקדניס-גברים ,שהעשירו את הניף על טהרת הנשיית
שאיפייו את התקיפה שקדמה להקמת המדרנה.

ויקיי

לu

ש ר ינה

סצוייגת,

נובמבר

1953

 ...פחות

בהופעתה של

ב ע מ יאל ס ק יבם 'כ iי

השתתפי בעפי אלםקיכסקי ,יהודית

כהן-בז-אמyו ,שמעיז ליי וייגתז
היו כאן

קסע

כמו חדישוים

כרסוז .

נעימיס :

היפעת כיחות ישראליים  Yעיריס

או הופעת סטיייו כלשהי ,אלא כקבוצה עצמאית ,החותות למטרות
אמניתיוח

-

כשלעצמה משמחת ימעוררת רציז לעידדה.

אחר בתכנרת

מ ש ה

היו

ש מ ע ו,

"ההילי לתרמו ",ורינה גליק

-

התסובה

-

התנ"כית

שוב הייגו עדיס כאז

פ ו ו כ ר ץ,

השתתפה כאן

יימתור

כ ד מיר

כשס שלא

אסריקנוית הכאות

  ..סוות ... .."רית ",לפי מיזיקה

סצויינת

לגביגה

של

ואילו הגשת התמינה היתה חלשה מדי.

ק ט יה

רגסישות התנועה.

שירי

 Iמרות

".

לפי

)נעמי( ,שהעסיינה בקלות

יתכן שתיאסרי ו 'מתיאטררנינו

להIכתזי

אלרני

דמויות ת כ "כיית כאץו-התנ"ר

כר ראוי להס לרקדניות

קמעה ילא להחפז בעיציב

כל עיד לא חשו את ווח התנ "ר

ולא לIכדן את ירכי עיצווב כאו.

מתמונת יישי רת יבורה~ בתכנרת

n

אפשר היה ללIכדר פהי תנועה

האחרונה של להקת

ייעגבל

תנ"כית ואםנם ירתר דראסאטית-אפית Iכאשר ריקייית(.

 ....ככור·אוגראפיה של

נעסי אלפקובםקי יש ל  yייז בסיוחד את

נטייתה לנושאיס "מולדתיים" .ישראלייס :העבר הקיוס.
וההווה כמילרת.
את טבעת אהובה,

התנ"ך .

ניף ועטרה סתגליס ב"תמגע".

אשר ייע ונית

]אבל(

גנורת

בדי להבטיח את

שרבו ...

היא

בהתלהבית גשי-ישראל "ורקת גס היא את סבעתה לתיר הלהובת,
בהכירה שאהובה לא ישרב עוד.

היא יתאת במחיל סיער ,ניפלת

ימתיאה את נשמתה".

ב"יים בשרות"

-

זוג צעיריס סעבדיס את אדמתס ,שלוות סלאבתם

מיפועת והס נאבקיס כמתנבלים,
ווח קלה מחייה את הגוף,
סדיטה עםIבית.

יי Yא ,כי

ב"  Uף בשרב"

-

ייהנוף בשרב,

אך השוב חוזו לקימיתן".

מב r

ולבםוף

-

שסיגה הריקדוים רק שלושה הם

לפי בושאיס בלליים,
 ...ב"ניף בשרב" הצטרינה נעםי ביכולת חזקה להמחיש ולהחייח
את הייפס,

גמיש לה .תסוו

ל ו י )תלטיד של נעIבי

צ'יג בעת ביקיוי כצופת את מולייר,

בתחוס הבאלט העצטאי ,אשר אינו מיפיע בפפגרת הגצת תיאטווז

היא

לדעתי,

כהשתתפות

מאת כן-חיים.

ייהלהקה הקאסרית לסתול" ככיריאיגראפיה של

ב ל ו ק

יימסו ותית "-אמויקנית ,בוף

פתלתים,

אלםקיבסקfי

להקה קאמרלת למחיל

הכשרונית מצודית בטכניקת-

Iבאיי יהיא שולטת בר .יש לה שאיפות נחיגיית.

סיםיר גםקי,

·על המשמר"

ייעל המשמר"

את העץ,

השפש הלוהטת.

המובל,

המצטמק ,הצמא ,השוקע תחת

היבר הובע יפה בדייים המדבוות ,המתאררת

את נשמתו הגויעת.

אותו דבר ניתן ליIבו נס על ייהחיה הנריפת"

גם הנסיין רב-ההיקף ליצרר חגיגה עממית ,פסטיבאלית,
באשקלון ,היה בררח ההאחזות במקיר ההיסטורי .התכנית

השאפתנית להציג את האררטרריה "שמשרן" בעזרת מקהלרת
ולהקת ררקדימ באמפיתיאטרין לחרף ימה של העיר החדשה,
לא ציאה אל הפיעל בשל המצב הבטחוני ששרר ערב יימבצע
בשל סבנת העדאירז הועבר ,לבסיף .המופע בליח -
קדש".

ברירה לעולמ ייהב ימה " בתל-אביב,
לשערוריה של ממש,

והדבר גרם כמעט

בי בשעת התזרה הגנראלית שנועדה

לשערת אחרי-הצהרים של ליל ההצגה ,נפרצו דלתות האולם

על-ידי בל אלה שרצר לתזות ביצירחה החדשה של גרטרדו
קראוס והארלמ נתמלא מעה אל פה ,עד שהגהלת התיאטרון
דרשה מן המארגנים לשלם עבור חזרה זו כאילו היתה הצגה
של ממש .דבר ששיבש את חישובי התקציב שלהמ.
היתה למעשה
אגב ,יישמשו ן "
האחררנה של גרטרדו קראיס.

היצירה

הכוריארגראפית

הקסנה ,השרייה בעויית יאיש ופחד.

 ...התאכזבתי Iבאוד םהתלבושת הבלחי מצרלחת של ייכת-המיס".
שאינה םעיררת אח האשליוח הסחבקשות לחזיוז
הי"ג,

י ו נתן

תנלעותיו גמישית,

זה .. .

אך גופן אינו מאומן

"ששמ ין " להבדל ,בצורה כ יריא רגרפיתדראמאטית

מנגןו

כIבפגררת ייחגי גית שסשרן" של העיר אשקלוז התגה האווטוריה

יי צרכו.

הריקיד הזה ,בקיוים רכים ,כמעט קלאסייס ,ירב-גוניות ההכעה
המיפית להו יקייי ת

א Yל נעפי

-

1955

בז-הזוג,

כ ר Iב ו ז ,הוא רקין  Yעיר ,כשוון לירי מובהק.

עד' r

נובמבר

"על המשמר"

באו כאן לכיטויים כמלואו.

בצורה

כוויאוגראפית-דואמאטית,

יישIבשיז"

להנדל

באשקלון,

כםר שאפשר הרה לצפןת,

אך לא

אלא באולם ייהבימה" בתל-

אברב.

אחד המאפיינים של חקופה זר החיפוש העקשני אחרי הנושא
המקררי ,התנ"כי אי הישראלי-אקטואלי .שאיפה זי ניברח
גם ביצירותיהן של רקדנירת שעלו לא מכבר מארה"ב ,בגיז
רינה גלוק או רינה שתם.
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 ...הנה כי זכ ,קשה לנו לצוף את יעתנו לאותה הערכה נלהבת
)ייהישג

סזהיר"(

ב"ג'רזרלם פוסט".

על

הנצת

יישמשון" ב"הביפה".

שנתפרססה

הצגת יישפעוז" צריכה היתה להתקייס כ-

אשקלון על שלש במות נפרדות :אחת למקהלה ולתזמורת ,השניה

והקריאה הבלת'י אמנותית והבלתי-מאומנת של האשה ,בלווית

לרקדנים ,והשלישית ,כפי הנראה ,לסוליסטים .אך היא התקיימה,

לא עוררו אשליה של יישמואל חזק

' כאמור ,על בימה אחת באולם ייהבימה"

-

אמנם בריבוי

משתתפים :

מוזיקה שלא היתה שלימה
ותקיף ,המקבל בענווה את

-

שליחותו" .. .

מקהלה בת  120איש 36 ,רקדנים )קבוצת גרטרוד קראוס ,ורקד-
נים םוליסטים :יו נ ה

ש מ עון

סיל ב ר מ ן,

ל ו

י(

ותזמורת

סימפונית בעלת מימדים בינוניים.

 ...הרעיון של שתי קבוצות ,פלישתים ובני-ישראל ,הפועלות זו
למעלה וזו למטה,
ובגוונים

והיפות

רמזי

המסוגננות

אפורים

פרי דמיונה של

)

התנועה

האחת

באור וברק-צבעים והשניה בהמשך

-

יווני

-

התפאורות

ג 'ניה

והתלבושות

(

והשוני בסגנון

ברג ר

מרצי ואכספרסיוניסטי-הבעתי

כל אלה עלו

יפה ,בואריאציות תנועתיות רבות .

-

זו עובדה שגרטרד קראוס

עודנה הכוריאוגראפית הראשונה שלנו,

אך בשום פנים

שנות ה  50-היו עידן המיסוד .אז נוצרו רוב המסגרוn
הממלכתיות ,המרכזיות ,הממשיכות גם כיום לפעול .למעשה
רק תחום המחול נותר בחלוציותו .לעיתים ייחסו אז רבים
חשיבות מופרזת לממלכתיות  -אולי בעיקבות דיעותיו של
בן-גוריון .האמנויות טרם זכו לתמיכה ממשלתית מאסיבית.
רק ייקרן נורמ".ן שהיתה ברבות הימים ל"קרן תרבות
ותמיכה ,פרט
אמריקה-ישראל" היוותה מקור למילגות
ליימרכז לתרבות" שטרם התרוקן לחלוטין מתפקידיו.

ואופן

אין לשאוף לייהרקדה" של הפארטיטורה כולה ,שכן על-ידי-כך

נצור רושם של חד-גוניות עצומה.

ייעל המשמר"

יולי 1957

הריקוד האמנותי בישראל

שנות ה  50-היו התקיפה הפירה בייתר ביצירתה של שרה-ליי
תנאי .מאז התהדק שיתוף הפעולה של הלהקה ,שהחלה את
דרכה כלהקה תימנית עם כוריאוגראפים ~ודעים בעולם
כג'רום רובינס ואננה סוקולוב ,פרצה יצירתה של שרה-לוי-
תנאי את גבולות הפולקלור המבוים ,ולמעשה מה שהיא

שטח הפקר

-

בעוד שבתחומים אחרים של אירגון האמנויות קיים .אצלנו תיכנון
מםויים ויש מגמה לריכוז המאמצים ,הרי בתחום המחול האמנותי
שורר מצב-הפקר.

מצויות אצלנו שתי אקדמיות למוזיקה ,שתיהן

בפיקוח ממשלתי.

מדור הפיקוח על המוזיקה ליד משרד החינוך

והתרבות מרכז את ענייני החינוך המוזיקלי;

כן קיים מדור

היא

ממשלתי,

שוב ליד משרד החינוך ,לפיקוח על האמנויות ,מדור-

כללה במחולותיה את המשחק ואת הזימרה ,הרקדנים עצמם
שימשו גם כמפיקי המוזיקה המלווה ,ותערובת זו שנראתה
טבעית וכאילו מובנת מאליה ,היתה למעשה מה שכונה
מאוחר יותר יימולטימדיה" והיתה אופנתית במשך שניס
רבות אחרי שהתאזרח ב"ענבל" .

המוזיקה

המרכז את

יצרה

בין

היה בו מתכונות המזיגה

אמנויות שונות.

במרכז

נובמבר

אך מה בדבר המחול האמנותי?

ללימוד ולהשתלמות של הדור הצעיר;

ומצב עגום זה הוא בעוכרינו.

והסטודיות למחול  .אמנותי,

מלבד להקת-

שרבו גם רבו בארצנו ,פועלות ללא
וכך קורה

שכל להקה חדשה לבאלט קלאסי מוצגת או מציגה את · עצמה

כבר ציינו פעמים אחדות במדור זה ,כי מרגע שיהיו לה ,ללהקת
ייענבל" כוונות לחרוג מן המסגרת של תיאור פולקלור והווי תימני
ולהגיע אל צורות אמנותיות שמצויים בהן אלמנטים של ריקו.ד
המוזיקאלי,

-

אקדמיה

אף אין פיקוח ממשלתי על

תמיכה כספית ולעתים אף ללא עידוד ציבורי כלשהו.

תכנית חדשה של ייענבל"

פאנטומימה ,תיאטרון ומוזיקה

אין לנו

לבאלט,

המחול ייענבל" ,הנתמכת ע"י קרן-נורמן ,הרי כל להקות הריקוד

ייעל המשמר"

-

ולחינוך

ענייני המוזיקה והמחול העממי בהתיישבות העובדת.

אותו סוג-אמנות

1956

לתרבות

של

ההסתדרות

יהיה עליה לשאוף לשכלול הצד

אשר לא יוכל עוד להשאר בגדר פרימיטיבי בלבד.

בעתונות כ"תיאטרון באלט לאומי" ,כשם שכל להקה חדשה של
ריקוד מודרני מתקראת "להקה ראשונה
אכן

בישראל" ...

העתודה ,הפוטנציאל והמצוי בשטח המחול בארצנו

בעלי-משקל,
שנשתרר

-

הם

ודווקא משום כך אין להשלים עם מצב-הפקר

באמנות-המחול.

הרי

אצלנו

מצויות

כוריאוגרפיות

כגרטרוד קראוס ,או מיה ארבאטובה ,שהיא בעלת סטודיה גדולה;

 ...בתמונה

הראשונה,

סויטה

ייאשת-חיל",

בשלושה

חלקים,

שלושה פרקי-מחול של האשה היהודית-מזרחית )שירים ועריכה

מאת

ל ו י

ש ר ה

-

ת נאי

(,

שהיא כשלעצמה נעימה מאוד

בכוריאוגראפיה שלה אך ארוכה מדי

-

היתה המוזיקה הבימתית

לקויה.

רקדנית נפלאה כדבורה ברטונוב;

הסטודיה של האחיות אורנשטיןי,

"הנער שמואל"

 ...בריקוד

)מבוצע ע"י מ ר גלי תעו ב ה

הבלתי רגיל

-

אך לא בדיבורה( ,בכל הקומפוזיציה הזאת ,שהיא

ריקוד-סולו העולה לסירוגין עם קריאת אשה היושבת על הבימה
)קול ה' הקורא לשמואל לקום ולהלחם בשחיתות בית עלי(

-

מורגשת השפעה חזקה של מרתה גראהאם ,שהיא זרה לדעתנו
ייענבל" .

הארגז שבו שוכב שמואל כשראשו כלפי מטה

זו של ירדנה כהן בחיפה,

והבאלט הקלאסי והתנ"כי של רינה ניקובה בירושלים.

זה עתה

נתארגנה להקת-מחול קאמרית בחיפה ,עם שמונה משתתפים,
בהנהלת קטיה בדמור )דלקובה(.

שהצטיינה גם כ"דבורה הנביאה" בכשרונה הפנטומימי והריקודי

לםגנון

ובחוגי הרקדניות הוותיקות

-

להקת-המחול שלה,
ולאחרונה

-

נעמי אלסקובסקי עם

להקתה הקאמרית,

ייבאלט

בהנהלתה של

בתכנית-הבכורה שלו

אילה גולדשטרן.

השנה הופיעו רינה גלוק עם

-

זוהי להקה של שבעה

", 57

רקדנים ,שנתארגנה

הודות לעזרת הבארונית בת-שבע דה -רוטשיל.ד ויסולח לי אם
לא מניתי להקות רבות אחרות,

ואולי חשובות ,פשוט

-

משום

שלא ראיתי את הצגותיהן.
לשפע

זה

של כוחות וותיקים וצעירים

וודאי תתוסף תגבורת
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בעקבות העליה האחרונה,
ליזציה בתחום זה.

-

ולא ייתכן שיימשד מצב הדצנטרא-
לבלאט ,כה

הגיעה השעה להקים אקדמיה

מצויה איפוא רב-גוניות נעימה ברקע הרעיוני שלהריקידים,

ולעיתים גם בהגשמתם הכוריאוגראפית .

אפשר יהיה לרכז את הקיים מבחינה פדגוגית והצגתית ,ולהורות
את

הכיווניס השונים של המחול האמנותי :
וריקודי העמים.

הריקוד המודרני,

הבאלט הקלאסי,

מן הראוי וההכרח שמוסד

 .. .א ריה

ממש הפתיע אותי בראשוניות של עוצמת הבטיי

כ ל ב

ייקין' :לפי כיריאי-

הטראגית ,אקספרסייניסטית ,בריקיד הסילי

זה ייהנה מעידוד ופיקוח של הממשלה ומתמיכתן הכספית של

גראפיה עצמית  ...המוזיקה כאן היא שלצלילי חליל וכלי הקשה

או אז אפשר יהיה ,במשר הזמן ,להגיע גם ליצירת

יהיא חלשה מדי לעימת עושר דמיון-התנועה יעיצמת הבטיי של

קרנותינו.

ליאטרון-באלט לאומי.

המישג המקראי

בין אלה שהמשיכו את הפעילות היוצרת שהחלו בה בשנות
מלחמת העולם ,היתה גם הילדה קסטן.

 ...את הריקוד היפה
חיים,
מדי

ינואר

את

ק סטן

ה ילד ה

בלהקה

אלסקובסקי

התבלטה בכשרונה
 ...להילדה

גרטרוד

נ עמי

קראוס,

שם

כשרון של איפיון גרוטסקי.

-

קסטן

מהשתתפותה עם

של

לריקוד

כשרון

את ההבדל בין שתי הבובות
המאוהב" )יהודה ברנשטיין(,

פארודיסטי,

גרוטסקי-זעיר:

ה"סרבנית" )רביקוב( וה"לצין
כי בשתיהן יש להשתמש באותה

המכניזציה של הטכניקה הריקודית-בובתית.

הריקידיס יכפרט ייהכיבה הילדה"
נסיה ,ה"פאייאצו",

-

בכל זאת היו שני

חדירי-חן.

הקינפר-

ריקיד

שפותח את הערב לפני מסד מירד

-

היה בר

מעין סמלשנין יעגים לקשיים ילייסירים של מקציע הרקדן בכלל
יבאץר בפרט .כי לני אין אקדמ ,יה לריקיה אין פיקיח ממשלתי על

אמנית הריקיה
ייענבל"(,

אין עזרה ממשית לאסכילת הבאלט שלני )מלבד

אין כמעט הופעות-באלט ,ויש מעט מאיד סטיפנדיית

ייבקצב ישראל"י:

נדמה

לנו שעדיין

היה

קראיס משניס-עברי ,בעיד שכאן ראיי לחדש.

)שיסטאקיכיץ'(

-

כאן

"לקראת

הפגישה

הרא שינה"

בחירה קלת-דעת וקלה כנוצה ,שכיבעה מינח

לה על קצה ראשה והיא מהלכת עם כלב קטן ,פודל דמייני ,המיבל
בשרשרת דמיונית והוא מפריע לפלירט דווקא בנקודת
שלו  ...דמות ריקודית,

לצחיק,
"קרן

אשר לא במהרה תישכח.

צחוק בריא וטוב.

נורמאן"

]כיום:

השיא

 ...שיא

התכנית היתה הדראמה הריקידית

אילו הייתי יו"ר ועדת הכספים של

קרן

אמריקה-ישראל[,

' הייתי

לעלית הדראמה ימצייים בה
המקהלה

-

מרגיע

-

יישאיל ידיד" ,לפי

הם :

ערכים

אריה

-

מיזיקאליים
דיד

כלב,

אלסקיבסקי ,אהיבה
שיר תהילה לדיד

הקללה והקץ

-

קנאה

-

-

דיה

אברהם

עי ,נברי ,רית זינגר.

הרדיפה

סיים.

-

עצמיים.

-

פחד

-

השגעון

-

מבצים עלילתיים אלה

אינם טעינים שונ  tהסבר ,כי על ידי מימיקה נכונה ,תניעה מדברת
יהסדר קביצתי הגייני

הם היבעי בשפת הסמלים של

-

ריקוד

ההבעה המודרני בפאנטסיה תנכ"ית חיפשית.

את

ייהסויטה העממית"

-

זמר-עם,

מחיל לשניים ,הימירסקה

לפי מוזיקה של נעמי שמר )אולי קשה להסכים להירמין

יהורה

-

שלה,

שהוא פיי j.טיבי בצלילי הפסנתר ,אד המליס

שוקקים חיים ינזגורים(

בשנות

-

רקדה הלהקה כילה בדינאמיקה של

בהומור קצת עממי מדי,

ה  50-נ Iיכרה

יהריטמ;ס

אד חדיר מעיף יטעם.

זהו

שאפשר להציגי אפילו בעילם הרחב.

היטב ראשית

השפעתם של יוצרים

מארצות אחרות  ,שלהקותיהם הגיעו לישראל .אין ספק
שביקוריה של מרתה גרהאם היו בבחינת התגלות ויצרו

סטנדרט· חדש לל Iמוד בו את אמנות המחול בת-זמננו .להקות
אורחות היו כנז.עט ההזדמנות היחידה לקהל הישראלי
לחזות בבאלט קלאסי ,כי אז טרם נוסדה ולו להקה אחת
שתקדיש עצמה ? Iסגנון זה.
פברואר

ייעל המשמר"

1958

מעניק

מאיתה גראךיאם

בחו"ל ...

1957

ייעל המשמר"

אמצעים

יקצת קנאה

הטכניים

הנהדרים

העימדים

הפרסום

האמריקני יה-

לרשית הלהקה

הזאת.

הביאי טייפ-רקירדר משיכלל

בייתר ,המאפשר השמעת מוזיקה במקור צליליה ,בהרכב תזמירתי,
בצליליות נקיה

בין שבעת הריקודים ,שלושה הם על נושאים תנכ"יים;

מעורר מנגנין

מלבד תלבישות וחפצי-תפאירה

להקה קאמרית למחול

בייתר .

הרביעי

הוא סויטה עממית ישראלית ,והיתר הם על נישאים כלליים.
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שאיל

נעמל

חלקי הדרמה

רגשי-כביד

יוני

"גבר בין שתי

המוזיקה החדישה של פ .בן-חיים ,שהיא מיתאמת באיפן אידיאלי

הקהל מרבה

סטיפנדיה להילדה קסטן ,לשם השתלמות בפאנטומימה ובריקוה
ודווקא

נשים"

-

(.

הימחטן בעליל להכרתנו יחושיני .

ריקיד ישראלי מסוגנן,

שקיעה הילדה קסטן בניסח הריקיד הישראלי הישן של גרטריד

 ...אד נקידת השיא היתה

ע נבר י,

-

תניעה,

אינדייידואליית לרקדנים.
 ...בריקוד האחרין,

כבר ראיני יהערכני בשנה שעברה

המשתתפים הם:

גופה הקטן והקל מאומן יפה .קשה היה לה לעצב כשכנוע מוחלט

-

-

)משתתפים :

אבר ה ם

נ ע מ יאל סקו ב סקי

ה"משילש" המידרני יהנצחי ביאריאציית שינית

רסיטל ריקוד של הילדה קסטן
זכרתי

יייעקב ,רחל

ילאה" לפי מיזיקה מאת בן-

שנכתבה לפני כמה שנים ישהיא ,לדידי ,טונאלית יאיריפית

ד יהא ה ו ב וז

ייעל המשמר"

1957

' j.ין .

 ...דראמית-ריקו,ז ריקיד הבעה מידרני של 1950

-

כד הייני

קוראים לתיאטרון של מרתה גראהאם,

לבאלטים שלה בסגנוז

בישראל

הציג

האמרגן ב  .גלארן את

אקספרסיוניסטי-סמלי .היא אמנם אינה מוותרת על סיוע ושימוש

בראשרתו של

בחפצים קונק ;"טיים ,שנהפכים לסמלים .

יהרדי רשמו גוטמן(.

 ...מי שראה את הבאלטים של מרי וויגמא ן וקורט יוס ,
שסגנון

זה

היה

קיים באירופה

י ו דע

 ...בתחום

ז'אן

הבאלט

הבאלט הצרפתי הצעיר,

ב אבי ל ה ,ירזמו רמארגנו.

שוררת

אצלנו

הפקררת גמורה.

)שהוא ,אגב,

יש להקרת

לפני מלחמת-הע ו לם ה שנ י ה.

אחדות לבאלט מרדרני וקלאסי ,אבל אין אקדמיז רישמית לבאלט,

אר כמובן שמרתהגראהאם פיתחה ,יצרה והוסיפה מיל ו ן מדוייק

ואין במה משותפת להפגנת הישגים משותפים בתחום זה .בטרחני,

תנועות מסוימות

כי בעידרד כספי ומוסרי אפשר היה לאחד ולארגן את הכרחות

של טכניקה ריקודית אינדיוידואלית

למצבים נפשיים מסוימים :

משלה :

טכניקת הרגליים המורמות  :נפילה על

הקרקע והתגלגלות מרובה עליה :

זחילה על

ברביים :

זויתיות

וגיארמטריית של התנועה שנובעת כנראה מן ה צ יור המרדרני,
כל

ייהשימוש בקרקע",

והבעת הפנים,

לפי

שפת-הרקדנים :

חוסר מימיקה

שהושפעו ,אולי מטקס-פולחן של האינדיאנים,

וכן היסוד הפיסולי החזק עד מאוה לא רק כרקע תנועתי.
 ...כשיש לרקדנית מזל,

אצלה שנים רבות,

והרקדנים שהיא מדריכה אותם נשארים

נפלאים נשמעים .וכשלרקדנית דמיון כוריאוגראפי וגם אינטלקט
מסדיר של מימדים כבירים
מ ר תה

גרא האם

-

נוצר אותו מעשה ריקודי ששמו
תיאטרון הפולחן

והקדושה שבנאמנות .

נובמבר

1957

 ...כשיא שתי התכניות/שהוצגו בארץ  /יש לציין את הבאלט הנהדר

ייהעלם והמוות" על
סו מ ב ר,

ידי הזוג

ז'אן

ב אבי ל ה

בכוריאוגראפיה ,דקררציה ותלבושות של

ו ק ל ייר
ז'אן קרקטו

ררולן פטי ,לצלילי פסאקאליה ופוגה מאת י.ס.באר.

היא יכולה ליצור מהם בלי-עזר וכלי-יוצר

ולהקת המחול שלה,

השרנים ב"באלט ישראלי".

ייעל המשמר"

הבאלט של ז'אן ביבלה
בשליחות משרד-ה חץר של ממשלת צרפת ובחסות שגרירות צרפת

דרן עיניה ועטה  -של אוליה זילברמן ,מוזיקולוגית ילידת
לנינגראד שעלה ארצה בשנות ה  , 30-עקבנו אחרי התפתחות

המחול בארץ בעשור הראשון שלאחר קום המדינה .היתה זו
תקופה בה הבשילו הגורמים שהביאו לפריחה העשירה של
שעה שאננה סוקולוב החלה את פעילותה
שנות ה ,60-
ייהתיאטרון הלירי" ,והחל התהלין שמצא את
במסגרת
ביטויו החשוב ביותר ביסוד להקת ייבת-שבע" על-ידי בת-
שבע דה רוטשיל.ד ייבת  -שבע" הופיעה לראשונה בבפני
הקהל ב  14-בדצמבר  .1964ובכן נפתח עידן חדש במחול
הישראלי ,שהגיע לידי פריחה ורב-גוניות בשנות ה  70-עם
"להקת המחול
ייהבאלט הישראלי",
ייסוד ייבת-דור",
ושפע האולפנים רבתי-הספר הקיימים כיום.
הקיבוצית"

ר וקיים 'מרקידים

•
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הדבקה -

מחור מסורתי שר

אחדות

ופורקן
מאת

מסגרת

המחול הרא

לשזמיר ערכים

חברתיים  -תרביתיים

בקיבענו עיבדה זר ,אזי אבר מחשדים דבי;
מחול

נעמי

בהט-רצןl

ו ' סמל " לחברה אר לסביבה.

בפאמר זה על

הזנקה כמבטא וכמאפיין תרבותי  -חברתי של חכרה

מסילמת ,ברצוני לחזור ,להדגיש את הצורי בראיית המירב -
בית בנישא ,בךנתישהמחול היא מרכיב בתוך טקס ,יסרד בלתי

הך~~.ה -

מחיל של גברים עיבדי אדמה.

ערבדה רז מחייבת להקדיש ולו רק מיליס מספר להנבת
מאפייניה של החברה הכפרית הערבית יהדרוזית לפני שניגש

נפזר מאיריע שלם שהרא חלק ממערכת ,כלומר יש לראיתי
לא כפעילה טדדת אר איריע יחי,ד אלא כמרכיב בסערכת
פעילית חברתירת אשר תפקייו להבטי" בראש ןראשונה
תמסירת סדירה של ערכים חכרתייס  -תרבותיים שהחברה
ע " י יצירת מר ע יים ימסגרךת מירחדים
דיאגת לקיומם.

לחברה זו ,גם אם ביים הולכים תפקידיה ופרחתים ,יש לסו -

מאפשרת החברה ליחיי לראךת עצמן כחלק מקביצה חכר -

לדיריות המשםחתית תפקדי חשרב ימרכזי גם כירם .המשפחה

תית )שגס היא עצמת חלק ממסגרת חבר"יח רתנה יותר( .
ובעיקי מתאפשר" ע"י בך ,הדגשת

ה מ ש ר תף ניו היחיי

-

כרינתנך לאותם ערכיס

בארמרנך "משותף "

והקבוצה.

ה ם ש פ ח ה

-

ה מרר ח ב ת

-

החמילה

-

היא אבן היסדו

היא היחידה הבסיסית בכל חברה כפרית ילה תפקיד מרכזי

מבחינה כלכל י ת גם אם כירס אין הרא בלעדי.

וטיערתם

התריפפותי של הגורם החקלאי כבסים >לכלי יחידי גורם

לא יישכחו ויהוו דבק טוב למסגרת אותה קבוצה

אך למרות זאת ,גרם הבידרד

שהחכרה

לובען

לתאור

הפחול .

מעךניינת

נקיי

P

ס

אגושית.

הןד~ה -

היא פחול הקשור בכל אירוע חגיגי בחברה הערבית

יהדרוזית במזרח התיכון.

וכפי שנראה

כהובשך  ,יש בו כדי

לבטא ולהבליט ערכים וסלמים ולשמש ובסגרת גאותה ל -

לפצורת במסגרת השמפחתית.

היחםי של אנשי הכפר  -בניגיד לישוני הערים  -לשימרר
מסגררת מסררתירת ולקצב התפתחרת איטי ירתר .אמצעי
התחבררה והתקשורת של זמננו .פיתוח הכלכלה רהתפשטרת
היםןוכ בחקלאות הם מצד אחד חלק מתהלךי של טשטוש

ההבדליס בין הכפר לעיר ומצד שני ·הפער הקייס עדיין

הפנגת הםולדיריות בין היחיד לקבוצה ) למשפחה( רלחברה

ברמת

החינוך

שהוא מיי~ג.

עדייו

נרמת

-

נמקרמות מסויפים ,מכודדיס ,יזה

החינרך

והלימוד בין

הגבר לאשה

הקיים

)כחברה

המוסלפית והדררזית( מהורה בעיה גם כיום.

יסוד נרסף שהמחרל ניתן לו ביטיי ,היא ר~" הפעילות וה -
פשחק הקייס בנו.

מסגררת החולןי של היופיום אינן עונות

על צררך בסיסי זה ,רלכן ובספקית ההזדובנויות החגיגיךת
אפשררירת לפעילךת רלשעשוע .דבר זה מרדגש במיוחד ב-
חברה מסררתית כמר המוסלמית רהדרוזית )שבה אנו דנים(.
ביז שעשוע אר משחק אשר תפקידו לאפשר התגברות על
השעמרס

שבשגרת

החיים

הירמיומייס רבין

פררקז מתיחות

גם כירם אני המשפחה ,אשר על שמר נקרא שמה

-

ראשר על

פי רוכ מקום מישבו היא גס מקרם מרשבה )של ריב משפחתן(

 הרא ה'1כיצג ארתה כלפי השלטרנות והמימסד החילונירהדתי ,יהוא אשר קיעב .כדרך כלל  ,את צבזונה הפוליטי -
המפלגתי של ובשפחתר .כספרי ייערב המזרח התיכוו" מציןי
גכריאל כר תכרנות אופייניות לכפר הערבי.

כותב;

בר

שהצטברה .ובפריד גבול דק מא.ד
הוא אמצעי חיוני בכל חברה לא
כ פ ורק ו
ה מ ח ו ל
כל שכן בחבררת בהו נורמית ההתנהוגת מחייבות איפרק רב
וקיימות מערכות של איסרריס וגברלרת צרים של התנ הגרת.

כאן משמש האיררע החגיגי ובתוכר המחךל הזדמנות לביטוי
ולפורקן אמצויונאלי.

" הפרת בלמ י ס זמנית " זו באה רק

להדגיש את ה"חגיגי ךה " מיוחד ' שבאותה הזדמנות בניגרד
ליומיווני  ,השגרתי ,המקובל.

גס

באוחס

בפריס

כסזרח  -החיבין

הערכי,

שכהם

הופיעו בדור

האחרין שכזבח מקצועיוח ו כלכליוח חדשוח ,לא נעלמה ,לורוב
גם לא בחרופפה ,זיקחו של כז  -הכפר למםגרית החכרחייח הישבוח,
לחמולה ולעדה הדחיח.

'ע) ( 196

חלק ביכר של המסגרוח המםורחיוח מתפורר \ רהילר.

כמשפחה

המורחבת ובשבט ניכעות פצרוח :

הדת שיכ איננה גירם שליט

יהדי בקביעת נאמניתה ורגש  -השתייכותה של האוכלוסיה.
'ע)

שימיר

ערכים ,אחדות

חברתית

או

פררקן יצרים ררגשות

כל אלה מרצאים להם ביטיי נאמן במחרל .

-

התנאים הגאי -

גרפיים יה כלכליים וכל מה שאנן קוראים בשם " מורשת
תררכתית " תורמלס לצבירנר המיוחד ועךשים אותו ל"מייצג "
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( 270

דבריר הבאים מגחים אותני הישר אל הטקסים המסורתיים
כייס  ,ראלה נוגעים ישירות להשמך דירגנו;

אכן ,ריב בעיית-החברה הערבית המידרנית ניבעית מכר ,שלצד

היא חלק מן הטקס עצמו

התמירית החברתיית נשמרים בחלק מן האיכליסיה ,אי אף ב-

מחול הדבקה .להבדיל מן התהלוכה הנרקדת ללווי החתן או
שירת המענה ,אשר בהן נוטלים חלק אנשים רבים ,במחול
הדבקה תשתתף רק קבוצה נבחרת של גברים .זהו מחול

איכליסיה כילה ,דפיסים חברתיים ישנים יהשקפית מישרשית
מדירי-דירית שהנן חלק אירגני מן החברה המסירתית .

-

לא תיתכן שמחה של ממש ללא

התובע מן הרקדנים כושר גופני וגמישות אד מעל לכל
מוסיקליות,

טקסי החתונה

טקסי החתונה הם ההזדמנות הנפוצה ביותר לחגוג ולשמוח .
וכאן עלינו להזכיר כי במקומות שבהם מסגרות דתיות הן
השולטות בכיפה

-

כמו בכפרים דרוזיים מסוימים

קיימים טקסי חתונה דתיים בלבד

-

ללא שירה

-

מת-

ומחול.

נציין גם כי קיימים הבדלים בין המחולות והשירים אצל
הערבים והדרוזים ובין איזור גיאוגרפי אחד למשנהו .גם
מעמדם הכלכלי של הכפר והמשפחה משפיעים על אופי
החג.

מעט מאד נחקר תחום זה עד כה ,ולכן נסתפק בקביעה

זו מבלי להידרש להשוואות ולסיכומים שאין מקומם כאן.
אנסה להביא מ ן-כיבים אופיניים לטקס ולמחול המשתלב בו
ונתייחס אליו כאל תופעה העומדת בפני עצמה.

חוש קצב מפותח מא.ד

-

תגובות מהירות ורוח-

צוות.

מספר הרקדנים אינו גדול ,בין שמונה לששה-עשר

בדרד

גודל המאפשר ביצוע תוד שמירת האחדות,

כלל,

הדיוק והגמישות.

למותר לאמר כי המחול נלמד ע"י התנסות בלב.ד דבר קשה
כשלעצמו,

ומכאן ייברירה טבעית" מסוימת בין הרקדנים.

במחול מוצגת יכולתו האישית של כל רקדן ,אד בעיקר
יכולתה של ה ק ב ו צ ה להגיב כמכונה מושלמת .חוש

הקצב הקולקטיבי קיים כל הזמן ,ללא הפסק ,גם אם קיימים

ייאי-דיוקים" מסוימים בתנועה האישית אשר הם חלק מן

התנועה ,ויש נכד רק לחזור ולהדגיש את אחדותה של
הקבוצה הרוקדת .הדבקה היא מחול נמרץ מא.ד המתבסס על
רקיעות רגליים ,וכמו מחולות דומים מסוג זה ברחבי תבל
הוא מדגיש את הקשר לאדמה ויש בו עדיין שרידים המצ-

בספרו ייהחברה הבדואית בנגב" כותב עמנואל מרקס על

ביעים על העובדה שהיה זה מחול של לוחמים.

הטקס והחגיגה:

חיקרי חברה רביס ריאים בחגיגית בביאה של

המבנה החברתי.

מתיר כר הם מניחים כי אנשים החיים בקהילה אחת ,השיתפים

מחול הדבקה בנוי על העקרונות

.1

איתם חגים .אם כל החגיגית נעשית במתכינת אחת ,הרי אם ראית
אחת  -ראית את כילן .

.2

על רקע מנגינת החליל

הטקס ,הרכב המשתתפים ,טיב המתנית יעי.ד משקפים את מקימי

של כל מגזר במבנה החברתי.

כיום ,נמשכים טקסי החתונה על פי רוב ,שלושה ימים,

תנועה משוכללת של הרגליים.

המרכיב המרכזי של צעדי

המחול הן רקיעות ,לעיתים סינקופטיות ,הבולטות מאד

הן ליבשית צירה שינה בקרב מיגזרים שינים של הקהילה .פרטי

'ע) ( 208

לעיתים בתוספת של אילתור

ע"י סולן או שניים הניצבים מול השורה.

לאיתה מירשת תרביתית ילאיתה מסגרת פיליטית ,גם יחיגי את
אר מבט מקריב בשמחית כאלה ילמדני כי

תזוזת השורה כגוף אחד

-

הבאים :

.3

-

במשקל זוגי בדרד כלל.

יציבת הגוף זקופה ,המבט אל המוביל של השורה ,תנועה
מגבלת של כתפיים ,מתניים וראש.

בכללם עtכודת ערב אצל אבי החתן ובמקביל מתאספות בבית
הורי הכלה הנערות ,ושרות ורוקדות סביב הכלה הישובה על
כסא מקושט

-

המחול מתחיל כשהרקדנים מסתדרים בשורה ,ידיהם אחוזות,
השורה נערכת בחצי-גורן

במרכז החדר.

השער

בבית הורי החתן ישולבו שירים המבוצעים ע"י
הפייטן  -זמר,
) (, Sha'er
אמצעים יוזמנו לפעמים שני פייטנים-זמרים ואז ה"דו-שיח"
המוסיקלי-תחרותי ביניהם מוסיף להגברת השמחה.

כאש; המשפחה היא בעלת

ניצב במרכז כשהשורה נעה סביבו ,כמו על סף מעגל ,וכד
כשהמנגן פותח,
נשמר קשר-עין בין המחלל לרוקדים.
מצטרפים הרוקדים בדריכות-רגל במקום ,כדי לרכוש קצב
אחיד ולהכין את הגוף לתנועה .המחול עצובו מתחיל בקטע
כעין ייפזמון" של צעידה המאפשר השגת
פשוט יחסית,
אחידות התנועות,

בערב מתאספים במרכז הכפר,

סביב הזמר )אשר הוא מנחה

-

כשהכול רואים את הכל .החלילן

תחושת הקבוצה ויכולת לעבור במשותף

לצעדים מורכבים יותר

-

בהמשד.

הטקס ומרכז האירוע( הגברים לשירה ומחול ,כשקהל רב

של 'חוגגים יושב מסביב.

בלי קהל מגיב וער  -לא תיתכן

השמחה ,לא יתקיימו מחולות.

הסירוגיות בין הפשטות של הפזמון למירכבות האינטנסיבית
שבתנועות-המחול מאפשרים לקהל להגיב במחיאות כפיים
כליווי קציב לפזמון וקריאות המרצה ועידוד בקטעים הווירטו'-

הדבקה

-

היא גולת הכותרת של השמחה .גם במקרים שאין

אוזיים יותר.
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הקבוצה הוא אחד הרקדנים הטובים והמנוםים·

מ ו ב י ל

הוא המנחה ,ובשעת הצררך עליו לבחור את הצעד המתאים

תוך קשו ·כתטיד אל המבגן .לפעמים עןזב הטנחה את השורה
ומאלתר ביחיד טול הקבוצה.

הוא

ברוקדו בראש הקבוצה

קריאות

המוש מ עים

ומקצבים

בפה

-

ע"י ה רקדנים

וע"י הקהל.

ננסה לפרט כל אחד מן הגורמים אך מבלי להינכס לניתוח
מוס י קולוגי שהרא מעניין לכשעצמו ) .המעוניינים יוכלו

מניף לעיתיס מטפחת רבבמה עדריות שבעל  -פה נאמר לנו בי
זו באה בתחליף לחרב של ימי היות המחול מחול של יציאה

למציא פרטים

לקרב אי לאחר החזרה ממנו .

החתרנה אצל

הדרוזיס בישראל " מאת מחברת מאמר זה.

הטקסטים של שירי הדבקה

ה ח ל י ל

-

-

האלמנט

האחרים הם רשרת ילא חרבה.

לעתים

ליפי

הטקסטיס של שירי הדבקה הם בדרך בלל שירי שבח
הנעורים ,לאהבה ,שבחי האשה יהגבר .

התמידי,

נוספים

" מוסיקה

בחיבור

ותנועה בטקםי

הוא הבסיס המרסיקלי של הדבקה

ההכרחי.

יצטרף מנגן בתרף כד  -הדרביקה ) - ( Darbouka

ככלי

מלווה ,אך אין זח חכרחי .

דיגמא אופיינית )כתרגרם חיפשי( :

שירת

יסידי מסגיירני עד לעייירין

לעתיס במקביל למגגיבת החליל

הרקדנים

חה  ,מלאכי .

)באוקטבה נמוכה ייתר(

טליח שלי ,פתחי דלתי ,

עם מנגינת החליל יוצרת דו  -מנגינה רלעיתים בי  -טונליות

תם לילי.

ולעתים במגגינה שרנה אשר יחד

) , bitonality

דו  -סולמיןת ,ז " א גגינת החליל בסילם אחד

והשירה בסולם אחר(.
או השיר הנפוץ

-

בערבית

-

ייעלא דלעונא" בפי שמביא איתו
יימחיל

סעיד בושנאק מנצרת כמאמרו

ומשחק

בחתונה

מרבא בעלזי
הערבית " )תרגים לעברית בריך ברנשטיין,
יי החינוך הגיפני"  S! 1ך  {1 9המילים במקירן הערבי.

שלושת האלמנטים
מאשר מלדויים

הם יותר קצבייס

הצליליים האחרים

והם מברצעים ע"י הרקדנים או חצרפיס

באמצעות הגרף עצמוז ללא כליס .

עלה לדעיגא כתקיל דח'ילכ,

רקיעות הרגלייס הו האלמנט האופייני לריקדו זה  .עוצמתן

לאני םן קדדב ילא מן ג ' ליב

מגוונת מא.ז

יצכיר עלאי חאני אתקילכ
עללא ג ' רא לי אמכרת

החוקר הגרמני

וליומא ...

פלסטינאי " )

עלא דלעיגא אימרה ; לאטק ,

כה,

איגי כח דמךתי י לא בח גילן ,
חטה

המתן

בספרר  " :דייראן

גרסטב דאלמן ) ( Dalmann
(,
'st inischer DiwanןPal;:

אשר בראשית

המאה תאר שיריס  ,מוסיקה ומחול של ארץ  -ישראל  ,בינה
את המחול בשם; " ריקרד רקיעות הרגליים " ) בניגוד לתהלו -

ובתרגום עברי:

אשר

איתה

כינה

בשם :

יי ריקוד מחיארת הכפיים " (.

קשה לכנרת את עב ר דתו של דאלמן "מחקר מדעי " בחי קרים -

ארזן ראני אגיי.ר

מה שקרה לי אתמיל והירמ

על פי ררב הן חזקות ,מודגשית וסינקרפיות.

נרסעיס אחריס באיתה תקופה ,הוא בחר את מה שראה ב -

לי .. .

רא"ה ראשונה

ושיריס רביס ,שנושאיהם דרמים ,בשהשער

-

הפייטן

-

-

כמאפיין רכהגדרה.

זמר

מיסיף להם נימה של אקטואליות בשבחה של משפחת החתן,

ידיע לנו כיום כי מצויים

בפרו רהגיכחים ,ה אורחים

רק · בישראל אנו מרצאים גרסאות שונרת יי מקומיות" המרש -

תתית על אותם אלמנטים בסיסיים ב צ ירופים שרניס ובכולן

היסודית הצליליים של הדבקה
חמשת

המרכיבים

ה ח ל י ל

הצליליים

- ( NAI ) -

המרכזיים

קיימים יסודות קברעים ימשתנים.

של

הדבקה

הם :

חליל הרועים אשר תפקידו לגנן

שירת

רקיעות

הרגליים

המצטרפים אל החליל מדי פעם.
שהן חלק מצעדות המחרל אך תפקידן

-

עצמס.

2.

נמרץ ומדוגש.

תנועותין בעלית אופי

זהי בראש יבראשונה מחולו של הרגליים,

חגוף שומר כמעט תמיד על יציבה זקיפה.

גמישית מפרקי

הרבך יהקרסיל והקשיתרת של כף הרגל מאפשרים רקיעו ת
מרדגשות מאד.

הצלילי חשוב מאד.
מחיאות

מאפיינים עיקריים של מחיל הדבקה
הדבקה היא מחול שורה של גברים,

כמעט ללא הפסק·
הרקדנים

נרסחים

שוניס

של הדבקה:

של הקהל ולפעמים של הרקדנים

צעד אופייני  :הישעגית על עקב של רגל אח ת ובעקבותיה
רקיעה מהירה של בף הרגל  -מרפיע בצרופים של צעדים

הן אינן קבועות ,אלא ספרנטגיות תרך כדי המחול.

מספר הצעדים ניתן לבחירת

הכפייס

-

שונים ,

קפיצות ורקיעות.

הקלט ינרשם
ככפר ג'ת

Recorded and transcribed in
the village Gat in Western Galilee,
Summer 1973
by Naomi and Avner Bahat

בגליל המערבי

דבקה

DEBKA

. 1973
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. דקית8 דגגמת ההתחלה בלבה מתיך טרנסקריפציה של קטע הנמשך

* An example of the beginning from a transcription of eight minutes .

*

המנחה -
הגברים

המוביל .

הרוקדימ

איל תוריו של המוביל על רקע שורת
באחדות מירבית יוצריס שילוב מיוחד

ואופייני.

אחיזות

הרקדנ י ס

הסמוכיס

מ רפקיס

ואצבעות

הידיים

) דייים

או ידיים
שלובות (

אוחזות

שלובות

בחגורתם

של

על הכתפיים ,

מאפשרות תנו ע ה

או

שפותפת

ואחידה של קבוצת הגברים .

הדבקה ב"מתול העם " הישראלי
הדבקה התאזרחה במה שקרוי מחול  -העס הישראלי ,ובררנתי
דלבקות אשר ניצר ו או יי נערכו" על עי אלמנטים מסירתיים
נידי יוצריס בני זמננו  ,רהם חלק מן הרפרטואר הקבוע של

קיימימ במונז מחולות רנימ נרסעיס,

רקדרי העם בישראל.

שאינס נרשאיס את השמ יידבקה" ומשולניס נהם אלמנטים
מן הדבקה המסורתית.

בעיות של מחקר אתנוכררארלרגי
עדייו

בפני המחקר האנתךכוראולךגי בישראל
המשימה )אחת משררה של משימות רנךת

ע ו מדת -
וחשרנרת(...

-

לחקרר

במפרה

שם הרקוד

גאוגרפית יאתנית(.

שהוקלטה נכפר ג ' ת בגליל המערבי באוגיסט  . 1973המחול
נמשר בשעתיים יהקטע שנרשם )לפי ההקלטה ( נטשר ב 8-
דקות  8 .דקות אלה נרשמו במדוייק  -ז"א בל האירךעיס
אל נשכח כי ה " פרטיטורה "

הצליליים השייכים למחיל .

מנסה לתאר על הנייר אירוע מךסיקלי  -חברתי שיש בו גם
הרכה מן החופשי והספונטני .

יש לראית בדוגמא המוכאת

כאן כתווים ,דרגמא אופיינית  -לפי נסיוננו  ,אבל ההתיחסות
אליה חיינת להירת פנוטנולרגית  -כשלמות בפני עצמה ללא
בל יומרה ל ה כללה או לקביעה סטטיסטית .
מחרסר מקום לא נביא כאן דוגמא של רישום צעדים ,דרגמאות
אפשר למצוא בדבקות שנרשמו ' ע"י האגרדה לכתב תנ ו עה

יי עמ ריקד "

 14מחולות אשר בבותרת שלהם בלול השם יי דבקה " ;

ולתעד את הנוסחימ השונים של הדנקה רבהשוואה למחקר
מקניל שיערי בארצות השננית נהן נרקדת הדבקה  -לרשרם
את הנוסחים הרווחים  ,למיין את השויה רהשינה )מבחינה

להלן הדף הפותח טרנסקריפציה מוסיקלית של דבקה ,בפי

מביאה

גורית קדמרן רשימה של

המלחין

ירצר הרקוד

דבקה

אדמה

 '.לרי

ד  .זהני

דבקה

ארריה

מ .לרי )מרשיקו(

נ .שרעבי

מ .לרי )מושיקי(

מנגינה מזרחית

דבקה בדואית

דבקה גלבוע

ר  .שטירמן

ע .עמירו

דבקה דייגים

ש .חרמרן

ג .אלדמע

דבקה דליה

ש .בהן

י .קינן

דבקה דלעונה

ל .אשריאל

נעימה ערבית

דבקה דררז

ש .בהן )ייקי(

אורי גבעון

דבקה הלל

ש .כהן )ריקי(

א .נצר

דבקה חמרר

ש  .כהז )ייקי(

ע .זמיר

דבקה כנען

מ .לרי )מושיקי(

מנגינה עממית

דבקה כורדית

מ .לוי )מושיקי(

מנגינה מזרחית

דבקה רגילה

עבו;ן ג .קדמן

מנגי נ ה ערנית
מנגינה ערנית

דבקה רפיח

בהדרכת נרעה אשבול.
שגם במבנה המרסיקלי רגס במבנה התניעתי של ה -

יש ברשימה זי דבקרת המבומסת על תנועות מן המקור האתני

דבקה המסורתית קיים יסוד האילתור על תבניות קבועות
יש לראווך כל רישוס  -דכוגמא חד  -פעמית .גם הרקדניס רגם

יידבקה דריז" ,בששלרב היסודות המסןר -

ביוון

הנמגו יודעים מראש את הדגמים של תבניית היסרד של ה -
מחול ,

ולבן התרצאה היא צרוף של אילתור על תבניית ידר -

)דוגמא טובה כזר ;

תייס נעשה גם בתנרעה וגס בלחז .מבלי לפגיע ברצף של

התרצר החדש  -במחול ,אר בשיר -
יש ביניהס אחריס ,שבהם השם

בעני עצמי(.

" דנקה " הוא רק זברון ל -

עות וההתרחשות הקונקרטית היא תוצר חד  -פעימ  ,המושפע

אסוציאציה רחוקה שלויתה את היוצר בן זמננר .גס בסקרים

מן האורירה ,בושרמ של המבצעים והתיארם בין כל הגררמים.

התוצר

נהס

השתמשי

היוצרים

ביסודות

מסורתייס,

אין

העבשווי אלא קררב  -משפחה רחוק של הדבקה הססורתית,
הדבקה היא  ,איפוא ,משחק
לירת

מגורן

של

וחזרת י רת  ,בשלכל א ח ד מן האלמנטים ה מרביבים י ש

איתס גורמים יי משנתים " במחיל יבלחן .ובעיקר ,קיומם של

בתור עצמו ובאופן

הבוצרים תור בדי ההתרחשרת ואינס ניתנים

מננה משלו  ,מבנה הניתן לצרוף וש י נו י

הצרוף של היסוד התנועתי לצליל .
אחד מאלה בנפר ,חייב להיית חופף(.
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הטעמרת

צלי -

ולו רק מן הסיבה שבמסגרת המקירית

-

האתנית קיימים

-

) באשר אין השינוי בבל

יחסי  -הגומלין,
לחזרה.

גיתן לחקותם

-

לבצעם ולהשתלב בהם גבינה

אחרי התגסות של שניס ודורות.

-

רק

•

ביבליןגרפיה

.1

מרקס עמניאל  ,החברה הבדיאית ננגב  ,הרצ' יירשפים"

Eshkol-Wachman, Folk Dances of Israel
Israel Music Institut , Tel-Aviv , 1970

תל  -אביב 1974

Marx , Emanuel, Beduin ofthe Negev

.2

בר ,גבריאל ,ערבי המזרח התיכוו ,הךצ' הקבךץ המאוח.ד

.ד

תשלייג ישראל

סררברן ,

Baer, Gabriel, The AIabs of the Middle East
Hakibbutz Hameuchad, 1960, Israel .

.3

פלאח ,םלמאו ,תולדרת הדרוזים בישראל,

.4

מיסבאח ,

הדרוזים בישראל  ,הוצ' מילוא בע"מ,

.8

זאלמן .:ה.ג ,דיואו פלסטינאי  .לייפציג . 1901

Dalman G.H., PaJaestinisher Diwan
Leipzig, J .C. Heinrich 'sche Buchhandlung , 1901

תל-אביב. 1973 ,

.5
.6

סעדי,

מחול ומשחק בחתינה ערבית  ,עויו

"החינר ,הגופני"

 , 1978הוצ' מכין וינגייט ,ישראל.

בושנאק ,

אשכול  -ייכמו ,

רקידי עם בישראל  ,הוצ ' מכון למוסיקה

. 1974

Bahat N. Musique et Mouvcment Dans les Ccrcmonics de
Mariage cl1ez 1es Druzes en Israel .
Thesc de Diplom. Paris 1974

משרד ראש

הממשלה ,ירושלים. 1974 ,
חלבי,

מוםיקה רתנרעה בטקסי החתינה אצל
בהט נעמי:
עברדה לתאר  - B.A .פאריס.
הדרוזים בישראל.

.9

קדמן .גורית:

עם רוק.ד ה;צ שוקן ירושלים ,תל  -אביב,
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ישראלית ,ת"א . 1970

"...

,
צרלם :ייקי בהו
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המחור הפרשתיני

והישרארי בארה"ב

 ,היהודי,

מאת פח ברק

נעש,ו שקדם להקמתה של וכדינת ישראל .כובר מךפעי מחרל
ראיל ,מךפע י
עממי פארץ-ישראל יימחולות פלשתינים",
מחרל של יקדניס מקציעיים שהתבמסי על נרשאים מהערלם

היהודי בקראי יימחרל יהרדי" אי יימחיל על ברשאים יהידיים".
למעשה היי אלה
מה הין אוחמ "מחול רת פלשתינים"?
ריקידיס שהןבאי לארץ על-דיי החלךציס וכארצו" מןצאם
באירךפה,

בגון ההררה,

שיוכשו מחילית אלה

הקראקךניאק אר העריקה.

כארץ

כמתילרת חכרתייס ,ובאמריקה הם

בתקופה מאוחרת ירתר משנה האגדה החסידית "הדיביק"

ברידאי בהשפעת מחזהו של אנסקי

-

של

את לבם

-

טובי

סיקיליב

היוצרים בתחרם המחיל באמריקה ,ביניהם אנה
)  (, 1951סרפי מסלואי )  (, 1964פרל לאנג )  (, 1975ג'רום
ררבינס )  (. 1974אליוט פלד ) (. 1974

בנימין צמח ומחולותי ו היהרדייס ,ביניהם יצירות קברצתיות
ומחולות -סולו  ,שבוצעו בתנרפה רכרח ניכריס ,ולהס אופי
עמוק על אמנות המחול
יהרדי מיבהק ,הוחירן רישוס
האמריקנית .נמצאר כוריארגראפיס שהקדישר את בל יצירתם

בקלטר בתניעות הנרער הציוניות ,לאחר שהובאי מארץ-
שיראל ,נעזרתם הניעי הצעירים את הזדהותם עמ הציונךת.
הדרישה לריקידים היתה רכה  ,רוכדריבי הריקדוים כקיגי
התניעות החלו להצמיא מחילית חדשיס משלהם ,המברססים
על מבגיגךת עממיית יהרדיות בצירוף וכיליס עיבריךת פשיםית,

יהרדיים מצויים פולין קונר )יימחולות ושירים חסדייים ".
 ; 1932ייתמו נות מפלשתינה" (1933 ,ואנה סרקולוב )ש"ירתו
של השמי'(. 1944 :

כרגיל ,היר הרוקדים מלייים את עצמם כזיוכרה ,כי נגנים
קשה היה להשיג ותקליטים מתאימים לא היו עדייו בגמצא,

סזמן לזמן גרף מארגן כלשהר  ,היה ירזם מופע המוקדש למחול

שתי אסיפרת של מתולות אלה שמקירם באירופה  ,יבאלה
יימתולות פלשתיינה" מאת
שנתתברי באמריקה פירסמי;
קירין תובס )ניי-יירק ( 1941 ,ו"מתולות פלשתינה" מאת
דלקינה -ברק ) ניו-יורק (. 1947 ,
בשנת  1942נוסדה הוועדה לאמנות יהודית על-די י אנשי

הסגל של הסמינריון התיאילוגי היהודי בניו -יורק  ,ששמה
לה למטרה לעידד את האמנרת היהודית באמריקה  .המתלקה

למחול של יעדה זו יזמה מופעים,
לעסיק בנרשאים בעלי אופי יהודי.

שנועדי לעודד ייצ רים

מיפע טיפוסי לתקופת ייהמחול הפלשתיני" היה ייתגיגות
בפלשתינה היום" ,שנערך כאולם המוזיאון למדעי-הטבע
בניו-יררק בפברואר

,1946

כמסגרת סדירה שנקראה "סבי ב

העולס בזימרה ובמתול".
התבנית בללה קטע בשם "מצאנן מיס" שכלל את השיר
ייהך פטיש" ואת מתיל הצ'רקסיה ,את ייטו' כשבט" רבו
הריקודים "ש ר  ",יישימחו" ,י "פעם אחת" ,ולבסוף סצינה
בשס "לייג בערמר" ובו יימשחק-זימ רה לכביד הגיבורים ",
"מחול תלמידי החבמיס" אשר הסתיים
"מחול הקשת",
בהורה.

התנ"ך,

המסירת החסדיית והשירה היהודית

מעט כוריאךגראפים ורקדנים בשנות ה 40-

הקסימו לא
התנ"ך שימש השראה ליוצרים יהדוייס ולא -
באמריקה.
יהודייס כאח.ד

לנושאים יהרדיים.

היהרדי.

מופע ארפייני ססוג זה התקיים נשנח  1947באולם ייהאנטר
קולדיג" בניו-יירק ,נירזסת יי נית הספר לליסרדי היהדרת".
נטלו בו חלק להקתם של דלקיבה יברק במחולות ייפלשתי-
ניים" במחריזת שבקראה "לילות צעירים"; הדסה ) ,רקדגית

צברית שהפכה ברברת הימים למבצעת נדועת של ריקדוים
הודיים מפררסמים בארה"ב( במתיל המפורסם שלה יישיבי
גפשי  ",המברסס על פרק תהילים; אגה סוקילוב רקדה את

"גול יס , ",ליליאן שפירו )מי שהיתה מרקדניותיה של מרתה

יוסף במצרים ,המלכה אסתר ,שלרמית .שיר השיריס אן ספר
תהילים) .בשנת  1923פורסם ספרו של אוסטרלי "מח רלות
קודש" שחקר את המחיל בתנ " ך  .וחיברו זה השפיע ,כנראה .
על דמיונס של היוצריס השוניס(.
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פעילה

גראהאם והיתה
שבשדרה השביה(,

ככוריאוגראפית בתיאטין היהדוי

ביצעה את ה"אני מאמין" שלה על-פי

שיר מאת המשררר יורי סיל.
)ינראר

( 1948

מבקרו של ה"דגס ארכסרבר"

ברתב  ,בין השאר;

רץ לעיתים רחרץרת מזדמן לחיית בתכבית -מ חיל כה מלאה רגש
יאמנית טיבה ,בפי שהדבר היה בפסטיבל הסחיל

היהדרי ...

פרד

ברק וקסיה דלקובה בסויטה ייהל'זורת צעירימ" קרגר רגש עמסי
עדןי.

הקטע הראשןו,

מתול אהבה .היה נאה בסירחד רהצטיןי

בעשטותו העד·נה.

אבנה סוקרלרב
בלתי נדלה .

היא ברריאוגראף

מושלם ירקדנית בעלת מrו

יש לה מה להגיד והיא

מבצעת

זאת

בכרח

רב.

"הגרלים" בולט בזבות האינטנסיביות והצורה הבוטה.
לליייאז שאפירך במתול ייאני מאמין" היתה הופעה מרשימה
במייתד.

מאז הפי הבאלט לצירה אמניתית פופולארית ,שוב וטוב
מרפיעיס על בימרתיו נרשאים תנ"ביים ,כגיז בראשית,

בין היוצרים שהירבו לעסוק בנושאים

המחול,

שהוקדש לייתתיית העס היהדרי",

שבוצע

כאז לראשרנה ,היה מרגש יהכוריאוגרא!ניה מצויינת.

הבחבב הישתגה בצררה קיצוגית עם הקמתה של מדינת-
תפס את מקומו של התואר
המרנח ייישראלי"
ישראל.

ייפלשתי גי " בתחוס המתול העממי רהאמגרתי באח.ד מחילית-
עם ישראליים הובאו לארה"ב,

ובעשר עד מהרה לפופולא -

ריים וחביבים ותפסו את מקומם של הריקודים ייהפלשתיניים':
מחולות חדשים אלה נרקדו לא רק על-ידי חברי תנועות
הנוער הציוניות ,אלא הפכו במהרה לנחלתם של כלל חובבי
ריקודי העמים .עד היום נוהגים לרקוד אותם בכל מקום בו
עוסקים במחולות-עם.

וניכרו בו סימני כשרוז

מבטיח.

הסולניות היתה רינה גלוק.

המרשימה ביותר ביז שלוש

בפרק הזמז מאז סיימה אל לימודיה

בבית-הספר לאמנויות הבימתיות התפתחה רינה גלוק לאמז בעל
אלגנטיות וברק מקצועי .היא שמרה על רעננות נעימה 'ב"הורה"
וב"מתור שיר השירים".

כיום מצויים בשוק כ  30-תקליטים )בני  12אינטש( של
וכל תקליט מלווה בחוברת ובה
מחולות-עם ישראליים,

רוב

הסברים והוראות.

לעומת זאת יצרה יחסים רב-שכבתיים ביז רות לנעמי ,והשכילה

המחול יירות",

הוא דואט הבולט במבנה המצוייז

שלו.

על-פי-

המחולות על נושאים תנ"כיים יוצאים ייציוריים" .רינה גלוק

להעביר את התוכז התנ"כי למסגרת אוניברסאלית ,כללית יותר.

בשנות ה  50 -נעשו נסיונות להביא מחול ישראלי אל הציבור
האמריקני על-ידי רינה גלוק ,נעמי אלסקובסקי ,דינה

התכנית נפתחה במחרוזת מחולות-עם ישראליים שבוצעו על-דיי

חבצלת ויוצרים אחרים.

קבוצת רקדנים לא מקצוענים צעירים ,יייהודה הצעירה" .הערב
הסתיים ב"חופשה בישראל",

הירחון יידנס מאגאזין" כותב )מאי  (1954על אודות קונצרט
כזה ,שנערו באולם בניו-יורק:

העשויה

בטוב-טעם

ומרשימה,

עבודתו הקורנת של פרד ברק,
המבוססת על חומר מסורתי.

יתכז שהיה זה בעטיו של האופי המיוחד של הרקדנים ,או שמא

תחת נסיר-נות אלה באו ביקוריהן של להקות מישראל .ענבל
גילתה לקהל האמריקני עולם שונה עד מאוד של מסורת
מחול יהודית .יונתן כרמון ולהקתו נעשו אורחים קבועים,

הקונצרט השנתי של מחול ישראלי היה לחוויה אנושית חמה,

והביאו עימם מחולות-עם מבויימים היטב.

בשל טבע המםורת היהודית או בגלל הדרן בה אורגז המופע על-
דיי פרד ברק.

תהיה הסיבה אשר תהיה

-

המופע הראשוז של

•

AROUND THE WORLD WITH DANCE AND SONG
THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
presents
The Folk Dance Unit of the Hebrew Arts Committee
under the leadership of Fred Berk

}in a Free Program o

Festivalsin Palestine Today
• , 1946-3 to 4 P. Mן February 2

Maln Audltorium -

a.rra.tOT: Leab Davisא.
Singers:
Miriam Kupper
Leah Davis

ACCOTdion: ]ohn Babic
Flu.te:
Dorothy Goldberg
Cla.rinet:
Gerald Levy
Palestine, the national home of the ]ews, has had a profound influence on
tbe spirituallife of the Western World. The Bible, which was the product of
the intimate association of the ]ewish people with Palestine, has for centuries
been the inspiration of Christian as well as ]ewish civili ~tion. After the
dispersion of the ]ews, Palestine lay despoiled and desolate for centuries untili
duririg the past sixty years, ·bands of ]ewish pioneers came to reclaim the
wasteland and restore it to fertility. Today, a(ter two thousand years, the
language of tbe Bible, Hebrew, has been revived as the spoken language of
Palestine; and the ancient festivals of Palestine are once more celebrated in
sng and dance .ס Hebrew
The richness and variety of American culture stems from the diversity of
uation. The Hebrew Arts Committee ,גethnic groups that comprise its pop
witb its various departments in music, dance and drama', is working to insure
that the unique ]ewish contribution shall not be lost to America .
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המחוך העדתי בישיאך

כיום
מאת רות

מושב ירדנה

-

ביח  -ייסף בעמק ביח  -שאן .ירם שגי כשביע.

השעה ארבע אחרי הצהריים,

בביח-העם החדש מתאספים

הצעירים כדי ללמרד ריקרד כררדי .טייפ-הקסטות משמיע את
המגגינה "רק ז " ישירה של רוקדיס מתארנגת כשבראשה
אלי ,הםךב שברקדני הקברצה .דרד מגחם מפעיל אח הטיפ.

הילדיס ריקייס נהתלהנות ריקדו

שסזכי,

את

ההירה

ריקייס  ,מתלהטיס ,משתלהבים רמתעייפים.
אז

עיזבים את

לאט יותר,

השורה,

כשמתעייפים

ממשיכים כאותו צער ריקודי ,אך

רזאת כדי לתפים קצת מבוחה.

ג'רמעה ולמה,

משראו שנתעייפה מעט שורת הריקריס ,מלהיביס כתיפוף

וכנגינה והריקוד נרלי טחדש.

הישראלית .

כזהי הריקרד הכררדי ,

ייאלה ריקייס מצידוי את כל הריקידים שידעתי ,ליסדתי

חוזריס וררקיים אותס שעה ארוכה.

אותמ ,

אשכנז'

חמישה,

ששה רקויים בסך  -הכל  ,אך

והם ר,קייס ירתר טיב ממגי" ,שח דרד מנתם ייע כשיי

שי לי קבךצה של ילדיס צעירים שצריך להתחיל ללמד .....
נני כיתרת ג'

" -

כמישב  ,נפשם בתקנאה בבר גרים ,ואף הם

לא פלא שכרלם רוצים ללמדו ירקוד טריי  .חגיגות וחתוגות
במשוב יש לרוב ,ולהשתלב כשרררת הרוקדים זה ,להיות חלק
מהשמפחה  ,זה להיות שייך.

ורצים ללוניד את הירקוד הכךר,',

יש הלומדים בחגיגות עצמו ויש המבקשים שדוד מנחם יילמ.ד
לשורת הרוקדים מצטרף גבר נגיל העמידה ומשתלב יפה;
סיד אחרין מצטרפת

משמובה

עיינה .

האמריקגית הנמצאת ככר ירתר

חודשים כמרשב ולימדת את אררחות  -התיים של

ואת דור אין צורך לבקש מעמיים.

וכך ,אחרי שרקדנו את

יישכני" ,יירקן" ר"פדרה  -במה" ישבנו כרי לשמוע על חוריית,

כעיית רבכלל .

יוצאי כודריסטאן שבירדנה ,כל רזי הריקוד הנרחי ימנגרבי

גהירים לה .
הירקדו

אף אבי

איגם ק שי ס ,

רב "ש בגי" קשה

יןתר,

טצטרפת לשירת הרוק דיס.

צעדי

כריקדו יי רקז " אגי טשתלכת מיד,

אך לכםרף מתגכרת .

מה שקשה,

יעדי r

רחיק מלהירת "ח לק ממגי" זה אותן "מ שהו " הגקרא

מנגרן·

איתה הגחת כף  -רגל כזרוית מסויימת ,איתה דריכה

כשעטדו  -השידרה זק ו ף יהגרר כפרף קמעה קדיובה.

אני מגסה לראות ,לחקרת ,אך זה לא זה; אלי ריקד אחרת .
" להכיר את הריקיד הכררד י"  -אומר דדו פנחם ,ייזה לא רק
לדעת את הצע.ד כי אם לרקרד יינכרן" .טה פירוש יי בכין"
וכיצד ררכשיס את "ה גכין ?"

רק בשעות אריכות של ריקוד

בחגיגית הבר  -מצווה  ,ב " חיברת " שלנפי החתונרת ,בחגיגות
משפחתיית ובחגיגית של המושב.

ואכן נזדמו לי לרקדו באחת ה "חי נות " שבערכו בטושב .
שררית שוררת של רוקדיס ,כגי כל הגילים ,התארגנו מיד עס

מסתבר שחרוירת יש ,אך גס בעיית לא חמרות.

לקרל המיסיקה המיקלםת.

את צריכה

לרארת מה זה ריקדו כורדי כשלמה רג ' רמעה פה  ".ואבן ,לא
רק ראיתי כי אס גם חשתי.

שו צורך להכשיר דרר חדש של גגני וזרבה רייהרלה .את
הזורבות גיתן להשיג בתירכיה או בפרס ,או ארלי לבסות
לכנות בארץ? קיימת גם בעיה של מורים :האם ירכי; לסה
השיחה קרלחת:
לבוא לפחות פעם כשבועיים לירדגה?
מתווכחים כיצד לפתרר את בעיית הזורבה; זו מלאכה קשה
ודררשת ידע ובירחד בגשימה  .מיספר מעוניינים בלימיד הכלי

המוסיקלי כבר נרשמר  .יש צררך לפתרר את בעית הגנבים כדי
שהריקדו הכודרי יובשין להתקיים בעתי.ד
מושב ינןר שבדררם מאוכלמ רורנ על  -דיי ירצאי איזרר כאראט
שנתיטן.

הריקרד כאיזרר באראט שונה מהריקוד

התיטני

הי 'Qטע הצליליס הראשרניס של " הזררבה" מיו אבוב  -הריס,

ייהקלאמי".

שצליליך חזקיס.

החיזיני ,הריקדו של צפון  -תימן .ריקרדס ,לנרשם ,לחניהם
ואף מנהגיהם שינים מאלה של שאר בבי  -תימן.

תרשבי יבון ידרעיס באץר כנציגים של הירקדו

למה ,אמן בבגי "ה' זורגה " בישראל ,הגיע לירדנה ובית  -יוסף
ממרשב מגיחה שכדרים ,ועמי ג'רמעה ,המתופף בדיהולה,
תיף גדיל  -ממדים שמכיס בו במקלות משני קצותיר .כשלםה

לדי שולחבות עררכים.

מרקיעה שחקיס.

מבושלים בנרסח תיטן" ,ילבה ,לחס שחרר ופריו ,כעין ערגה
" -לחוך" פיתרת טיוחדות שאופיס נבחור שבחצר  -הבית

וג 'ומ עה מגיעים לירדנה  -בית -יוס ף ,

שמחת הריקדיס

ייסי זאני ,ממושב יברן עירך חברכת  -בית .ישנכר על גג ניתר

ונטיבן הסחוג .

•

"זה פשוט לא זה,

קשה לרקדו

הכל על טהרת תימן :העיף רהמרק

הארירה מתחממת ,

וכבר טתארגנים זיגרת,

שלשות ררביעירת לריקוד  .בתחילה ררקדימ " תיטני  -שוראלי" .

שורוח שיריח הס רוקדים  ,כתף אל כחף ישכם אל שכם כשכף
מרטיטה את עמרר  -השיררה,
הרגל טופחת באדמה בכח,
והרטט ערבר טן הרגליים הכפיפות מעט אל הגוו הנטוי
קרימה ,לכתפיים ולראש.

תיטבי ,היישב בראש  -העין.

הננגים נעיס עם הררקדיס בחצאי מעגליס אר בשירות  ,כך

כשהרוחות מתלהטרת ,פוצחים הזמרים ,בני  -ינון ,בשירה
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צעדה תימנית וכרריאצירת שתות,

לקול זימרה הברקעת

טתקליט  -זימרתו של אהרון עמרם ,זמר וטלחין ממוצא

א:חרת שירה של איזור באראט שבתימן,
הנתינית באצבעונים
נחושת,

מוZ

מנחושת ,מבשות ב"טשט"

והחבירה מרגישה

שררה,

והכלה,

אצבעות ידיהם,

עצמה בבית,

-

צלחת

אנו רוקדים שורה

כעין ריקוד סחביים,

שררה,

מידי פעם משבים את הכיוונים בתפנית

ותמיד שומרים על עיקרון השורה מול

, 90 0

אבי משתלבת היטב בריקו.ד

שאינני

קומית .האויר דחוס,

כשבסרכז אחד מהם עמוד רחב-ממדים,

זהו ריקדו "ברעו" ריקוד שנרקד לפני החתן

בכל שורה לא יוחר משלושה עד ארבעה רוקדים,

של  4S oאן

ערב

שרבי בדימונה.

אנו נננסים למרתף

של בניין רב-

ריחןת עןבש ,מקום קטן ,שני חדררניס

העדה,

מבני

הריקרד

כסעט ואין מבחינים

ייכיצד אפשר לרקוד כאן?" אני שואלת ,אד יחזקאל סמםון,
בן העדה ההררית מדימונה ,עושה את הבלתי אפשרי לערבדה,
במקרם צר זה נדחקיס תשעה  -עשר ררקדי ייגרבה" ,ריקוד  -עם
מאזור גרזראת שבהידר.

התימני נשתרש בארץ עוד

גם הלחנים ,הכל מוכר רברור ,השררה

"כיצד אפשר לרקרד כאן?" אני חוזרת ושואלת ,ויחזקאל

מלטפת ומבתיבה את התנועה הגלית החוזרת על עצמה,

ערנה לתוסו :ייאין מקום אחר ,ואנו אוהבים את המקום הזה ~

ה  40-רה-ס ,S

בשנרת

הזמר מחליף את המיקצב והלחן,

שלשרת שאופיו תחררתי,

שני רוקדים יוצרים בעין שער

דמירני והרוקד השלישי ערבר בו,
את

רעהו?

ערות,

ריקוד ייהמחלוטא" ,ריקרד

צעדי טפיפה-ריצה

מי הזריז שיספיק להקדים
סהירים ,גור

זקוף ,עיניים

חוקי הריקיד ברררים ,אד יש לעמוד על המשמר,
לא בן?!

תחרות

-

הזיעה

ניגרת מהפנים ומהעיניים נשקפת ההנאה,

המרתף נמצא במרבז השכונה ההודית בדימונה,

בים יוצאי בומביי אר סביבתה.

את המרתף,

צבעיהו יקישטוהך בפרחיס,

אחד הקיררת תלויה תמונה של כלי מוסיקלי עתיק.
בלי זה?" אני שראלת,

עייפים סהריקודיס יושביס לדבר,

כשמת-

על הקירית תלו

תמונות של רקדנים ררקדניות מאזררים שרנים בהרדו,

על

"איזה

כתשובה מרביל ארתי יחזקאל ל -

מחסן קטן שבאחת מפיבוח המרתף,

גם בינון לא חסרות

רוב התרש-

בני העדה התארגנו ,ם"דו

זהר "קודש הקודשים"

של המקים ,טמרניס בו ארצרות  -כלי נגינה הודיים עתי -
קים ויקריס ,שהובאי מהרדי" .כרלביל טרה" ,כלי פריטה
בעל ארבעה מיתרים הרמוניים עתיק ומספר רב של תופים:

דור המשד של זסריס
 f'Iד כאן הבעירת שונות,
בעיךת,
ומתומפים לא חסר ,באותה חגיגה ,כשנתעייפך הזקנים ,עבר

טכלה בגדלים שונים ,דיהרלק ,דוהולקי רתופי-מרים קטנים,

לצעירים,

רובם הובאר מהודו אד את ה"בולכיל טרה" ככר מתקיניס

השירה

שרביט

לדרר

והתיפוף

הבינייס

ומהם

בדימיגה.

כאן מתעוררת בעיה אחרת:

-

מסורת

הנצחית

הבעיה

פולקלור

בחדר הםמוד ערמד נער כבן שבע  -עשרה ולומד לפריט על

במה,

ה"ברלביל טרה".
קטעי-

הקבוצה סינון מציגה על במה ,באירועים שונים,

ניתן להציג את החיים כמו שהס,
מכנים ה"בלתי-אסצעיות",
הרבות לפני המופע,

הילבת

הם מלווים את הקכרצה שרוקדת ,ועוזרים

לבמה

על-ידר ללמד צעירים את מלאכת הנגינה בכלים העתיקים,

הםפונטניךת ,מה שאנר

כל  -כד

טקםטים של מסורת אבותיהס בשירה ,תיפוף רריקר.ד

חרקים משלה ריש להתמודד איתם,

שמונה בגנים,

מי המורהד

יחזקאל סמסרן כמובן .לידר

על הבמה ,כמעט ולא
לאיבוד עקב החזררת

לאנשים חובבים ,קשה לחיות

החוריה של החיים בל פעם מחדש,

את

גם קבוצת דרמה מתארגנת במרתף.

איזי הפתעה.

הרבח גשמה ראהכה הושקעו במרתף קטן זה ,שהיה ללב
ליבה של התרבות העממית ההודית בדימרנה,

בטבעיות כפי שהיא
את שאלתי כיצד נתארגנו ,הם אינם מבינים,

בחייס ,וזה מתסכל את בני-ינון ,הם מחלבטים  ,כיצד לנתק
אירוע פולקלורי ממקום התרחשיתי רלהעבירו לבמה ,טקם

כמו ליתרת,

אותנטי כמי חתינה ,ברית-מילה ,כיצד ניתן להכניסו למם-

את מסורת אבותיהם.

 Iהו צירד,

כמו לנשום ,בצנעה ,כמעט בהחבא ,הם מטפחים

גרת של זמן יחלל בימתי מבלי לפגים בחומר האותנטי,
לכקה-אל-גרביה,

הכפר הערבי שכמשרלש ,הוזמנתי לרגל

המציאות הישראלית מכתיבה דרבי פעולה שבוגדית הנחות

חתונתו של נימר קארן ,מנהל בית-הנוער המקומי ,שבין

עם המררכב מעדרת

של בוגרים בני

מקובלות בחברה רתיקה ויציבה,

הנגר

שרנרת שנקבצי כאן במשד דיררתיים ,עלינו לדאוג לבד ,שכל
עדה תכיר את התרבית ואוצרות הפולקלור שלה ושל רעותה,
בדרד

זר

תייוצר

תרבית

עשירה

ירתר,

האנשיס

כלומר ,יש צורד להיפגש ולהניר ,להשפיע ולהירת מרשפעים,
אס בן,

העשרים רמעלה,

רשל הצעירים בני העשרה.

רק בחררים,

זו המםורת,

יתייחסו

בכברד לערכי התרברת הססורתית שלהם ושל העדרת השינית,

ופולקיר,

כותליו מתאמנות שתי "קברצרת-דבקה",

אין ברירה אלא להתמודד עם בעיית מסךרת ,בימוי

עאדל נימר ,מדריד הקברצות ,מארגן את הרוקדים ,כאן
המסררת לא נפסקה ,אין שראלים שאלות ,יש חתרנה ,יש
צדקה ,ריקדים זקנים,

ובני העשרה.

רוקדיס בני הארבעים ,בני העשריס

כל הכפר לובש חג ,תמרנה צבעונית ,ססגונית,
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התלבושות ,בהן נתקשטו רקדני ייהדבקה" ,לא בלטו במיוחד
ונטמעו בשלל הצבעים של שאר החוגגים.
בבקה-אל-גרביה ,אפילו בעיות במה טרם הצליחו
כאן,
לעורר מחלוקת וסימני-שאלה .החיים ,הטקסים ,הריקודים,

על-פי מסורת הא ב ות.

היו אלה בעיקר זקני העדה ,ששמרו

על המסורות העת· יקות ,שהביאו עמם מהגולה .בני הדור
השני התבישו בכד והתייחסו אל אבותיהם כאל אנשים
פרימיטיביים ,ואל הטקסים והמסורות כאל משהו שחובה
לשכחו.

דבר אחד הם .

הן רק דוגמא מתוד שלל

כל הפגישות שתוארו עד כה,

דוגמאות שיש בארץ .עדות רבות במושבים ,בעיירות-הפיתוח

ובשכונות בערים הגדולות,

מנסות לחדש מסורת אבות.

גישה זו של הדגשת הייחודיות בכל עדה ,הבלטת ערכיה
וטיפוחם ,חדשה יחסית .התפיסה של שנות ה  , 50-ראתה
ב"כור ההיתוד" את הפתרון לבעיות קליטה ,לבעיות תרבות
ולבעית מיזוג גלויות.

היו אלה כני הדוו· השלישי ,שבעית הזהות העצמית הציקה

להם.

כשנות ה  60--התחילה תסיסה עדתית.

"מיזוג גלויות" הוכרה כטעות ,והגישה החדשה ,שצמחה
כסוף שנות ה  , 60-היתה  -שעל כל עדה לפתח את ייחודה

ולתרום את חלקה לתרכות המתהווה כמדינת ישראל .כיום
מדכרים בחכרה ה י שראלית על

ההכוונה

היתה

עלו לישראל,

לשכוח כל מה

ולנסות להטמע

בחיי התרבות של העולה

-

מאירופה ,בעליה השניה והשלישית.

ח כ רתי

פ ל ורא ל יזם

ותר כ ו ת י.

ייעם ישראל שוכן לשכטיו,
אופיו,

שהיה בארץ-המוצא ממנה

מדיניות

העם,

תכונותיו,
כרכה כו,

אין כרכה כטשטוש צורת השכט,
מיזוג

הלד-רוחו ונפשו וכל המיוחד לו.
אם הוא נעשה יחד עם קיום שכטיו.

משל

אגודה אחת המחוכרת

למה הדכר דומה? לאגודת פרחים,
לה תוד שמירה על הפרחים השונים") .מדכרי פרופ' ריכלין
היננוח(_

גישה זו נתקיימה עד לעליה הגדולה שלאחר קום המדינה,
שהביאה מחד לשוויון מספרי בין העדות ,הספרדיות וה-
אשכנזיות ומאידד ,לרגשי .נחיתות אצל עדות המזרח .דור
המבוגרים של עדות המזרח נחשב ליידור המדבר" שיחלוף,
והדאגה היתה מכוונת כלפי הדור הצעיר ,שהיה צריד לנתקו

וכד אנו עדים הי ו ם לרנסנס תרכויות העדות.
את זהותו ושורשיו .כרצונו לדעת מאין כא.
מקנה לו כטחון כהווה ,ותקווה ואמונה לעתי.ד

האדם מחפש
הידע הזה

כיום אין הכורדי ,הלוכי או התימני מתכייש כעדתו .ייאנא
כורדי" ,אומר כ ן' העדה הכורדית כגאווה ,ויוצא לחגוג את

מתרבות אבותיו.

גישה זו גרמה להתפוררות התא המשפחתי ,ועל-ידי-כד
לאבדן ערכים ישנים ,בעוד ערכים חדשים לא ניתנו במקומם.
נוצר חלל תרבותי בחיי העדות כיחידים וכקבוצות .כתוצאת
החלל התרבותי נוצר דימוי שלילי ליוצאי עדות-המזרח מצד
החברה הישראלית בכלל ,ומבני העדות עצמם בפרט .תוצאת
גישה זו היתה  -התבטלות והתכחשות למורשת-אבות .הגיעו
הדברים לידי כד ,שרבים מתשמישי התרבות החומרית ו-
לפחי  -אשפה.
שערכם ירד בעיני בעליהם ,הושלכו

כ lIזנשיא המדינה מכיא לו את כרכת-החג .

ה"סהרנה",

חגיגות ה"סחרנה" הנערכות כישראל כחול-המועד סוכות,
זו השנה השלישית ,משמשות מוקד לשיחזור ולהחייאה של
מסורות כתחום התפילה והפיוט,
שירים,

אורחות חיים ,טקסים,

לחנים וריקודים של כני העדה הכורדית.

כמו-כן

הן כמה להפגנת הישגיהם של כני העדה כישראל וגורם
מדרכן להתחדשות כתחום החכרה והיצירה,

החינוד וה-

תרכות והשילוכ כמדינת-ישראל.
ההתמודדות

עם

חיי יום-יום,

קשיי ההסתגלות ובעיות

הקיום הפיזי של הדור הראשון של העולים העמידו בצל את
הבעיה התרבותית-סוציאלית של החברה הישראלית דאז.
כאשר גדל דור שני ושלישי ,ונמצא פתרון לקיום הפיזי,
והתעוררה שאלת הזהות העצמית.
התחילה התסיסה,

כני העדה
אפריקה,

הכורדית
אשר

הלכו כעקכות אחיהם ,יוצאי צפון-

חידשו

את

חגיגות

ייהמימונה"

חוגגים

מדי שנה כחול-המועד פסח.
ייכואי תימן" ,הייא אירוע מרכזי של כני העדה התימנית.

באותן שנים מעטים בלבד הבינו שמדיניות זו של ייכור
היתוד" בטעות יסודה.

ביניהן היתה גורית קדמן שעודדה

את בני העדות להתגאות בתרבותם .

בשיתוף עם האתנו-

מוסיקלוגית פרופ" גרזון-קיוי ,פעלה גורית קדמן לשימור
ולתיעוד ריקודיהם של בני העדות עם הגיעם לישראל.

מסורת אכות
פנימה.

לי'מדה את התימני לחוג את חגיו ככיתו-

המציאן'ת הישראלית מכתיכה לו לחוג את חגיו
כפארק הירקון שכתל-אכיכ ,וכשנת

כחוצות .כשנת 1973
 1978כ"כניני האומה" כירושירם.

מדינת ישראל משמשת נקודת-מפגש כין תרכויות מהמזרח
גם בני העדות המשיכו ,בחדרי חדרים ,לטפח ,לשמר ולחיות
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לכין תרכויות מהמערכ .ייכישראל" ,כפי שציין נשיא המדינה,

ציחק נבון יינ ת קבצ ו יהודים מ  102-ארצות דוברי  8 1ל שון"",
עברר סוציולןגים ,אנתרועוליגיס ופולקלוריסטים זהו גן  -עדן

לחזר ה ולמרנוטוניות וירכשו את הסגנון ,

בזעיר  -אנעין,

והנאתס תהיה מלאה.

ואכן ,קיימים בארץ מרסרות העוסקים בתחומים השרנים של

חינוך כזה אולי יעצור את יי ת ע שיית " הריקידים החדשיס

ביניהם יי המפעל לטיפרת ריקודי עררת"

חדש מעל גלי-האתר.

התרבות העממית,

טיפוח ,החייאה ר  /אר שמירה בחיים  ,של
שמטרותיו הן :
ריקרוי העדות המסורתיים ,בשיתרף עם המרור לריקררי-עם
במרכז לתרברת רחינוך

צילום ,

רתיע י ר ) רישום ,

אם יגיעי לתחושת המ י קצב הפנימי של הריקוד ויתמסרי

שנוצרים עם

יי שלגר"

הופעת כל

תופעה זר חייבת לחלוף ,ולא -

הסרטה ,

הקלטה( בשיתוף עם המרכז לחקר הפ ו לקלור ב ארניברסיטה
העברית בירושלים למופררת מחקר וחוקרים שונים,

בקרב משתלמים בוגרים,

החייאת והפצת

מתבטא בביקורים בישובים בהם נוצר מפגש שרטף

וסדיר עם האנשים המקיימים באוען חי ורצןף את התרברת

המסורתית של

הטיפוח מתבטא בהבלטה ,הצגה

יהארה של המייחד לכל ערה  ,כפי שזה בא לבטוי ב " פהרנה " ,

ריקרוי העדות

פתחו מתת לשילוב ריקוד י -העדות

במסגרת בתי  -הספר בישראל .

ערתם,

היא מהייה סכנה למפעל

ריקרדי-העם כארץ·

הנסיונות המצולחיס של

הטיפוח

יצאו נשכרים

פערלה זו נתאפשרה בירזמתר

של ייהמרכז לשילוב מררשת היהדות בבתי  -הספר ".
ייערך בארתם בתי  -ספר שכבר עוסק'ם בשילוב
יהדרת המזרח בתכניות הלימודיס כ  Uן:
אמנרת

וטקסים ,

הניסךי
מורשת

היסטרריה ,ספררת,

תרכות חמר י ת רכו'.

יי בבראי-תימן" ,ב " מימונה " ובאירועים אחרים ,

התכנית תעסוק בעיקר כלימוד ריקודי  -עדרת וריקרדי  -יסרד

סרטים גבון יי כמו מעילם רח י ק )" הם דוגמא לתיערר  ,אלה
שלושה סרטיס )כל סרט כחצי שעה( המתארים טקסי לירה ,
בגררת ונישואין אצל העדות השונות ,
קים שהובאו מארצות
במרינת ישראל ,
הצילךמים
 .הטיפוח ,

הגרלה ,

אלה הס טקסים עתי -

שחלקם ממשיך להתקיים

וחלקם  ,ש ר חזר למטרות הסרטה רתיעו.ד
בהם מתנהלת פעולת

נערכו באותם ישרבים

)ריקודי  -עס(,
מריקודי

תרך שימת דגש על ריקידי  -עם שהושפעו

העדות,

הרצאות עיוניות כנושאי תרבות עממית

בכלל רריקוד בפרט,

כליורי פרטיס  ,ביקררים בישוכים בהם

הם

כמוזיארנים

ריק ר די

העדות

גאוות

רהתנסות יי בארועים"

)

המקום,

ביקורים

" " hapennings

יסגרר את

\,

המעגל של קורס מעשי ועירני תד  -שנתי כנושא ריקודי  -עדות ,

תךך כדי פעולת ההסרטה נתברר ,שטקםים רבים

ומסוררת יפות יוררות לטמיון,
משתכחים
חייבים ל ע שות זאת מידי ,

ררציס לתע.ר

מעמיס רבות נשאלתי על  -ידי רוקדים שלמדו ריקודי  -עדות,

ועל-ידי אנשים שלפניהם הרציתי בנושא זה ,מדוע חשוב
לטפח ולהפיץ את ריקייי  -העדרת בין הרוקדים בישראל ו

ריק ו די  -העד ו ת הם חלק ממסורת שלא נותקה  ,חלק מטקםי -

האם בכלל ייתבן שאמנרת עממית  ,כמי ריקודי-עם  ,תיייצר

שעמדר כמבחו

אלא תוך רצין

חיים

ושמחות

הזמן.

והם ריקודים

עתיקים

ויפיס

ריקרדי העדות מרכרים בעיקר לבני העדות עצמם ,

המטרה

היא ,

שריקרוי

העד ו ת יהיך לתלק

הריקךדי של כלל הרוקדים בישראל,

לימרו והכרת ריק ו די העדות קוראים החיאה,
יי זהך

מגפש

עם ריקרדי

היכררת

ה ע דות,

וטיפרח מברון ?

מהרפורטראר

לפעולה זו של הפצת

מראיה  - ",נכתב למדריכים המשתלמים -
ונכיר ארתם דרך הרגליים ... ..

שלא בדרך

התפתחות היסטורית  -טבעית,

המכורים לנו

ניסיתי לתת תשרנה תד  -משמעית לשאלת הטיפוח במסגרת
מאמר זה :אין אפשרות ליצור יש מאין .אם ברצוננו לשקרד
על יצירה בתחום ריקודי  -עס ,עלינו לטעת ולהחיות את היש
רהיש הם ריקייי העדית.

יי הפעם נלמד
המשוררת לאה גולדברג ,כתבה לאחר התרשמרתה העמיקה

מהריקיד התימני בכנס דליה הראשון בשנת : 1944
ריקרוי

העדרת צעדיהס

פשוטים

ואינם קשים

לקליטה ,

המשפטים ;;ריקודזום חוזרים על עצמם עד כרי תחושת

יי פולקלור אמיתי נרתר אך ררק בעדות המזרח.

מרנוטוניות יהריקוד נרקד פרק ז מן ארוך יחסית .המדריכים

הנובע ממסרר ת לא מנ ו תקת משמ ח ות של טקסי

לרי קרוי  -עם לרמדים את ריקודי העדות ואפילו המסרבכים
שבהס בקלות מפתיעה.

אך הם חסרי סבלנות וכמעם אינם

מסרגלים לאמץ את המ ו נרטוניית והחזרה האין  -סופית ,שהן
לב ריקרוי העדית.
המאה
תנועות

ה , 20-

הרגיל לחידרשים ,

ריקרויות,

מריקיי לריקרו,

אין זה קל ללמד ריקרו-עם עתיק לבן
והאוהב

לדעתה ריקרד תימני יכיל
לריקודנ ן המחודש",

אגוז " ,

זה פולקלור

תיים " ...

" לשמש לנו יסוד מעניין בייתר

והריקודים ייאיתי מלבנון" ן"אל גינת

שנרקדיס מאז  1948עד היום,

הם הוכתה לצידקת

הנחתה,

המגלה נטיה לתיחכום

שינריים

ומעברים

מהיריס

לכן י ש לחנך את הרוקדים לך בלנרת.

ז י גם התש ר בה לכל השראלים  ,מדוע ריקודי  -עדךת.

ראשרני

י ו צרי המחרל הישראלי פנר בעצמם אל המקררות רשאבו משס
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דגמי יסוד של צעדות וצורות ,כשהם קשובים אל המאפיין כל

וכד

ועוד רבים אחרים עמדו בתהליד הברירה של הזמן.

רפיח",

סגנון

וסגנון,

בארץ.

קשר זה בין העתיק למתחדש יצר איכות מסוימת אש ר

עלינו להביא להכרת הריקודים והיוצרים את היש של כל

ולא מקרה הוא

יתנו את הייחוד

חבר .ו בה מודעות,

השתלנו מקורות אלה ביצירה החדשה
רגישות וטעם טוב.

ייאל גינת אגוז" ו"דבקה

שריקודים כמו ייאיתי מלבנון",

עדה.

היש ,יחד עם

היצירה המתחדשת,

לריקודי-העם של Iנו.

•

נוף המחוך· בסן-פרנציסקו ובחוף

המערבי
מא ח רינדח רנד

שיתופם של אמנים שונים במחול ,נוסף לכוריאוגראף,
השפעת הטכניקה ותפיסת העולם של מרס קאנינגהאם,
מלבד
האומרת שאין לחפש משמעויות נוספות ביצירה

המצאות התנועה ,המוזיקה והחימר במקום ובזמן זהים ,אלה

אבל לא לגבי מרגרט
תיהם של כורי>ז 1וגראפים אחרים,
עבודותיה עשירות כל כד ומגרות את החושים
ג'נקינס.
במידה כזו,

שאי~ן די בראייתם פעם אחת ויחידה.

זהו מסע

ארוד אל תוד עולם דימויים ,י צלילים ,צורות ודפוסי הת-
כושר ההמצאה התנועתית שלה

נהגות אנושיים וחיתיים.

הנקודות העיקריות בהן עוסק עולם המחול בחוף המערבי
במרכזו של עיסוק זה העיר סן-פרנציסקו.
של ארה"ב .

מדהים.

העיר וסביבתה מצופים בנסויים שונים ומשונים ,החל באירו-

בפיתוח וליטוש המוטיבים והצורות שכבר הוציאה מתחת
ידה .יש להתיחס אל עבודותיה של ג'נקינס כאל חטיבה
אחת ,ולא כאל מחולות שובים .שיתוף הפעולה והעיסוק

להקת ריקוד שחבריהם אינם רקדנים
עים ספונטאניים,
מיומנים ,ייהתרחשויות" בטבע " ביערות ,על חופי הרחצה,
בתחנות-רכבת רכלה בקבוצות העוסקות בבעיות חברתיות
והשפעות מיסטיות שונות על הגוף באמצעות הריקוד.
אולם אתיחס ברשימתי בעיקר ללהקות המקצועניות ,הקונ-
בנציונאליות שעדיין מאפינים אותן הרקדן המקצועי ,הכו-
ךיאוגראף והרעיונות שמניתי בראשית דברי.

לשם המחשה אתרכז בתיאור להקה אחת ,להקתה של מרגרט
ג'נקינס  .להקה זו ביתה בסן-פרנציסקו ,והיא מסיירת רבות
בקאליפורניה ובחוף המזרחי של ארה"ב .מרגרט ג'נקינס
היא כוריאוגראף-הבית והיוצר היחידי העובד עם הלהקה.

עיקר חינוכה ,מעבר ללימוד המחול הבסיסי,

קיבלה אצל

בעבודתה

היא משתפת

מרס

קאנינגהאם

וממנו

הושפעה.

פעולה עם משוררים ,מעצבים ומוזיקאים ,כשמקומו של כל
אחד מהם שווה ביצירה המוגמרת .כל אחד ממרכיבי היצירה
אמור לעמוד בזכות עצמו ,ולא להשען ולהעזר באחרים .
הקשר

הרעיוני בין

המרכיבים

הוא,

במקרים רבים,

עצם

קיומם והתרחשותם בו-זמנית בחלל זהה ,ותו לא .

לפעמים נראה שתוכל לבלות את שארית חייה

במוטיב כללי אחד עובר אצלה ממחול למחול ,כשכל מחול
מתיחס ישירות לזה שלפניו או זה הבא אחריו ,והחלוקה
למחולות בודדים הוא ,לפעמים ,שאלה של מקום או
בהם יכולים מחולות מסוימים להתרחש.

חלל ,

רקדניה של מרג,רט ג'ניקס הם אמנים מענינים ,מאומנים
מלבד היותם
היטב לקראת העבודה בה הם מעורבים.
רקדנים מצוינים  , .הם שולטים בכלים רבים נוספים ,המעשי-
רים את חווית-ןדצפיה לאין ערוד .הם שרים ,מדברים בינם

לבין עצמם ',בונלם צורות פיסוליות מחומרים נתונים כחלק

כמובן ,

מהריקוד ,ומש ~tירים לעצמם ,ברשות הכוריאוגראף,
מקום נכבד לאיבזפרוביזציה .בכל הופעה וךןופעה יש שינויים
צורניים או דינאמיים בלתי צפויים ,התנסות אישית וקבו-
צתית חדשה.

רקדניה של ג'ניקינס הרחיבו את שפתם התנועתית והלא-
תנועתית אל מעבר למה שמקובל אצלנו כריקוד יישפת הרחוב"
הן כשפה מדוברת והן כהתנהגות תנועתית ,היא חלק חשוב
בעבודתם.

מו)זןג

הרקדן

משתנה

כאן

בשנים

והייתי רוצה לראות שינוי זה גם בישראל.
בשנים
משורר
למחול,
כוונתם

האחרונות שיתפה מרגרט ג'נקינס פעולה בעיקר עם
בשם מייקל פאלמר בנסיון למצוא שילוב בין המלה
שייראה אורגאני לשניהם וכשהם אומרים ייאורגאני"
שוב להתרחשות בעת ובעונה אחת בחלל אחד ולא

יותר,

תוד שימור יכולת הקיום העצמאית של המחול לחוד

והשירה )המלה( לחו,ד ללא צורד בהשענות הדדית.
הבטוי ייטבחים רבים מדי מקדיחים את התבשיל" נכון אולי
לגבי יצירות קולינאריות ,ויתכן אף יותר מכד לגבי יצירו-
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הרקדן

מתרבים

ומתרחבים,

האחרונות,

הכלים שברשות

שפת התנועה,

כושר הדיבור

והזימרה ,היכולת לאלתר והנכונות להתנסויות בלתי צפויות,
הכושר לעמוד בIזפתעות וההתמודדות איתן לעיני הקהל ,ולא
הן ' מרכיב נכבד בעושר וביופי שאפשר למצוא
בסטודיו,
ברבות מן העבוז'ות כאן ,בלהקתה של מרגרט ג'נקינס וג-
להקות אחרות .ניכרת בהן מעורבות הרקדנים ועבודת צוות
בתהליד היצירתי ,ומעורבות זו מועברת בעוצמה רבה גם אל

הקה~

•

-

מחור בישראר

רנוער

יקרראךתי הצעירךת שיימית!

שלום עזית ! ! I

לאיר המכתבים שקבלתי ומתכנם נתברר עד כמה חשוב נאמת
מדךר זה לניער הריקד בישראל.

קראתי את
שבתבת;

ייהשנתון למחול בישראל

' " 77

יבן את הספר

יייומנה של רקדנית צעירה" )התרשמתי מאוד(,

ילכן החלטתי לפנית אליך.

אך קררם כל אציג את עצמי.

טוב וחשינ לדעת שיש למי לפגר" כשאלות ,שלפעמים היבן

גורליית ממש,

,לפעמיס רק תירמרת למצבר-ןח של תיסכרו

ותיסכרל ,חארפינייס כל כך בגילכס ,נכוז?
אזי כתיננה כלי היסום  ,אינכס מפריעית לי ,להיפ,ך אני

שמחה לדעת אדוךת בעירתיכן.

ועוד ירתך לעזיר לכן שלא

לעשית שגיאךת ,שאינן נהכרח .לי לא היה לאז לפנרת ,רזה
היח גרוע .ילבן בילד מדיר זה של שאלות ,ומסתגר שכזמן

גי ל ;

לומדת באלם קלאםי  +מידרני ,ועתה

 -+ 16שבועיים.

נכנסתי לשנה הרביעית.

פזית  ,אני בבי  l:Iה י"א ועל י לעשות עבודת גמר ,והחלםתי
בסוף לעשרת על הביוגרפיה של מרטה גראהם ,לבן רציתי
לשאיל איתך אם יש לד חומר עליה ואס בכלל תיכלי להיית
המדריכה שלי?

הנכין .
על מכתבים מאד אישיים שנתבקשתי לא לערסמם ,עניתי

אישית.

פזית ,לעת עתה סיימת~ ,ואני מקריה ומצפה שתעני לי על
בקשית י יכמה שירתר מהר  ,כי זה חשיב לי מאי.ד

אלי המפורסמים גם כן אינס חושפיס את הברתכת
להת' ובתידה רבה

כאם היא מבקשת להיןת בעלום שם,

אגי מכבדת כל משאיה שלכן והלוואי ואי פעם ,אהיה מיזמגת
להצגת ככורה של מל מכן.

כרקינית ,כוויאוגרפיח ,מעצבת

תלבישרת ,אי מנהלת להקת הבאלט?  ...אהיה נרגשת לא עחךת
ולו נוכת הידיעה שתרמתל ילי במעט את תרימתל ,
מכן,
להצלחה זי.
אשמח לא פחות,

נעמי.

להדריד את אלי מכן,

השואפות להשאר

בעילם הריקדו ,כמורית .ומי יודע ,אולי אפיל ,יפגיש אותני
הגורל יחד? הידע המברגר ,נזקק תמיד לדם צעיר וחדשני,
,שתוף פעולה ודאי שיכרל לכנות את שני הדררית ,ראת הדור
שכדרך גם יתד.

לסירם הרשנה לי לעיץ לכן

עיצה

יםודית.

לעולם

אל

תשאלנה ·רק חיית דעת מקצועית אחת ,כקשר לעתידכן.

ההיסטיריה מלאה כמקרים של ילדים שאמרו עללהס שהם
גאונים ,דרבר לא יצא מזה וכאלו שפסלו אותם ,ידייקא
הם שנעשו אמנים דגולים.

לנעמי היקרה שלרמרת !
כקוראית יי השנתין למחול כישראל" וכמי שמתעתדת להכין
עברדת  -גמר על מרתה גראהאם )ללא ספק מחניף לי לדעת
שנהנית מספרי  ,שכן את נשמעת נערה מאוד רצינית( .

כדי להשיג חימר על מרתה גראתאם,

כדאי לך להתפנות

ולגשת לסער י ה של השגרירית חאמריקאנית בתל  -אביב
או לםפריה המרכזית למיזיקה ומחיל בתל-
)רח ' הירקון(
אביב )רח' ביאליק( ולעיין בתומר המציי שם.
עבודת-גמר מוצלחת לד!
שלך
פזית.

האדם המקציעי המערלה בירתר הוא רק אדם ,וזכאי לטערת,
לא כן?

פזית

כשתגענה לפרשת דרכים ,לרגע החלטה גררלי ,אל תחלטנה

שלום לך! הייתי ריצה לשאול אותן כמה דברים.

היקרהן

החלטה פזיזה ,ולא לפי שיקול דעת מורה אתה לטוב ילרע.
אני לומדת כאלם קלאסי  9שנים,
בהצלחה

השנים האח רינות ממש ברצינות.
אביב

פעמים

בשברע

ובנתניה

אבל למעשה רק ארבע
אני לימדת השנה בתל-

בשאר

הימים.

כמיבן שאני

שלכם

ריצה להיות רקדנית כמר כל אחת אחרת ושאלתי את המררה

פזית

היא אמרה שהיא לא

שלי אם -היא חישבת שאהיה רקדנית.
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חושבת ,כי אין לי מספיק בשררן  ,אמבם אבי ערבדת קשה
מא.ד אבל מקצרע הרקדבית דררש המזר .
באיזה שהוא מקום בל אחת מפתחת לעצמה תקווה להירת
רקדבית ולפעמים קצת משלה את עצמה  ...אולי בגלל זה
התיאשתי נ ו רא כשהיא אמרה לי את הדכר הזה ,אמנם אבי
לא כועסת עליה כי סכ"ה רציתי את האמת.

הרכה פעמיס יש לי הרגשה כשאני רוקדת ; בשביל מה ככלל
אני רוקדת ,

אם לא יצא ממני כלום ,

הרי זה כזכוז זמן.

המורה שלי אמרה שזה אינו כזכוז זמן כי זה כרבה את הגוף,
עושה גוף מוצק יבד' רחוץ מזה אני אוהבת לרקו,ד אז הרי לא
אפסיק .אכל בררר שאני לא אפסיק לרקדו כי אני אוהבת

לרקוד,

אבל תמיד תהיה לי הרגשה של ריקנות ,דכאון .

את בטח הכרת את ההרגשה הזו.

מן הרגשה שאת אפס אחד

גדול ואת הולכת ומבזבזת את הומן שלך ולא יצא מזה שרם
דבר.

לא כריר לי על סמך מה קבעה מורת,ן שלא תהי רקדבית.
יתכן רכצדק ייתכן כטערת .עצתי לך להתיעץ עם עוד אדם
המכיר אותך ואת כשרוגך היטב ,בי לערלם אין להסתמך
על חרות  -ד ע ת מקצועית אחת כלכ.ד גם מורה מעולה עלילה
לטערת.
אסור ליותר כקלות ,ולא צריך להתעקש סתס כך .אכל מה
שלא תהיה החלטתך  ,וגם אם תחליטי לררתר על מקצרע
הרקדנית ,פת ו ח לפניך ערלם שלם ,הרראה ,כוריאוגראפיה,

עיציב תפאירית אר תלכישות לכאלט )אר
ניהול להקה,
נשואין לרקדז  ...על דרך ההימריר שלך  ...זה יוחר טרכ
מחנות לצרכי  -באלם ,אם כי גם זה כהחלט יכיל להיוח עסק
מצויין(.

האהבה שלך לריקדו היא החשוכה והיא שחתי לך סיפוק
השאלה לאיזה כיריז לבפית זי השאלה העומדת
כחיים.
לפניך .אם תחליטי על כיוין של הוראה ,אשמח ,אילי כאחד
הימים

)שכחתי· להגיד לך שאני בת  6ד  ,כבר זקנה מדי ארלי להיות
רקדנית רהרמה שלי זה טרוס  -מתקדמים(.

לקחת

איתך

כמירה  -מתלמדת,

שתמשיכי לאהיב מה שאת ערשה,

מי יודעך העיקר

לשקוד התפתחותך יל -

המשיך לרארת בצררה כל כך מפוקחת וכוגרח אח עצמך ראת
עתידך·

טרב ,אז כאמת אני מצטערת שעד עכשיו כרברתי לך וסרף
סוף הגיע הזמן לשאול כעצתך .

גהגיחי מה"בירבור " שלך ובהחלט ארצה לדעת על ארדותיך
'ותר במשך הומ ז .

איך להיות מררה לכאלט קלאסי ?

עלי והצליחי,

המררה שלי אמרה שזה כאמת רעיון והיא חישבת שיש לי את
הסבלנות לילדיס ,אבל כאמת אגי לא ירדעת .אבי לא בטרחה

כל  -כך שיש לי סבלנות .את לא מתארת לעצמך כמה שאבי
רציתי להיות רקדבית .רפתארם הטם הזה כרעם בירם בהיר ...
אבל זה פגיע  .לי כי פיתחתי לעצמי תקררת שיר .א .ראם לא
אהיה מררה אז מה עדו אפשר להיות בתחום הזה של הכאלט
הקלאסי ואיך?
אם אין משהו אחר חוץ משתי אפשרריות אלו אז לפחרת -אפתח
חגות כאלם ...איזה יאושו
כתודה מראש

שלך
חגית

שלך,
פזית

לפזית שלום,
שסי מיכל  .אבי לרמדת כבר כערך  9- 10שביס כאלט קלאסי,

כירס אני בת  14ולומדת

ומחרל מרדרני רק שנה רביעית. .
ארנע פעמים נשכרע  ...אימובים ננית.

אבי שראפח כעתיד

להתפתח כתחיס הריקוד ולהיות לרקדנית אר אם לא אוכל,
כרצוגי להירת כוויאוגרפית אר מבהל אימגותית .כיוס אגי
כדי להתקדם יותר וכדי
רוצה מארד ללמוד בתל  -אביב,
להרחיב את

אופק"

כתחום

הריקדו,

מתוגררת בבאר-שבע מוגעת זאת ממני,

שאסע ללמוד בתל-אביב.

כיצד

אך העובדה

שאני

וגם הורי מחנגדים

איכל נבל זאח ללמוד

לחגית היקרה שלרמות !

כתל  -אניב ילה תקדם ?

ראשית עלי לציין שמכתכך יש ב ו הרכה הומור ,המשקף

כהיותי ילדה קטנה רקדתי תמדי  ,אך לרע מזלי נולדתי לא
גמישה לחלוטין וכיום אני נאנקת נגד זה ופשפרת את
היכולת שלי ככרחות עצמי .עד היכו אפשר ,לדעתך להגיע

"

אינםליגנציה והבגה רבימ .שגית ,אח ארהבת ריקדו ,וזה ככר
חשיכ כחיים .לעולם לא יגרע רק ייסיף.

מה פדריש " לא "צא ממבי כלים " ? את גשםעת לי ככר בעת

כהחלט מישהי ממשיח מאדו  ,הרחוקה לחלוטןי מ"כלום" ...

האם אפשר לשפר את
האם עד אין  -סוף ?
כמאכק זה ?
ה " פתיחה " מכל הבתינןת עד למקסימום ו
כיצד אפשר לח ז ק את הרגליים ואת כפרת הוגלים במייחד,

אם אח מתכרונת שלא תצא ממך רקדבית
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-

אילי

-

אז מה ?

כד; לרקדו טרכ ירתר על יי אצכעןת" ?

בקשר לשפור פתיחת ימתיחת שרירי הרגלים  -ניתן לשפר
כמעט למכסימים בתנאי עבידה מתדמת ,בקשר חיזוק הדיים?

אני מאוד מקווה שתעני לי על שאלרתיי·
בכברד רב,

מיבל

 שאלה זי לא ברירה לי ,אך כקשר לחיזוק כפות הרגליםשהוא דרב חשוב מאד לרקדנית ,ניתן לעםוק הרבה כפליה

רלבה ) עם ובלי נעלי אצבעות(

ילנםות להשהית את עמדית

הרלבה )אם על השפץי ואם על האצבעות(

כמה שיותר ,גם

מיכל היקרהו

לנטמן טנדי השפעה חשרבה בשטח זה,

הבילט ביותר מבכתבך הוא כוח רצןו עז ויכלות התמדודות.
ה'יתי מרשה לעצמי לקביע ש  50%-לפחית  -ההצלחה בדרכך
מובטחת ,זו תןננת אופי חשונה מאד מאד בחיים ,שמרי עליה.

ונאשר לכעיה היסודית ,אי; ניתן גנילך להגיע תל-אביבה?
ובכן קשה ,ולא הייתי ממליצה ראשית מפני שהדנר יגפע

ועכשיו נכנס ליתר הבעיות עד כמה שניתן במכתב אח;ן

מאד בליסדויך בתיכוז ,ושנית משרם שאני מאסינה שסניף
בת ירר בבאר-שבע ,דואג לצירת מררים טיב,

בעית ה"לא גמישה לחלוטין"  -נתנת בהחלט להמתר תוך
ענודה סתמדת .זאת בתנאי שיש לך ' תבונית גופניות חיובירת
אחרות כדי להיות רקדנית .גכון מננה גוף טונ ,תניעית גוף

המשיכי איפא להתימד כדרכך הנרכחית ,והרשי לי "להחזיק
לך אצבעית" ,כשתהיי בת שש עשרה
רקדנית" ,אנא פני אלי שונ,

יעדי 'f

"רצרה להיית

ראש וידים יישל רקדנית" אשיית נמתית ,קלות תניעה יכי"'.
 אז ,חוסר הגמישית לא יהרוה  Uרם דומיננטי ב"כן או לא",להיית רדקנית .אך אם גם השאר לרקה נחסר ,כ:דאי לשנות
כיוין ולחש ו ;ו'-ותר על הוראה ,כוריאוגרפיה ,וכר"'.

'',.

באיחלוי הצלחה
ש ל ך
פזית

•

ציירה' :מיכל שילה

39

להקוח ו]כורןח

]1978-

)לפי סדר האווב(

כאוריס
.:כ

מוסיקה

.:מ

ת  I/פ :
ת  I/ל :
ת I/א :

באלט ישראלי

רחוב אבן-גבירול

, 30

תל-אביב ,רח' ז'בוטינסקי 120
טל03-266610 :.
מנהלים אמנותיים :ברטה ימפולסק,ו הלל
מרקמן

מנהלת חזרות :רוזלין סובל

מנכ"ל :הלל מרקמן
רקדנים :פמלה אוסרמן ,איריס גיל ,נעמה

דילין ,מרסיה זוסמן ,לורי גודמן ,איריס
בירנבאום ,פמלה דודיסון ,ג'וליאן סאר.י
שרון סקוירק ,דניס בליינ.י מתיל בישופ,
דברה ווב ,בריגיטה רומאן ,ארז דרור ,אירק

פטרסון ,עמי דסקל ,אנתוני מק-דונל,
קארלוס אגודלו ,איב דקורט ,פייר-אנדרה

מורר.ד ג'אן-מישל לאזארל.י דניס פרייס.
לאזארלי ,דניס פרייס.

בכורות ב 1978-
"מבוא לבאל- " u

.:כ ברטה ימפולסקי;

.:מ צ'רני; תל ,:לובה שרק; תא ':בנציון

תל-אביב,

מונץי

"רפסןדיה רומנית"

-

דרוואש; .:מ אנסקו; תל ,:לובה שרק; תא':
בנציון מונץי

"הבובה של נעמה"

-

בת-שבע דה-רוטשילד

מנכ"ל :ברי סברסקי
מורים :ג 'ין דגיס-זטרברג ,קנת מייסון,

.:מ צבי אבנ.י תפ' ותל' :נורברטו קיאזה;

אינסה אלכסנדרוביץ ,גניה גרודברג

תא' :רוברט כהן

מנהלי חזרות :ג'ין גדיס-זטרברג ,קנת מייסון

"הממלכה המשןסעת"

מרל גרייבס

מ.קורל.י הנרי קואל ,מאלוי מילר )עריכה

עוזרים למנהלי חזרןת :דפנה רטהויז ,סיקי

ע"י הרברט מקדואל(; תל' נשים :סקוט בארי ;

קול

אב.ראש  :ג'ון ראולינגס ,תא ':מרק ליטוין

-

.:כ פול טייל;ר;

כןריאןלןגים :רוז לגריג ,ולרי ויליאמס

"מזמור לירןשלים"

רקדנים :ג'נט אורדמן ,שלי שיר ,יהודה מאור,

.:מ מרדכי סתר; תפ' ותל' :דוד שריר;

יגאל ברדצי'בסק.י חנה אלכס ,אמנדה

-

כ:.מירלה שרון,

תא ':יחיאל אורגל

בלומברג ,שרלה גן ,עמנואלה דייויס ,טרודי

"אורחי הזמן"

הירש ,מרים הרץ ,דניאלה וויטסון  ,שרונה

.:מ פאול בן-חיים; תפ' ותל ,:אריק סמית;

זלצמן ,מיכל חסון ,נירה טריפון ,פטריס ליבו,

תא ':יחיאל אורגל

-

.:כ דומי רייטר-סופר;

לאה ליכטנשטיןי ,וונדי מויר ,אילנה סופרון,

"

סוזן פול ,סאלי-אן פרידלנ.ד גרציאלה קוזק,

צ'נולט ספנס; תפ' ותל ,:תמרה יובל;

ש געו ז"

-

.:כ אלוין אייל.י מ.פופ:

שרון ראסל-אלונ.י ליזה רובין ,הלן
נן.

רידליגנטון ,יונתן אבנ.י ג'יי אוגן ,רצי'ארד

בכור-אביב ,גרהם בנט ,נתן גרדה ,סם וייל,

רוני חוטה ,רובין ליון ,לורנס רוברט לריץ,

להקת מחול בת-שבע
תל-אביב ,שד' ההשכלה  ,9טל03-37795-6 :.
מנהל אמנןתי :פול סאנאסרדו
עןזרת למנהל האמנןתי:

סליבקין ,מרק קסלר ,דוד רפופורט

רינה גלוק

-

.:כ נעמי

סיורים בחן"ל :פסטיבל סרוונטינו
מכסיקי,

-

מנהלת "בת שבע

: "2

רינה גלוק

עוזרת למנהלת "בת-שבע " 2

מאי 1978

ןמפקחת על המתנסים :רינה שחם

מונץי

" -

.:כ רייל לאמב; סובוטניק;

פרמיירות בשבת

1978

רקדנים :לאה אברהם ,דליה דביר ,נירה טריפון,

תל ,:לובה שרק; תא ':בנציון מונץי

"לדה"

"בית דןנה ברנרדה אלבה",על פי מחזהו של

תפ ':בוקי שוורץ; תל' :לאה לדמן; תא':

פרדריקו גרסיה לורקה(

-

.:כ ברטה ימפולסקי

מ.סירינאק; תפ' ותל' :משה בן-שאול

40

-

.:כ רוברט

כהן

מנהלי חזרות :רחמים רון ,ג'ין דניס-זטרברג

אלסקובסקי; תל ,:אבישי איל; תא' :בנציון

"הפר פר

-

.:כ ג'ון באטלר ,מ : .דוד

"הבריאה בעיןן חןזר"

.:מ פולנק; תל'; לובה שרק
"צלילים חדשים של דביסי"

תא ':

ג 'ון ריד

"על סף המוןת"

אנדרו מילר ,אלן מניקר ,אוהד נהרין ,יעקב
.:כ ברטה ימפולסקי;

אתורה

מינרי; תפ' ותל ,:אריק סמית

אורבך ,ג'יימס בייל.י ג'ארק בנשופ ,אילן
.:כ גבריאלה טואב-

תלבושית

קיאזה,

מנהלת אמנןתית :ג'נט אורדמן

מ פיק

תפאורה

.:מ בורט אלקנטארה; תפ' ותל ,:נורברטו

טלפון03-263175 :

:

:

כוראוגראפיה

-

.:כ מירלה שרון.: ,מ צבי אבני;

רותי קלינפל.ד פמלה שרני ,שלי שיר ,נורית

שטרן ,ג'יי אוגן ,פול בלום ,דוד דביר* ,

קיווין מקאליסטר
"מסכת ההפרדות" .:כ -רוברט

דבי סמוליאן ,לורי פרידמן ,נירה פז * ,תמר צפרי ו

כהן;

צבי

גוטהינר ,עודד הררי ,דאגלס נילסן ,פראולוף

פרגל ר ב.ד דור עוו ,אמיר קולבן ,רחמים ררן

*

בחןפשה

מוירים בחו " ל ~ שנת 1978

-

ארה"ב רקברה

מאי יב,.,

" מרק מי ם

מע"ני; תל' ,משת בן-שאיל; תא ,חיםי

רקד

תכלח

nנן ערקב ,יואב לוי ,מיבאל שיקררן ,אילנה

" האבי

; 1978

האחר "

-

.:ב משה אפרחי;

.:מ בעם

שריף; תל ,משה בן-שארל; תא' :חיםי תכלח;

לרנדרן ~ אןוגסט 1978

" הולר בתום"

ככורות

"-

'.כ משה אפרתי;מ :,עמי

1978

-

'.כ משה אפרתי; .,מ ד.

"צעד אחר צעד עם החדז "

מס' 46

 (; 20ח ': !l

תכל ת

.:כ  !Iיל

-

" הוהורים על במה פתרחה "

*

-

.:כ פול

קוווט' y

תא' :חיםי תכלת

-

.:כ ואלרי  !Iאברב;

" ח ל ו מ ן ת
,:מ י.מ .בא.ר

" והימ אינגו מלא" )חידוש(

תמרה מיאלבקי ,אלה רימין,

"-

.:מ אלביבוני; תל' ,פול סאנאסרדי;

ב שגת

"של ג בjוYי "

-

'.כ אנה סוקילוכ; .,מ צ'רלמ א"בט; מסכות:

תפ' :ארברז אדר; תל' :אנאטול גררכץי';

1978

.:כ פלירה jורשמן; ,:מ פמלה

-

.:כ תמרה מאולניק; .:מ יבעמ

בודד לשרם מקום(

-

.:כ ירין מרוגלין
" מויטה לידית"

"'

קרל ודממה

יי מר אות

) רjודבי אפרתי בשילןנ " להjות דממה

"

"שד בה וריחאן "

-

.:כ שרה לוי-תנאי;

ת  ' !lיתל' :משה בן-שאול
"מ בתשים  ,זרדימ ,טלים "

"ק וינטט " )  ...מרוY

*

-

מ  , .עובדהי טיביה )לפי שירים מקוריים(; .

ג'ונס ,דב מיאלנקי ,ינעם ליף
"ל לא שם "

יהודית גריבשפן ,תא' ,חיםי תכלת

-

-

.:כ ריבה שרת;

.,מ אברהם אמזלג; ת  ' !lו תל' :משה שטרב  !lלד;

י'ף

.:כ אבת סיקולוב; ,:מ אלבן

-

כ  : .שרה לוי-

תבאי; מליס :ש ,לול תנאי; .,מ ציפי  !Iלישיר;

תפ' יתל' ,משה שטרבפלד
"סת י פתח

"-

.,כ לאה האברהם; .:מ

שירימ תלמבייס עממ"מ בעיבוד משה זירמן;

"-

וליאומ לןתר; ,:מ ג'ר  !lל r

ב: .

חל' :מלכל אה ר ןני; תא' :בנציון מונץי'

לבדר ,מטולר ע מ מרסיקה חיה של דב מ'אלביק

מיטירה של אגרדת החרשים כישראל(

"גי לגול ,.,של מעין "

ת"א ,רת' ישראל נאק  , 41טל03-237662 .

שא ,.,הירשכרג ,תל' :ג'ודי כוכרוב

מבהל אמנןתי,

" ש ב ת

ש לי ם ")חידיש(,: -כ שרה לרי-

תא' ,ר  !lי כהז

תא' :ח"ס תכלת

"ת מובות מהמיסיקה של צ'רלס אייבמ"

א.אלjויםי-ררנו; תא' :אבשלןמ סלע

" הבא ליגורלי " )חידוש(
בכירות

-

.,כ אושרה

תנאי; .:מ ש .לרי-תנאי ,עיבדו :ע .טיביה;

הירשברג

,:כ פול סאבאסרדו;

ל ו י-תבאי; ,:מ תימבית עממית מקורית; ת ', !l

אלקיים-רובן; .,מ אה ר ון קאמיבסקי :תל':

מומיקאים :ינעם לףי ,פמלה ג'ובס ,ייאש

תא' :חיים תכלת

בתי מן"}חידוש(

-

ב : .שרה

כהן

קריטטל ,מיכל שיראל .,מ י רי כיאלר

אנטון וובר ,תיאר מצ'רר;

"ת פילה אבידה

ירושלםי ,ת  .ד , 11 0 1 2 .טל02-819865-61638 .

ירין מרגולץ ,טאל' מלטרן ,ג'ודי בוכרוב ,עבח

כ:.אבהטוקולוב;

ות ', !l

משה שטרב  !lל;ד

ארבון אד;ר תל' !I :יבי לייטרסדורף ,תא'  :רפי

מתאם מומיקאלי ' דב מלכיאק

מ" סירינקט; תא' :ח"ס תכלת

"-

סדנת ה מחול היררשלמי

ר jו ד נ י ם ,

דנורה "-כ,.שרהלוי-תבאי;

יי חת וב ה

מורה לבאלט קלאטי  ,דיבה שמואל',

.:כ טרברט ואטק,

1978

חא' ,ר  !lי כהן

ןמירה למחול מודרגי  ,פלירה קרשמן

פיבק ר ס-גבי; חא' :בו-צ"'ן מרבץו
"

זהבה עלאב? רחלי סלע ,שלמה חזוי

מ .ציפי פלישי;ר תל'

יועצת אמנותית ,כוריוגראפית ,

מ  : .ד ימטרי שוסטקרבץו; תל' וחפ' ,לדוהי

קשר

שושנה לוי ,איווה שטייבנרג ,מיכל שחjו,

"ש ירת

אריק טמ'ח; תל':

סאבאמרדר; מ  , .צבי אבבי ,תל' ,בוטת

" -

כתן ,שרה שקרצ.י מלכה חג'בי ,תמי סלומי,

בכירות ב שגת

ברטה קווץר'; תא' :חייס תכלח

" הנערה והחוליגו "

נ• מ:

שיטטקיבץו'; תל' ,משה אפרתי; תא ':חיםי

סאנאסרדר; .:מ הלדוו )רכיעיה לכלי קשח
אר  !lרט

מב כ ,ל" יעקב בז-הצרל
צירן ב ו ראל ,מרדכי אברהמוב,

-

.:כ איה ר י מין.: ,מ

*

משה אפרתי

מרכז א דמיניטטראטיב י ,שלמה בר שמי
ר jו ד ב ים :ג בי רנ ,רוג'ר כריאנט ,שרה

דהאו ,גרלדה דהאן ,אמב י ן דמטי ,שרובה

*

להקת המחיל הקבוצית
געתן ן  ,ד.ב ,מעלה הגליל ,טל 04-923009 .
מנהלת אמבותית ,יהרדית ארנון

זלצמן ,אסתר נרלר ,מגי עופר ,וילה רזנקי,

ת'אטרון מחול ענב ל

משת אפרתי ,אידיה קופפרט ,עחי כוזגלר,

תל-אביב-יפי ,רח' יחיאלי  , 6טל03-53711 .

ויסף מויאל.

מיטדת ומנהלת אסנות'ת :שרה לרי-תנאי

רקד

סגו המנהלת ה א מגןתית  :רינה שדת

מורוקצי )לדיה( ,זכרי דגו .ג) חיים אחרד(,

מנהל  -תזרות ,שלמה חזיז

סיקי לוץ )צרעה( ,בועם  !Iלג )גן שמואל(,

ככורות

כשנת

1 978

מנהל תזרות,

מנכ"ל

:

נ•

מרטץ קרבץו

מיקי לווי
ם :גלעד חרןבי )גבולות( ,חגי

41

שלמ ה זגה )טאטא( ,אי רי ט פרנקל )רמרת

"באלט המאה

קראבrי

מנשה( ,אפרת ליבני )חצ י (,ר מףם הyו )עין
) Uמר( ,תמנה יריאל )נרה אילן( ,מרתה ף > gלד

)נצר טירני( ,ליאי רה ארנין ) וידפת (
בחו"ל :צרפח  ,איטליה

סיורים

בממגרת הפסטביאל השיראלי ביצירות
"ע רב ךיאטסו כיב לאומי"

-

בלל את

מובחת ,כגין "פרל חו האביב " אן "ש יר

הפא~דה~ךה מתוך ג ' זול בבציע גבריאלה

כהן )איטליה( ומ'של כר'ל )צרפת(;

נכויו ת בשבת

"זו יחה.. ,

בבצוע הכרףארגראפיח הרקןד .לר'ו אקסון

שקיעה" ~ ,:כ גי'ן היל סאגאן,

,:מ שירה גריגורינית; תל'

':רטה קויyר;

תא' :בן ציון מרנץי'

" הרהיו על קן שבוו"

-

,:כ הדה אררן;

,:מ משה ק יל ןו ,חל' " ,בלט בוטקי" ,תא':

וגנן הקרנטרא  -בט ברה פיליפס;

ריבה שנפילר )שיראל( ודניט וויןו )אוה"ב(;
"לי קיי חמה  ",כ  ' .ררברט בוהו בבציע ריבה

פרי עכוךתו של מוריס כז'אר .

שינפלד וביל לותר

"ב ירלנדס דאנס תיאטר" מהאג היפיע
בשןרת תכנוית ,בהו כלטן יצירותין של מבהו
האמנותי של תיאטרון המחול ההרלבדי,
ןדו" ק'ליאן.

-

,:כ שרה סוג'הוה,: ,מ שרה

"

מ וב

•

ל ה

" -

ערב זימרה ומחול בבצוע

סוג'הרה ,חל' :לאה לדוגן; חא' :משה פר'ד

עיד עצירן ררית אשל ,בעציוב כימתי של הדה

" עמ הלליה הזה " ~ ,:כ אנה סרקיל י ב;

אירן

" תיאטרין המחרל ',ןזף ררסין " מפריז
הציג שתי תכבוית ,האחת על נושא תב"כ',

,:מ מרק קיפיטמן; חל':ב.רטה ק יי ר, y
תא' :אריק ברהים
" נדי די

על פי מוזיקה מאת מאהלר ,כל הyוירות

" לאחר הג יווש" מאת ג'רן באטלר בבציע

אויק בוהים
"וג יס חחס "

השוליה הנידד" וציירות תדשות ,כגון
" פ טרןשקה" אר "טל וו פלי מלין" ומחולות

"זה הי ה לוגע" מאת קארולןו קארלסוז )פריז(,

1978

ה-ס " 2

מבריסל הרפעיה

ס "-

שחיהן נערדותין של מנהל הלהקה ,ז'ןזף

די אגה

,:כ יאיר ודרי,: ,מ גרטטב

ב ל צ' ר הופעיה בערבי מחול

ררסין .

ספרדי יגנינה בקסטגיטות

מאהלר; תל' :ברטה קוור  , yתא'; אריק בוהום

"'
מיפעים
" חוטים של סולו "

-

סולביה דור אן הופעי בתכגתי תשרה של

" ' nאטרין המחיל הטפרדי " מדררס  -אפריקה

מחולות בסגנרן הספרדי

בצוע מחרלרת עם ספרדיים יבאלט כשם
" ברמן "

~;חרים
ערב של מתרלות-יתיי

של רינה שינפל,ד במטגות הפסט'באל

בכנס לזכרי של י איר

ואבזדריס :זירה ליבלוי;

שפירא

תולקר הפרטים השנת'Qו והופיער להקת
המחול הקיבוצית ררקדני להקת בת  -שבע.
הכנס נערך במסגרת

יום-עיו  lכקיברy

ביר-דוד.

<i

תוצה שפאנוף;

תא' :ג'ין דויייס

הרפרטיאר שלו ,הכילל "ע רפיליס" של
קרנקך " ,רקוויאם " של מק-מיללן

להקות אורחות
אסאמי מ קי

-

ו"וןל ןנטאר'ס " של גלן טטלי.

להקת באלט מיפאן ,הופעיה

" להקת המחולליס " הופעיה במחיאון ת"א

בקטע'  Qמתור נאלטים ןדרע'ם ,כגרן המערכה

בוגח י לות פרי ציירתם של פול בלום ימרטןי

השני:ו מתור 'ג" יזל " או "אג ס הברבוריס".

"

"הבאל ט של שךטטגארט" הרפיע בישראל
במיטכ אמנןו ,בראשם מרטיה הךדדה ,אגין

מדגן ,בירגיט קייל ורצי'רד קראגין ובמלוא

ה'שראלי,: ,מ איג י ר ואחקבץי ',עצירב בימה

יעו: y
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הנ ה לה אןמנןתית :משה אפרתי
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בהבהלת :הדה אירז

·f
·f
~*

אסתר נדלר

גבי בר

·

אימפררביזציה ארשרה אלקיים  -ררנן
הדה אררן

באלט קלאסי

טלפרנים ) 067-50421מרעצה איזררית(

~

·

) 067- 50838ארלפן(

·

·f

קיברץ אפיקים

~

~

f
.
=

קיראןו  -רחבת הבטחןו ,טל752474 ,

אריאלה ררתם רעירית הרצרג

~

~

~

~

·

·

f.

-.

אולפו איזו ר י למחול

הדה אררן אשדרד יעקב איחרד
.דנ ,עמק הירדן

~

f
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·
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~ רט" ו 1fהס ב.רה יאוןריעזןמ ב.ע"מ

ת" א  .בו יהודה די ,טל .

י S6048 - SSOJ

המייצגים בישראל של~

ANATOLE HELLER
Bureau Artistique International
11, Avenue Delcasse, PARIS - 8e

I

Tel.: 561-0981

I

563-6543
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מרכז המחול חיפה

נ
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נ
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THE HAIFA DANCE CENTRE

~
נ

,

ליה שוברט

~

:מנהלת אמנותית

,,

Artistic Director LIA SCHUBERT

~
נ
,

נ

,,

נ

, ,

,
~

נ
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בלט קלסי

~
נ
,

מקצועית

לריקוד

פולקלור בינלאומי

,
~

~
,

ריקוד

ספ רדי

,

מודרני

,
~

ריקוד

ז

נ

,,

I

א

EDUCATION OF DANCE

, נ,

של

INTERNATIONAL

TEACHERS AND

FOLKLORE

PROFESSIONAL DANCERS

נ
,

COURSES FOR CHILDREN

~

ונוער

לילדים

SPANISH DANCE

,לילדים

קורסים

M

~
,

 חDERN

DANCE

TEENAGERS

נ

,,

AND

~

נוער
JAZZ

נ
,

ADULTS

,
~

נ
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,
~

,המחךל

, כ,

מרכז

במשרד

~

ההרשמה

,ה

,

פ

י

~

, 142

ח

הנשיא

, נ,

שדרית

: טלפין

• 85798

נ
,

Enrol1ment in the Office of the Dance Centre,
Rothschild Culture Centre, Hanassi Ave. 142
Haifa, Tel.: 04..85798

,בית רךטשילד

~

נ

,
~

~

~
,

,
~

הדרכה

ומבוגרים

ג

~

CLASSICAL BALLET

הדרכה

מורים

מקצועית

~
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נ
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נית-ספר לבאלט קלאסי

<1א<:1< fR.. , 1ו ו-:רו?f .רקן? •••

במט Iדין~ לבלט  .קלמי_

;-~\ ...

(~\ f

~~~~/

.
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אלכסנדך lביץ'

רח' י'נזגוף

ת"א

A

ואבלתענ ~' Dיiווקד

~

:::Y:;. ./

אינסה

תודרני וגיז
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טל,

בהנהלת
זפתי ןב-ארצי

;.

בת-יס
רח ' עןזיאל

. 25

f(03 J 249081

ריומרלן שלמה

י עכשין םג,

..

בראשרן לציון
מורה למחול ג'אז

-

כוריאוגרף

 -רקדן .

רח~

רום ש ילר

5

)ל,ר הספור מ ר Pס(

כתרבת :רח' אהררנרביץ  , 7ת"א  .טל 03-280- 830 :
טל.

•

868060

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '!' •••••••••••;:::

הספררה למחול

א .מ .ל .י
תל-אביב,

ביאליק 26

רח'

טל:.

( 03 ) 58106

דנאי' , ,

~

ב ימים

א, ,

ב

 , ,כ, ,

י ים

ך

,

חכ

ד'

ה'

יערבי

חכ

עבודות

*

ימיעד

-

9.00

12.45

• Rt:
מ ו.ן

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

אמנותיות

*

מכשירי בקרה

-

ואפקטים

מחשבים לבקרת תאורה

ך'ו ~ llיין
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17.00
13.00

ימיעד

-

תאורה

47 35 92

וווצור עמעמים אלקטרוניים

קומפיולייט

 12.009.00 -

התעשיה

טל,

)דימרים(

-

)ןה-נ~גו

רח' המסגר רמת  -ה שרין,

בצוע

פתיחה

תיאטרון יתערןכות גע " ונ ~
אז ן ר

תכנון
לקהל בשעית

תאירה לאירןעי
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)המרכז לבלט קלסא
ייילל םקרםן

t

כיסלקJ םt ברשח

: טונותa "

חגתלת

266610 ( טלפן120  רחי ז'בוטינסקי- ככר המדיגה

שיעורים מיוחדים לילדים

"אטלסיי

*

( PRE-BALLET )

שיעורים למתחילים ומתקדמים

*

שיעורי גיאז בשיטת לואיג'י

*

בע"מ

 אוופרמן.ו

יתיירית

סיבנית נסיעית

סיבנית לביטיח בללי

תל'אבזב

), 2

רחוב בן זהודה

298975 ) טלפון, Z7 בזת אל על חדר
 אבזב- תל

, 40

רחוב בן יהודה

Z9  רחוב הרצל,נתניה
248)Z , 248 )ו

טלפונזם

, 298

.ד.ת

"ATLAS"
Y. EIFERMAN LTD.
*

SPECIAL CLASSES FOR CHI LDREN
(PRE-BALLET)

*

CLASSES FOR BEGINNERS &
ADVANCEDSTUDENTS

*

JAZZ (THE LUIGI SYSTEM)

CLASSICAL BALLET CENTER

TRA VEL & TOURING AGENCY
GENERAL IN5URANCE AGENCY

Y. EIFERMAN TOURS, TEL-AV  וV

32 Ben- Yef  ןuda 5t., Te ו- Aviv ,  וsrae ו
( Eו- A  וBui  וding) Room: 327 Te ו. 298975
40 Ben- Yehuda St. Te ו- Aviv, Israe ו
Nathanya -

ARTISTIC DIRECTION :
BERTA YAMPOLSKY & HILLEL MARKMAN

Te ו- Aviv, 120 Jabotinsky St., Te ו: 03 · 266610

• • • • • • • • • • • • •

ו

srae ו

-

29 Herz  ו5t .

( near cinma" 5tudio )"

P. O. B.

298

-

Te ו.

24831 , 24832

n

א~לפ~ אז~יזן למנ) ~ל מנ)נשו1i
מרכזת פד~וגית

:

עדה לויט

מחול מודרני
באלט קלסי
מוסיקה במחול

MODERN DANCE
CLASSICAL BALLET
MUSIC THROUGH MOVEMENT
CHOREOGRAPHY
DANCE HISTORY
JAZZ
DANCE TEACHERS' COURSE

כוריאוגרפיה

תולדות המחול

ג'אז

קורס למורי מחול
חבר המורים;

FACULTY:
T AMAR BEN AMI
ROGER BRIANT
ORAGAL
SHOSH GILAD
VICTORIA GREEN
MIRIAM "HERTZ
ADA LEVITT
LEE KESTIN
CARMIT VICTOR
AYA RIMON
NOYAGALAY

תמר בן עמי
רוג יר בריאנט

אורה גל
שוש גלעד

ויקטוריה גרין
מרים ה.רץ

עדה לויט
לי קסטין

כרמית ויקטור
איה רימון

MENASHE COMMUNITY COUNCIL
DANCE ULPAN

נויה גלאי

(063) 78696
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שטודיו למחול נעמי אלשקובשקי

~

~
ic
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t
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t
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ic
ic

t

~
מתור מחול לפי מוזיקה מאת צי'מרוזה

כיתות לכל הגילים
תל-אביב ,רח' שלמה המלך 100

טל;

03-757233

כוריאוגרפיה :

נעמי אלסקרבסקי
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~
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t
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HYMN TO JERUSALEM (M. SHARON )
Amanda Blumberg, Igal Berdichevsky
 ןMula Haramatv /

דור-בת

BAT DOR

(מ) שררו. מזמור לירןשלים

 יגאל ברדיצ'בסקי,אמנדה בלרמברג
 הרמת!י-  מרלה/

( טרפר-  ו»טו. אזרחז הזמו ) ד
 'נט אך רד מן, , דוד רשופרט

 !יn הרמ-מולהI

~J
 חר- בת

BA  זDOR

VISITORS OF N I GHT

( D. REI  זER - SQFFER )
David RapoPor1 , Jeannette Ordman
IMula Hammatv !

V~

בראשית בראיה חדשה )ר .כוהן(

יהודה מאור .סלי-אן פרידלנ,ד עמנואלה דייווי
/מולה-הרמתי/

בת-דור

BAT DOR

)GENESIS RECONSIDERED( R. COHAN

Y . Maor, S.-A . Friedland, E. Da~i s

(פ) טיילךר. הממלכה השטןעה
/ הרמתי- מרלה/

CLOVEN KINGDOM (P .  זAYLOR )

/ Mula Haramaty /

דור-בת

BAT DOR

MASQUE OF SEPARATION (R .COHAN)

_

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

(ר) כהו. מטכת הפחירת

--------------~----- '._-----~

......................_~~~

SHIGAON

(A. A  וLE Y )

 ד ור- ב ת

L. Lichtenste in, D. Rapoport
IMu la Haramat" /

( איילי. שגעוו )א

 דוד רפךפךרט,לאה ליכטנשטייו

BAT DOR

/הרמתי- מולה/

(מ) אפרתי. האגי האחר

 אמנין דמתי, אסתר נדלר,גבי בר
/רז

. מ/

AL TER EGO (M. EFRATI
G. Barr, E. Nadler, A . Damti
/M. Raz/

קול ודממה
KOL-DEMAMA

~

(מ) אפרתי. הולך בתום
 רוג'ר בריאנט,אסתר נדלר
/ רז/מ.

HE THAT WALKETH UPRIGHTL)"

(M , EFRATI)
H, Nadler, R, Briant
/M, Raz/

(פ) סנסרדן. הרהורימ על בונה פתוחה

MEDITATIONS ON AN OPEN

....

STAGE (P. SANASARDO )

"

ABANDONED PRAYER

( סנסרדו. תפילה אבודה )פ

(P. SANASARDO)
P. Sansardo , Douglas N ielsen

 דןגלאס נילסו,  סנסרדן. פ

IMula Haramaty/

מולה הרמת!י/

שבע-בת

BATSHEVA

~

(פ) סנסרדן. צעד אחר צעד עמ היידן

STEP BY STEP WITH HAYDN
(P. SA NASARDO)
IMula Haramatyl

/  ה רמתי-מולה/

(ו) פאעב. הנערה ןהחןליגאז

, של י שי ר

ואלר י ו גאל י נה פאנ ו ב

ע רות שטר ן

Sh. Sheer
N. Stem

 אגו!ר. ו י

THR  סUGH T HE CIT Y STREET S
( V.PANOV )
V. & G. Panov
 וMule He l חn a וlyl

~

 שנע- בת

BAT$HEVA

( ט נ ט רד ו.היזות ליסט ) פ

LISZTDELIRIUM

(P.SANASARDO)

 נורה טרפיוז. דבי םמוליאן,גיי' אוגז

J . Augen. D. Smulian, N. Trifon

חלומות .א) ט 1קולוב(

אמיר קולבן ,פר-אולוף פרבלובד
) DREAMS (A .SOKOLOW
A . Kolben, P~ O, Fernlud

בת-שבע

BATSHEVA

חדרים )א  ,טוקולוב(
,י /אגור/

)ROOMS (A. SOKOLOW

רינה שנפלך
RINA SCHENFELD

(  שנפלך. חןטזם של מןלן ) ר

THRE A DS (R . SCHENFELDJ

 אגןר ן.  יj

ןJ .

Agorl

רינה שנפלך

RINA SCHENFELD

(ר) שנפלך. חוטים של טון'ו

THREADS

/J. Agor/

(R. SCHENFELD )

/ אגור/ו.

/J. Agor/
INTRODUCTION TO BALLET

(B. YAMPOLSKY)
/Sh. Golan/

/אגור.י/

הבאלט הישראלי

(ב) ימפולסקי. מבוא לבאלט

ISRAEL BALLET
/גרלן. ש/

ביn

דינה ברנר דה א. ~/ו. ii :ב) ו מ פ ך ל ס קי(

THE HOUSE OF BERNARDA ALBA

הבאלט הישראל,

ג'ןלאהנ סארי ,איריס גיל
איריס גיל ,קארלןס אגןדלן

.7 /

אגרר/

ISRAEL BALLET

)(8. YAMPOLSKY
J . Sarri , 1. Gil,
1. Gil, C. Agudelo
/J. Agor/

(א) בורבובוויל. מתוך חגיגת הפרחים בגנזאנו

.

נעמה ידלין, ארז דרור
/  גולן.  ש/

FROM FLOWER FESTIVAL IN
IN GENZANO (A . BOURNONVILLE )
E. Dror , N. Yad lin
/ Sh. Golan /

ROMANIAN RHAPSODY

(G. TAUB-DARVASH)
/J.Agor/

הבאלט הישראלי
ISRAEL BALLET

(דרוואש-ג) טואב. רפטודיה רומנית
/ אגור. י/

הבאלט הישראלי
ISRAEL BALLET

NEW SOUNDS OF DEBUSSY

(N. ALEKOVSKY)
/R. Ne'eman/

צלילים חדשים של דביסי
(ב) אלסקןבסקי.
/  נ א מן.  ר/

מיתר )ה  .אורן(

) String (H. Oren

שיעי ) ה .אורן(

רות אשל ועדי עציון
 Vקןונצה .ה) אורן(

) Hair (H. Oren
 Iי  .א  Uןו

)Sequenza (H. Oren

.י /אגי ןו

!J. Agor!

Hair (H . Oren)

( אררן.שוער כה

RUTH ESTHEL & ADI ETZION
Sequenza (H. Oren)

( אררן.סקךךנצה כה

/J. Agor/

~~~~tIi",.,,:;;· ~ - -::;::-..",~:-~. ~ :. ~

WITHIN THIS NIGHT (A.SOKOLOW)
/J . Agor/

להקת המחול הקיבוצית
KIBBUTZ DANCE COMPANY

( סךקךלךב. עמ הלילה הזה )א
/ אגור/ו.

(ה) אורן. הרהורים על קוו שבור

MEDITATIONS ON A BROKEN
LINE (H . OREN)

להקת המחול הקיבוצית
KIBBUTZ DANCE COMPANY

(סאגאו-ג) היל.' זריחה

... שקיעה

SUNSET ... SUNRISE (G. GI LL-SAGAN )

להקת המחךל הקיבךצית
KIBBUTZ DANCE COMPANY

/J. Agor/

/ אגור/ו.

( סוגיהארא. מים חיים )ש

MAYIM HAYIM (S . SUGIHARA)

להקת המחול הקזבוצזת
KIBBUTZ DANCE COMPANY
Voyage (Y. Vardi)

(י) ורדי. בדידים

LYRIC SUITE (A. SOKOLOW)
/D. Itzkovitch/

סיבת ה מחול הירושלמית
JERUSALEM [)ANCE WORKSHOP

(א) סוקולוב. טוויטה לירית
'ץ/ 7  צקןב7  א. ד/

סדנת המחול הירושלמית
.?

JERUSALEM DANCE WORKSHOP
MIRRORS (W . LOU  זHER )
/ D. Itzkovitch /

(לותר. מראות )ו
/ ' איצקןביץ/.ד

THE STORY OF AN OVERCOAT
(A. RIMON)
/N. Ben·Ami!

סדנת המחול הירושלמית
JERUSALEM DANCE WORKSHOP

( יימון.  של מעיל )א,גלגול
/עמי- בך/ב.

סלים-זרדים-מכחשים
(ת נאי- לוי. )ש
/רוזן.'/

MORT ARS-STICKS-BASKETS

(S. LE VI - זANAI )

~

/Y. Rosen/

'ענבל
ו

~

N BA L

(אברהם. סתיפתח )ל
/רוזן.'/

STIPHTAH (L.AVRAHAM)

/Y .. Rosen/

(תנאי-לוי. שדאבה וריחן )ש
/רוזן

SHADABE AND REIHAN

(S. LEVI - זANAI)

T

/'.

S T  נP HT A H

IY. ROlln /

(l.AVRAHAM )

ענבל

INBA l

(סתרפתח )לאה אברהם
וI I ' ר. י/

להקת אמקה כמחול תימני

THE AMKA GROUP IN A YEMENITE DANCE

( ל א וו. )מ

(M. LEQN)

,

~

THE AMKA GROUP IN A YEMENITE DANCE

(M . LEON)

להקת אמקה במחיל תימני
( לאוו. )מ

האקדמיה המךכותית ךמחוך-ךונדון

~t:R

/

המניף הישראךי

{;r.כ",י'"kץ 'י!י:

נציגת האקדמיה:

ריבה ערי A.R . A.D. (A . T.C ).
רמת-השרון ,רח' הבניס

·1

טל03-474652 :

המורים המוסמכים לבאלט קלאסי
המורשים ע"י האקדמיה המלכותית למחול )לונדון( בישראל:
תר-באיב המרמ זהדרזס

חיפה

כץ שרי

יואב  2ירושלים 02-61068

בינג היידקר ליאורה

לוי יהודית
הגבורים , 51

אורגן אורלי
אולען בת-רור,

זהצפזי

צרניחובסקי

חררה

17

,חיעה

לוי שילה

גולן רחל

אולען בת-רור

אורדמן ג'נט

לוין אדית

שר' אבא חושי  17א'
אחוזה חיעה 251307

אולען בת  -רור ת"א

קבוץ בית אלעא ר.ב  .בית שאן

גפני דניס

אבן גבירול  , 30ת"א 263175

ביאלר מירי
רוטנשטרייך

,ת"א

16

243288

בר מאיר לנה
ברדיצבסקי מרים

, 64

ת "א

250481

נרונס קי איוון

גלור גילה

החורש

,בת-ים

גוואטמלה  19קרית יובל, ,ם414572 '-
הנשיא הראשון

רחיבות

959858

וקסלר אילנה
7

כער שמריהו

הירמוך  , 15ראשון-לציון

,רמת-גן

פרי רינה

עבזנר

קירש שירלי

זמיר-לשם מירי
מהעעילים , 15רמת השרון

קאופמן מרים

חסון פלמה
סמטת מצרה

,3

בת-ים

חכמי צירילין ליאורה
האצ"ל  , 31הרצליה עיתוח 932439
טליתמן רחל
הירשנברג , 10

ת"א

אוסישקין

עתח תקוה

, 30

חיעה,

666989

תורג 'מן רותה
אעריס

, 22

סביניה חיעה

714326

419010

בן-צור ליאורה

• • •

אולפן בת-דור ת "א/חררה,
רח' תרנ"א 87

רוזן עליזה
223137

יוחאי שרה
אומנות המ חול

22

קינריך

,9

רותם אראלה
רייף מרים

אולען בת-רור באר שבע

-

בי ל "ו

10

כסערי  26א' הר הכרמל 247447

קושט זיגלמן דליה

ערטיזנים

קפון פנינה
,חיעה

04-520798

וגלומב  12א:נהריה 04- 921568

אולען בת-רור

729839

לגמן אריאלה
הירקון  , 46אחוזה 04-704022

רובין אנה

בצבלםון , 127גבעתיים 474652

ורשווסקי רות

, 26

932371

סגל קורליה

גרזון נועה

הלל  , 51חיעה

לב רונית

נידלמן פט

, 40

יונגרמן אסתר

ררך השימר  , 8נהריה 04-921858

בבין  , 2רירה  , 29רמות ירושלים

אולפן בת -רור

שר' אברהם

ליידן סוניה

מושבת יוקנעם

שרת

בן-ברוך מיקי

החרמון

רחבת לייב יעה באר-שבע 78563

הרצוג אירית

מירוז אמירה

מהר"ל  1ת"א241865 ,

17

לוי אוסנת

קרן היסור ב  10 /עעולה

שלמה המלך  51הרצליה עתוח 9 37449

אולען בת רור ת"א

535214

נתניה,

התבאים

3

בבי-ברק

798668

רוטשילד מריאן
053-31672

קונסרבטוריום רמת-השרון

יופה חנה

שפירא דניאלה

צרביחובסקי  , 48ירושלים 65 5 9 7

חביבה רייך

8/15

סמטת הגינה

15

כהנא חיה

אסא  2ירושלים 02-68352

הסניף הישראלי מקיים קורסים
באר-שבע

33678

שלי שיר

והשתלמויות למורי הבאלט ו -
מארגך

את

הבחינות

השנתיות

של התלמידים בנוכחות בוחנים
רמת-השרון

470867

מהמרכן בלונדוך.

,

~.

 ט'ז אב- 'ח ' תמוז

-

הפסטיבל הישראלי תשל"ט

 פר ךפס,צ.מיסודו של א

ביסטריצקי. ד:מנהל

 גארי ברתיבי: אמ נותיt :. די

ב 'ן-רי. א:יו"ר ההבהלה

THE 1979 ISRAEL FESTIVAL - 3r(1. luly - 8th August
Founded by A.Z. PRC >j ;' ~
Chairman (Exccutive Co mmittee): A . Ben·Natan
''-ltistic uirectvr: Gary Bertini
Director: J. Bistritzky
OPERA:

:אופרה

ברלרו

DEUTSCHE DPER BERLIN

-

האופרה הגרמנדת

QRCHESTRAS :
 דHE

: תזמורות

ISRAELI PHILHARMONIC OACHESTAA

JEAUSALEM SYMPHONY

 סRCHESTRA

 יהרמ ך נות הישראלית1 התזמורת הפ,
 רשית ה שדי ךר- תזמררת סימפךנית ךרושיום

CHAMBER ENSEMBLES:

: הרכנדם קאמרייס

1 SOLISTI 0 1 ZAGREB
OUARTETTO ITALIANO
TH E ISRAEL BAROOUE PLAYERS
MIAIAM FRIEO - ILANA VEREO
PACO PENA - CAR L OS BONELL
THE I SRAE L NATIONAL CHO I R - RINAT
THE CAMERAN SI NGERS
NUOVA COMPAGN IA 0 1 CANTO POPU LA RE

טןליסטי דל ז אג ר ב

 ליאנוU ק י א רט טי אי
גננך הבארןק בישראל
 אילנ ה י רד- מרים פרדך

 קארלןס בוני- פאק ו עניה
 רדנת- המקהלה הלאךמית
זמרי קאמרן

בואוכה קןמפניה די קאנטו פןפןלרה
: תאטרןו

THEATRE:
AMPHI THEATRE - ATHENS
THE NATI  סNAL T HEATRE - HABIMA
THE CAMERI THEATRE OF TEL AV IV
COMPAGN IA FERRUCCIO SOLERI
ERIC'S PUPPET C סMPANY

אתונ ה

התאטרון הלאומי הבימה
אביב-התאטרון הקאמרי תל
להקת פ ר ןצ'יו סולרי
תאטרון ה בוב ו ת של אררק סמית
: מחול

DANCE :
BALLET OF THE  סEUTSCHE  סPER BERLIN
LONDON CONTEMP  סRARY OANCE THEATRE
THE AUSTRAL IAN BALLET
PAC  סPENA FLAMENCO DANCE COMPANY
BAT D  סR DANCE C סMPANY
BATSHEVA DANCE COMPANY .,ז.~,
INBAL OANCE THEATRE
K  וBBUTZ  סANCE COMPAN 'ז
~,
,

k: .: _

CONDUCTORS :
GARY BERTIN I
ER IC ERICSON
AVNER  וTAI
JESUS LOPEZ - סc BOS
ZUB IN MEHTA

SOLOIS ' ךS ;
B  סR IS BERMAN
CHR IST A LU  סWIG
SI EGFR I EO PALM
LUCIAN  סPAVAR  סTTI
MAA ISA R  סBLES

- l אמפיתאטרו

ברלןי

-

בלט הארפרה הגרמנית

תאטרון ה מחרל בן זמנ ט מלונדון
הבלט הארסטרלי
להקת מח ול הפלאמנקו של פאקן פניה

להקת מחול בת דור
להקת מחר ל בת שבע
תאטרין מחול עבנל
ל ה קת המחול הקבןצית
: מבצחים
אבנ ר איתי
אריק אריקסרן
גארי ברתיני

זוברן מהטה

קובוס-חסוט לופז
: סולנים
בוריס ברמ ו

בריסטה לודוו יג
זיגפריד פאלם
לוצ'אט פבארךטי

מריסה רובלט

המכוז ראמנות המחור
בהנהלת משה דודזון

INSTITUTE OF ARTISTIC DANCE
Director Moshe Davidson
מחול אקדמאי קלאסי-בלט

 etוו Academic Classic Dance-Ba
מחול מודרני

Modern Dance
ג 'אז

azz

J

כתות לילדים-נוער-ומבוגרים
הכשרה לרקדנים מקצועיים
קורס בוקר למורים לבלט
שיעורים לחובבים
מחול לילדים לגלאי 4-8
פרטים והרשמה

בין השעות

במשדר המכון לאמנות המחול
 09.00- 12.00ומ 16.00-20.00-

מרכז הכרמל ,דרך הים , 17חיפה  .טל :' 81314 .

Carmel Center, Hayam Road 17, Haifa, tel :. 81314

למוםיקה

האקדמיה

ע"ש

בירושלים

רוניו

נוסדה

בשנת

1974

המחלקה למחול ~ של האקדמיה מעניקה
לבוגריה תאר B.MUS .מתקבלים תלמידים
נושאי תעודת בגרות ישראלית או תעודה
מקבילה בחו"ל ,לאחר בחינות כניסה.
משך

הקורט

ארבע

שנים;

ליד משרד החינוך

והתרבות מודיעים על:

קורס קיץ ארצי למחול
יערך בתחילת חודש יולי 1978
מהארץ
פרטים

מורים

אורחים

נודעים

ומחו"ל .

והרשמה:

במשרד האקדמיה,

רחי טמולנטקין 7

ירושלים,

טלפון:

Founded 1947

Graduates of the Dance Department
of the Rubbin Academy receive a
degree of B ~ MLi S.
Duration of co urse: 4 yea rs

האקדמיה למוטיקה בירושלים ע"ש רובין
ב שיתוף המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות

בהשתתפות

RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM

02-35271

THE RUBIN ACADEMY OF MUSIC & THE PUBLIC
COUNCIL OF CUL TURE & ART OF THE MINISTRY
OF EDUCATION & CUL TURE ANNOUNCE:

SUMMER COURSE IN DANCE
 hecoursewillז

behe ld inJuly 1978
course w i 11 be conducted by renown guest
teachers from Israel and abroad .

 heז

Enquiries :
 he office of t he Ru b in Academy ,ז
Jerusalem, 7, Smolenskin St. T el . 02-3527 1

קרן

תל-אביב

לספרות

•

ואמנות

קרן תל-אביב לספררת רלאמנית הרקמה בשנת  1970כמוטד ציבררי-תרבותי עצמאי ,רבה ששלה שותפיס :עירית
תל-אביב-יפו ,משרד החינוך יהתרבות וקרן פרץ נפתלי  .לקרן שולשת יעדים מרכזיים:

f1

עיחד רטיפרח היצירה המקןרית בתחרס המםררת

יהאסובת

בתל-אביב-יופ;

חתרביתית

תרשבי

של

שססיבלת שיובת
ראמבןת;

13

כמנע

הרחבת הצריכח

(2

ובסירחד

העי"

אלה

מצד

מהם ליהובת סערבי תרברח

תמיכה במימיש פרךייקטיס מרגדרימ

בחחרסי התרנרת בעיר ,שללא תסיכת חקרן לא היי
מגיעים לי,י ביציע.

פעיליתה של הקין מתרכזת בחמישה חחרסיס ,ספרךת,
מוסיקה  .צירר ופיסלל תאיסרין.

מחילא-מובתי .

כתחרס המחדל האמביתי )שהקיז הימיפה ארתר לממ-

גרת פעילרת י ה לפבי שלש שביס(  ,יזמה חקרז כשבת
הליסרדיס תשל"ט פעולית אלה:
 2Sקברצרת-ונער למחדל-אסברתי כשוכנרת-
•
טיערח

מיעיובי-דנעך

)כססגרח

עיררבייס(,

עמ  350ילדית וליד':ם )כגיליס(; 14-8 :
הספקחת-האחראית על החרגיס היא הבר-,.
ארגרפיה ,ינה שרת.

•

של

צוותים

אסנרתי

להקית-מחדל

מרפעים

כט-ם  1מרפעים לפכי תלמייי כתי-מ"!!כ יסרדייס
כשכירבת  -טיופח ,כתיספת דכדך;-ןסכר )להקת
דרר

"רזר

הסכר

הכךר'אךגרפית חסיה ליי
ממךפעך-המחדל שכתרןכן
לתלמ'דךם

בבתך-הטפר

ךלהקתה באמד

ע"ך

הךםךדך'ס

קרז

שרה

תל-אביב

בשכךכדת-טךפרח

יר I

בעךר

ליי;

צל'יו"

-

רלי-תנאי;

כמחיל"

-

ציית

ם"  Yנכל"

כתכנית

כיריאיגרפיה רדכרי-הסכר
ציית  -ובחיל

כתכנית

כיר'אינרפ'ה

"קסס

ודכר'  -הסכר

ריהב שרת(.

•
Choreographer Hassia Levy at o ne o[ thc Dance-Activities
organised by the Tel-Aviv FounL1ation {or Literature and
Art af Schools in under-privileged areas.

יריסידי"

חס'ה

"מתיסז

-

כידךאיגרפיה

ידכרי-

ס'וע

ללהקות-ובחיל

שירבת

להעלאתן

של

יצ'רית-מחיל מקיר'ית ע"י כיריאיגרפיס יש-
ראל"ס.

•

הזמנת מיטיקה סקירית ממלחינים 'שארליים
נשניל 'צ'רות-מחיל כלהקית רפרטואר'ות.

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART
The Foundation was founded in 1970 as an independent pub lic institution for the encourageme nt
of the arts in T el-Aviv-Yafo, in which the Tel-Aviv-Yafo Municipality , T he Ministry of Education
and 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 Mode rn Dance Groups in under-privileged areas in Tel-Aviv-Yafo.
* $pecia l 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

@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t0t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@t@I010

סטודרו ךמחוך הילדה קסטו

: f 1' 1160ה; fl ~ 1<'~ f - 6נ6f
בת-יס ,דניאל 72

*

באלט מודרבי וקלאסי
רמת-גן ,רח' ארלוזורוב 10

ראשון לציון ,הרצל 68

HILDE KESTEN
Studio for Classical & Modern Dance
10, Arlozorov St., RAMAT-GAN

ג יאז

קלאסי

*

*

מודרני

אןרןת
שעור  7ם ל  7לד  7ם לסער

קופרמן

ובוגר  7ם המעונ  7נ  7ם לרקוד להנאתם !

בהנהלת בצי להט

במה

*
*
*
*

יעוץ ותכנון תאורה

ציוד תאורה ופיקוד לבמות ומופעים
נורות מכל הסוגים
מכשירים ונורות לאפקטים מיוחדים

ארלךזךרךב  68ת"א ,טלי ( 03 ) 247482

לןי

יעקב

מדרלך לרקודל עמ ועמלמ ,כורלאוגרף
ב  7מ  7ם 'ה'-ד בב  7ת כץ בקר  7ת ב  7אל  7ק

טל ( 04 ) 701035 .
ב  7מ  7ם 'ב'-א בב  7ת נגלר בקר  7ת ח  77ם
טל ( 04 ) 724694 .
מענו :קר  7ת ב  7אל  7ק ,רח' ק  7שון 5
טל( 04 ) 726027 .

דסנא לנתעוה ומחול למודים
טמרנר
מרכזת :
מךריס:

הקרבוצרם
צךפיה

אורנרם
כהריו

קרו

הריכג

ח ךה

חצ ך ר

שךלמית הרפז
חרמךכה
כירה
צךפיה

ליו

כאמו
כהריו

בלט
בכרכור

o

ההסתדרית הכללית של העיכדים כארץ-ישראל
המרכז לתרבית ילחיניך
היעד הפיעל
המחלקה לאמנית המדיר לריקידי עם

המדור לריקודי עם במרכז לתרבות ולחינון ,בשיתוף משזר החינון והתרבות מקיים חמשה אולפנים להגשרת מדריכים לריקודי עם
במקומות הבאים:

טבריה

חיפה

ירישלים

תל-אביב

באר-שבע

תכנית הלימודים כוללת ריקודי עם ,תרגילי הדרכה ,תורת ההדרכה ,כוריאוגרפיה ומוטיקה .ליד המדור קיימת וועדה מרכזית לריקודי
עם .תפקיד הוועדה

-

מתז עצה מקצועית ואמנותית .המדור מקיים השתלמויות מיוחדות למדריכי ריקודי עם בנושא החגים

-

חנוכה,

ט"ו בשבט ,-פורים ,פטח ,חג העצמאות וחג הביכורים .המדור מטפח בשיתוף המועצה לתרבות ואמנות את נושא הפולקלור העדתי
במועצות הפועלים ,במושבים ,בעיירות הפיתוח ובישובי המיעוטים ועושה למעז שמירתו והחייאתו .השתלמויות מיוחדות לבוגרי
האולפנים נערכות אחת לחודש בכל אזורי הארץ .המדור מטפל בלהקות המחול במועצות הפועלים ,מעודד הקמת להקות מחול חדשות,

ועושה למעז הקמת חוגים לריקודי עם .המדור מתכנז כנטים אזוריים של להקות המחול והחוגים לריקודי עם ,לרבות כנט ארצי של
להקות מחול )דוגמת דליה( .כז מוציא המדור טפרות עיונית בנושא המחול.

ממטרית

המדיר :
עידוד היצירה העממית.

החדרת והפצת ריקודי עם לכל שכבות הציבור .
הקמת חוגים לריקודי עם במועצות הפועלים והקמת להקות מחול.
החייאה ושמירה בחיים של פולקלור העדות והמיעוטים.

••••••••••••••••••••••••••••••••

••
••
••
••
••
••
••
•

•
•
•

המפעל לטיפוח רקודי עדות
נודס

על ידי

המועצה

הציבורית

ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECT

לתרבות ואמנות

והמרכז לתרבות ולחינון של ההטתדרות הכללית;
פועל בשיתוף המרכז לחקר הפולקלור של האוני-
ברטיטה העברית ,ירושלים
נודס בשנת

Tel-Aviv, 93, Ar losorov St. Room 212
Tel.: 03-261111

1971

••
•••
•••
••
•
••
•

מטרותיו העיקריות :שמירתם ,החזקתם בחיים או החיאתם של ריקודים מטורתיים של עדות ומיעוטים; איטוף ,תיעוד )רישום ,צלום,
הטרטה ,הקלטה( וחקר הריקודים.

•

•

המפעל פעל עד כה בתחומי העדות הכורדית ,התימנית ,הגרוזינית,ח.צפוז-אפריקאנית ,ההודית ,הפרטית ,החטידית ,הערבים ,הדרו!ים

•

והצ'רקטים.

המפעל הוציא טפרונים ,חוברות ,טרטים וחומר אחר על אודות ריקודים אלה.

גתיכת מרכזי הפעילית :
המפעל לטפוח רקודי עדות ומיעוטים

-

הועד הפועל של ההטתדרות ,ת"א ,ארלוזורוב  , 93חדר  , 306טלפוז03 - 261111 :
המרכז לחקר הפולקלור ,האוניברטיטה העברית ,ירושלים ,טלפוז 02 - 35291
הארכיוז למחול יהודי ,צבי פרזיהאבר ,קרית-חיים ,רח 'רא שונים , 78טל04 - 728369 .

The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of
folk dance of ethnic groups and mi.norities in Israel .

•
•

•
•

••••••••••••••••••••••••••••••••

תאורה

יארועיס

ותאזברוJ
זכימ טת

הג ינה

15

רמת · השרון

טל.

470867

נציע יתכנין תאירה

למחיל מיפעי איר  -יקיל
I

I

תעריכית יתאטרין

;כרוJרו nf

ר ; jו 1{()j'(J

 (2Nרו ;)רוך

ריבה שחם

סטודיו למחול

רקדנית ,כוריאוגראפית ,מורה למחול
בתכניתה ייאותיות גדולות"

ערב מחול ופיוט בהשתתפות פנחס קורן )קריין(

ת"א ,רח' הרב פרידמן 14

תל-אביב ,רח' דה האז 14
טלפון03 - 443691 :
הזמנת הופעות03 - 259637 :

טלפון03 - 44 67 45 :

*'
/7c1umfdd

f!/lmo

DANCE STUDIO
Tel-Aviv, 14 Harav Friedman St.
Tel.: 03-446745

RINA SHAHAM
An Evening of Dance and Poetry
Poetry Read by Pincas Koren
Danced & Choreographed by RINA SHAHAM
Tel-Aviv, 14, De Haas St., Tel.: 03-443691

BATSHEVA DANCE COMPANV
BAT SHEVA DANCE COMPANY
General Director: William Strom

Artistic Ditector: Paul $anasardo
Studio and Office: Tel Aviv, 9 Sderot Hahaskala
Tel.: 337795/6

'?-- שבע-להקת מחןל בת
" שבע- להקת המחיל יי בת
המנהל הכללי; ן יליאס םטיוס

 פול סאנאסארךר: המנהל האפ נותי
אניב- תל9  שד' ההשכלה:הנהלה וסטודיי

337795/ 6 :'טל

בr

(

ךהקת מחוך

-

קול ודממה

~

. .\ ~

~Y

ץ

~

((

\",

;~ 11

"רקדני אפרתי בשילןב ה"דססה
מיסודה של אגודת החרשים בישראל

I

32002 : טל. ת"א, 41 רח' ישראל ב"ק

KOL DE I\ו1AMA

\\

Tel·Aviv, 41 , Israel Bak St. Tel.: 332002

טירביה דוראו
בערב מחולות ספרדיים
:"ייהארץ

... מושלם

ערב אומנותי

...

:""מעריב

... במינה

היא היחידה

...

:""ידיעות אחרונות

.. .

אלגנטיות חושנית

... מקסימה

יכולת

.. .

ביצוע מרתק

...

:""דבר

... ממש

 כושרה לפשוט וללבוש דמות מפליאה.. ,
:""על המשמר
...  סילביה דוראן הדגימה לפנינו בחן ובכשרון קפדני...
THE JERUSALEM POST :

... She created the excitement of the
Flash of Flamenco Fire .. .

SILVIA DURAN
"DANZAS ESPANOLAS"
Dora Sowden
Jerusalem Post
Silvia Duran's particular gifts lie in her capacity to change from
Iyrical to dramatic dance .. ... showing her as the true artist to her fingertips and her heel taps.
53, Ben Yehuda St. Tel·Aviv
Tel .: 233805 - 728976

 ת"א53 בן יהודה
233805-728976 :טל

~~----------------~/
ברית התנועה הקיבוצית

המדןר למחןל
קררסים להשתלמרת למררים לתנרעה רמחרל:
ת"א ) -בכל ירם ג :שעה , 12.30 - 8 . 30ברח שלמה המלך ( 100
חיפה ) -בכל ירם א:שעה  , 12.30 - 9.00ברח' ארלרזרררב ( 11

•

ירם הקבלה :ירם ד :בבית הקיברץ הארצי
ת"א ,רח' ליארנרדר דה רינצ'י , 13קרמה . 5
צזלה אינגר  -רכזת המדרר

י

!""

/

~

ך'~אך" (eאוו

~

~

ה"~ \ bעtור
 -עli pnמי •

עשיר

באינפןרמציה

מהימנה

מכל

חלקי

הארץ ןמרחבי העןלם .ל  lIעל המשמר" רשת
כתבים בכל המרכזים החשןבים בעןלם.
פתוח לקשת דעות ולזרמי מחשבה ,משקף ענייני
המדינה ,ציבור העובדים והאנשיליגנציה.

ב"על המשמר" מדורים רבים לענייני אמנות,
ספרות,

בידור

וספורש,

שכניקה-ומדע

"חותס".

}}על המשמר" מגיע לרבבות קוראיס בעי,ר
בכפר

ןבהתיישבות

)
)
)

העובדת.

~

מורה למחול ג'אז  -כוריאוגרף  -רקדן
כתרבת  :רח' אהררנרביץ  , 7ת:א' ,טל:

~~
~~

03-280-830

~~

~9hknw
TEACHER - CHOREOGRAPHER - DANCER

~

Address : 7, Aharonovitz St. Tel-Aviv, Tel.: 03-280-830 .

~

~~

~

r.

..

סטןדין ךבךט רחך טךיתמן
בפקיח האקדמזה למחיל לינדין

וכד'.

בכל יוס שישי מצורף לעתון
השבועוו

~
~
~
~
~
~
~
~
~

~

בלט קלסז יג 'ז
בחינרת  R .A .D .לרנדין
לכתרת GRADES MAJOR
רזז' הירשנברג
רח' רדינג

6

7

ת"א

רמת-אביב

טלפרן223137. :

• • • • • • • • • • • • •

••••••••••••••••• ...••..••••••......••..••........•....
י

התחרות הבינראומית השלישית רפסנתר ע"ש ארתור רבינשטיין
THE THIRD ARTHUR RUBINSTEIN INTERNATIONAL PIANO MASTER COMPETITION

,/#

.אפרזל

APRIL -

'1980 -

מר יצחק בבון

:J

~

יר"ר נשאנרת הכברד :ראש ממשלת ישראל

מנחם ~ ין'~',

11
רעירן

J

"-

"-

התחררת

הבינרארמית ' לפl.סת

ררבינשטיין נה{ ה בררחן האמנרת היו
',/

ררבינשטיין,

בינלארמי

לעמרתים

התחרת
..,

מטרת

'Ii!l

מרסיקליים
,

-

_........!'6iI-

רקידום
.ן

,

אמנים צעירים.

כמשתתפים בתחררת יכ ,חרר ארתם פ

שלהם

\ f

'",

רלכברדר.

גבוהה

•

.

ש"' • ארת~n

.

'. l
מהמ  I1ר ע

.l

נתר ים ' שחמת :ביצר

}>-.,
ואשר ה ייחסרת~-Qי;iמ ס· י ו'ה

- 7 f fT.

מברגרת ורגשית כאחJ1 .rjב ; השרפט~1/בינלארמי יעניק
פרסים למשתתפים אש ~ יחר כשר הן קיןחד לפרשנו\1ו

• צדת ובצוע משכנע רוי;ני של יצ

קלאמ.ת ומודדנ.ת ,

~
' ,-י •\ ~.

/'.

מנהל התחררת :מר י.ביסטריצקי I

•

ר~'

שלב ראשון ושני :מןזיארן תל-אביב 11 - 2 ,באפריל\ 1980 ,

L

שלב שלישי:

היכל התרבלת תל-אביב,

"'"  5 .f1' 3ן/Jl:באפרי ~

~....... .

. 1e80

'l

..

1980A

\

קונצרט הנעילה טל jJחלוק ~ ה  ,סים:
בניני הארמ י ,יררש~ ם 17 ,בא' iכ י . 1980 i
I11
fYJ
~~..נ;ז~ 1i ' PJd
/1 /
~ .>-. I

~

Director of the comPe. tition : J. Bistritzky .
 STAGES 1 AND 11: The Tel ·Aviv Muse m, 2nda1th April,
~STAGE 111: The Frederic R. Mann Auditoriu ,
 13th15th ~ pril, 198ffi.
 :ג Prizewinners Concert a d Distribution of Prize
Binyaney Ha'ooma, Jerusalem , 1 t A pril' 198

~~ ו ך
P.. .!,

jJ

!.

~

jl

בדבר פרטים נוספי ~רה זןש מה I,נ לפונת למשרה /התחררת

הבינלאומית לפסנתר ע"ש  :אר~~-ר ררבינשטיי fדו yגדל

שלרם ,ת ד ,29404 ..תל-אביב ,טל(. 03 ) 51604 :.

//

-41 -~ /
~,

i

For detailed information and a plication forms ,
please apply to the Secretaria 'of the Arthur
Rubinstein International Piano ~ aste ~ ,Competition ,
Shalom Tower, P.O.B. 29404,
.וel, vi,,i
Tel :. (03 )51604 .
~

דיאנה

בלצי,

DEANNA BLACHER
RECITALS

הופעות

*

CASTANET
SOLOIST

*

סולנית
בנגינה

*

בקסטניטות

LECTURE-

~י

הרצאות

RECITALS

עם

הדגמה

*
TEACHER
OF SPANISH DANCE

כוריאוגראפית

*

הוראת המחול

-1:

הספרדי

*

בוחנת

FOUNDING MEMBER
& SEN'IOR EXAMINER
OF THE SPANISH
DANCE SOCIETY

בכירה

של החברה
למח ול ספרדי
תייא,
רחי

נוה
יהודה

אביבים
הנשיא

להקת ירושלים
למחול בן זמגגו
ת"א  ,רח' בן-סריק 16

39

טל:.

03 - 42 16 06

Tel-Aviv, Ramat Avivim,
39, Jehuda Hanassi St.,

TEL :.

••••••••••••••••
פוטו

 V_9!Jו,
( rנ~-II

טלפין03 - 269394 :

טל.

Z S 7 S 89

 Oז PHO

 EL.ז

תיא ,רח' אבז גבורןל 12

12 IBN GVIROL STR. T-A

סםןדין

רצירןם

רחתןנןת
"

ןהסרםה

בצבעים

מעבדה לפיתוח בשחור/לבן ובצבעים לחובבדם

:.....

תצלומי דרכון ותעודות

~ צ"'וס מסמכ'ס על גי" לב! ~
~

'~~ב

מחשבי כיס וסוללות ומחשבים

'/

••••••••••••••••

. . . . . -. . . . . . . . . .

ין כ ן ס \tי
+ס  IתJונ\~ t

~

)i

\~ "'f

ררת אשל
\

-

רקרנית
*

כרריארגרפית

קונצרט בתנועה וקול,
תכניתן המשותפת של הזמרת עדי עציון עם רות
אשל ,עצוב

*

שלישית

-

הדה

קשת

המיועדת

-

אורן ,

ומחול

לבתי  -טפר

-

תוכנית משרד

להגברת

תודעת

החיונך

המיטיקה

והמחול,

*

רטיטל

מחול,

מעבודותיהם

של

כוריאוגרפים

ישראליים,

*
*
*

בהנהלת

עילש סיפר

טדנא לכוריאוגרפיה הפועלת פעם בשרנע ,
רות אשל מופע יחיד לבתי טפר ,
"שיר השירים" קונצרט לקול ותנועה ,עדי עציון
ורות אשל,

זאביק מרין

*

טדנא לכוריאוגרפיה,
הזמנת המופע ופרטים נוטפים:

· ה ב ,ס תן

רחן המתמיר  15נתניה.
טל .

05.3-.37885

רות אשל ,רח ' בועז  ,ZZחיפה04-87437 ,

~ ~'~"~,,~~:'-"~',,"':~~'~',~.
'.~;....ז";:.:;,,::,:~--::'~~'';;.:',,~~-::'~",~.
~-:'~.....,,''.:;.',~.~;-,;":-,',,~~-::';~",~. ,י~~.•,~",~7~ '~',~.":'-,,

( •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

'6p 1'1160יי א'כ<('1
*

מחול מודרני

*

מחול יצירתי

*

תנועה

-

-

"
~

'~

,
,
,,
,,
,,
,,

,

בלט קלסי

;,

אימפרוביזציה

נf
ג'אז

~

, ,

ריטמיקה

שיעורים למקצרעיים רחרבבים
מבוגרים וילדים

תל-אביב ,שדרות ח"ן 6

טופרן225467 :

,

,

~

,

~9~JUdio

'~

Contemporary Dance
Creative Dance - Improvisation
Movement - Rhythmics
Professional and Lay Classes
For Adults and Children
Tel-Aviv,6 Khen Boulevard
Phone: 225467

,,

9ד

א הוד בוידוד ז'/ל

נf

*

כלט קלאסי

*

רקיד מידרני

*

ג'אז

*

הכנה לכחינת כגרית כמחיל של
משרד החניך יהתרכית כישראל

ועמים

נf

נ-

,,
,

~,
,

;,
-נ'

2

~,

,
;,

•
~..

,
,,
,
,
,,
,
,,
,,
,,
,,
,
,
,
,,
,,
,
,,
,,
,,
,,
,
,,
,,
,

ההרשמה בימיס ר~שון,

~

שלישי וחמישי •16-19.00

,

מררים

נ-

, ,

,

,
,

~

, ,
,

שני האולפנים

נ-

נ.-

, ,

בהנהלה רבהדרכה

נ-

,

האישית

~

של

~

, ,

נ-

,

שרה יוחאי

::-

נ-

,

:~,~,,
,
,
,,
,,
,,
,
,,
,,
::- ,
,

מירחדים

~

לכל מקצרע
רמת לימרדים גברהה

י'

נ-

נ-

1

,

DANCE ARTS

DIRECTRESS: SARA YOHAI

::-, ,
נ-

, ,

,

נ-

Address: Hotel Savion, Ussishkin St. 22, Natania,
Tel.: 053- 31672

נ-

,

נ-

נ-

Principal Teachers: SARA YOHAI - ROSE SUBELL

נ-

,

~

נ-

,

,

נ-

,

נ-

,

DANCE ARTS 2

,::- ,

נ-

DANCE CENTER IN MEMORY OF
EHUD BEN-DAVID
Rehov Sheshet Hayamim 2" Natania, Tel: 053·30054

נ-

,

רח' ויזל  9ת"א טל03-255284 :

'~

"
;. ,

חימים  , Zנתניה
טלפונים 13005'1- :
9Z0'l-1 13167Z

, ,

ערפרה בז צבי-סררסי

נ-

~~r

ממשיך לפעו' בששת

, ,

בית ספר למחיל

'~

•17.00-19.00 ,10.00-12.00

אתנות התחול
~ ..
הסטודיו ע"ש

, ,
F

התחו ל

i

ההרשמה בימיס ראשון ,שלישי וחמישי

נ-

••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

לZ-

ם!

אוסישקין  IZ1.נתניה
טלפונים 9Z0'l-1 13005'1- 13167Z :

~' ריקודי עם
,

א ו ל פני

'~

נ-

כומשיך לפעול במלון "סביון"ן

נf

'~

כי

המרכז לבלט קלסי

פנטומימה

נ-

מפעל,ה ·

היא

עם רצפת עץ ,מיועדת למחול

נf

, ,

להןריע

אתנות

ריתמיקה

~

*
*
*

אר

לנשים

נ

,

נ

מרחיבה

נf

,

י ו ח א י

נ-

J

התעמלות

~

~

כזייםרר jומנהלת "אמנות המחול"
שזנהה

נf

~,
"

מודרני

~

~

ש ר ה

"

נ-

,

~

נ-

,

~

, ,

,

', .....

'י'

........

'"

....',

'"

....',

'"

'"

'י'

"....

'י'

""'"

'י'

....',

'י'

....,

...

'"

"";

''.

'"

',.

"...
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',.

בןטוק בלט )ושראל(

)BALLET BOUT10UE (ISRAEL

מצי מ ה

כר הדרןש רריקןד .התממרןת.

תיאםרןI

ןיןגה

פירמות :
נעלי אצבעות

קפזיו

נעלי בלט

פריר

בלוך )אוסטרליה(

נעלי התעמלות וגיז
תלבשות ריק דר )ךיאוטמם(

רבסקי

גרביונים )טייט(ם

לייכנר

אולוברים )ךיאוטמם טייט(ם

רנסקין

זטה

איפור

"

טפרים ,תקךיטים ,מוטיקה ,קטטות

הצידו הרשמי שך האדקמיה המךכותית שך ריקדו ישיאך

תל-אביב
ירושלים

:
:

חיפה
נתניה

באר-שבע :

אבן גבירול  , 45טל 03-267365 .
אווה טיגל: ,ךח' בן יהודה . 2טל02-231415 .
לאה קפלן ,רח' מרגלית  , 3טל04-251524 .
טו פלאור ,רחי המעפילים 12/7
ברנקה בורוביק ,רח' מישעול גירית  , 48טל057-74887 .

מרנז הבלט -

חולון

מרכז לאמנות התנועה

~

בהבהלת ישראל איבשיץ

A-

הרצליה כ:רח' נררדאר  32טל03-932339 .

>וI

~

מחול

R

מחול

-

-

ילדים

נוער ומבוגרים

תנועה לנשים וגברים

~

~

הדרכה בתנועת-התינוק

טיפול בנזקי יציבה ותנועה
י ו ג ה
ג'אז

'.i

.J

/ג.

ART Of MOUEMENT CENTER

~

.J

)<7.

Director: ISRAEL ABESHIT
Herzlia B', Nordau St. 32, Tel . : (03)932339

V.

?)'".

Childrens' Dance
Modern Dance
Movement Classes for Adults
Movement for Babies
Physiotherapy

.s
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~
ברסד

1955

Yo 9 a
Jazz

~/
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אולפו איזורי למחול

~ Jי<דt

געתזי .טןלם צןר .נעזם

IJ jי..J

~שיr

בהבהלת יהודית ארבון
סגנית:

אולפו איןורי ךממול
חבר

חנקה פארן

מזכירת הארלפן:

שרש חצררני

ג עתי ז

ד"נ מעלה הגליל
טלפין-4-923009 :

מורים :

מחול קלסי
מחול מודרני

פארן .

קאי לרטמן• ליאררה בינג ,חנקה
פמלה מדין
יהרדית ארנרן• אריא לה שפירא .נרעה ררנן .
אילנה כליף .עפרה אכמרן  .תמנה יריא ל•
מרים הרץ

קומפוזיציה

יהרדית ארנרן .ריקטרריה גרין

מחול ספרדי
צליל ותנועה

דיאנה כלכר

מוסיקה

תולדות

המחול :

כתב תנועה

צרפיה נהרין

משה קילרן .גלעד שיבא
נרעה פלפן
)אשכרל רכמן( יעל כנעני

תנועה .הכרה
גונפית

יהודית ארנון

כמסגרת הארלפן ,פרעלת סדנת מחרל כמשך כל
ימרת השכרע כהכנה לרקרד מקצרעי.
מתקבלים תלמידים לסדנת המחרל לשנת
למרדים מלאה ,לאחר למרד קרדם כמחרל .
ההרשמה שלנה הקררכה תסתיים כמאי.

REGIONAL DANCE STUDIO
Ga'aton-Sulam Zor-Na'aman
Director: Jehudit Arnon
Secretary: Shosh Hetzroni
Ga'aton. Doar Na Ma'ale Hagalil
Tel. : 04-923009

המרכז

למחוכ ספרדי
בחסות

גדוכ רמדני ספרד

אנטוניו
בהנהלת

סילביה דוראן
לשטבר רמדנית ראשית בבלט הממלכתי של ספרד~~; m

בהמלצת משרד החינון
ההךשמה כככ הג'כ'ם :
ב'ום ג' בשעות

13.00 - 11.00
20.30 - 19.30

המרכז למחול ספרדי ,רח' ב - Iיהודה 53

נית הספר לנאלט מיה ארנטינה
ת  uא,

שדו

בן-גוריון

ת"א

••••••••••••••••••••••••••••••
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טל( 03 ) 228214 : .
באלט בשיטה הרוטית
כיתות לרקדנים פקצועיים,

פתחילים ·ו ילדים .

פתקדפים,

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA

בברכה,

Tel-Aviv, 72 Ben-Gurion Blvd. Tel.: (03)228214
)Ballet (Russian System
Classes for Profess"ional dancers,
Advanced students, Beginners & Children

סמינר הקיבוצים תל-אביב
הפכון לחינוך לתנועה  -הפכון פכשיר

פורים

חינוך גופני

יטודי

ל~נוו גופני בפקצועות:

-תנועה ופחול חינוכי  -פקצועות טפורט.
בשנת הליפודים השלישית הפגפות :ח י נוך

פיוחד/תנועה

-

התעפלות פתקנת

פגפה

-

לפורים

חינוך

יפי

השתלמות קבועה למוריס למחול
תל-אביב,
טל:

בני

ל פחי ל

-

אפריים 1

• 426102 , 42410 ~ , 41211

 Iוצוותא  1ו

תל-אביב

אבן גבירול 30

•••••••••••••••••••

יזכחוי
כרמו

ימטודיו
גת

רות

n גבי
ןןו>קות ו>אחון

" ך<וןe;ון "אחון 'כ

שיעירים כמחיל מידרני יג 'אז

lן'חוJ> ו ווe1נ

לכל הגילים

נרהים

אריק

. 260  רחיב הירקין,אביב-תל
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OF LONDON

MANUFACTURERS T  סTHE R סYAL ACADEMY  סF DANCING
MANUFACTURERS T  סTHE IMPERIAL S סCIETY  סF TEACHERS  סF DANCING

~

מלאי דגמים איכותיים מניילוו וליקרה
ספר-הנחה למורים ובתי
קטלוג לפי דרישה
QUALITY AND PERFECTION MODELS
MADE FROM NYLON AND L YCRA

FR  סM ST  סCK
DISCOUNT FOR TEACHERS AND SCHOOLS
CATALOGUES AT REQUEST

LUCIANA

~
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'; ן

howkl 5<_

WALLISCH
ph 0 " "

(03)413081
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'HE KIBBUTZ DANCE COMPANY
;a'aton, Doar Na Ma'ateh Hagalil
.el.: 04-923009

tio  חof the Deaf in IsraelJ .
Tel-Aviv , 4  זIsrael Back St .
Tel :. 03-237662

I.rtistic Director : Jehudit Arnon
lehearsat Director: Martin Kravitz
; enetal Manager: Mike l evi ח
)ancers: Gilead Haroovi, Hagai Sort
;orotzki, Zich ri Dagan, Mike l evin ,
joam Peleg , Sl וlomo Zaga, Iris Frenkel ,
:ftar livni, Miriam Hertz, Timna
' eriel, Martha Aeifeld, Liora Arno יr

Artistic Director : Moshe Efrati
Administrative Ma  חager: Shelomo Bosmi
Dancers: Gabi Barr, Roger Briant ,
Sara Daha ח, Golda Dahan, Amnon
Damti, Sharona Zeltzer, Ester Nadler ,
Maggi Ofer, Yu la Aeznik, Moshe
Efr3tl , r , 1,8 Kupfert, Uzi Buzaglo ,
Jr _, rv10yal

: OU ןr

Premieres i ח1978

Abroad: Fra  חce, ltaly

'remieres in 1978:

'Sunrise ... Sunset" - ch . : Gene Hil l~ gan; m.:Gregorian chant;c.: Berta
: wartz; 1.: Benzion Munitz
' Reflections on a Broken Line" - c:.ח
ledda Oren; m.: Moshe Kilon; I.: Arik
:arhum
'Mayim Hayim " (living Water) - ch :.
:< וra Sugihara; m.: S. Sugihara ;
:. Lea UK:Iman; 1.: Mo st וe Fried
Witin thi, Night" - ch.: Anna Sokolow ;
, ':. Mark Kopitman; c.: Berta Kwartz ;
: Arik Barhum
Wanderers" · ch.: Yair Vardi;
G.
1ahler; c.: Berta Kwartz; 1.: Arik
:amum

*
~ OL

DEMAMA
Moshe Efrati Da c חers with
.ehakat Demama - Dance Group of
1e Deaf, Sponsorad by the Associa  זhe
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" Textures" - ch.: Moshe Efrati;
m.: Ami Ma'ayani; c.: Moshe Ben Sl וaul; 1.: Haim Tchelet
" Alter Ego" - ch.: Moshe Efrati ;
m. : Noam Sherif; c.: Moshe Ben Shau l; 1.: Haim Tchelet
" He That Walketh Upright" - ch . :
Mo st וe Efrati; m. : D . Sl וostakovitch ;
c.: Moshe Efrati ; 1.: Haim Tchelet

'"
OTHER DANCE EVENTS
" Threads" - a solo-evening by Rina
Schoenfeld; m.:lgor Wakhevich ;
d . & props.: Ziva Lieblich; movemen \
consultant: Tirza Sl וpanoff; 1.: J ot וn
Davis
" The Dance Makers" - an evening of
dances by young artists, ch.: Paul
Bloom & Marti n Kravitz, m.: Yossi MarHaim, Amnon Wolman, Brahms

I  חternational Duet Evening - with Rina
Schoenfeld, Carolyn Carlso ח, l arrio
Ekson, Dennis Wayne, William l outher,
Gabriel l <כCohe ח, Michel Bruel
Mobile - so  חg a  חd dance by Ruth
Eshel (dancer) a חd Adi Etzion singer ,
ch.: Hedda Oren
Deanna Blacher in Spanish dances
and castanets
Silvia Duran in a new ptogram of
Spanish da  חce
Jehudit Amon received the Yair
Shapira prize at a meeting of kibbutz
dancers and dance teachers at kibbutz
Nir David, where the Kibbutz Dance
Company and dancers of Batsheva
performed and Giora Manor lectu red
about the late Gertrud Kraus .

'"

VISITING COMPANIES
" Isami Maki" classical ballet compa  חY
from J apa  חi  חparts of "Giselle ,"
" Swan lake", "Don Quixote", etc .
" Ballet of the 20th Century" from
Belgium in "Petrushka", "Selon pli
selon", "Sacre de printemps" and other
choreographies by Maurice Bejart .
" Nederlands dans Theater" from
Ho lland mai  חly in works by its
Artistic Director Jiri Kylian .
" Ballet-Theatre Joseph RU5Sillo "
from France in 000 programs ,
" Memoires pour demai & " ח
" Requiem, maledictio  חs et lumieres."
" The Sp<lnish Dance Theatre" from
South Africa .
' 'Stuttgart Ballet" i חworks bv Cranko ,
MacMillan and Glen Tetley .

Spence.

'"
8ATSHEVA DANCE C סMPANY
Tel·Aviv, 9 Sderot Hahaskala ,
Tel . : 03-377·95-6
Artistic  סirector: Paul Sanasardo
Asst. Artistic  סirector: Aena Gluck
Rehearsal  סirec1ors: Aahamim סR n .
Jean Gecldis·Zetterberg
Director 8atsheva  וL: Rena Gluck
Artistic Director Betsheva & ון
Supervisor of Community Cen זt es :
Rina Shacham
Dancers: Lea Avraham. Dalia Dvir ,
Laurie Freedman. Ruth Kleinfeld ,
Nira Paaz, Pamela Sharni, ShelJey
Sheer, Debi Smulian, Nurit Stern ,
Nira Triffon, Tamar Tzafrir ,·
Jay Augen, Paul Bloom, Davjd
Dvir, Per-Olof Fernlund, Zvi
Gotheiner·.Oded Harari ,
Amir Kolben. Douglas NieJsen ,
David Oz. Rahamim Ron
• On leave of absence
Tours Abroad: North America
May-June  ך978, London July August 1978
Premieres 1978
"Step by Step With Haydn" - ch.:
Paul Sanasardo; m.: Haydn String
Qual1et No. 46 Opus 20; d.: Eric
Smith; c.: Bertha Kwal1cz;
1.: Haim Tchelet
" Meditations  חסan  סpen Stage" - ch :.
Paul Sanasardo; m.: Zvi Avni ;
c.: Bertha Kwartcz ; :. וHaim TcheJet
" B810ng" . ch.: Norbel1 Vesak ;
m.Syrinx; 1.: Haim Tchelet
" Dreams"· ch.: Anna SokoJow ;
m.: J.S.Bach, Anton Webern, Teo
Macero; 1.: Haim TcheJet
" Abandoned Prayer" - ch.: Paul
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Sanasardo; m.: Atbinoni;c.: Paul
Sanasardo; 1.: Haim Tche  וet
" Scenes from the Music 01 Char  וes
tves" . ch.: Anna Sokolow; m :.
Chartes Ives; Masks: Judith
Grinspan; 1.: Haim Tchelet
" Through The City Streets"· ch :.
Valery Panov; m.: Shostakovitch ;
d. & C.: Lydia Pinkus Gany; 1. : Ben ·
Zion Munitz

" Shadabeh and.Reichan"· ch.: Sara
Levi·Tanai; m.: Ovadia Tuvia ;
d. & C.: Moshe Ben Shaul
" Mortars, 8ushes. Baskets"· ch.: Sara
Levi·Tanai; text: Sara Levi·Tanai ;
m.: Zippi Fleischer; d.&c. : Moshe
Sternfeld
" ST  וF זAH" - ch.: Lea Avraham ;
m.: fo  וk, arr.: Moshe Zorman ;
C.: Micha  וAharoni ; :. ו8enzion Munitz

'"

'"

INBAL DANCE THEATRE
Tel-Aviv, Jaffo, 6 Yechiely St .
Tel :. 03-5371 1.
Artistic Director a  חd Fou  חder: Sara
Levi-Tenai
Aמ. Aristic Director: Rina Sharet
Rehearsa  וDirector: Shlomo Haziz
General Manager: Yaakov Ben Herzel
Dancers: Zion Nuriel, Mordecai
Avrahamov, Natan Okev, Yoav Levy .
Michael Shokron, I וana Cohen, Sara
Shikarzi, Malka Hadgbi, Tamar Slomi .
Shoshana Levi, Eva Shtainberg ,
Micha l Shahak, Zehava Alani ,
Racheli Sela, Shlomo Hazi z
Premieres in 1978
" Song of  סebora" - ch. :Sara Levi ·
Tanai; m. Zippi Flei9cner; d. & c :.
Moshe Sternteld ; :. וRafi Cohen
" Yemenite Wedding" (revival) - ch :.
Sara Levi-Tanai; m.: Yemenite folk ;
d.: Arnon Adar; C.: Finn! Leitersdorf ;
1.: Rafi Cohen
" Yet the Sea is Not Full" (revival) - ch :.
Oshra Elkayam-Ronen; m.: A.Kaminsky ;
c.:.O. Elkayam-Ronen;I.: Avshalom Sela
" Shabat She  וom" (revival). ch.: Sara
Levi-Tanai; m.: S. Levi·Tanai, arr :.
O. Tuvia; d.: Arnon Adar; C.: Anatol
Gurewitch; 1.: Rafi Cohen
" Bri  חg My FO  חune" - ch.: Rina Sharet ;
m.: Avraham .Amzalag; d. &·c. : Moshe
Sternfeld

JERUSALEM OANCE WORKSHOP
Jerusalem, P.O.B. 11012
Tel.: 02-61638,02-819865
Artistic Advisor, Choreo!7apher ,
Modern Dance Teacher: Flora
Cushman
Musical Co-ordinator: Dov Mielnik
8al  וet Teacher: Dina Schemueli
Dancers: Tamara Mielnik, Aya
Rimon. Yaron Margolin, Sueli
Melsohn, JUdith 80row. Anat
Crystal, Michal Israeti. Miri Biater
Musicat Associates: Ynam Lif ,
Pamela Jones. Jehoash Hirshberg
Premieres in 1978
" Snow in Summer" . ch.: Flora
Cushman. m.: Pamela Jones with
Dov Mielnik and Ynam Lit
" Untitled"· ch.: Tamara Mielnik ;
m.: Ynam Lif
" Ouintet (...running  וonety to no ·
where)" . ch.: Yaron Margotin
" Lyric Suite"· ch.: f.nna Sokotow .;
m.: Alban Berg
" Mirrors"· ch.: Witliam Louther ;
m.: Joplin, Leiber, Stotter with
 נive music b..,... Dov Mielnik
" Adventures of an Overcoat" . ch :.
Aya Rimon; m.: Jehoash Hirshberg ;
c .: Judith Borow

'"

COMPANIES AND PREMIERES IN 1978
DOCUMENTAT10N
Abbreviations :

m.

choreography
music

d.

sets

oh.

THE ISRAEL BALLET
Tel-Aviv, 120 Jabotinsky $t.
Tel.: 03-266610
Artil1ic Directors : Berta Vampolsky,
Hillel Markman
Ballet Mil1resl: Roseline Subel
General Manager: Hillel Mari<man
Dancers: Pamela Osserman, Iris Gil ,
Naama Vadlin. Marcia Sussman. Lori
Goodman, Iris Birnbaum. Pemela
.Davidson. Julianna Sarri. Sharon
Quirk. Denise Blainey. Matile Bishop ,
Debra Webb. Brigitte Roman. Erez
Dror. Eric Peterson, Ami Daskal .
A  חthony McDonnel, Carlos Agudelo •
Yves Decourt, Pierre-Andre Morard ,
Jean-Mi וd el Lazarelli, Dennis Price
Premieres in  ר978
" Introduction to Ballet " - :.d ו8 er  זa
Yampolsky;m.:Czerny;c.: Luba
Scheri<; 1.: Benzion Munitz
" Romenian Rhapsody"· ch.: Gabriella
Taub·Darvash; m. : Enesco; c.: Luba
Scherk; 1.: Benzion Munitz
" Naama's 00111"· ch.: Berta Yampolsky
m.: Poulenc; C.: Luba Scherk
" New Sounds of Oebuuy" - ch.: Naomi
Aleskovsky; m.: Oebussy; C.: Avishai
Eyal; 1.: Benzion Munitz
" Butterfly" ch.: Rael Lamb; m.: Morton
Sabotnik; C.: Luba Scherk;.I.:Benzion
Munitz
 דיhe House of Bernarda Alba" - ch :.
Berta Yampolsk ~ based on the play by
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o.

1.

costumes
lighting

F. Garcia Lorca; m.: Surinach ;
d. & C.: Moshe Ben Sl ·וaul c.: Luba
Scherk

'1<

Bailey, Ilan Bechor·Aviv, Graham
Bennett, Jarck Benschop, Nathan
Garda, Roni Huta, Mark Kessler ,
Lawrence Robert Leritz, Aobin
Lyon. A  וlen Maniker, Andrew Miller ,
Ohad Naharin, Richard Orbach ,

David RapoPo ח. Yaacov Slivkin ,
BA ז- DOR DANCE COMPANV
30 Ibn Gvirol 5t. Tel-Aviv •
Tel :. 03-263175

$am Veal
Tours Abroad: Festival Cervantino Mexico. May 1978

Anistic Oirector: Jean e ורtte Ordman
Producer: Batsheva de Roths cI וild
General Manager: Barry Swersky
סC mpany Teachen: Jean Geddis
Zetteroerg. Kenneth Mason. 1nnesa
Alexandrovitz. Genia Grudberg
Rehearsal Oirectors: Jean Geddis
Zetterberg. Kenneth Mason. Meryl
Graves
Assistant Rehearsal Directors: Dafna
Rathouse, Siki Kol
Choreologirts: Rose Lagarrigue•
Valerie Williams
Dancers: Jeannette Ordman, Shelley
Sheer, Vehuda Maor, Igal Berdi chevsky, Hannah Alex, Amanda
Blumberg, Emanuelle Oavis, Sally Anne Friedland, Charla Genn ,
Mi cI וal Hasson, Miriem He ,זtz Trudi
Hirs ,cI וGraciella Kozak. Patrice
Libeau, Lea Lichtenstein, Wendy
Muir. Suzanne Pohl, Helen Rid  ןing ton, Lisa Rubin , Sl רaron Russel Aloni. Ilana Sofrun, Nira Triffon ,
Daniella Whiteson, Sharona Zalcman ,
Jay Augen, Jonathan Avni, James

Premieres in 1978:

" leda " • :.d וMirali Sharon, m.: Zvi
AV  חi; d.: Buky Schw8rtZ C.: Lea
Ladman .
" Masque of Separation" . ch . : סR bert
Cohan, m .: Burt Alcantara; d. & C:.

Norberto וQ iesa; 1.: John B. Read .
" Eve of Death· '· ch.: John Butle ;ז
m , בDavid Munrow,d.&c.: Eric Smith
" Gene  עs ' ייeconsK:l8led " • וd :. Robert
Cohan, m.: Zvi AV  חi; d.&c.: Norberto
וa iesa,
1.: Robert Cohan .
" C וoven Kingdom " - וd :. Paul Taylor ;
m.: Corel l i, Henry Cowell, Malloy
Mil'er, Combined by: John Herbert
McOowell: C.: Scott Barrie; Head pieces: John Rawlings; 1.: Mark Litvin
" Hymn to Jerusalem " - :.d וMirali
Sharon; m .: Mordechai Seter: d. & C :.
David Sharir . .1.: ·YehieI0rgal .
" Visitors of Times'.' - ch.: Domy Reiter
Soffer; m .: Paul Ben Haim; d.&c :.
Eric 5mith. 1.: YehielOrgal .
"Shigaon" - ch.: Alvin Ailey, m.: Pop ,
d. & C:.  זamara Yuval : 1:. וO enaulז

means, apart from the natura1 process of traditiona11eaming. There seems to be no simple answer. But if we wish
to developIolk dancing, we have to base it on ehtnic dance.

As early as 1944 Leah Goldberg, the welJ kת- o תw poet ,
wrote that "authentic fo!klore is retained only in the t  זadition of Orienta1 Jews. There it is connected to real life
and the celebration of festivities." She believed that the
ץemenite tradition could become the base of Israeli folk ·

lore.

This seems to be the answer. Several dances created on the
basis of Yemenite dance have become real popular foIk
dances, such as " זti Milevanon ," E "וGinat Egoz" or
" Debka Rafiah" (based on the Debka tradition). We have
to leam all there is in ethnic tradition. Thls, together with
innovation, will create our folk dance .
•

~oto:

ן

B

Vick:i Cohen

What ever was brought over from "the old country" was to
be discarded and replaced by the culture created by immigrants from Europe who came to settle in [srael 50---60 years
ago. The great waves of immigration in the years following
the creation of the State of [srael created a majority of
people bom and raised תi Asia and Africa. But the older
generation among these new immigrants developed an in ferio rity complex and were regarded as a lost generation ,
whose traditionaJ values were no longer relevant. 'Ihis ideo logy of weaning the you  מger generation from the ethnic
trad.itions soon brought about the disintegration of the
patriarcmc family. The old values were discredited without
new ones replacing them. The new immigrants themselves
accepted the negative evaluation of their culture and dis carded the "absolete" forms; even beautiful ceremonia1
ob)ects were thrown literaJly into the garbage can .
The sheer practicaJ hardships of getting settled into the
pattems of their new existence pushed the problems of
culture and the social ljfe of the community into the background. Only when the second and third generations grew
up and the physicaJ problems of integration were solved,
did the quest for identity become urgent .
מI those early years only a few peoplc were aware of the
dangers of the melting pot idcology. Among these few was
Guri t
K a d m a  מ, who encouraged the new immig rants to cherish and preserve the trad.itiona1 dances and
record them. Only in private would the old people continue
to sing and dance as they had done for generations. Their
sons regarded them as primitive and the cerernonies as ob solete and best forgotten as soon as possible .

In תi stituting the annual gathering, the Kurds were follow תi g the lead of their peers from North Africa, who had begu
begun to celebrate the Mimuna festiva1 each spring.
The Yemenite Jews a1so found ways to get together and
dance and sing their traditiona1 tunes, wmch were origina1ly
a part of intimate family gatherings on1y.
Israel, encompassing as it does such a rich mixture of tra·
ditions, is an idea1 place for ethnic research . תA d תi deed
there are several institutions whose aim is the preservation
and recording of ethnic culture . Among these there is the
" Ethnic Dance Project", which is active both in the preservatio  מand teach.ing a  מd in the record תi g  מסfilm, tape and
other mea  מs of folklore, together with the Folk Iכan ce Dept .
of the Histadrut and the Dept. of Ethnic Studies of the
Hebrew University i מJerusaJem .
Activities such as the above mentio  מcd festivaJs are c מcouraged, frequent visits to dance groups keep the re searchcrs תi co  מtact with the propagators of folk dance .
Fi1ms are shot, texts recorded and publishcd. Instructors
of folk danc תi g arc taught thc ethnic dances of the different communities. "Let us know the ethnic groups
through our feet ... '"
The basic steps of ethnic dances are simple and the תi structors leam them quickly. But modem youth is accustomed
to consta  מt change and innovatio מ, while ethnic dance is
based on repetition and mo  מotoneity. Therefore there is
need for re-education and tolerance. When the dancers
learn to cnjoy the rythmic repetitio מ, a new dimension is
added to their appreciation .

The grandchi1dren of the immigranu were the ones who
felt the need for מa identity . מI the '60s, the Orienta1 com munities began to assert themselves and this unrest brought
about a revived interest in tradition and irmerited fol.klore .
Today there is much ta1k about culturaJ and socia1 plural ism.

The success in teach.ing adults the dances of ethnic communities has paved the way fo r experiments carried out in
schools by the "Center for the Integration of Jewish
Trad.ition in the Schools", a body until now concemed
.main1y with literature. history, art and handicrafts.

Thus we are witness תi g today a renaissance of ethnic c ש
ture. Nowadays members of the Kurdish. Yemenite or
North African ethnic commu  מities are n  סt ashamed of their
origin . " I'm a Kurd" once a slang expression for "what
can 1 do, I'm just a simpleton" - is now the proud afflfma tion of Kurds gathering together to celebrate the Saharan neh festival, which the President of [srael found important
enough to attend and address .

Th.is project is based mainly on the instruction In folk
dance (emphasizing Israeli folk dances influcnced by or
based on ethnic dances) and ethnic dance , lectures and
lecture-demonstrations as well as visits to commurrities
and museums.

1 have often been asked whether it is at a11 possiblc consciously to revive and spread ethnic dance, by artificia1
17

am familiar with them.

"We don't have any other place."

The line caresses one and dictates the movement, which
repeats itself endless1y lik.e waves.

The cellar is right in the middle of a neighbourhood in
which ma  תY immi זg ants from Bombay live . They white ·
washed the cellar and decorated it. on the walls there are
pictures of dancers afld musical instrurnents from different
regiol'':> ui India .

The sתi ger changes the tune and the rythm. The new d . נnce
is the M a t h I u t a, a dance for three, in which two form a

sort of gate through which the third has to pass. 11 is a
competitive dance , about who will get there first. The steps
are light, quick , the body erect .
Forcheads are gliste i תng with sweat. But the eyes are smil·
ing. When the dancers become weary, we sit down for a
ta1k. At Moshav Yתi non there are problems too , though
differcnt from those we met at Bet-Yossef. There is  םתlack
of young dancers and musicians .
When the older people got tired, the younger generation
took over. But the perennial problem of folkart, tradition
vcrsus sta gi תg, is an acute one here .

As simple as that.

" What instrument is th!s?" I ask. I am taken to a corner ,
where the musi ~1 i.lstruments are stored, and shown the
treasures . Most \"' f these are original pieces from India. but
some were built right here, i חDimona. In the other room
a lad of seventeen or so practices the ancient instrument
with fou r strings , the b u I b u I t a r a. His mentor is, of
course, Samson. He has a group of eight musicians who
accompany the dancers. The musician$- aJso help him in
the instruction of the youngsters .
The cellar is a1so the meeting place ofthe locaJ drama זg oup .
Such love and care have been lavished on these tiny, hot
~ " oms which have become the center of local culture and
.tadition. My query about how they organise al1 this activity makes them look up with astonishment . The music ,
the dance , the drama are a1l part and parcel of their lives .
It seems only natura1 to thern to fos1er the traditions they
inherited from their fathers .

The Yinnon group perform thcir traditional dances and
songs on stage in many places. The stage is governed by
laws of its own. One can't present life on stage without
staging. The spontaneity is lost when the choreographer
takes over and everything is fixed. Amateurs are unable to
sustain the fcel תi g of freshness when asked to repeat the
performance again and again. The dancers of Yinnon are
frustrated by the demands of the stage. How to convey the
right feeling of festivity while perform תi g on stage? How
to stage a wedding or another ceremony without destroy תi g
the authenticity ?

1 was invited to Bakka e וGarbieh, an Arab village not far
from Hadera. to attend the wedding of Nimr Kaddan, the
director of the local youth center. Two זg oups of Debka
dancers rehearse here, one for the ttenagers and a תother
for those in their twenties. Men only, as tradition dictates .

We are a nation gathered together from all parts of the
world. We have to make sure that each tribe and ethnic
group will be aware of its tradition. But not only that, one
has a1so to know the folk1ore treasures of the other ethnic
groups, to enrich the cultural fabric of the state as a whole.
So thcre has to be exchange and mutua1 rccognition , there·
fore one has to face the problem of staging folklore.

Here tradition has never stopped. There is a wedding, there
is some phila  חthropic activity , and dancers are needed. The
old. the midd1e-aged. the young al1 dance . Everybody has
donned colourful garb for the wedding, and the dancers are
as dressed up like the rest. Here in Bakka el Garbieh, the
question of staging has not yet arisen. Life, ceremony ,
dance are still one .

A really hot h נa nssin evening in thc town of Dilnona. The
two tiny rOO ת1S תi the cellar of מa apartme  תt build תi g are
stiflingly hot and humid. There is a concrete column תi the
middle of one of thc roolns. How on earth can one dance
under these circumstances? But Yehezkiel Samson , a  נew
fron1 India makes the impossible possib1e .
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Al1 the scenes 1 have described are but examples . Ethnic
groups in towns and villages are busy try תi g to rejuvenate
the traditio  תs of their commu i תties .
The interest תi folk tradition is a fairly  תew phenomenon .
In the '50s everybody believed in the mel ti תg pot theory .
The solution to the problems of immigrants seemed to lie
in inte זg ation and equa1isation .

ETHNIC DANCE IN ISRAEL TODAY
By Ruth A.hkena.y
Bet·Yossef - a cO  יכperative village (moshav ) מi the Bet
Shean Valley, 4:00 p.m. Monday . Ir וthe "Bet Ha'am" (a
building which serves as oocial and cultural center of the
village) the younger generation is 1earning Kurdish folk
dances. A tape recorder plays the tune and a line of dan ·
cers forms, at its head Eli, the best dancer of the  ןot .
David Menachem starts the tape and the youngsters stamp
around מi something reminscent of the Israeli Hora .
''They are gifted ki.ds", says David, "they dance a11 the
dances l've taught them better than I do. Now 1 have to
teach the infants ..... The elementary schoo1 kids envy their
older brothers, they don't want to be 1eft out .
A man in his forties jo מi s the dancers and fits תi perfectly .
He is fo110wed by Adina, a girl from America , who has been
staying at the moshav for eight months now and knows aJ1
there is to know about Kurdish fo lk dance and its sty1istic
niceties. I too joמi the dance. The steps are easy, but I still
don't have the sty1e in my blood. That putting down of
the foot at a certa מi angle. the way of stepp מi g while the
back is straight and the toroo sightly bent forward .
1 am trying hard to look and copy exactly wbat I see. But
it's still not right - Fנi has a different way of moving. "To
know Kurdish dance is not only to memorise the steps ",
says David, "you have to do it right." But what is "right ?"
Only long hours of practice while dancing at weddings and
other family OT community festivities will te11 you . תA d
there is no Jack of opportunities .
At the first sound of the z u r n a an oboe·like wind instru ·
ment , the youngsters fO n חa line and the dance is on .
I...עs a the best zuma-p1ayer מi lsrael, arrived at Moshav Bet ·
Yossef from the south and with him came Djum'a , the
drummer with his large. deep·toned d 0 h 0 I a, a drum
which is beaten with sticks from both its sides. Right from
their arrivaJ the festivity is on. The musicians move along
with the dancers in a semi<ircle. When someone is tired he
does not leave the line , but jl נSt takes it easy to catch his
breath while movi תg aJong. The musicians, see תi g the dan •
cels lagging behind, step up the rythm תa d the dance again
gathels momentum. Such is Kurdish dance. Perhaps only
five 01 six dances but they go on and on .

The rythrn is vigorous and catching, and everybody wants
to  ןearn the dance and join . To join the dance means to be ·
10ng ,  םןbe part of the family, a member ofthe cתוסm unity .
Some learn at the frequent festivities, weddings, Briths,etc.;
otbers ask David Menachem to teach them priv3tely. And
you don't have to ask him twice.
When the dance is over we sit down w:ith David and his
disciples to ta1k.

' 'Well, it is hud to dance to recorded music . so we'll have
to teach the yo תu ger generation how to play the lurna
and the dohola . And there is the problem of getting new
instruments ." The oboe one may, perhaps, buy מi Turkey
or some other country. or shou1d one attempt  םןbuild the
ins זt uments here, in Israel?
And there is the problem of
teachers: will Lassa be able to come each fortnight t o give
lessons? Without good musicians there will be  סתKurdish
dance .
Yinnon, a moshav in the southern part of lsrael, is mostly
populated by immigrants from the Barat region in Yemen .
The Barat folk dance is rather different from the "classiciu"
Jewish·Yemenite dance. The people of Yinnon are known
מi Israe! as the experts on the Haidan style of dance, which
is typical of the northem part of Yemen. Their dances ,
traditional garb, tunes and rituals are dis ti תctly different
&om those of other regions of Yemen .
Yossi Ze'evi celebrates the completion of his new house .
The housewar mi תg party is done in pure Yemenite style .
" The soup and the chicken have all the right spices תi them .
The atmosphere is getting warmet, and already two, three
people get up to dance. At first there is "lsraeli·Yemenite "
music from a record·p ןayer. As things heat up, the local
&i תgers take over and the sty  ןe changes to the Haidan
spccialities. Special thimbles made of coppcr play on the
t a s h t ,a copper tray. The dancers fonn lתi es which face
each other. From time to time the l תi es change direction in
right ang1es , but always parallel to each other .
I joמi the dance and feel quite at home. 1 am not of
Yeme ם.i te extraction, but the Yemenite rythms and steps
have been popular מi Israel &i תce the '40s and '50s, and 1
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Tit1e

Narne of Creator

Debka Adama

J. Levi

Debka Uriah

8eduin Debka
Debka Gilboa
Fisher's Debka
Debka Da1ia
Debka Da1'una
Debka Druz
Debka Hillel
Donkey Debka
Debka Cana'an
Kurdish Debka
Standard Debka
Debka ,Rafiah

Music by

D. Zahavi
N. Shar'abi
Orient וa Folk tune
"
R. Stunnan
E. Amiran
S. Hermon
G. A1dema
S. Cohen (Viki)
Y. Kenan
J. Ashriel
Arabic Folk tune
S. Cohen (Viki)
U. Giveon
A. Netzcr
"
E. Zamir
"
M. Le,j (Moshiko )
Folk  וune
Orient וa Folk  ןune
"
arr. G. Kadman
Arab Fo ןk tune
Arab Folk tune

M.Levi (Moshiko )

The list includes Debka based on movement taken from
the ethתj c sources (a good examplc being "Debka Druz ,"
where the traditional dance and musical elements are integra  וed so that they do no  וinterfere with the  חow of the new
composi  וion)_ There are others in which the term Debka
simply implies an in  חuence or a thought-association in the
mind of composer or creator. Though the creators in such
cases use traditiona1 elements, the result is but a distant
relative of the origina1 Debka, if onJy because the variable
elements of the socio-ethnic circumstances in which a
Debka takes place are missing. The inter·relation between
the dance and the music may, perhaps, be immitated ,
but not real1y reproduced. But even such imitation , מi
order to become integrated and properly executed, requires
a protracted acquaintance of severa1 generations .
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* An example of the beginning from a transcription of eight minutes .
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second tune, thus creating a double-tune sometimes on a
different scale altogether, causing bi-tonality.
The other 3 elements are rythmica1 rather than metodica1
and are created by dancers or spectato~ with their bodies
alone without the help ofinstruments.
The stamping of the feet is typical of this dance. There is
variation in the stamping, but mostly itis vigorous, empMsized and syncopated.
Gustav Dalmann, the German researcher, who in his book
Palastinensischer Diwan describing the music, dance and
songs of Palestine at the beginning of the century, ca)]s the
Debka the "Stamping Dance" (as opposed to the danced
procession which he tenned "Handclapping Dance .)"
Dalmann , and several others who wrote descriptions of
their travels in the MiddJe East at that time, did  תot follow
a strictly scientific method, assuming that what they came
upon by chance was typica] and ''normal''. We know that
there exist several fonns of the Debka . תl Israel alone there
are a number of "local" variations on th.e basic f חמס, each
containing the constant and the variab)e elements of the
dance .
THE MAIN CHARACTERlSTICS OF THE DEBKA
The Debka is a dance of male dancers in a line·fonnation,
its movements vigorous and emphatic. It is primari1y a
dance of the - feet, with the to~o nearly always rigidly
erect. The elasticity of the knee and ank.Je joints, together
with the rigidity of the foot make the strong stamping
possible.
The typical step consists of putting the weight of the body
on one heel, fol1owed by a quick beat with the sole. Th.is
step is found in several forms of jumping and stamping.
The leader chooses the step. The improvisations of the
leader which the line of dancers follows as closely as
possible create a characteristic and specific formation.
The dance~ hold each other by grasping their neig.hbours'
belts or by linking elbows, wrists or fmgers or by putting
anns on shou1ders. All these forms of contact make the
-uniform movement of the line possible.
PROBLEMS OF ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH
The task of recording and analysing the many variants of
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the Debka found תi lsrnel is still to be done. The ethno ·
musicologists will Mve to compare their fmdmgs with the
extensive research already done in the surroun di תg Arab
countries .
Following is the f1fSt page of a transcription of a record •
ing riוa de at the G'at village in Western Gali1ee in August
1973. The dance lasted for about two hours, the recorded
portion taking about eight minutes. All musical happe ni תgs
pert ai תing to the dance during these eight minutes were
recorded. One must keep in mind that this "score" en deavours to depict a musico-socia! event in which much is
improvised.
We believe the fo!!o wiתg example to be
typica1, but it MS to be regarded in a phenomenological
light, as a complete urו.i t, without any attempt at categorizing or as statistica1 evidence .
Due to lack of space no graphic description is added.
Examples of Debka steps -may be found in the work of
Noa Eshcol's "Movement Notation Society" and its publications .
Due to the improvisational nature·of the Debka, all records
are to be regarded as ad hoc examples only.
Both the dance ~ and the musicians תk ow the basic fo מn s
of the dance, so that the re8ult i8 improvisation based on
standard units , תi fluenced by the atmosphere. the dancers '
ability and the תi teraction of these elements .
The Debka is, therefore, a variegated תi teraction of visual
and vocal accents, in which all the components possess
constant but variab1e structures, changeable in themselves
and in their relation to the other musical . or movement
elements, and the variation in the different elements ta ki תg
piace independently of each other .

fHE DEBKA IN ISRAELI FOLK DANCE
The Debka has been ''naturalized in what is call~d Israeli
Folk Dance. Several of the creato~ of lsraeli folk dances
nave "invented" or adapted Debkas and these have become
an integral part ofthe lsraeli folk dance repertoire.
Of course there exist many more dances that conta תi Debka
e1ements in them, without being called Debkas. ln her
book Am Roked, Gurit Kadman lists 14 dances under the
title Debka. They are the following :

)י

The l.ine of da  תccrs moves aJong like o  תe body, some ·
times embellished by a תimprovisation by one or two
soloists dancing opposite the group .

2) lntricate foo  וwork. The ce  תlral feature is the stamping
of the heels, sometimes syncopated, which is very
prominenl  תסthe musical background which is mOSI of
the time in doubJe time, played on a rccd  חute .

3) The body is rigid1y erect, the dancers' eyes are on the
leader. The moveme  תt of the shoulders, hips and head
is rather restricted .
The dance begins with a11 the participants assembling מi
a row holding hands, the line curving סS that a11 can see
each other. The  חUle-player stands in the cc  תler, the
dancers move around h.iI ת, tracing the perimeter of an
imaginary circ!e, thc musician and the dancers maintaining
COIUlanl eye-contact .
The  חautist slarts p!aying and the dancers join in by tread תi g  תסthe spot ,  םןbecome familiar with the rythm, warm up and prepares the musc ןes for dancing. The dance proper
begins with a rat  ויer simple, slraightforward seclion of steps ,
a march which serves as a refrain and enables every bסd y 10
adjust 10 tl  ןe general rythm, get the feel of the group תa d
thus prepare himse!f for the more complicated sleps ahead .
The alteration of a simple refrain with a more sophisticated
series of steps gives the audie  תce מa opportunity to cheer
and apploud the spectacuJer feats of the dancers תi those
sectio s תrequiring virtuosity .
The 1 e a d e r is usually one of the experienced dancers
and he is obliged to choose the appropriate steps, fitt חi g
them to the music as he danccs. Therefore the leader must
be in constant eye-contacl with the fiautist. Sometimes
the leader leaves the head of the line and perfo תn s as a
soloist. While he is leading the line, I ןe usua1ly waves a
handkerchief above his head. Severa1 informants told us
that the handkerchief is a substi  ןute for a sword , which was
used when the Debka was still a dance of warrio s זpre pa ri תg for battle  זסreturning home after a victorious war .

THE

TEXTS

OF

THE SONGS OF THE DEBKA

The songs accompa  תying the Debka are usually תi honour
of beauty, youth , or love in general ,  זסin praise of a rnan

or a woman.
lated:)

Fotlowmg is typical example (freely I 1 חns ·

Your beauty blinds me ,
Oh.my love .
My lamb, ope  תyour door ,
The ni gI וl is over  תOW .

or

il may be the popular Arab so  תg "A11a DaJ'una" as cited
by Sa'id Bushnak (of Nazareth) in his article "Dance and
Play a וArab Weddinp} " i (מthe Hebrew translation by
Baruch Bernstein in Hachinuch Hagufani 1978/1 :)
A11a Da1'un8 says: Take i  וeasy ,
I am  תeither your likeness nor your peer .
Wait,listen carefully and I'tl te!1 you
W'hal happened to me yesterday and today ...
Such are the so  תgs, and the singer-poel adds topicality by
adding praise for Ihe groom's family and by me  תtioning the
names of the village or of prese  תt  תotables and honoured
gues  ןs .
TONA ~ ELEMENTS OF THE DEBK.A
The five centra3

 תםןa]

elements of the Debka are :

The f 1 u t e - Na'i - the reed flUle of the shepherds ,
which plays nearly incessantly .
The s i n g i n g of the dancers, who join the  חUle from
timc to time.
The s t a m p i n g of the feet, which is part ofthe move ·
 ןחent but whose audial effect is important .
The h a  תd c! a p p i n g of the spectators and some ·
times of the dancers themselves. These are sPO תתat eous .
The vocal
cheering ofthedancersorthe
audience .
We sha  נl further describe these elemenls, but withoul
attempting a musicologica1 analysis (which may be found in
the prese  ןתauthor's work about the subject: The Music and
Movement 01 the Druze in Israel ).
The  חute is the consta ןת, basic requireme  תt, while all the
rest are auxilliary and may or may  ןםתbe present. Some times a drum - the earthware drum cal!ed the Darbouka is added to the  הute, as accompa  תime  תt. The si  תging,
sometimes paral1el 10 the tu  מe played by the  חute (o  תe
octave  ןower), and at other times fol10wing a different ,
11

E~ n in those vil l< וges in whlch during the l&5t generation new
professionil.1 and economical classel appeil.Illd, the dependence
of the viltager on the old 10cia.1 formations hil.l  םot d נi appeared
or even dimin נi hed. (p. 196 of the Hebrew edition .)
Some o( the traditiona1 formatioDJ are disintegrating.
appear i  מthe extended fami1y and the tribe.
longer the 101e determinator of a1legia  םce.

Cracks

Religion is no
(Ibid., p . 270 .)

The next quotation brings us right up to the traditionaJ
ceremonies as these are celebrated nowadays, which iב
centra1 to O טr survey .
I  םdeed mO$t of the $ocial problems besetting modern Arab
society are creil.ted by a situation in which side by side with
$Ocia1 changes traditiona1 soclal forms and a  מcient ideas exist in a
part of or In the whole popu1ation, and form

Nowadays the marriage ceremony tends to last about tluee
days. This includes a festive dinner at the house of the
bridegroo 'י:n s father, while at the same time the ma.idens
congregate at the bride's family's house,and sתi g and dance
around the bride seated on a "throne ."

מa

orga i תc

~

of

that coD$ervative society .

MARRlAGE CEREMONlES

סs ngs will be led by
the Sha'er, the minstrel singer·poet. Shou1d the fami1y be
weaIthy, two singer-poets ma.y be engaged.
Then the
musicaI diaJogue I>etween them becomes a contest, adding
flavour fo the merriment .

In the house of the groom's father the

At night a11 the men congregate in the vil1age center, where
the sתi ger·poet conducts the proceedings as Master of
Ceremonies. The ma1e population will join in the singing
and dancing, whil ~ the rest of the population watches .
Without an audience which reacts and . cheers, there will
be no merrima.king and no dance. The Debka is the climax
of the festivity. Even when the debka is not a proper part
of the ceremony, there can be no rea1 celebration without it .

Betrothals are the most common occasions for rejoicing.
In some p1aces, where re1igion still ruJes supreme, as in
some Druze villages, the marriage ceremony is conducted

a1together without singing or dancing.
There are differences between Arab and Druze dances and
songs, and in different geographica1 regions severa1 forms
may be found. The sociaI status of the family and the
wea1th of the village and that of tbe family concemed also
influence the characteristics of the ceremony. Very little
research has been done in this area, so let this statement
suffice, and 1et us refrain from further comparisons and
drawing of conclusions.
Let us consider the typica1 components of the ceremony
and the dance be10nging to it as a separate phenomenon.
ln his book Beduin Society in the Negev Emanuel Marx
writes about the ceremonies and festivities:
Many researchers tend to
society.

~ ard

the festiva1 u

מa

image of

Therefore they usume that people living in a com ·

mon $Ociety, sharing the same cu1tural tradition and politica1
sזt uct u !חwil1 ce1ebrate in the same way.

Therefore, when

o  םe hal IHn one festlval, one knOWI them all. But c10$f!r e ·xaזni
nation will re ~ a ןdifferencell acccordin9 to the diwrse sectors
of the, community.

Deteils of ceremony, who takes pan, the

As opposed to the danced processions accompanying the
groom or the songs to which the audience respondes in a
refrain, on  וy a few dancers participate מi the Debka. The
Debka is danced by a representative team of men. Its
execution requires skill and dexterity, and above a11 musi ca1ity, a keen sense of rythm, the ability to respond im ·
mediate1y to changes and a ta1ent for teamwork. There are
usually between 8 and 16 dance .חi A group of this size is
capable of unifonnity of movement, precise execution of ..
the steps and  חexibility .

The dance is leamed only through experjence and participation, so there is a natura1 process of elimination of the
less talented. The individua1 prowess of the dancer is
evident, but the ability of the g r 0 u p as a who1e to
perform as a perfect machine is the rea1 test. The collect·
ive sense of rythm is there a1  יthe time, even when ind.ividual dancers engage in personaI deviation from the
norm, aIways remaining in the genera1 fraroework. Such
variations emphasise the unifonnity of the dancing group .
The Debka is a rigourous, energetic dance, based on sharp
stamping of the feet. Th.is feature of the Debka is found
מi many peasant dances of other regions, al1 of which em phasise the link to the soil. ln the Debka one can a1so
observe remnants of a warrior's dance, which it once was .

form ot presents offered, re חect the status of the ce1ebrant'l
sector in society. (p. 208 of the Hebrew text )
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The Debka is based on the fol1owing princip1es:

THE DEBKA A TRADITIONAL DANCE OF
By Naomi Bahat
UNITY AND RELAXATION
Dancing is one of tbe means of preserving socio-cultura1
values. There is nothing new in this statement. In this
article about the Debka as a characteristic socio-cultural
expression of a certain society I wish to emphasise the
 תecessity of a complex, comprehensive view of the subject .
The dance is an element in a ceremony, o  תe component of
a whole event, wruch itself is but a part of a larger system .
In other words, it has to be observed as part of a social
framework, transmitting common va1ues which the given
society wishes to preserve. The creation of festivities and
special occasions provides the individual with the means
10 express his identification with the group he feels he
belongs 10 - the group itself forming a part of a larger
social framework. More than anything else this makes it
possible 10 emphasize the common va1ues shared by the
individua1 and the group he belongs 10 - common meaning
those values the community cherishes and cultivates and
which are the adhesive elen  ןe תt holding its members to ·
gether .

Geographical and eco  תOnllC circumstances and the factors
we ca1l "cu!tura1 heritage" con  ןribu  ןe to the charaC1.eristics

of dance of a given society and make i  " וtypical" and
representative of that society .
THEDEBKA-

THE DANCE OF THE TILLERS OF THE SOIL

The Debka being a peasant dance, i  וis imperative 10 de scribe,if מס- וy i  מa few words, the  זU זal Arab and Druze
סs ciety before proceeding to the analysis of the Debka
itself.

The extended family - the chamullall - is the comer stone of such a society even today , when the importance
of the extended family is  מסthe decline and clan solidarity
is waning.
The family is the basic unit of any agrarian
society from a מeco  תomical po תi t of view, though today
!סת

The Debka is a dance connected with every festive occasion in the Arab and Druze communities in the MiddJe
Easl. As we shal1 see. it serves to under li תe and to express
the solidarity between the individual and the group. the
family and society as a whole .

, Another aspect of dance is its providing a creative, playful
outlet for the imagination of the individual , an outlet
denied in everyday circumstances. The festive occasion
provides an opportunity fo[ ' creative and recreational
activity. especial1y inlportant in a conservative society like
that of the Arabs and Druze. There exists on1y a vague
demarcation line between the playful recreatio  תneeded
to alleviate everyday boredom, and the relaxation of
tensions generated and accumulated by the rigid require ments of traditional society. Da  תce as relief is particularly
needed in any community prescribing ex.act forms of be ·
haviour fo r the individual and possessing a restrictive set
of inviolate rules which demand much restraint and re ·
pression of emotion. The festive dance becomes an emo ·
tional outlet, a "temporary abolition of restrictions" wruch
underlines the festive, "special" element of the occasion ,
removing it from the humdrum sphere of every day . Al1
these factors are expressed in tbe dance .

exclusively

SQ •

Economic deve!opments have caused cracks i  מthe family
structure of the village, but still, the relative isolation of
rural life compared to urban development tel ןds 10 preserve
traditional modes of behaviour and tbus the changes in
village Jife tend to be much slower .
The advent of modem agricultura1 techniques and modern
communication have brought city and village closer 10'
gether, but the gap between the level of education in towns,
as compared to that in some remote villages, and the still
existing gap between the schooling of men and women in
Moslem and Druze communities constitutes a problem even
today . •
The head of the family, tbe patriarch , whose name is the
one his Chamul1ah is תk own by and whose house is in many
cases surrounded by the dweltings of the other members of
his extended fam.ily, is stilJ the representative who dea1s
with government officials and all the other dignitari ~ of
the civil or religious establishment. Often he is the one
who determines the famiJy's political afrl וiation. In his
book The Arabs of the Middle East Gabriel Bar describes
the characteristics of the Arab village thus :
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Jewish People", and performed for the first time, this
dance was deeply moving and finely choreographed.

The situation changed drastica11y with the foundation of
the State of Israel in 1948. The term "Israeli" replaced
"Palestinian" in fo1k and concert dance . Israeli folk dances,
created in the '40s, were brought to America, where they
caught on and became tremendously popular, replacing the
"Palestinian" ones. These new folk dances were danced not
only by the Zionist youth movements, but became part of
the international fo1k dance repertory and are danced a11
over the world wherever folk dancing takes place .
Now there are about thirty 12-inch records of Israeli fo1k
dances available, each record accompanied by a booklet
with instructions . In the '50s attempts were made to
present Israeli dancing in the U.S. by Rena Gluck (later a
soloist in Batsheva and now one of its directors), Naomi
Aleskovsky (an Israeli choreographer), Dina Havatzelet
(a dance teacher in Haifa) and others.

Most impressive of the three soloists was Rena Gluck.
In the brief span since she was a student at the School
of Performing Arts, Miss Gluck has matured into a
performer ofeleganc' and professional finish. Yet i'n
her solos, "Hora"., an,j "From the Song of Songs,"
she gave evidence of retaining her del ightful early freshness.
The sense of structure was outstanding in her . duet
"Ruth". Unlike most Biblical dances, which turn out
to be pictorial, Miss Gluck established a many-Ievelled
relationsh ip between Ruth and Naomi and carried the
duet from its Biblical context into a more universal
one.
The program opened with a robust "Medley of Israeli
Folk Dances" performed by a group of wholesome nonprofessional young people called the Young Judea Folkdance Group. And the program closed with Fred Berk's
radiant "Holiday in Israel", a most tasteful and moving
concert version of traditional material.

"DANCE MAGAZINE" (May 1954) writes about the
Israeli Dance Concert held at the 92nd Street "Y"

Perhaps it was the dancers themselves - or the Jewish
Traditional nature of their material - or the way in
which Fred Berk organized the program. Whatever
the reason, this first in an annual series of Israeli Dance
Concerts was a warmly human experience.

Arab Debka Dancers
8

These were superceded by Israeli dance groups touring the
U.S. With the visits of Inbal the audience discovered a different kind of Jewish dance. Jonatan Karmon's Music Ha1l
of Israel became a perennial feature presenting successfully
staged fo1k dance.
•

Photo: Vicki Cohen

PALESTINIAN, JEWISH, ISRAELI DANCE
By Fr.d B.rk
IN AMERICA
Looking a  וthe American Jewish dance of approximately
the !en years prior to the establishment of the State of
Israel, one discovers a surprising fact : folk dances from
Erelz Israel were referred 10 as "Palestinian Folk Dance ,"
but concerts presented by professiona ןdancers based חס
Jewish topics were called "Jewish Dance" or '1)ances on
Jewish Themes ."
What has this so-called Palest iתi an Folk Dance? Actually
these were folk dances brought  םוPalestine by the chalut ·
z.im from the coun  וries they came from. namely Russia ,
Poland, Rumania elc., dances such as the Hora, Kra ·
kowiak, Polka, danced as a passtime and social activity
by the settlers. Later these dances reached America and
became the dance repertory of the Zionist youth move ·
ments. By dancing them, the American youths identified
themselves with the Zionist dream of a new homeland .
The demand for such dances exceeded the supply coming
from Palestine. Dance leaders in Lhe Zionist youth move ·
nוe nts bcgan to create their own dances, which were based
 סחJewish fo  ןk tunes with simple Hebrew words. Usually
the dancers accon  ןpanied themselves by singing, as live
music was rarely available and records of these tunes did
 חot ex.ist yel. Two co ןlections of some of these European
and locally created dances were published :
Dances of Pa1est תi e, by Corinne ןQ ochem (Behrman House ,
N.Y. 1941), and Dances of Palestine by Delakova·Berk
( HilIel Organization, N.Y ,. 1947.)
Around 1942 the Hebrew Arts Committee was founded by
members of the Jewish Theological Seminary of America
with the purpose of stressing the importance of Jewish art
מi America. One of the committee's departmcnts was de ·
voted t o folk dance and modem dance. Performers were
sponsored by this organization to stimulate American
dancers 10 concern themselves with Jewish dance .
The following facsimile of a concert program is typical of
the "Palestinian Dance" of the period.
The Bible. Chassidic tradition, life in the new country •
the his  וory, lore and poetry of the Jewish people fascinated
many choreographers and dancers in the '40s מi America .
For Jewish and Genti1e dancers alike the Bible piovided
inspiration. Since balle  וbecame a popu1ar art fonn one can
fmd many Bib  ןical themes reccuring, such a Ge  תesis, Joseph
in Egypt, Queen Esther, Salome, the Song of Songs or 1he
Book of Psalms. (A book exploring the phenomenon of

dance in Biblical times, William O.E. Osterley's Sacred
Dance was .published in 1923, and apparently fuelled the
imagination of dance creators.)
[n morc recenl times the Oו.a ssi עc c legcnd of the Dybbuk
(probably brought 10 the attentio  תof modem dancers
through תA sky's play) attracted such  תoted choreographers
as תA תa Sokolow (1951), Sophie Maslow (1964), Pearl
la תg (1975), Jerome Robb תi s (1974) and E1iot Feld ( 1974.)

Benjamin Zemach and his Jewish dances, 50105 and group
works. forcefully perfo מn ed possessed a certain authentic
Jewish f1avor, whatever that may bc, and left a strong irn pression  מסAmerican da  תce. There were even dancers who
performed dances  מסJewish themes exclusively. Modem
chorco g. זaphers who crealed works  חסJewish themes wcre ,
10 name bUI two Pau תןi e Koner (Chassidic Songs & Dances ,
1932; Palest תi e Pictures, 1933) and Anna Sokolow (Song
of a Semite , 1944.)
From time to time an organisation wou1d approach artists
who had works on Jewish themes and sponsor a cO  תcert
devoted to Jewish Dance. One such concert. sסp תsored by
the School of Jewish S וudies, featured the team of DeJa kova·Berk i חPalestinian folk sO  חgs e חtitled "The Nights
A!e You  חg";. Hadassa (bom תi PaIest תi e, a חd eve  חtually
 םוbecome a חexquisi  וe Hi תdu danccr i חthe U.S.) danced
her famous "Shuvi Nafsh.i", based on the 116th Psalm ;
Anna Sokolow danced "Exiles" and Ulian Shapiro ( a
former Graham dancer who became a ve y זa$.ive choreographer at the Jewish Theatre on Second Aveneu, danced
" Credo", based on a poem by  ץuri Suhl. To quote from
the review מi the Dance Observer (January , 1948 :)
"One rarely has the opportunity to see a dance program
full of fee ling and fine artistry as was this Jewish
Dance Festival,"
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The Nights Are Young projected a tender folk quality.
The first section, a love dance. was especially appealing
in its delicate simplicity.
תA na Sokolow is an accomplished choreographer a rוd
a dancer of unrepressed energy . Sl רe has much of signi ·
ficance to say and performs with great power. The
Exile stands out by virtue of its starkness and intensity .

Lilian Sl רapero's Credo was a particular  נy distinguished
performance. Dedicated to the "Resurgence of the
7

Because what we are talking about when we use wcrc ' 1ike
"Black", "lsraeli". "Oriental", "Soviet rea1ism", "classical",
"modem abstract" ~ is style. And sty1e expresses the
attitude and personality of a group of people in a specific
time and place.
These terms refer to more than tlle subject matter of a
dance, or whether there is a story or a mood or a compo·
sition of changing shapes. They refer to the movements
themse1ves and their school of technique. For example ,
classical ballet behaviour can be traced to Renaissance
court life and the reign of Louis XIV. The tum-out and
the exaggerated bow (or "reverence"); the formal positions ;
the stiff posture; the elegant courtesy betwe.en male and
female; the symmetry of design; are all marks of the
ballet's noble birth. Later, modern dance had its stor יn Y
youth in America and Germany between the two world
wars . We can se,,:; the tensions of the period ref1ected מi
torso contractions and uneven rhytluns; the city-scapes
in angular body \ines; the striving for mass freedom, in
the large, Swi תgiJ.1g movements, and free·form groupings of
ensembles. Jazz dance was spawned in Africa, reared in
the American South . and matured in Northern urban
centers . The pelvic sw תi gs and body rolls are taken directly
out of Mrican native rituals, tap dance and rhythmic
shuffles were developed by the .s]ave population and
isolated shrugs of head or of one shoulder were ironic
gestures of the alienated city B1ack. These n ןovement
techniques paralleled the musical sounds heard from
Mrican drums, Dixie·land brass bands and Northern
''be·bop'' .
The most common dance technique of the '60's and '70's is
a sophisticated cosmopolite that bO  חows gestures, rhythms
and movement sequences from all the above styles, which
in turn had adopted other mannerisms from Spanish, Hindu ,
American Indian.dance and lots more, along the way. Th.is
international character is fitting for the te!star', jet age we
live in, where national boundaries are insignificant in cu1 tural borrow תi gs, even if more important than ever in
politics. The globa! character of communication is re ·
f1ected in contemporary choreograpmc style .
Yet at the same time, the ideas of "one world"; of the
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" democratic me1ting pot"; of the '\iniversal brotherhood
of man" have all been found wanting in the 1ast decades .
on the contrary, a dominant trend of etlmic nationalism
is discernible, with peoples like the Moluccans, the 8asques ,
the French Canadians, as wel1 as American Blacks and
lsraeli Jews, striving for defmition. The arts cannot help
but respond to strong hun  ןan aspirations like these. Hence
the ambivalence expressed by Alvin Ailey as a contempo'
rary dance who is also B1ack. Uke most of us today, his
position ranges from proud standard bearer of a national or
ethnic heritage, to the loving presentation of works that
have proved their appeal "somewhere" in the past, to the
fostering of new creations that ~ re some artist's personal
reaction to life in the world today. Thus he plunges into
the inainstream of the contemporary d ar ןce wor1d, with its
p1uralistic cu1tural make·up .

so

it is Ilere. A1though company managers debate the
issue I'rnm time to time, al1 our repertory companies a1so
swim in this mainstream; even if occasiona11y one of them
dips into the poo1 of Israeli culture (whatever that may be )!
and comes forth with movements inspired by Middle
Eastcrn sights and sounds, or by the rhythms of our cities .
For while we constantly make generalizations about na·
tiona1 cultures, at the same t נi nc we can see the contradictions. Mter a11 , where is there today an isolated nationa1
culture ?
Therefore, I conclude that if we can refer to a מAmerica.n
dance art·shaped by the American Martha Graham, but also
the Russian 8a1anchine, the Jewish Jerome Robb נi ןs, the
English Antony Tudur, the Black Alvin AiJey - then !he
concept of an Israeli dance art is also valid .  זt can be
argued that for a hea1t1  ןY national cxpression, we should
encourage more local choreographers and clnploy n ןore
native lsraeli performers. This means we must offer good
dance training to youngsters . Fortunately, there arc signs
that this is happening more and more .
But as for the style of the con  ןpanies and their repertories ,
we can call theIn Israe1i ifthey are produced in tlUs country .
\Vhether they then appear at home or abroad, they will
fmally express who and what we are .
•

IS THERE ISRAELI DANCE

?•
By J08n Cass

Leafmg through this annual, you can sce tbat dance thrives
in this country. Thc question concerns  תot tbc existence of
tbe art form, but to what extent its character is Israel.i .
 חןthe area of folk dance, you can certainly fmd a rich
harvest of our peop]e's cu]tura! heritage. But whe  חit
comes to the professio  תa! dancen who cultivate the licld
of our perform תi g art, tbere is reason to doubt the nature
of the crop .

In J U תe ]977, Jerome Robb תi s said that of a1 1 our com ·
panies, he saw only tbc dance of Inbal as a truly Israeli
product .  וf Robbins is right, should we s.imply accept
tbis as a ]ogical fact, since InbaI's origin and stated purposc
were to express Ycmcnite culture, and classify lnbal with
our folk dance creations,as did Judith Brin [ngber in "Roots"
"( Dance Perspectives" #= 59)? Or should Batsheva, The
Kibbutz Dance Company, Bat·Dor, the Israe] BaIIet ,
( and o ther companies that sprout from time to time) try
to become "more Israeli " '!
Our four major companies are all "repcrtory companies "
and they all toured abroad ]ast scason as Israe1i companies .
[f we ask: who are tl  ןcir direclors? da  תcers? choreograph.
ers? What is the content of the picccs thcy choosc ?
Then their Israeli ide  תtificatio  תturns out to be rather s1ight .
This is  תot just a theoretical quibb]e, but a po[icy matler
with practical implications. Before Batsheva went on its
tour, o ne of the ma  תagers asked, "What should we show תi
Amcrica ? Does it tnakc scnse  םוdo Graham's works there ?
Umon's? Sanasardo's?" They fmally chose to feature
Cranko's "My Pcople" with its accompaniment of Hcbrcw
poctry and its content of Jewish cxpcrie  תcc. Bats11cva's
guest stars wcre thc Panovs, who represcnt Isracl because he
is Jewish a תd thc couple fought for two years  םןIcave
Russia. Artistical ly, howcver, thcir tcchnique is Russian
ballet a תd Va1ery's cho e זographic style תi ' 'Thc Hoo!igan "
is clearly Soviet realism .
תO its spr תi g tour ,  וו1C Kibbutz CO  ןתpany  ןתust have cO ·ת
fuscd some n ןemben of its EUfopea  תaudie  תccs, who surely
be  וieve that most  ןsraelis live תi kibbut7jm, whcrc thcy
dance around camp  חres, whcn thcy are  !םתpla  תting orange

trees . תA d here were these kibhutznik.s appear תi g תi a prog ram of modern , often "abstract" works , with  םתhתi t of the
HO .זa Similar expectatio  תs are raised abroad by Bat·Dor
and the Israel Ballet. Did  סתt many people buy tickets to

their c סncerts to express support for  זsrae] , and therefore
want to see something of the nation in its art ?
True, the Kibbutz Company dancers are Israelis, but their
strongest choreograph.ic influence תi recent years has been
Flora Cushman , an American who comes here by way of
the Place , an avant-garde center in Eng1and .
Bat-Dor went to South Mrica  וast autumn with works by
A1vin Ailey , Antony Tudor, Charles Czarny , Domy Reiter Soffer, Lar Lubovitch, Mirali Sharo ח, Doris Humphrey ,
Jo תh But1er. Jaap Flier .  תןcO  תtent, on1y Butler's Bible based "Accordתi g 10 Eve" c  סu וd be oonsidered direct  וy
relevant to our national culture. Of the two Israeli choreo •
graphen, Sharon and Reiter·Soffer, the }atter has bee ת
active תi lreland fO  זabout a decade and "Journey" has
th.reads of OrientaJ fantasics. Sharon t  זa תi cd with thc
American avant·garde of thc '60's, and her farcical "He and
She" calls forth associations which don't stem from here .

As for the Isracli (classicaJ) Bal1et, except for a work hcrc
and there by Director Yampo1sky, the repertory is strict1y
E' נropcan .
We1J , this problem is ת01 fonfmed to Israe1i  זסJewish
idcntity. \Vhcn Alvin Ailey came to sct a new choreo •
graphy for Bat·Dor מi August, 1978 , he spoke about his
own output and his own company , in the same ambivalent
way: "I'm תi terested תi expressing the blackman's ex•
perience ," he affirmed , and referrcd to dances about
Southern Baptists , or blucs fcel תi gs or Duke Ellington's
music. But he added: "My company is integrated, with
b1ack, whitc , yellow (and grcen!) dancers ," and he givcs
thcm much "non·Black" n ןaterial to pcrform. A Garcia
Lorca play or a score by Samuel Barbcr may providc
the source .

In fact , if we 100k at the history of ballet and modcm
dance תi western culture , we fmd hundreds of examplcs
of cross·cllltura1 [crtilization , beginning with thc inter ·
action of Italian and Frcnch תi f1ucnces in the royal courts .
5

This. 1he fourth issue of Israel Dance. is marked '78/79, thus abolishing the anomaly
of lagging one year behind the current date, though the editorial policy of surveying
the past year has not changed.

The most important trend in Israeli dance n01iceable in 1978 was the emergence of
several choreographers who attained a high standard and achieved a personal note in
their creations.

Among these one notes Rina Schoenfeld. Yair Vardi, Hedda Oren,

Oshra Elkayam·Ronen and Ze'eva Cohen.

Israel was the scene of a lively coming and 90ing of intemational companies, among
these the Nederlands Dans Theatre, Bejart's Balle1 of the 20th Century, and the
Stuttgart Ballet.

1979 will also see several foreign companies performing here.

Soloists from the

Danish Royal Ballet, the london Contemporary Dance Theatre Iwhich will also present a special program of works on biblical themes in honour of the International
Seminar on "The 8ible in Dance", to be held in Jerusalem in August), the ballet of
the Deutsche

 סpef

from Berlin,

the Martha Grama Dance Company and the

Australian 8al1et will all give guest performances. Never a dull moment ...

We had planned 10 publish in this issue a mini-encyclopedia of dance artists in Israel,
but due to a lack of space and time, this will have to be postponed to one of the
future issues of Israel Dance.

The Editor
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