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ל-ליחסםכביטוילמופעיהםכרטיסיםרוכשיםמהצופים
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הקלאסיהבאלטרקדנישלהתנהגותםלמשל,והטכניקה.
חצרוובייחודהרנסנסבימיהמלאכיםחצרותבחיימעוגנת

חוץ",כלפיהרגלייםייסיבובבצרפת.-14הלואיהמלדשל
האל-הנימוסיחסי ,הנוקשההיציבההמוגזמות,הקידות
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הבאלט.שלהאצילימוצאושלסימני-היכראלה
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הםהריצפהנפיעלהריתסיתהרגלייסרהזזתה"סטפס"
אוהראששלהמכזודותהתגופותהעבדות;תקופתתולדת

המגרברהשחררהאיששלאירונירתמחורתהןהכתפייס
!'!תופיסלצלייימקכילותאלהעית Uתהגדרלה,כעיר

"דיקסילאגד"שלכלי-הגשיפהתזמיריתהאפררקגררם,
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תערוכתהיא-70וה-60הכשגותהמקוכלתהמחולטכניקת
,כחו-שמגיגרהסגגוגותמכליסודרתהשראלתקוסמרפוליטית

ורכיםהאיגדיאניההרדי,הספרדי,מהמחוליסודותספת
כרוהסילזוהלוייגיסדררדררגר,אתהרלסזהעיררבאחריס.

משמערתסאתעמיםכיןגכרלותאיכדושבודורחיים,אגו
באלהמחיצותהזמיגישכתחוםפיעלאףהתרבות,בחילופי

שלהעולמיהארפיאי-פעם,משהרוירתרמשמעותייתהן
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נהפוךהאחריגים,העשרריםכשגידווקאבחסרלוקיםגמצאו
הכד-הלאומיותאתלהדגישגטיהלגלותכהחלטגיתןהרא,
ב-הצרפתיםהבאסקים,-מולוקה,כגיכגוןעימםאצללגית
כ-היהודיסאוכאמריקההשחוריםאצלבמרמשמקגדה

שלהם,הלארמיתהזהותלגדרתכולםהשואפיםשיראל,
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אלהיצירותבאשרבארץ,בעשתההיצירהכאשרלירת,ישרא

 •שהגגו.ילמהלגרלביטוילבסרףיהיוהןרבגכר,בכיתמרצגות



לכוריאןגראף .המלחיןבין
סתר)ידבר-ןבחין-המ,עמ(ראיון

מקוםלוהוקצהמזמןכברלהציג.צורדאיןסתרמרדכיאת
אוליואפשרהישראלית,המוזיקהשלהמזרחבכותלכבוד
זה.מכותלאורגנילחלקמכברהפדעצמושסתרלומר,

הרחבהקשראולי,הוא,הישראלילמחולסתרשביןהקשר
שהואכלישראלימלחיןשידעביותר,העמוקגםאדביותר,

זהקשרלמוזיקה.מחולביןבמיפגשכשמדוברהיום,עד
ועםטטלי,וגלןגראהאםמרתהעםמשותפותיצירותהוליד

בכלרקזוסתרשלהמוזיקהלפיישראליים.כוריאוגרפים
ו-ייבת-ייענבל"ייבת-שבע",להקותובישראלעולם,חלקי
 .דור"

גראהאםמרתהתרגמההמוזיקליתשפתוואתסתר,זכה
מיצירותיהושתייםגראהאם,מרתהזכתה .המיוחדתלשפתה
סתר.מידכישלהמוזיקהמתודנולדו

יצירותביןשנוצרוהקשריםטיבאתולנתחלבואם.טעאין
סתרעםשיחתיאתהריקודי.ביטוייםלביןאלהמוזיקליות

המתפרסמותהעובדותהמרתקים,דבריו.כלשונהמביאאני
ההרהוריםלמאורעות,שלנוהאינטרפרטציהלראשונה,כאן

להאירבכוחםישאלהכל-העברארועישלמחדשוההערכה
המוזיקהשביןהמיוחדותהמיפגשנקודותאתאחדותמזויות
בישראל.המתהווהביצירהשבלטוכפילמחול,

גראהאם?מרתהלביןבינדהקשרנרקםכיצד-

בארץבהופעתהלראשונהראיתיגראהאםמרתהאת :סתר
אתפההציגהוהיא ..למדייחדשאזהיהזה . 1958בשנת

יכוללאגםאניכביר.רושםעשהזהייקליטמנסטרה".
היו ...בערדשנהלחצינזלתקבלתיאזכיזה,אתוח.לשכ

המרכזאדאחרות,עבודותכארבע-חמשעודבוקרבאותו

המלחיןשלהמוזיקהאתגםזוכרואניייקליטמנסטרה",היה
אישית,מרתהאתהכרתילאאזדאב.אלחלוםהקופטי

לבואנהגהכןאחריהיצירות.דרדרקהכרותהיתהזו
לשנה.אחתרוטשילדדהבת-שבעהברוניתאצללביקיר

שבע-ובתהיאובכללאותה,הביאהוגםבהתמכהבת-שבע
הימים.משכברידידו:רהיו

משהולבת-שבע,משהולתרוםרצתהגראהאםמרתה
מןיוצאבאופןכאןאותהשקיבלולזכורצרידלארץ.מכשרונה

עםבאלטפהשתיצורהציעהאחדיוםמאליו.מובןוזההכלל
ואתאחתאז)נוסדהטרםייבת-שבע"(להקתשלההלהקה
בישראלשתיכתבמוסיקהלפיליצורביקשההיצירות
ברתיני,גאריישראלי.אמןשלכןגםשתהיהותפאורה

הכירהלאהיא .אותיהציעבת-שבעעםהדוקבקשרשהיה
כלעללא,ואולימשליאחתיצירהלההשמיעואוליאותי.
מסכימההיתההיאבעצם,מי.דעקרוניתהסכימההיאפנים

שהיא·כזוהיתהעבודתהדרדדברשלבסופוכיהצעה,לכל
הכרהעשורעיונותיה.ועלעצמהעלוראשונהבראשבנתה

 ·רוןחנןוד"רמאת

שוניםלנושאיםהצעותממנהקבלתישנהלאחרורקבינינו
החדשה.ליצירה

"יהרדית"?בנרשאבחרתאתההנרשאיםרבין-

המרכזיבנושאהנושאים.ביןהיהלאבכלליייהודית" .לא
מה-התלהבתילאאניואילואיז".'~אבלארהיהשהציעה

עניןבזההיהכלקודםטעמים.מספרליוהיוהזה,נושא
ימיושלכמורהשלהעניןכלגםלי,נראהשלאסרוסשל

משונהלינראהזהאותי.משדלאהנוצרייםהביניים
זאת,להאמרתיאניזה.בנושא,דוקאבישראלפה,להתחיל

הרעיוןמארצות-הבריתהגיעזמןלאחרהתיאשה.לאוהיא
זה.בנושאלטפלרצתהשמזמןכנראהיייהודית".-השני
זוכרשאינניאמריקאישלזהבנושאמפואמההושפעההיא
ג'ירודו.מאתזהמחזה·בשםגםוהכירהשמואת

בר?חלקדאתאתהראיתרכיצדהנושאאתהיאראתהכיצד-

לבררכדילהפגש,אמוריםהיינורבזמןשעברלאחר :סתר
עד;ויהמוזיקה,להיותצריכהמה ,בדויקמתכוונתהיאלמה
לכןקודםכתבתיאמנםלבאלט.מוזיקהכתבתילאאז

לגמרי.אחרתכתיבההיתהזואדלוי-תנאי,לשרהלייענבל",
בעצםאמרהשהיאומהפעמים,מספרנפגשתימרתהעם

רוצה".שאתהמהתעשהיודע,ייאתה :היה

זההעםבררדאי,בירתרהקשההדברזהלמלחיןזאתרלרמר-
מארמה?לרמרלאכאילרלא

לעשותיכולשאינדמשמעותוכיביותר,הרעהדברז-הסתר:
שוםלדאיןלהתחיל.ממהבעצםיודעלאאתהכימאומה,
קראתינורא.ארודתסרי.טמיןליכתבההיאמוצא.נקודת

 .זהעםלעשותצרידאנימהידעתיולאוקראתי,

כאילרסטרציההמרזיקהאתלרארתרצתההיאארלי
שלה?לרעירנרת

המענינת.הנקודהנמצאתכאן .כדנוהגתלאהיא-לא.סתר:
לה,אמרתיובסוףממושדזמןשלהתסריטעםהתלבטתיאני

ואז,הרעיון.כלעלמוותרואנירוצההיאמהיודעשאינני
שניליאמרההיאפשוט.דברליהתבררנוספת,בשיחה
אלשנימצדאדמוזיקת-רקע,תעשה:אלחשוביםדברים
ישמראש.כאילוהקבועהצורהזוכיסונטה,ליתכתוב
חופשמשאירלאוזהפתרונות,ויששנינושאראשון,נושא

הדראמהדראמה.שתהיההואלהיות,שצרידמהפעולה.
הבאלט..לביןהמוזיקהביןהמיפגשנקודתלהיותצריכה

כדזאתרואהאניכלומרדראמה,להיותצריכההמוזיקה
לאאתהעצמאיים.הםאבלמתפתחים,מתרחשים,שדברים

כללי.רושםרקלדישהתוכן,בעקבותהולד
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הדראמהמושגאתלתרגם~דיבן-חוריןאתההאםאך-
שלךיהמרזיקלילתחביר

-מוזיקאיתיצירהלהיותצריכהזרלגמרי.חפשיסתר:
דראמהזו ,גראהאםמרתהאימרתייבשבילך,עצמאית.

מחרלג'סטה,תיאטרין,שלדראמהזיבשבילימוזיקאלית.
עצמאית."היאגםלהיותצריכהתפאורהיהוכדומה.

שבכלחשבתישובכיבורא,ארתישימחלאעידזהכלגם
מהיהחלכטתיהבבחר.בבישאברררותבקדררתישזאת

ירכלשאביהיחידהשהצורהחשבתיבה.שאבחרהצורה
לאשהיאכלומרה"תרחפה "הצורההיאלבחיר
איבפסקתשהיאעדוהולכתהולכתוהיאלהתחלהחוזרת
בגמרת.

זולמעשהכלומר,הוואריאציךת,צורתהיאשבחרתיוהצורה
כשכלהוואריאציות,בברשאבחרתיסיטואציית.שלדראמה
בקודהשלתוצאהמהןאחתכלאופי.שלואריאציהמהןאחת

כעשריםכתבתיורחב.כלליקייבתיךמסיימתדראמטית
לארצות-הברית.החומראתלהרשלחתיואריאציות,ושש

לךהיתההאםהיצירה.עלהענרוהמכןלאחרהיתהאיך-
תעשייה?כשלברגלדריסתבכלל

לפסבתרלעיבודארתהוהענרתיהיצירה,אתכתבתיסתר:
ושלחבונרתיביגארישלנביצוחיזאתהקלטבוידיים.בארבע

אביאריכה.דממההיתהרעתאוםאליה,ההקלטהסרטאת
 ...טובבן,לעצמי;חשבתי

-הליצירהסיףאיןבגמרה.לאכאילונשמעההמוזיקה
בארויר.תלריהכאילרהמזויקהאתהשארתיהזר.יקלית Iמך

תסייסשהיאבקשתידרמאטי.-תיאטראלירעייןבכךליהיה
לרקידאמירההיתההרימרטיקה.ללאלבדה,היצירהאת
מאדאחראיהזהשהרעייןליבתבההיאיהודית.תעקידאת

אתקיבלהדברשלבטופואךערחדת.קצתור\יאימחייב,
דברים.עםהמתמרדדאדםשהיאלדעתברכחתיכיהרעירז,

עםהגיעההיאאחדבהירריים ,אררכהדממההיתהושרכ

היהזהייהכימה",לכיתהגיערהםשלה.המערארתהלהקה
לפנייומככלל,ארתיהזמינהאלהיאלחזררת . 1962כשנת
דניגםאתיהיהולרארת.לביאיכרלשאביליהרדיעהההצגה
לב,דפיקותעםהלבנרכרלנוהתפאררה.אתשהכיןקריון

הרקדביםהתח;לרהבמהעללבגן.התחילההתזמורתכמיבן.
שכזאת.אכזבהלנרהיתהקירה!לאמאימה ... ,תרבב,להט
בארפןהכמהעלהסתובביהרקדביםבלום.ולאריקידלא

התלכושרת.אתקצתמדדושובים.אביזרים.ניסרחפשי,
הלךלאןמת.שאניחשבתידבר.שוםהיהלאקצב,היה"לא

שהשקעתי?הזהכל'המאמץ

הראשעםכיוחרמרשיםדברהרקדנימביסוהחזרהבסוף

אתשאלנרמדהים.דברהיהזההולופרנט.שלהערוף
להירתצריכההיתהבערבנגמר.הכלרפתאםזהמהעצמנו
רבן Jכבערבלחשוכ.מהידענולאואבחברהבכורה,-הצגת
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שמרתהלבוהסתברכךאחררקלגמרי.אחרטיפררהיה
היאהעברדה,אתבכלללברלהראותרצתהלאגראהאם
 .הבמהאתויחרשוהרקדניםיסתובבובוקרשאיתוכיקשה

עצמםאתלמדידצורררקהעכידהאתככרעיכלובעצםהם
הבמה.על

משהו?לומראולשאולהעזתםולא-

ארתוריטהבשבילברהיתההיאמדכר?!אתהמהסתר:
כיצדכשראיבואבלפה,לעצותהעזנילאבינלאומית,

מהרקדביםלברנודעהמתגלגל,הראשעבויאתאילתרה
הבוקר.אותוהמציאההזההרעיוןשאת

גראהאם?מרתהעמהשביההמשותפתהעבודהבוצרה-וכיצד

זכתהוהיאהעברדהשיתרףהצליחיייהודית"עםסתר;
באדינבורג,בפסטיבליייהודית"אתהציגהרבה.להצלחה
בייגרסל-וגםבסקבדינביהלחרףמחרףבמסעהכרית-בארצות

ברררהיהלאהנושאבוסף.באלםלהזסיןחזרהושרבביה.
ראיתיבכלל.נושאללאבאלטשזהבניחאמרה;והיאלה,

עברדבר.שרסהצעתילאמצען.ללאלשדהשרבנכבםשאבי
מהמאההודיותתמונותשלספריסשנימפנהוקבלתיזמן

איתהסישואללאגםלמה.יודעלאאביהשש-עשרה.
נתןלאזהאבלשהתרשטתי,ךאיהתרשמתיכאלה.שאלות

תאריכיסבקבעועיון.רכלליהציעהלאלכסרףחיט.לי
היא , 1964זמן,בארתומארמה.עדיזהיהולאלהופעה,

תועיע.היאאםידעהלאהיאמא.דקשהאישיכמצבהיתה

שםכאשקלזו.מלוןיתכלשתיהןעםשאסעהציעהבת-שבע
היודבריס.סיביכלעליבחשובבצורתאימיםשלושהבהיה

היאדכאין.שלריחמצבלמרתההיהביקשים,ימיסשלרשה
זה,ואותיאלירערכרוזהמרוכזת.שתיקהזרוהזמןכלשתקה
רלאהטוב.האובללמררתרזהירתרחזרתילגמרי.חיסל
ואבישתכתוכמהתכתרבהפטירה:וכסרףדכר,לשוםהגעבר
משהר.מזהאעשה

היצירהןזמןנמשךלפחןתארתךהבגילההאם-

מתחילהאצלישהציירהכשטענתימביך.דיהיהזהסתר:
להייתיכרלזהדבר.ייאיןאמרה:היאמדייארוכהרתילה

רלכתרברוצה".אתהאםשעהגסדקות,חמישיםכארכעיס,
מיצעאתהגבלתיאני ....רציבידברכברזהמרזיקהשעה

ושלחתיהקלטתישחיברתי,מהחיכרתידקות.עשריםתרבכל
אותר,ראהקרררןינדלערלם.ראיתילאהזההבאלטאתלה.
ומאלהצילומים,רקראיתיארתר.לילתארהיהיבולולא

שליצירההיתהזרמזרחית.פבטטיהמיןזרשהיתההבבתי
"פנטסיה",שליהמיזיקאליתליצירהקוראאניאוןירה.
 :בשםזולעברדתהקראהגראהאםומרתה

" Part Real, Part Oream " חלום".חצימציאות,ייחצי

כיצירהרואהאתהזולציירהשלךהמוזיקהאתהאם
וכמחילובכמהתלויהכלתיעצמאית,



להירתהציירהעלשלי.המרצאנקרדתתמידזרסתר:
חייםזכרתישלערלםאבלפתרחה.צררהבעלתדרמטית,
נשימהלהיששכתבתי.המרזיקאליתליצירהעצמאית
בביצרעייהפנטסיה"עלניצחברתיניגארימשלה.עצמאית
השידרר.רשרתרבתזמררתהישראליתהפילהרמרניתהתזמררת

המחול?עולםלביןבינךהשידרךנגמרלאבכךאך-

שהיתהשנפלהרינהאליפנתהמכןלאחרשנהלא.סתר:
מרזיקהלכתרבלירהציעהגראהאםמרתהשלתלמידה
מאד;אררדתסריטכתבההיאגםייבת-יפתח".לנרשא
שכלרראיתיהתנ"דאתלקחתיבצההתסריטאתהנחתי
רשזהבלבדעמרדחציעלמשתרעייבת-יפתח"שלהסיפרר
הנדר,נרקרדרת:שלרשבחרתירקצר.מאדמזעזעסיפרר
היתהרינה .היצירהפרקישלרשהאלהרהקררבן.הקינה
מתמקדאניוכאןאררדסיפררראתההיאכיקצת,נברכה

הפעםגםכתבתיהתנגדה.לאהיאבלבד.נקודרתבשלרש
פנימית,אחדרתישהפרקיס'לשלרשתייהפתרחה".בצררה

דרדקאפרנית,לאאמנם ,"היישררעלבנריאחדכלכי
הפעםלמעשהזוצלילים,שנים-עשרשלשררהאבל

המברססתיצירהשכתבתיהאחרונה)(רגםשליהראשרנה
שריר.דרדיצרהזרליצירההתפאררהאת ."השררייהעל

לחוככיהמוכרתיצירתך"הריצ'רקארה",שלחלקוומה-
וכעולם?כארץוהמחולהמרזיקה

שלרשעםישויות,שלדראמהזהשליה"ריצ'רקארה"סתר:
הועלההריצ'רקארהשביניהן.והיחסיםהמתפתחותדמריות
גלוקרינהשלהיאהאחתהגירסאבאלט.גירסאותבשתי

שלכדראמהראיתיה"ריצ'רקארה"אתייבבת-שבע".
אחתוכלהאחרותעםאחתכלדמויות,שלרשביןהתנגשויות

והרעיוןאידיאות.ולאאנושיותדמוירתאלהאבלעצמה.עם
פוגה(מלשוןפוגאליתבתצוגהלעצמה,אחתכללהציגהיה

וה-האחרות.עםאחתכללהפגישכדואחרמוסיקלית)
אחתבכלשחלותוהמטמורפוזרתביניהן,השיחותהןתוצאה

לארניסונו,הופכותכשהןבסוף,המוחלטלמיזרגעדמהן,
מי.מיהולהבחיןיכוללאואתה

בשלושובחרהבאהל':יינשיםבשםליצירהקראהגלוקרינה
גלושלהיתההשניההגירסהנשרתיו.ושתיאברהםדמויות:
ה-הבאלטייתיאטרוןעבורדואט;מזהעשהוהואטטלי,

בלקתבלונדון,שניםהלדזה . 1966בשנתאמריקאני"
ובהולנד.בשורדיהגםזאתעשהכדאחר .ראמבר"ייבאלט

זר.ליהיהשזהלהגידמוכרחאניהזההמחרלאתכשראיתי

* * * 

המצעאדהפלסטיים,בתאררירולהפליגלהמשידיכולוסתר
 :'"ייענבלבלשרה-לרי-תנאייציררתגםוהיוקצר,שלנו
חצות".ו"תיקוןחיל"ייאשת

גישתרפיעללמחולהמוזיקהשביןהאפשריהקשרמגמות
המלחין:שלהמתומצתתבלשונולהביאאפשרסתרשל

לאולמחול.למוזיקהמשרתףכיסודסתררואההדראמהאת
ייסונטה"לאהדראמה,שלצררהאלאהצררה,שלדראמה

שלרשהרלדראמה .פתרחהצררהאםכיכדרמה,אר
 :אפשרייםביטריים

(יייהרדית")ייהרראריאצירת"הןאלהמצבים,שלדראמה *
כמרמשלה,ייסיפורי-למרזיקהנרשא.ללאדראמה
(ייפנטסיה':משלהם.ייסיפרר"רלג'סטהשלמחול

ייבת-יפתח").

(ייריצ'רקארה").ישוירתשלדראמה

* 

* 

רכר.'חצרריקרדיריקרדי-עם,-שימושיתמרזיקהלכתרב
רכו.'אררירהריתמי,משעןמסגרת:היאהמרזיקהכאן

ייאשת- :(דרגמארתעם.שיריריקרהנעימותהחרמר:

 •חצות").רתיקרןחיל"
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הלררר""התראטרוןמ

שעה ,-19S3בלראשונהסוקולובאנהאתגפשתימאז
ייקיזוכעזר"ררנינסג'ריםשלכייזמתולשיראלשהגיעה
 ,הירםיעד )"נירמןין"ק(אזישראל"-אמריקההתרנית
ובזכריביייאנהן".בשםהקוראיםספןראיןקילןחשמעתי

שלייעגנל,"ראשרגישלהצעיריםקילותיהםיערליםצפים
שוניסקורסיסכמסגרתאצלהשלמדרומשחקמחילתלמידי

קילותיהםמתערביםובאלהןבארה"ב,בישראל-ספרזונת
טטל"גלורונינס,ג'ריםהמחילואנשיהכ,ויאךגרפיםשל

מרתהדארל"ג'ייןמוריס,גררמןאיילי, rאלךיבאטלר,'ווג
ליבזץפאנירוכיבא,תבהמסקיז.אהריןהשחקביסשלהיל,

בארה"ב,והתיאטריוהמחולמעילםאחריסרכיס,רביס
שהביעיהרגשיתלשפעגכילאין .וישראלהולנדאנגליה,
שעהאבה,שלבנוכחיתהישלאבנוכחיתהאלהקילרת

שכקרליתהעיקרייםההנעהמרכיגיאדשמה.אחשביטאו
נדיר,ולאדםלאמניתוהערצההערכהאהבה,תמידהיואלה,

המסמלתלדמותוהשפעה,ייחרדרבתולכרריארגרפיתלמורה
התנועה.לאמנותאנושיותביןמעורערתבלתיאחדות

קולותגםהתערבואלהקולותשלהעשירהבהרמוניהנכין,
המחרלאמנותבשםששללו,קולותהיוצררמניים.מקומיים
-הכרריאוהנושאיםראתהמחמירההטכניתהגישהאת-כביכול,
והיו ,רהשקפתםמליבםרחוקיםשהיוהרציניים,גרפיים
לאובזכויותיהם.בכבודםמיעטהשאנהלהסהיהשנדמה
לעמרדכותאצרולאהלימודשבמהלךצעירים,גםתסרו
ומחיביםשולליסאךידיה.אףולעתיםלשונהצליפרתבפני
עםההדוקוקישרהסילקולובשאנהככךוהכירולמדרכאחד
רפעילרתהערכיהשאישיותה,לקייס,אתגרמהויםישראל

חדשןתדרכיםרפותחיםהנרףנ!!יאתמשניסהאובנותית

בישראל.המחולאמנותלהתפתחות

רקדניס,לקברצתכוריאוגרפיהיוצרתסוקוליבאנהכאשר
-אחדהסשכשכילהתשובים,דבריםשנילהםמגלההיא

הואימינו-כןהאדםכוריאוגרפייס.וערכיםאנושייםערכים

שהוא,כפיהאדםשלה:הכוריאוגרפיתהיצירהבמרכזשעומד
דמותראתהמעךתיםגינוניםרללאבמהשלרשרקכחלללא

בדרךאינןמיתולוגיותאוהיסטוריותדמריותהאמיתית.
 .מענינהכלל

היאבלבדאמתאךסרקרלרבאצליחדיוכרוכים,ריופיאמת
-בהתנההכעורגילרילגביה.הירפישלמהותואתשקובעת

תגובותיהראתלבהתשרמתאתמושכיסאנשיםשלגותם
מןממנו, .בהררההחיהאדםאלבהקשררקהכוריאוגרפיות

-רגשיתלתגובהמצפההיאכאח,דהציפהומןהרקדן
אדם.לשסראוישהואהמעידהלהבנהמצפרנית,

סיפורתמצאלאהתיאטרין,בחחרםעברדתהאתלהוציא
הכראבתשירתה,המושלח.היא-השירהאנה.שלביצירחה

הארשר.רגעימיעוטאחרמזכירההאנשיסשלכאבםאת
שכעתראתה,האנימפגשיאלמאודהבכלעררגחאנהשירת
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ימרנוועד
מ'שוך'נתןמאת

החיים.תכליתאתאולימשיגיםהשלמההתמזגותס

להגדריחזקרקהזהבכלל,כוריארגרפיהאמנרת,יצירתכל
מאפשררחאלהעוסקת.היאכרבחווברניגודיםשלכרורות

היצירה.ומתפתחתנעהכרהמחיהוכרחבשלקיימןאת
מוצאיםסיקילובאנהשלביצירותיההכרלטיםהניגודיםכין

החדישהולאובנותבפרטלההאפינייסניגרדיםסוגיכמה
צפוףגושהכוריארגרפי" ) CLUSTER (ייהקלאסטר-בכלל
הבמה;בחללרקדניםשלהמלאהפיזורוניגודר,רקדנים,של

ייהאוניםינר",כודדוח;לנקידותוהתפרקויותיההישרההשירה
יהתפצלךיותהרקדנים,כלשלובר-זמניתאחידהתניעה
רלית,-קרכמרסיקהכדוגמתעצמאיים,רב-תנועתייםלקוים

ביצירה.תפיסמשתהמספרידיעלרקמיגכלהגדילשממפרס
היסודייסלניגודיסאנהנותנתשרנות,בכרריאוגרפיית

-המנרהקטביםשלהמשיכהכוחיתאתישרנרת.רביתצירית
תנרעותפיחותלשםרהכרתיחהגיוניחכדרךמנצלתהיאגדים

בינייםצררותגירבשתוךלקוטב,מקרטבונסיגההתקדמות
יהנקודרת,הקייסוהפיזרר,הצפיפותבוכצבימזיזיהשונות

הכרריאר-ייהקלאסטראתאגב,והרב-תניעתיות.האוניסונו

המיםיקלישמקבילובטרםעדואנהאצלמצואיםגרפי",
החדישה.במרסיקהחשובגררםבעשה )"הצלילי(ייהקלאםטר

ה-קלאסטר"המצרישכירסלהזכירגםצורךואיזכמעט

בתחרםהוהנוצרותהכוריאוגרפייתמןכרכותכוריאוגרפי"

הקלאסי.הנאלטבתחום·זוההחדישהמחיל

כוריאיגרףואיןכירצרת,סרקרלרבאבהשלהייחרדיתזהיתה
בדרכירקלאמתכטאתכוז,זהוחבעלשאינולשמררארי

גםארתהמיצאאתההיצירה.שלהגדוללמבנההתיחסרתה
התנרערת,שלהכוללבמבחררקדן,כלשלהברדדחבפערלה
יוצרתאנהבבךריאוגרפיה.רשילובההמוסיקהבבחירת

מעוגליםקריםביןמשמעותייםביגודיםהרקדןשלבגופו
הניגודיםביןמעבריםמפתחתהיא,ויתייס.ארלישרים

ניגודיםאלהאיןמעילמאךזמנית.-בואותםמציגהואף
שלמטבע,ארתושלהשובותפביראלאמתמיים,רמעברים

הואאבהשלהכוללהתנרערתמבחרתברעתי.רעייןאיתי
דt;כ-האבבילתנרערתיותראיליקרוברהראלכאירה,פשוט
הגדרהאךהמחיל.שללממירתמאשר ,יים-הירםבחיי

והעוצמההטמפוהמיקצב,שלומטריתברררהאמנותית
עלבהםהניצריםהמיוחדיםוהגוניםתניעתי,פרטשבכל

הידייםכפותביוצמךהראשהציוארהטירתהמבט,כיווניידי

להחליפהשאיזזהותזהתגרעהלמנחרמקניםוהאצבעןת,
באחרת.

ממיטבבעיקרהלקיחהגדילה,אקספרסיבירתבעלתמרסיקה
מוהיתה(היאהג'אז,ומזהתדישההמימיקהרפרטואר

בירתראופייביחרציני)למחולבג'אזשהשתמשוהראשונות



שלקיומהעצםמשוםאךאנה.שלמיצירותיהלרבות
אצלה,ועצמאיתהכרתיתצורנית,כוריאוגרפיתמחשבה

עלחיצוניתלהסתמכותאחרים,רביםכמונזקקת,היאאין
המוסיקליתתחושתההמוסיקליות.שביצירותהצורהדפוסי

קויעםהכוריאוגרפיהקויאתלשזורלהמאפשרתהעמוקה
אחוזיםשנצריהאחת,מקלעתלמעיןהמוסיקליתהיצירה
היאהתנועהאםכביכול,יודעאתהואיןבזה,זההיטב
להיפך.אםהצליל,שלהורתו

שלמרות,הואמכוליותרסךקולובאנהאתהמייחדהדבראך
צורנייםכוריאוגרפייםערכיםבבחינתהםשהוזכרושהדברים

מקורהםולאככאלה,אליהםמתיחסתהיאאיןטהורים,

השראתה.

הבעתית,סיבהישנהביצירתההמתרחשצורניפרטלכל
פנימי.נפשיריגושהואותנועהתנועהכלשלומקורה
מהאתאלאבלב,דעצמהאתכן,עלמייצגת,אינההתנועה
כדיהראיהבחושדילאכךמשוםלהיווצרותה.שהביא

לשתףוהכרחאנה,שלהכוריאוגרפיהמהותאתלתפוס
החושב.הלבאתהיצירהקליטתבתהליך

והאוניסונוהשורהשה"קלאסטר",אישית,לינראהגםלכן
חברתית,והרמוניהשויוןלאחדות,השאיפותאתמסמלים

בכללהפרטשלשבהיטמעותוהאיוםעוצמתאתגםאך
שלהחצויהנפשואת-ניגודיהםואילוחיובי);תמיד(שאינו
האישיייחודושלוהביטויהקיוםזכויותעלהנאבקהפרט,

החברה.בכללההרמוניתהתמזגותועל

שעהעושהשהואמההיטבידעמסתבר,כךרובינס,ג'רום

עושהאתמהייאנה!ואמר: 1953בחורףאנהאלשפנה
תמצאילישראל.אתיבואיאזמאומהךחג-המולדךבחופשת

חבריאתומענינת,מיוחדתמקורית,אנשיםקבוצתשם

והדיסציפלינההאימוןעםלוי-תנאי.שרהואתייענבל"
ישראל".שלהמיצגיםלהיותאלהיוכלולהם;תעניקישאת

עלנמצאהאזשכברזו,לוחמתשאמניתלג'ריברורהיה
לבמותוככוריאוגרפיתסולניתכרקדניתשנהכעשריםהבמה

לייענבל"הרבהלתרוםתוכלובמחזמר,התיאטרוןהמחול,
ובהקמתןבחינוך,נסיונהאתהכירהואבישראל.ולמחול

החדישהמחולבטכניקותבקיאותהאתמחול,להקותשל
מקסיקו,אמנישלהערצתםעלידעוהואהקלאסי,והבאלט

בהקמתלה·שסיעוואחריםשאבזקארלוריברה,דיאגו
הוא .) 1939 (במקסיקוהראשונההמודרניהמחוללהקת
עודשהביאההחברתישמצפונהכנראה,לעצמו,תאר

כורי-וליצורפועליםבמועדונילהופיע-30השנותבראשית
אמריקאית"לויההנוער,פשיעתכגוןנושאיםעלאוגרפיות
החפיםיירצחמותכת),נחושתבזרםשנלכדפועל(עלמוזרה"
יפה"היאייהמלחמהבספרד),האזרחים(מלחמתמפשע"
עלובעוצמהבחיוביגיב ,) 1937 (באיטליה)הפאשיזם(עלית
אמניתשאםבצדק,שיערגםהואבישראל.החדשההחכרה

קמה ,מסורתבלתייהודימביתשמוצאהזו,אמריקאית

 ,) 1939 (ייהגולה"-יהודייםנושאיםעלכוריאוגרפיותויצרה
-ועוד ) 1946 (תנכיות"דמויותיישלוש"ייקדיש",ייהכלב",

הוא,הכרחישראליהודילביןבינהזיקהשתיוצרהואהכרח
יכבה.שלאזיקשידלק

ואנשיאנהשביןהראשונהבפגישהשנידלקהזיקואמנם,
ששבההאמריקאית,והאמניתכבה,לאמעולםייענבל"
קרן(בעזרתבשנהפעמייםולעתיםשנהמידילישראלוחזרה

עולםשלנפרדבלתיחלקהפכהאמריקה-ישראל)חתרבות
ה-עלאנהמספרתנפלאים",היוייהםהישראלי.המחול

מיוח.דומאודביותראמיתימשהובהםייהיהייענבלים".
יודעיםהםשכךחיים,הםשכךכאלה,יהודיםשישידעתילא

אמנות".לעשות

המחולתיאטרוןשלהמילדתלהיותעצמהעלקיבלהאנה
תודעהראשיתהמוכשריםלטירוניםהקנתההיאהצעיר.
פומביתהופעהשלמקצועייםערכיםמחולית,-גופנית
אמנותיתלאומנתלהםהיתההיאאמנותם.במעשיוגאוה

ושליותהדברבכללעזורשטרחהואהובה,אוהבתתקיפה,
אלההצלחהורבתהראשונהדרכםאתתקוהמלאבלב

וארה"ב.אירופהבמות

של(מורשתןהאירופיהחדיש,המחולמטכניקתהתפנית
קראוס,גרטרודאורנשטיין,האחיותבישראלהמחולחלוצות
אלועוד)ברטונוב,רבורהרסלר,טליהמיכאלי,קטיה

ב-להסתמןשהחלההאמריקאי,החדישהמחולטכניקת
רינהשלופעילותןבואןעם-50השנותשלהראשונהמחצית
השניההעשורבמחציתונתייצבהנתחדדהגלוק,ורינהשחם
בעזרתאנה,שערכהולכוריאוגרפיהלמחולהקורסיםידיעל
לרקד-שניתנואלהקורסיםאמריקה-ישראל.התרבותקרן
שלעבודותיהוכןצעירים,לשחקניםשניתנוואחריםנים,
לביא,אריק(קריין:בחייל"יימעשה--1958בשהועלואנה
ג'וקי :שטןאביעזר.ברוריה :נסיכהאברהם.דוד :חייל

והכוריאוגרפיהמחול")ייבמת(בביצועייפואמה"ארקין),
(האופרההחשמונאית"ייאלכסנדרהאבידוםשללאופרה

האמריקאיתהטכניקהאתקבעורקלא ::. ) 1959הישראלית,
הבהירוגםהםבישראל.במחולהחדשהשליטכיסוד

הדיסציפלינהמשמעותאתהחדשהדורברקדניםשלוהחדירו
בןהיומיומיבשעורלקיימהחייבימינובןשרקדןהחמורה

שביןהגדולההבדלואתובמופעים,בחזרותהדקות, 90
 .מחוללקומפוזיצייתאימפרוביזציה

אזשהיתה(מיגוטליביהודיתמספרתכךאנה,זוהיתה
אחתמחולבמתלהקיםלקרןשיעצההתרבות),קרןמנהלת

רקלאהיתהזועצהשלחשיבותהשונים.לכוריאוגרפים,
שללפעילותםלדאוגחייבשהציבורהעובדהבקביעת

נעמיגלוק,רינהשחם,(רינהצעיריםכוריאוגרפים
המסורתשינויבכיווןחשובצעדגםזההיהאלסקובסקי).

ובראשיתבלבד,אחדיוצרשלמחולערכישלהישראלית
בכךאח.דיוצרבאמןהבלעדיתמתלותורקדןשלשיחרורו

מחולתיאטרוןשלהקיוםלאפשרותהראשוןהאותניתן
ישראלי.רפרטוארי
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ואשרבישראל,המחולאקליםאתששינו ,אלההתפתחויות
למדיטבעיבאררחהובילוחשוב,כהחלקבהםנטלהאנה

שהיהמי ,פריאליעזרקבועה.מחוללהקתהקמתשללרעיון
אנהאלנפההתרברתקרןשלהציבוריתההנהלהיו"ראז

נענתהאנה ."דמחוללהקתכאןתיצרישלאמדוע"ואמר;
אותהומסרהפעולהתכניתהכינהובהתלהבות,בחיוב

-דהשבע-בתאתהשארביןשכללה ,ועדהשללעיונה
 "שבע-"נתהמהרללהקתאתירתרמאוחרשיסדהרוטשילד,

דור",-ו"בת

תשבלאייאישגוטליב,יהרדיתמציינת "מהפכה!זוייהיתה
-ההתמיכהבלנד.היוצריםעלאלאהרקדניםעלאזעד

כבר "ענבל"שלמרותבכוריאוגרפים.היתהבמחולעיקרית
לאקברעהמחולשלהקתזרלהצעהעדהבינולאקייס,היה

אנההצעת ."לרקדניסשכרישולםאםאלאלהתקייםתוכל
מקצועיבמעמדלראשונהזכומבצעיםרקדנים ,נתקבלה
 .הלירי"ייהתיאטרוןהרקם 1962בשגתלמאי-24ובעצמאי,

המחולותפירוטלהלן ,תכניות 4הציגהלירי"ייהתיאטרון
שבוצעו:

 1962-א'תכנית

הלהקהחברי

קמחי,דליהכהן,זאבהחרלייפ,דליהחכמי,ליאורהגת,גליה
יצחקדו,ר-בןאהרדשיינפל,ררינהשחם,רינהרון,יהרדית

 ,קיפניסייסףצורי,אברהםפז,יגאלסיאני,שםעוןנסים,-בן

מעשה

ליברית
 :עברית

בחייל
רממיפ,ס,מאת

גרדלברגלאה
סטרררינסקיאיגרר :מוסיקה

סרקרלובאנה ;טרואגרפיה

המשתתפים

קיפביסירסף :ן , ,הקר

נסים-בןיצחק :יילחה
סיאבישמעוןשטןה

שחםרינה :היכסבה

וצראח
ל.פרץי,מאת

סישרריבתןהמוסיקה:

צפרירשלמההתפאורה:
סוקולובאנה ;כרריאוגרפיה

נסיס-בןציחק ;ייןהקר

קיפביסיוסףלשסר
חרלייפדליהשתרא

תלומות

סיקולרבאנהמאת
בארט-שרוארץאבדרהמאתהצדיקים"ייאתריןבהשראת
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מוסיקה;

ר;ישה

מאסירוט, ,יוכרןכאו,

יגדירבן-אביוסי

 1962-ב'תכנית

הלהקהחברי

 ,פרברמריםכהן,זאבה ,חרלייפדליהחכמי,ליאררה ,גתגליה
צורי,פז,אברהםיגאלדבר,שלמהנסים,בןציחקדי,ר-בןאהוד
קיפגיס.יוסף

תלומות

סוקולובאנהמאת
ת.מאסיררורברן,א, ,באו ,ס,' :מוסיקה

אביגדור.-בןיוסי :השיר

'אזגפרקיארבעה
סוקוליבאנהמאת

מאסירותיאו :סוסיקה

לויכריו ;תיפיס

 ' 62איפיס
חלקיםכשלושה

סיקרלךבאנאמאת
מאסירותיאר :מוסיקה

 1963-ג'תכנית

 :הלהקהחברי

,משהחכסיל,אורהברבר,מרים ,חרלייפדליה ,גתגליה
לוין.לאה ,נאמוינין ,צרריאברהםרומנו,

ם ,חדד

הופקינסקניון ;מוסיקה

סוקולובאנה ;רפיהגכךריאו

בדידות

חלום
בריחה

הלאה
תשיקה

הלהקהכל
ציריאברהם

גתגליה
צוריאברהם

תרלייפליהד
רומנךמשה

פרברמרים

נאמןינרן

חבסיליאררה
ציריאברהם

ררמנימשה

לךיןלאה
ברברסרים

חכמיליאורה
חרלייפדליה
הלהקהכל

 .פניקה
בהקיץתלום

דףהסר

בדידות



 5מס'יטהיס
באדסיבסטיןיוהן :יקהמוז

סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

 :ופוגהפרליוד
אלמנד

הלהקהכל
סרבגד

גבות

וויזלעוזי :בצ'לומנגן

ליריתסויטה
סוקולובאנהכוראוגרפיה:

כרגאלבן :מוזיקה

 1964-ד'תכנית

 :למנהלת.עוזרסוקולוב,אנהמנהלת-כוריאוגרפית:
 .שחםרינה :אמן-אורחצורי,אברהם

הלהקהחברי
 ,פלדיוהנהאברהמי,גדעוןבן-צבי,עפרה

 .מנצוראברהם ,חכמי-צירליןליאורה
נאמן,ינון

ריתוצ

סרואמתיאומאתמוסיקה:

סוקולובאנהכוריאוגרפיה:

השאלה

ווברןאנטוןמאת :מוסיקה

סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

הלהקהכלבהשתתפות

שחםרינהסולנים:
צוריאברהם

ידהא
בוסקוביץא.א.מאתמוסיקה:

סוקולובאנה :כוריאוגרפיה

הלהקהכלבהשתתפות

 1964בספטמבר 18 :בכורההצגת

תל-אביב.הקאמרי,התיאטרוןבחסות

עםהלירי"ייהתיאטרוןוותיקיכמהנפגשו 1978בקיץ
אנהמפישהושמעומהדבריםמקצתהנהמישורי.נתן

לרמן:ורותיחרלייפ,דליהגת,גליהצורי,אברהםסוקולוב,

אנה?עםלעבודהיהזהכיצדנתן:

לזוז.פחדתיקודש!עבודתגליה:

חמורים.כמועבדנוהתלהבנו.נוראחשמל!זרם :צורי

 !החייםהיואלה :גליה

מןשוניםהיוהלירי"ייהתיאטרוןרקדניהאם ,אנהנתן:
בארה"ב?עבדתשאיתםהרקדנים

 ,ייענבל"לאנשיקצתדומיםישראלים.היוהם !כן :אגה
קצתידעוהםמספיק.טכניאימוןלהםהיהלא

הגרמנית-ישראליתהאסכולהמןובאובאלט
פתוחים,היוהםכןמשוםדוקאאדעם.ומריקודי

קשהעבדומאו,זכשרונייםהיוהםקלישאות.ללא
לרקוד.אלאכסףלעשותכדיבאוולא

אנה?אלבאתםבעצםמניין :נתן

מארכיפובה!ישר :רותי

רינהאלבר,אברהמ'להדלקובה,קטיהמארכיפובה,צורי:
אלסקובסקי.נעמיגלוק,רינהשחם,

יהודיתאצל .אפשרשרקמיכלאצללמדנו :וגליהדליה
 ...גלוקרינהקראוס,גרטרודארבטובה,אורנשטיין,

הלירי"?לייתיאטרוןבאודיציהמכםנידרשמה :בתן

משהו.ולקרואלרקודצריכיםהיוהם :אנה

ייעשר"ואתעשרעדמאחדלספורצריכההייתיאני :גליה
הכנסתיכוחי.בכולשצעקתיזוכרתואנילצעוק.

הבמהעללעלותשאיפותיכלאתכלנשמתי,את
ולרקו.ד

לבוא.הוזמנתימאוחריותררקנכשלתי,.אני..צורי:

 ?היומיומיתהעבודההתנהלהכיצדנתן:

הפגישותאחר.במקוםאחדכללקחיומייםשעורים :רות
עצמן.החזרותלשםרקהיוהמשותפות

עבדנושונים.ובמקומותשוניםבזמניםהיוהחזרות :.גליה
 ,ייענבל"שללוי,חסיהמיכאלי,קטיהשלבסטודיות

לוינסקי.סמינרשלההתעמלותבאולם

הבמה?בעיותבכלטיפלמי :נתן

 ...בחשמלטיפלוגליה,שלבעלהואריקאדםדליה:

 .בכולעבדוכולם :גליה

 ...גהצתיאנירותי:

הופעתם?היכן :נתן

להקתאףשכיוםבמקומותרקדנומקוס.בכלרקדנוצורי:
שולחנותעלרקדנולרקוד.תסכיסלאמחול

ערמותעלרצפה,עלבטון,עלבחבליס,קשוריס
בירושליס,בתל-ז:tביב,שרקדנוכמובן ...חציר

עין-הו,זקידרון,במושבגסאדבנתניה,בחיפה,

 ,ויתקיןכפרזרע,ביתאפיקיס,להב,טבעון,
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נתן:

מעברות,חולדה,העמק,ביתצבי,מעיןגת,קרית
מסילות,רשפים,השחר,איילתדפנה,שרבל,
שריד,

הגדרלךת?לעריםמחיץההיפערתהתקבלואיך

שמחה,התלהבות,היתהן''מצייברלם:

בסיוחד?לבםהזבורותהמיוחדרתהחווירתהיומהנתן:

".חדרים"וביחרדהריקרדים, Iבחזרותהעברדהוברלם:רותי
ר"חלומות",

שייבותהרגשתהיתההמשותפים.המלאיםהחייםדליה:
משפחתית,

לאתחררת,הרגשתהיתהלאיח.דעבדובאמתהםאנה:
ממשיתהפרדה1לעםאףאיןבעבידתיבובבים.היו

קברצה.לביןסולניםשלמעמדבין

העצרבים?והרגעיםנתן:

בת-שבע",ל"להקתהמבחניםעלבשהרדיעוצורי:
במתחהיינובילברעבד,עודהליריהתיאטררן
מיידעניולאהשניעםאחדדיברנולאושתקני.

למבחן.ילך

שלהשנתילבואהעדדי.עבדנולא(בהתנצלות).גליה:
והבטיחיבאוובאן ,ריעהבליבצאוהיינואנה

ליהיהביבלאימיים.ביריאוגרפיםהרבהעםעבידה
מבתבלאנהבתבתי ,בגידהכמוהיהזה ,מאודקשה
הבינה!היאאריך,

לסיוםהיחידההסיבההיאשנע"-נת"להקתהאםנתן:
הלירי"?"התיאטריןפעולת

רקקיבלנומשכירתקשה,היהבבללותוהמצבצררי:
ירקדנילהתפרנסצריביםהיינושנה,חציבמשך
שלבמחזמרים-נתיאטריןשאפשר,מקוםנבל

נוספיםכוריאיגרפיםאחריס,שלבלהקותגודיק,
רצוןלנוהיהרלאלהביאנאפשרותנוהיהלאמנחוץ
ברריאוגרפיםעםלעברדאנהעסעבידתנואחרי

קשה.בעיההיתההיפעותהשגתישראליים.
בנרהיהבשנהפעמיםששעדחמשבת"אלרקדו
ציבורויחסיהאירגוניהםבובבלמראש,למעלה

גפסקההתרנותקרןשלהתמיבהקיימים,הירלא
התבביתלרקדנישבע.-בתלהקתבשקמהבליל

נאלצנוחזררתבבלל,משבורתהיתהלאהרניעית
אבן,רצפתעלה"קאמרי"שלבפראייהלעשרת
נשעהאחה"צשישיביוסהיתהעצמההבכורה

 ...חמש

הלירי"?ב"תיאטרוןהעבידהלבםנתנהמהגתן:

 .אח"בשהתרחשמהלבלמידהקנירות:

עומק!ערבים!ודליה:גליה
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בארו!התגועותשאיןרואהבשאניבבאב)(בלהט,צורי:
בשאיןסתמי,בשהמבטהגוף,מפניםהנפש,מפבים

שזהירדעאני ...הדיייםתניעותבארתמנייומביבים

בדירוקדיםהרקדניםמרביתביים,מחול,לא
קר.הואהריקרד ...יפהלהראית

עםנעבודתבוגסעומקשלמימדלגוהוסיףזהרות:
אחריס.

תנאיםבירםישלרקדניםצורי)דנריאת(ממשיכה
כפיאיגההאוירהזאתרבבלמבענרטוביםירתר
שלולאתחרותשלאוירהישלהיות.צריבהשהיא
-ומשכוקריירהעלחושביםשאפשר.מהכלנתיבת

יחסדיאיןומשמעותו,המחולעלמאשריותרררת
דילאהשונותהמחילללהקותהעבודה.לעצסבבוד

צריךרקדןומטרותיהס,יומםקמשמעותברורים

-הברריאומסוימת.בלהקהררקדהואלמהלדעת
אינםהקרובה,סביבתםאלפוניםאינםגרפים
זיברו!שמסביבם.החייםועלהגרףעלמגיבים
מיהיהאבושיות.אודותאנשים,עלרוקדיםאתם
 !סאת-האנושיות?ומהי

אנה:

עולםושלהרקדניםשלסרקולוב,אנהשלהצפירתכללא
והסיבות ,הלירי"ב"תיאטרוונתגשמוהישראליהמחיל

הלירי"ייהתיאטררןחברימדבריבבירורנשמעותלכו
מקצועימבנהבעלמוסדכןעלהיתהלאהתרצאה ,לשענר
שקסחלצוימפעלאלאיעיל,מינהליצררתהכרללמלא,
ההתמדההאמנותית,האמונההחזק,הרצוןבזכותיעמד

מןכמהושלסוקולובאנהשלהגדוליםהאישייםמאמציםרה
הרקדבים.

תומיטלאינןהלירי""התיאטרוןשלהחשובותזכוייתיואך
טכגיתורמהידעבעלירקדניסרפיתחחינוהראכםפק.
מהז ,כרריאוגרפיות 11העלההיא ,אמנותימצפרןרכעלי
החדישהמחולברפרטוארמיפחכיצירותהנחשברתכמה

מואחתבכלהופעות-30בהמרובות,ההופעותהבינלאומי,
הרביםהביקורתומאמריהעתונאירתהכתבותהתכניות,

אתדילו,הגהמחילתרדעתאתהעלואלה,בעקבןתשנכתבו
ליצירהחדשיםמידהוקניערכיםנוצרוהצרפים,קהל

תנופהקיבלהבכללותההריקידיתהפעילותהכוריארגרפית,
ר"עגבל"הלירי"ייהתיאטרוןרקלאפעל,-1963ובחדשה,
גליק,רינהשחם,רינהשלבודדיתמחרלקכיציתאףאלא
פעולהשיתפראלהרעםשינפלד,וריגהאלסקובסקינעמי
אנהשלהלירי""התיאטרוןהלירי",ייהתיאטרוןרקדני

-הבאהמחולתיאטררןלהקמתהדחףאתרקלאנתןמרקולונ
אתהחדשלמוסדהררישאףאלא ,) 1964 ( "שבע-בת"להקת
רקדנין.מיטב

התנועתיולחינוכםהחדישלמחולשתרומתהסוקולרב,לאגה
(פרסמלאיסולהערכהלהכרהבמולדתהזבתהשחקניםשל

למזרחרשמיתתרבותיתשליחה ; t" 1961מאגאזייידאנס
ראוהיוברנדייסמאוניברסיטארתכבודד"רותראריאירופה

-כוריארביצועיחשונות,מקרנרתומעגקיםמילגות ,-1.978ב



בבחינתישראלהיתהועוד),רבות,מחולבלהקותגרפיות
תחושהעלהרחוקבעברשנשענההיהודית,תודעתה .גילוי

מצאהוהתרבות,המסורתהדת,הכרתעלולאבלבדפנימית
אחיזהנקודותשבהוהאמנותהתרבותובאנשיבישראל

אישיותהשלהעמוקיםהשורשיםאחרהמתמידיםלחיפושיה
הרוחניתהאצילותשורשיבפניהנחשפוכדבריה,והוויתה.
האנשים,היהודי.העקשנישבאופיהחיובגילוייהיהודית,

וכמהממנהנפרדבלתיחלקהפכוישראלשלומהותההנוף
השירים",יישירייחלומות",יימדבריות",(כגוןמיצירותיה

היולאגולדברג)לאהלפיפואמות(שתימענה"ללאיישאלה
שישראלספקאיןישראל.עםהמיפגשהשפעתללאנוצרות
ההסבראתאףאלאעשיר,רוחנימזוןרקלאלאנהסיפקה
ב-פוסקתהבלתילמלחמתהשלה,האישיהסבללכוח

במטרותיההמופתיתקותהולדבהמחולעולםשלייפלישתים"
האמנותיות.

למיפגשיהשניםוחמשעשריםמלאושכברלאחרכיום,
היוצרתשפעולתהנראהישראל,עםהקבועיםהשונים

הכוריאוגרפיותלשלוששיאה.אלומגיעההולכתוהחיונית
מס'"לזכר--1973כבת-שבע"מחולל"להקתאנהשמסרה
הכוריאו--1977בנוספוו-ייפואמה",יימדבריות" ," 52346

שלמוסיקההמןייתמונות S 197וב-ייחדרים",גרפיה
התורנימשקלהעלזו,כמותו"חלומות".אייבס"צ'ארלס

בחזסתבת-שבעלהקתאתמעמידותהרציני,והכוריאוגרפי

הלירי".ייהתיאטרוןשלהרוחניתהיורשת

 .אנהשלמיצירותיההשנההביאונוספותמחוללהקותשתי
אתהציגהקושמןפלורהשלהירושלמית"המחולייסדנת

בהנהלתהקיבוצית"המחולו"להקתהלירית",ייהסואיטה
לפיפואמותיישתישלהבכורהאתהעלתהארנוןיהודית
שב-למחולהמחלקהמןתלמידותקבוצת .גולדברג"לאה

ללאייהשאלהאתשעברהבשנהלמדהבירושליםאקדמיה
שלהופעה(במסגרתדומהקבוצההופיעהוהשנהמענה",
קראוס".לגרטרודב"מחוהבת-שבע)להקת

הירושלמית,שבאקדמיהלמחולהמחלקהמנהלתשלביוזמתה
המחולבהוראתתוודלעמודאנהנעשתהלוי,חסיהפרופ'

והיאשבאקדמיה,הקיץבקורסיהכוריאוגרפיהויסודות

זה.במוסדקבועהמחולקבוצתשלבגיבושהלעזורעומדת

להיווצרעשולבישראלסוקולובאנהשלבפעילותהחדששיא
עליווחולמתבוהוגהשאנהרעיוןיוגשםכאשר , 1979בקיץ

המשוררשבע,-מבתרקדניםחיפה,תלאטרוןשנים.זה

מארקהירושלמיוהמלחיןאלירזישראלהליבריתוכותב
שלדמותהבהעלאתסוקולובאנהעםפעולהישתפוקופיטמן

הלירי"ייהתיאטרוןוחזוןישראלסוקולוב,אנהסנש.חנה
 •אחת.מוקדבנקודתאזיתלכדו

בן-דודראהרדררמונמשהגת,גליההרקדנים

15 



אלסקובסקי[עמיעםבשיתה
גרברייםימאת

שהמחרלסבוייס,כערלםמתרלחובבי,בזרביס,שיראליס
רביתלזקיףישואמנםגת-שכע.להקתעםהחלנישראל
עשראיבשמינהכ"חודזה,כתחרסנת-שבעהקםתלזכות

ימכימועצמםהלהקהנבזיסזיגםארהראשובךת,שגיתזה
בישראל.המחולראשיתאתלזכיתםלזקיףשאיןא'תי,

מלפניוהארץ-ישראלי,הישראליתמחרלעולםמבעיגיתאחת
ככואורירגיפי"הזה'היוסעדהפעילהבע.-שנתלהקת
של"ייהעלרקיר tקינסקי.אליסנעמלהרקדניתהיאופירה,
הקטגה.בארצנומחולשלשלטהתקיפהלגומאייבעמי,

פניסזקיף.גבורסרץ,מלאבדיבורחלש,ריםלכמבטא
מרלי.נעמלישבהויוקדות,צעירךתרבעיניסמלארת-הבעה

חייה.סיפוראתוטיפרההושמקרלכשבתיוד

כשהייתימאודסה.לשםכאיהירי,נקויקאן.בנאקךגרלדתי
קצרהלתקיפהלנסועהחליטרהםלי.סיפרוהםכךתיניקת,
צעירכגילכטהרן.רשםשם.ונשארו "נתקעוייאבללפרס,
שנהכערברררסיה.מררהאצללרדוק,ללמרדהתחלחיפאדו
השאח,שלאמרלפניקטןכריקרדהרפעתילימרדים,של

לספר:רממשיכה ,רגעבצחוקפררצתונעמי-בארמון

 .רקדניתהייתיכברשנולדתילפנישעודאמרה,שליאמא
חזקהתנועהפתאןםהרגישהעמי,בהריוןהייתהכאשר

ילד-בולשביק,לישישייאולהאמרוזהלרופא,רצהבבטנה,
המשפחהעלחהבפרסשניסמספרלאחר ."רקדניתילדהאו

הזדמנותחיפשתיושסבחיפה,החגיררנרלארץ-ישראל.
לרקר.ד

גרטרדושלבהופעהכשחזיתי ,-1938באו ,-1937בהיהזה
שההתרשמותזוכרתאניבחיפה.שלההלהקהעסקראוס

האשהאללהגיעהיהחיישחלוםחזקה,כל-כךהייתהשלי
קראוס.גרטרוד-הזאת

מורככתשהיתהלהקה,לגרטרידהיתהכבראלהבשנים
השירכבפניהרפיעההלהקהאירופה.פמרכזמעולרתבעיקר
שלועיניהאיש.אלףמאותכ-ששאזשמנההקטן,היהרדי
התרשמו-עללימספרתהיאכאשרהערצה,מתכלאותנעכי
גרטרדוידיעלשנה, 40לפניערב,אותושנרקדמהסילוחה

אימרת-גרנדיוזין"דברבאמתהיהייזהעצמה.קראוס

מרגישאתההקולובנימתגרטררהשלהסרליעלנעמי,
הדגולה.למורתהתלמידהשלאין-גברלהערצת

לכנסהחופשיתבאחתונשלחתינוער,בתנרעתאזייהייתי
ה-אתחשגתינסיעתילפני-לציין.בראשרןהתנועהשל

שישי,בירסהיהזהלראשרן,כדריקראוס.דגרטרושלכתרכת
גרטרוד,גרהבופרוג,לרחוברניגשתיב-אביבתלירדחי

בזו,קטנטונתאשהלי,פחחההיאביתה.דלתעלוהיקשתי
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נראתההיאשמהבמהמשוםהפתעה,בשביליהיתהוזר
רבה".בחביבותבינהגהלמזלימאד.גבוהה

מבצבצתדמעהלראוחיכולחיהנוסטלגיהחיוךלמרות
הראשונהגפישתהאתתארהכאשר-נעמישלעיניהכקרן
גרטריד.עם

אתהזמינה,היאלרקידרצרנהעלשפעהשגרטרידלאחר
כשרונותיה.עללעפודשתובלכדילשערר,נעמי

מכנסבדרכיייהייתינעמי:מספרתהראשוןהשעורעל
גבד-ריקרד.ליהיהילאלחיפה,בראשרןתנועח-הנוער

בכיתה,שם,בכגד-ים.שעורלקחתליהירשתהגרטרוד
במרכזנהיגשהיהכפישחורות,בחצאיותהיוהבנותכל

כבריותרמאוחר-שעה,בחציאיחרהגרטרודאירופה.

הבינרתילאגדולה.דייקניתאיננהשגרטרודדיעתי,
העבי-שהיאמאחרגרטרוהשלמהררארתיהדכרוחצידבר
הגרמנית".בשפההשעוראתרה

אתהיוםעדרזיכרחפרטים,בפרטיהשעוראחמתארתנעפי

בחייה.ופכרעתעזההיתהפגרטרודהתרשמותהמהלכו.כל
שנעמיפהאיפפרוביזציהמאדכנראההתרשמהגרטרודגם

ספקבליייאתלה.ואמרההראשון,בשעורבפניההדגימה
ללמרד."חייבתיאתכשרון,

לפדהבחיפהת"א-חיפה.בקוינדודיהאתנעמיהחלהרכי
גרטרודלמחול.באולפןבת"אגרטררדואצלכבית-הספר

ואכו,לת"א,אותהלהעכירנעמישלהוריהעללוחצתהחלה
לת"א.עברהכולההמשפחה

רבערבלהכיןמנעפיגרטררדדרשהס,ליטודישלשבהלאחר
רסיטל.-לבדהתופיעהיא

אומרתבשגרטררדריקרדים,הכינההעצה,אחקיבלהנעמי
לך".אעוזרואביתעבדי,זהעלרע,לאזהטוב,לאייזהלה:

בת"א,ראשיןיעצמאברסיטלנעמיהופיעהשנתייםכערבר
 . 1943השבה-מוגרביבתיאטרוו

אתלשחףהפילהרמוניתהתזטירתהחליטהשבהבארתה
שלה.הקרנצרטיסבסדרותקרארסגרטרודשללהקתה

נדדהרכיונגיבה",רליימחהשםניתןהמשרתפותלהיפערת
בשההצלחה-א"יכרחביהתזמורתעםרטרידגשללהקתה
ישארהתושבים,פר b"למיחסיחישובעשהנייאםבבירה.

היוסןמאשרלמחולקהלייתרהיהשאזהריסטטיסטיקות.



ממלאהיההקהלכאשרכד.עלכתבוולאדיברולאשאזרק
נורמלי."היהזה-האולמותאת

סולו.-אלוסקובסקינעמירקדהונגינה",יימחולבהופעות
בסדרהוהנהיחי,ד-מחולותעצמהגרטרודרקרקדהאזעד
לנעמי.הסולואתמסרההיאהפלהרמוניתעם

ברסיטליםלהופיענעמיהמשיכהאלה,הופעותעםבבדבד
הישראליתהאופרהנוסדהיותרמאוחרהארץ.ברחבימשלה

 ...ייהעטלף"היההאופרהשהכינההראשוןהמופעהעממית.
לגרי .המנצחיםהיווזינגרלגרילמטה,במוגרביהציגוהם

אופרהלכלהכניסהואאזהצלחה,יששלבלטלדעתנוכח
הופיעוולהקתהקראוסגרטרודוכדמלאכותי.באופןבלט
לעצמד!לתאריכוללאאתההצלחה,לנוהיתהאופרה.בכל
שלנו.הבלטיםבגללרקלאופרההולדהיהמהקהלגדולחלק
הנאההרבהעםולילהיוםעבדתינפלא,עבדנולד,אגידמה

ראשיים".תפקידיםרקדתיותמידהצלחה,והרבה

משכורותקיבלוכולםהארבעים,שנותתקופה,באותה
מריקו.דורקאדבכבו,דוהשתכרנוקראוס,גרטרודמלהקת
הברי-נגדהמאבקימיהימיםהאופרה,נסגרה 1947בשנת

אתלקייםניסתהוגרטרודהמלחמה,שלפנימתחטים,
היהלאבידיה,עלהלאהדבראדעצמאי.באופןלהקתה

שלהראשוןלפסטיבללנסועהוזמנתיזמןייבאותוכסף.
מארץ-ישראללצאתעמדהבפראג.הדמוקראטיהנוער
מספרנגניםספורט,ריקודי-עם,מאד.גדולהמשלחת
אנוכי".ורקדנית

נתבק-והיאגדולה,היתהפסטיבלבאותונעמישלההצלחה
במסגרתשלאבהופעותיה,ולהמשידבפראגלהישארשה

היואלה-והונגריהבולגריהרומניה,פולנית,הפסטיבל.
סולו.בערביהופיעהבהןהארצות

מלבדהשומר-הצעיר.אנשיעמדוזההופעותסיבובמאחורי
היא .חשובהציוניתעבודהלדבריה,נעמי,עשתההמחול,
שם,שלההמחולהופעותמלבדכיבצ'כוסלובקיה,נשארה
שנתייםכעבורבפראג.ונישאהלבה,בחיראתגםפגשה
 . 1949שנתסוף-הזמןלישראל.חזרה

על-ידמהמוניתירדתיארצה,הגעתישכאשראשכח"לא
ממני,רחוקלאגרההיאשם.עומדתגרטרודוהנההבית,

בזמן,בדיוקחזרתלי:אמרהגרטרוד .סימליממשהיהזה
לייתיאטרוןהיתהגרטרודשלכוונתה ."לעשותמהיש

 . 1950שנתבראשיתלהקימושעמדוהישראלי,'הבאלט

הצליח.שלאנסיון-קשהומאדכואבמאודנסיוןהיהייזה
אתמעבירההיתהגרטרודמתאימים,אנשיםלנוהיולא

ל.אנדלקעבד,לאזהאיכשהואבל-ללהקהשלההרעיונות
 .יצירה"ניצוץ

עלמדברתונעמיחרוץ,כשלוןנכשלההראשונההתוכנית
ותוגה.כאבבהרבהתקופהאותה

זהכלום.היהלאשממון,איזההיהבארץתקופהייבאותה
מדבר!כאילוהיההמחולושזההעצמאות,מלחמתאחריקרה
עבדהאמריקני,הכושיהרקדןביאטי,טאליארצההגיעאז
התחלנומא.דמוצלחהיהוזה-גרטרודשלהלהקהעם

ואחר-אזחלהאביהאמריקני.המחולריחאתבארץלהכיר
 .לאזהגםאבלהופעה.באותההשתתפתילאלכןנפטר,"כד

ניסתהימיםבאותםהתפרק.והכלנסעטאלימעמד.החזיק
להקה.לגבשבידהעלהלאאבלמשהו,לעשותשחםרינה
להש-לנסועוהחלטתיאמריקה,"ייניצוצותהתחילובארץ
מתאימההיתהלאבארץ,התקופהבארה"ב.לשנהתלמות
ניסתהארבטובהמיהגםמעמ,דהחזיקלאדברשוםלמחול,
לאאדוטגבים,יפיםדבריםועשתהקלאסית,להקהלהקים

להקתה.אתלהחזיקהצליחה

ומשתלמתבארה"ב,נמצאתאלוסקובסקינעמי- 1953בשנת
היאגראהם.מרתהשלוטכניקהלימוןחוזהשלבלהקתו
אנהאצלבשעוריםומשתתפתגרופ,"דאנסב"ניולומדת

סוקולוב.

יהודיותבמסגרותבארה"ב,להופיענעמיממשיכהזמןבאותו
שוההבארה"ב,שנהאחריייאוף-ברודווי''י.'שלוברסיטלים

היאוכאשרובהתבוננות,בלימודיםבאנגליהשנהחצינעמי
ושמהמשלהלהקהמקימההיא-1954בארצהחוזרת

למחול".הקאמריתייהלהקה

יונתןלוי,שמעוןרקדנים.ושנירקדניותשתימנתההלהקה
הראשו-התוכניתעצמה.ו.נעמיבן-אמוץכהן,יהודיתכרמון

הור-היאמוצלחת.מאדהיתההיוםעדאותהזוכרשאנינה,
ישראלברחביוהועלתהנעמי,שלכולןעבודות,מארבעכבה

הכלהקצבות,יישום :מוסיפהונעמיפעמים.-70כהקטנה
לבד!".עשיתי

כרמון"."להקתאתוהקיםהלהקהאתיונתןעזבשנה,לאחר
הצטרכהונעמיללונדון,ונסעאנגליהעםהתחתןלוישמעון

להקתה,עםנוספתתוכניתהכינההיאמחדש.הכללהתחיל
רינהגלוק,רינהניסואזביותר.קשההיתההמשימהאבל
 . 1958כברוהשנהמשותפת.להקהלהקיםונעמישחם

אחתכלישראליים,רקדניםסביבןקיבצוהרקדניותשלוש
זה-נעמישאומרתכפי-ייאבלמשלה,אחתיצירההכינה
שכלמסתברתמיכה."בלילהקהלהחזיקאפשריבלתי

בקש.אותןדחוהציבורייםהמוסדות

שוםהיתהלא ,גדולהיההמנגנוןגדולה,היתההלהקה
התפרק".העסקייכלתמיכה

שובומחליטהלעבודה,חוזרתלידהאחריעמינ- 1963בשנת
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כמהלההירמאנגליה,חזרלרישמעיןקטנה.להקהלהקים
 "אלכהכרנרדהבית"עללעכרדהחלהרהיארקדניות,
תמיכה.לתתמרבןלאאחדאףועדיין-גדרליםהקשיים

צור"לפימחרלעבודתנעמיאצלהרזמנהימיםבארתם
אשרעדהישראלי.לפסטיבלשהםמתתיהושלירושליס"

בספיותבעירתהיורב,זמן,נדרשהסופילביצועהמחולהגיע
גםטוב.הכלטוב,סוףאבלכסף.היהלאוכרגילקשות

הישראליהפסטיבלמארגביוגםגכ,-עיזפסטיבלמארגבי
בשביהיצירהנרקדהוכדראר,שהםמקטעיםהתלהרג

 . 1968שבתשלהפסטיבלים

הצעירהאחותהקיימת,אזהיתהכברשבע"-בת"להקת
מרתהמחסידישאיבהנעמי,ברסדה.היאאףדור",-ייבת

שכע",-בתלהקת"הרקמהתורתהבסיםשעלגראהם,
עצמה.בכותותלפעולהמשיכה

לרקדניםשהבטיחוהאלה,הלהקותשתישקירםכמרבן
-כררראועבודתעלהכבידהשנה,כלבמשךמלאותמשכוררת

"העשיררת"ללהקותרצרכולםהרקדניםעצמאיים.גראפים
לבדה.שרבבעמינשארהוכך-

לבלגיהבעלהעםנעמינסעהעל",-ב"אלבעלהעבןדתעקב
בבלגיה,גדולמזללי"היהשנים.שבעבמשךשסובשארה
באתיבכוראוגרפיה.וגםבהרראהגסמאדהרבהשםעבדתי

יימודרה"הבמהלאמנזותבז'ארשלהספר-בביתלבקר
ריקודשסלומדיםהערלם,מכלאנשיםקרלטזהבית-ספר

ומשחק.מוזיקהקיל,-פיתרחלכךונרסףימודרביקלאסי
כשבאתיכדייקלכמה.צעיריםהמכיןמעביז,ספר-ביתזהר

מצאתישעיר.לתתובתבקשתיהמוררתאתתנעדרהלבקר,
בעמימספר-זה"חשובספר-בביתבמורהוהתקבלתיחן,

כחיוך·

גראהאסמרחה

מדיאה.בחפקדו

 :ביקע

שרפים""דן-שיח

'8 

 Dנראהמארתה

נעמילהתגלגל.העניניםהחליאר,'בזשלספרר-ומנית
ריקודלמדהשםלמשחק,ספר-בביתללמדהצעהקיבלה

המלכותיהבלםמנהלתבראבנטס,מאדםןאח"כמודרבי,
-בביתהעליובההכיתהאתללמדנעמיאתהזמיבה-העלמי
הספר-מבתיאחדזהולדעתה,אגב,הלהקה.שלהטפר

ומחול.קלאסילבלטבעולםביותרהטובים

בלחיעבודהאפשרויותלי"היונעמי,אומרתפתאום","
'מצוי'ניסוהתלמידיםקיבלתי,שביקשחימהכלרגילות,

שלשביםהרבהכד-כלשאחרימוזר,לינראהם.יוממןשמע
עתאוסנארץ,ובעיותכםפייםחרבותשלפרסק,בלתימאבק

 ."דאגותליךאין ,הכללייש

הביתה.ת,רה-בבל~יהנפלאהפעילותשבותשבעלאחר
-בביתללמדמחדשהחלהבישראל,כאן,שרבהיאועכשיו
הישראלי",ה"באלטבשבילעבודהעשתההפרטי.ספרה

הקיבוצית"."הלהקהעםכראורייגרפיהלהכיןעומדתוהיא
"ענבל".להקתעםומתן-משאמבהלתהיאכןכמו

בארץ.במחולשקורהמהעללדעהתאיתהשאלתי

ישראל".כמךקטנהארץבשבילרגילהבלתיפעילותישיי
אשרגדולההתעורריתקיימתוגסהרבה,ישיחסיכאופן

 .דברים'"מצמיחה

הםלגדריהבלטמבהלתבראבנטס,מאדםליאמרהייפעם
לכוראוגרפיסעבודהבותניסהםכלשקודם ,המלכותי
טובים.פחךתהמקומייםעםאפילךלזרים,ואח"כהמקומיים

 Jמשלגומחולוביצררמשלנו,כשרונותיתפתחךכדרק

 •בישראל".בשבילנו,גסטובזהכללארלי

ווסו.רייח ••



 50-הבשנותבישראךהאמנותיהמחוך

מחול?-ערב-שלעלהמסדרדתאחרינותרותייתעודות"אילו
הווידיאו-ומכונותלמסרטהעדהאחרונות,לשניםעדהיה

היצירותאתנאמנותביתרלשמרכיוםמצליחותאשרטייפ,
הרקדן.שלזובת-רגעאמנותשלונמוגותהחולפות

במבחןעומדתמידלאעצמםהמשתתפיםשלזכרונםאפילו
 .חוויותשביביהואשנותרמהוכלמתערבבים,מועדיםהזמן.
הביקורת,שלה"היסטורי"ערכהאתמגלהאתהפתאוםואז

הנאמנההעדותהיא-היאאבלהאקטואלי,לרגעשנועדה
להת-המנסהוההיסטוריון,החוקראתהמשמשתהנשארת,

וכיצ.דעשהמישהיה,מהאחריחקות

בארץהיושלאכמעטהמדינהקוםשלאחרהראשוןבעשור
המסורתלפיבלב.דהמחולבתחוםשמתמחיםמבקרים

 ,המודרניהמחולגםובדיעבדהבאלטנחשבהאירופית,
אמנםהמוזיקה.מבקרשללתפקידויוקר"לייתוספת
גם(ולעיתיםנאמנההמלווהומעולםמאזהיתההמוזיקה

בהתפתחותישזאתובכלהכוריאוגראף,שלההשראה)מקור
האנומאליה.מןמשהוזוהיסטורית

המוזיקאימאו.דעדחזותית_אמנותהואטבעובעצםהמחול
האקוסטיבתחוםדווקארגישותושעיקראדםפי-רובעלהוא

הכשרהללאעל-פי-רובוזאתבמחול,גםלעסוקיינאלץ"
המגעהצלילים.מעולםלקוחיםשלוההקשיםמתאימה.
החלוקה-המקצבהואהמחוללביןמקצועוביןהממשי

זאת,ובכל .ולמחוללמוזיקההמשותפתהזמן,שלהריתמית
ועיןטובהתחושהלהםהיתההמוזיקהממבקריאחדים
הריקו.דבתחוםדווקאבוחנת

המדינהקוםלאחרבישראלהמחולמצבאתלתארלמען
זילברמן,אוליהשלרשימותיהאתבהרחבהלצטטיבחרת

בחרתיהשפעמןהמשמר".ב"עלההןבשניםשהתפרסמו
אופייניות.חדשותהתפתחויותעלהמעידותדוגמאותלהביא

גרטרודשיצרההחדשהמחולמסורתנותרההמדינהקוםעם
בסגנוןליצורהמשיכוותלמידיההיא .-40הבשנותקראוס

רקדניותנוספואליהן .המרכזיתבאירופהשמקורוזה,
שלהראשונותהסנוניותוהיומארה"בשהגיעואחדות,
הנזרכזיהמקוםאתלכבושהיהשעתידהגראהאמי,הסגנון
במקביל .-60הבשנותבישראלהכוריאוגראפיתביצירה
אוצרותאלדרכיםשפילסייענבל",תיאטרון-המחולנוסד

המחולאלדרכואתמצאהואשגםעדחדשים-נושנים,
המודרני.

הישראלי",הבאלטייתיאטרוןנוסד 1951בשנת
וקבועהמקצועיתמרכזית,בימהלספקשנועדהמסגרת

זה,נסיוןדווקאאולםישראליים.אפיםאוגרוכורילרקדנים
 .המקוויםהפירותאתהניבלאכיקרו,רצושהכל

זילברמן:אוליהכותבת 1951באוקטובר

מנורגרורהמאת

ישראליבאלטתיאטרון

תיאטרו!-הבלאטשלהבבורה-הצגתאתראיתיפעמיים :אודה

לפירשימת-הערכה,עליהכתבתיולאהשנהשנוסדהישראלי

 .זוחוזרתמראיהשהתאבזבתי

צורףו"נרקודה"ייבשפל"עללחזרהכאשרהשניה,בפרמיירה

האמן-האורחשלהכוריאוגראפיהלפיבהרים",'אשחדש,באלט

עלהמנצח ]!דכ[מולאטיכרריאוגראף(ארתראטייבילאט

ה"טררפי-אתגן-ברמתזהבקיץשהציגרכרשיים,רקדניםלהקת

שלהמרצלחתכהגדרתרשלה,אררטיקאנה",אכזרטיקאנהקאנה

היהאפשרכברזרשניהבפרמיירה-פרגלמאנפרדהעיתרנאי

להקהשלתקןלכדימספריגידרלואףניכרתהתקדמרתלציין

 .שלימה

דטרר:גראחדותסטירתרלהצדיקלהביןקשהכאןגםאמנם

דמיוןטעם,בעלתככרריארגראפיתבשעתרהצטיינהאוסרק

בליררילבריהמנצחעםבשיתוף-הפערלהשהרכיחהכפירידיערת,

הארפרהבהצגרתבאלטיםרבשילרבהפילהארמרניתהתזמררת

ריקרריתלסריטהגררוכרבשלבמרזיקה ...לשעבר.העממית

לבאלטבמירחדשנכתבהיינרקרדה",חלקיםבשלרשהישראלית

מאר,דומקררירתיפרתרנעימרתמענייניםריתמיםבולטיםזה,
כמעטבל-עיקר:רבלתי-בשלהמוזרהבצורההרגשההיאאד

בביברלהמנרגניםפסנתר,צלילינשמעיםבולרהבאלטכלבמשד

 ...אחתבאצבע

חוברההיאשגםבהרים",ייאשרינטרנץי,חנןדר'שלהמרזיקה

יפהמותאמתמענינית,דראמאטית,היאזה,לבאלטבמירחד

לנר,שייכתגרררכרבשלשהמרזיקהבמידהאדהריקרדיים,לרחשים

רלעתידנו.לנוכזרהרינטרנץישלזרנשמעתבמידהבה

ריהא ...בריקרד"כ"מחזהבתכניהמרגדרייבשפל"הבאלט ...

לקפיצת-המתמדתבנכונרתרהדרוכה,בתנרעתרטרבהיהבלכ

כ"אשה"סקיבסקויאלמענב"מפקח-בלש".בלהרת

יפה.ריקרדיתרקלרתדראמאטיתמימיקהלהיש

גםוקראתיישראל"ב"קרלהרדעההפרימיירהלפנישמעתי ...

טאלישלבכרריאוגראפיהבהרים",ייאשהבאלטכיבעתרנים

אםירדעתאיני .שלנר"השחרררמלחמתאתיימתארביאטי,

האחראיםעל-ידיניתנואלהשהסבריםארטערתכאןנפלה

ל-הזההבאלטאתרעירנית"ייקירבהלקרבנסיוןכל ...לבאלט

חילרלמשרםברוישהצלחתו-לאיעררבההראמלחמת-השחררר

בכוריאוגראפיה ...לנרזרהביאטיטאלישלהרגשתר ...הקודש

נהדרת,מרגברתדינאמיקהביאטיטאליהמציאבהרים"לייאש

ייהבהלהבחלקהגבריםשלהמלחמתיתהתנרעהבמיוחדיפה

התנועהעלכאןחזרכלבאריה ...כלי-הקשהבלוריתרהיאוש':

שחםרנהבטובתר.שלאהפעםב"בשפל':בהשהשתמשהדררכה

אינדירידראלירת.רבעלתמרבשרתחברת-להקההיא
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תכנריתשתרהקהללפנרהציגהישראלי"הכאלםריןייתיאט
אתלהביאליוצריםשתאפשרבמסגרתהצורראבלבלבד.

אלסקובסקי,נעמילהטריד.המשירהקהל,ל I :יצירותיהס
פעסמדיניסתהקראוס,גרטרודשלרקדניותיהמבכירי
סעורא-והמופעיםקאמרי.היהההיקףכאלה.מסגרותליצור
שלהיפעתםהיההבולםהשינוי 4ה-סשניתלעומתדיים.

הנשייתטהרתעלהניףאתשהעשירורקדניס-גברים,
המדרנה.להקמתשקדמההתקיפהאתשאיפייו

המשמר"·על 1953נובמבר

למחילקאמרלתלהקה

שלככיריאיגראפיהלסתול"הקאסריתייהלהקהשלבהופעתה

יהודיתאלםקיכסקי,בעפיהשתתפיי 'כiיבםקסיאלמעב

 .כרסוזוייגתזליישמעיזכהן-בז-אמyו,

עיריס Yישראלייםכיחותהיפעת :נעימיסחדישויםכמוכאןהיו

תיאטווזהגצתבפפגרתמיפיעאינואשרהעצטאי,הבאלטבתחוס

למטרותהחותותעצמאית,כקבוצהאלאכלשהי,סטיייוהופעתאו

לעידדה.רציזימעוררתמשמחתכשלעצמההיא-אמניתיוח

אתבסיוחדייז yלישאלפקובםקינעסישלככור·אוגראפיה ....

 .התנ"ךהקיוס.העברישראלייס:"מולדתיים".לנושאיסנטייתה
וניתייעאשרב"תמגע".סתגליסועטרהניףכמילרת.וההווה

גנורתהיא[אבל) ...שרבואתלהבטיחבדיאהובה,טבעתאת

הלהובת,לתירסבעתהאתהיאגס"ורקתגשי-ישראלבהתלהבית
ניפלתסיער,במחיליתאתהיאעוד.ישרבלאשאהובהבהכירה

נשמתה."אתימתיאה

סלאבתםשלוותאדמתס,אתסעבדיסצעיריסזוג-בשרות"ב"יים

בשרב,ייהנוף-בשרב"ף Uב"כמתנבלים,נאבקיסוהסמיפועת

-ולבםוףלקימיתן."חוזוהשובאךהגוף,אתמחייהקלהווח
הםשלושהרקהריקדויםשסיגה rמבכיא, YייעםIבית.סדיטה

בלליים,בושאיסלפי

ולהחייחלהמחישחזקהביכולתנעםיהצטרינהבשרב"ב"ניף ...

תחתהשוקעהצמא,המצטמק,המובל,העץ,אתהייפס,את

המתאררתהמדבוות,בדיייםיפההובעהיברהלוהטת.השפש

הנריפת"ייהחיהעלנסליIבוניתןדבראותוהגויעת.נשמתואת

ופחד.יאישבעוייתהשרייההקסנה,

ייכת-המיס".שלמצרלחתהבלחיםהתלבושתIבאודהתאכזבתי ...

בז-הזוג, ...זהלחזיוזהסחבקשותהאשליוחאחםעיררתשאינה

מובהק.ליריכשווןעיר, Yרקיןהואז,וIברכנתןויהי"ג,

מנגןוצרכו.יי rעד'מאומןאינוגופןאךגמישית,תנלעותיו

ההכעהירב-גוניותקלאסייס,כמעטרכים,בקיויםהזה,הריקיד

כמלואו.לכיטוייםכאןבאו-נעפיל Yאתיקייילהוהמיפית

הנושאאחריהעקשניהחיפושזרחקופהשלהמאפייניםאחד
ניברחזישאיפההישראלי-אקטואלי.איהתנ"כיהמקררי,

בגיזמארה"ב,מכברלאשעלורקדנירתשלביצירותיהןגם
שתם.רינהאוגלוקרינה
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לריקודברסיטאלגליקרינה

בטכניקת-מצודיתהכשרוניתקולבינהרש uלברי ...

תסוולה.גמישבוף"-אמויקנית,ותיתיימסוסצוייגת,ויקיי

נחיגיית.שאיפותלהישבר.שולטתיהיאIבאיי

לפי ."מרות Iשירייימתורהיולדעתי,פתלתים,פחות ...

נעIבישל(תלטידיולו,עמשכהשתתפותגםקי,סיםיר

 .....סוות ..-גליקורינהלתרמו,""ההילי-אלםקיבסקfי

מיזיקהלפי"רית,"התנ"כיתהתסובה-בתכנרתאחרקסע

שלסצויינתלגביגהכאזעדיסהייגושובכן-חיים.מאת

מדי.חלשההיתההתמינההגשתואילוץ,רכוופהשמ

בקלותשהעסיינה(נעמי),מירדכיהטקכאןהשתתפה

'מתיאטררנינוושתיאסרייתכןשלאכשסהתנועה.רגסישות
לרקדניותלהסראויכרמולייר,אתכצופתביקיויבעתצ'יג

בעיציבלהחפזילאקמעהלהIכתזיאלרניהכאותאסריקנוית

"רהתנווחאתחשולאעידכלכאץו-התנ"ר"כייתכתדמויות

בתכנרתיבורה~רתיישימתמונתכאו.עיצוובירכיאתלIכדןולא

תנועהפהיללIכדרהיהאפשר nייעגבללהקתשלהאחרונה

ריקייית).Iכאשרדראסאטית-אפיתירתרואםנםתנ"כית

פסטיבאלית,עממית,חגיגהליצרררב-ההיקףהנסייןגם
התכניתההיסטורי.במקירההאחזותבררחהיהבאשקלון,
מקהלרתבעזרת"שמשרן"האררטרריהאתלהציגהשאפתנית

החדשה,העירשלימהלחרףבאמפיתיאטריןררקדימולהקת
יימבצעערבששררהבטחוניהמצבבשלהפיעלאלציאהלא

-בליחהמופעלבסיף.הועבר,העדאירזסבנתבשלקדש".
כמעטגרםוהדברבתל-אביב, "ימהייהבלעולמברירה

שנועדההגנראליתהתזרהבשעתביממש,שללשערוריה
האולםדלתותנפרצוההצגה,לילשלאחרי-הצהריםלשערת
גרטרדושלהחדשהביצירחהלתזותשרצראלהבלעל-ידי
התיאטרוןשהגהלתעדפה,אלמעהנתמלאוהארלמקראוס
הצגההיתהכאילוזוחזרהעבורלשלםהמארגניםמןדרשה
שלהמ.התקציבחישוביאתששיבשדברממש.של

הכוריארגראפיתהיצירהלמעשההיתה "ןיישמשואגב,
קראיס.גרטרדושלהאחררנה

המשמר""על 1955נובמבר

רגרפיתדראמאטיתיריאכבצורהלהבדל, "ין"ששמ

האווטוריההתגהאשקלוזהעירשלשסשרן"גיתייחגיכIבפגררת

לאאךכוויאוגראפית-דואמאטית,בצורהלהנדליישIבשיז"

בתל-ייהבימה"באולםאלאלצפןת,הרהשאפשרכםרבאשקלון,

אברב.

נלהבתהערכהלאותהיעתנואתלצוףלנוקשהזכ,כיהנה ...

שנתפרססהב"הביפה".יישמשון"הנצתעלסזהיר")(ייהישג

כ-להתקייסהיתהצריכהיישפעוז"הצגתפוסט".ב"ג'רזרלם



השניהולתזמורת,למקהלהאחתנפרדות:במותשלשעלאשקלון

התקיימה,היאאךלסוליסטים.הנראה,כפיוהשלישית,לרקדנים,

 :משתתפיםבריבויאמנם-ייהבימה"באולםאחתבימהעלכאמור,'
ורקד-קראוס,גרטרוד(קבוצתרקדנים 36איש, 120בתמקהלה

ותזמורת )יולעוןמשן,מרבסילהנ:יוםוליסטיםנים

בינוניים.מימדיםבעלתסימפונית

זוהפועלותובני-ישראל,פלישתיםקבוצות,שתישלהרעיון ...

בהמשךוהשניהוברק-צבעיםבאורהאחתלמטה,וזולמעלה

המסוגננותוהתלבושותהתפאורותרמזיאפוריםובגוונים

בסגנוןוהשוני )רברג'ניהגשלדמיונהפרי (והיפות

עלואלהכל-ואכספרסיוניסטי-הבעתימרצי-יווני-התנועה

קראוסשגרטרדעובדהזו .רבותתנועתיותבואריאציותיפה,

ואופןפניםבשוםאךשלנו,הראשונההכוריאוגראפיתעודנה

על-ידי-כךשכןכולה,הפארטיטורהשללייהרקדה"לשאוףאין

עצומה.חד-גוניותשלרושםנצור

שרה-ליישלביצירתהבייתרהפירההתקיפההיו-50השנות
אתשהחלההלהקה,שלהפעולהשיתוףהתהדקמאזתנאי.
בעולם~ודעיםכוריאוגראפיםעםתימניתכלהקהדרכה

שרה-לוי-שליצירתהפרצהסוקולוב,ואננהרובינסכג'רום
שהיאמהולמעשההמבוים,הפולקלורגבולותאתתנאי
היאשונות.אמנויותביןהמזיגהמתכונותבוהיהיצרה

עצמםהרקדניםהזימרה,ואתהמשחקאתבמחולותיהכללה
שנראתהזוותערובתהמלווה,המוזיקהכמפיקיגםשימשו
שכונהמהלמעשההיתהמאליה,מובנתוכאילוטבעית
שניסבמשךאופנתיתוהיתהיימולטימדיה"יותרמאוחר
 .ב"ענבל"שהתאזרחאחרירבות

המשמר"ייעל 1956נובמבר

ייענבל"שלחדשהתכנית

ללהקתלה,שיהיומרגעכיזה,במדוראחדותפעמיםציינוכבר

תימניוהוויפולקלורתיאורשלהמסגרתמןלחרוגכוונותייענבל"

ריקו.דשלאלמנטיםבהןשמצוייםאמנותיותצורותאלולהגיע

הצדלשכלוללשאוףעליהיהיה-ומוזיקהתיאטרוןפאנטומימה,

בלבד.פרימיטיביבגדרלהשארעודיוכללאאשרהמוזיקאלי,

חלקים,בשלושהסויטהייאשת-חיל",הראשונה,בתמונה ...

ועריכה(שיריםהיהודית-מזרחיתהאשהשלפרקי-מחולשלושה

מאודנעימהכשלעצמהשהיא ,)נאית-יולהרשמאת

הבימתיתהמוזיקההיתה-מדיארוכהאךשלהבכוריאוגראפיה

לקויה.

הבתעוגלירמע"י(מבוצעשמואל""הנערבריקוד ...
והריקודיהפנטומימיבכשרונההנביאה"כ"דבורהגםשהצטיינה

שהיאהזאת,הקומפוזיציהבכלבדיבורה),לאאך-רגילהבלתי

הבימהעלהיושבתאשהקריאתעםלסירוגיןהעולהריקוד-סולו

-עלי)ביתבשחיתותולהלחםלקוםלשמואלהקוראה'(קול
לדעתנוזרהשהיאגראהאם,מרתהשלחזקההשפעהמורגשת

מטהכלפיכשראשושמואלשוכבשבוהארגז .ייענבל"לםגנון

בלוויתהאשה,שלוהבלתי-מאומנתאמנותיתהבלת'יוהקריאה

חזקיישמואלשלאשליהעוררולא-שלימההיתהשלאמוזיקה

 ...שליחותו"אתבענווההמקבלותקיף,

 nהמסגרורובנוצרואזהמיסוד.עידןהיו-50השנות
למעשהלפעול.כיוםגםהממשיכותהמרכזיות,הממלכתיות,

רביםאזייחסולעיתיםבחלוציותו.נותרהמחולתחוםרק
שלדיעותיובעיקבותאולי-לממלכתיותמופרזתחשיבות

מאסיבית.ממשלתיתלתמיכהזכוטרםהאמנויותבן-גוריון.
תרבותל"קרןהימיםברבותשהיתהנורמ."ןייקרןרק

פרטותמיכה,למילגותמקורהיוותהאמריקה-ישראל"
מתפקידיו.לחלוטיןהתרוקןשטרםלתרבות"ליימרכז

המשמר"ייעל 1957יולי

הפקרשטח-בישראלהאמנותיהריקוד

תיכנוןאצלנו.קייםהאמנויותאירגוןשלאחריםשבתחומיםבעוד

האמנותיהמחולבתחוםהריהמאמצים,לריכוזמגמהוישמםויים

שתיהןלמוזיקה,אקדמיותשתיאצלנומצויותמצב-הפקר.שורר

החינוךמשרדלידהמוזיקהעלהפיקוחמדורממשלתי.בפיקוח

מדורקייםכןהמוזיקלי;החינוךענייניאתמרכזוהתרבות

מדור-האמנויות,עללפיקוחהחינוך,משרדלידשובממשלתי,

אתהמרכזההסתדרותשלולחינוךלתרבותבמרכזהמוזיקה

העובדת.בהתיישבותהעממיוהמחולהמוזיקהענייני

לבאלט,אקדמיהלנואיןהאמנותי?המחולבדברמהאך

עלממשלתיפיקוחאיןאףהצעיר;הדורשלולהשתלמותללימוד

להקת-מלבדבעוכרינו.הואזהעגוםומצב-סוג-אמנותאותו

הריקודלהקותכלהריקרן-נורמן,ע"יהנתמכתייענבל",המחול

ללאפועלותבארצנו,רבוגםשרבואמנותי,.למחולוהסטודיות

קורהוכךכלשהו.ציבוריעידודללאאףולעתיםכספיתתמיכה

עצמה·אתמציגהאומוצגתקלאסילבאלטחדשהלהקהשכל

שלחדשהלהקהשכלכשםלאומי",באלטכ"תיאטרוןבעתונות

 ...בישראל"ראשונה"להקהמתקראתמודרניריקוד

הם-בארצנוהמחולבשטחוהמצויהפוטנציאלהעתודה,אכן

מצב-הפקרעםלהשליםאיןכךמשוםודווקאבעלי-משקל,

כוריאוגרפיותאצלנומצויותהריבאמנות-המחול.שנשתרר

גדולה;סטודיהבעלתשהיאארבאטובה,מיהאוקראוס,כגרטרוד

-הוותיקותהרקדניותובחוגיברטונוב;כדבורהנפלאהרקדנית
בחיפה,כהןירדנהשלזואורנשטיןי,האחיותשלהסטודיה

עתהזהבירושלים.ניקובהרינהשלוהתנ"כיהקלאסיוהבאלט

משתתפים,שמונהעםבחיפה,קאמריתלהקת-מחולנתארגנה

עםגלוקרינההופיעוהשנה(דלקובה).בדמורקטיהבהנהלת

הקאמרית,להקתהעםאלסקובסקינעמישלה,להקת-המחול

שלבהנהלתה ," 57ייבאלט-שלובתכנית-הבכורה-ולאחרונה

שנתארגנהרקדנים,שבעהשללהקהזוהיגולדשטרן.אילה

אםליויסולחרוטשיל.דדה-בת-שבעהבארוניתלעזרתהודות

משום-פשוטחשובות,ואוליאחרות,רבותלהקותמניתילא

הצגותיהן.אתראיתישלא

תגבורתתתוסףוודאיוצעיריםוותיקיםכוחותשלזהלשפע
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הדצנטרא-מצבשיימשדייתכןולא-האחרונה,העליהבעקבות

כהלבלאט,אקדמיהלהקיםהשעההגיעהזה.בתחוםליזציה

ולהורותוהצגתית,פדגוגיתמבחינההקייםאתלרכזיהיהאפשר

הקלאסי,הבאלט :האמנותיהמחולשלהשוניםהכיווניסאת

שמוסדוההכרחהראוימןהעמים.וריקודיהמודרני,הריקוד

שלהכספיתומתמיכתןהממשלהשלופיקוחמעידודייהנהזה

ליצירתגםלהגיעהזמן,,במשריהיהאפשראזאוקרנותינו.

לאומי.ליאטרון-באלט

בשנותבהשהחלוהיוצרתהפעילותאתשהמשיכואלהבין
קסטן.הילדהגםהיתההעולם,מלחמת

המשמר"ייעל 1957ינואר

קסטןהילדהשלריקודרסיטל

עמינעםמהשתתפותהזכרתיסטןקהילדהאת

שםקראוס,גרטרודשלבלהקהאלסקובסקי

גרוטסקי.איפיוןשלכשרון-בכשרונההתבלטה

גרוטסקי-זעיר:פארודיסטי,לריקודכשרוןקסטןלהילדה ...

מוחלטכשכנועלעצבלההיהקשהיפה.מאומןוהקלהקטןגופה

וה"לצין(רביקוב)ה"סרבנית"-הבובותשתיביןההבדלאת

באותהלהשתמשישבשתיהןכיברנשטיין),(יהודההמאוהב"

שניהיוזאתבכלהריקודית-בובתית.הטכניקהשלהמכניזציה

הקינפר-ריקידחדירי-חן.-הילדה"ייהכיבהיכפרטהריקידיס

ברהיה-מירדמסדלפניהערבאתשפותחה"פאייאצו",נסיה,

בכללהרקדןמקציעשלילייסיריםלקשייםיעגיםסמלשניןמעין
עלממשלתיפיקיחאיןלריקיהיה,אקדמאיןלניכיבפרט.יבאץר

(מלבדשלניהבאלטלאסכילתממשיתעזרהאיןהריקיהאמנית

סטיפנדייתמאידמעטוישהופעות-באלט,כמעטאיןייענבל"),

לרקדנים.אינדייידואליית

שעדייןלנוהיהנדמהישראל"י:ייבקצבהאחרין,בריקוד ...

גרטרידשלהישןהישראליהריקידבניסחקסטןהילדהשקיעה

לחדש.ראיישכאןבעידמשניס-עברי,קראיס

שינה"הראהפגישה"לקראתכאןהיתההשיאנקידתאד ...

מינחשכיבעהכנוצה,וקלהקלת-דעתבחירה-(שיסטאקיכיץ')

המיבלדמייני,פודלקטן,כלבעםמהלכתוהיאראשהקצהעללה

השיאבנקודתדווקאלפלירטמפריעוהואדמיוניתבשרשרת

מרבההקהלתישכח.במהרהלאאשרריקודית,דמות ...שלו

שלהכספיםועדתיו"רהייתיאילווטוב.בריאצחוקלצחיק,
מעניקהייתי'אמריקה-ישראל],קרן[כיום:נורמאן""קרן

ובריקוהבפאנטומימההשתלמותלשםקסטן,להילדהסטיפנדיה

 ...בחו"לודווקא

המשמר"ייעל 1957יוני

למחולקאמריתלהקה

הרביעיתנכ"יים;נושאיםעלהםשלושההריקודים,שבעתבין

כלליים.נישאיםעלהםוהיתרישראלית,עממיתסויטההוא
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שלהריקידים,הרעיוניברקענעימהרב-גוניותאיפואמצויה

 .הכוריאוגראפיתבהגשמתםגםולעיתים

הבטייעוצמתשלבראשוניותאותיהפתיעממשבלכריהא ...

כיריאי-לפיייקין':הסיליבריקידאקספרסייניסטית,הטראגית,

הקשהוכליחלילשלצליליהיאכאןהמוזיקה ...עצמיתגראפיה

שלהבטיייעיצמתדמיון-התנועהעושרלעימתמדיחלשהיהיא
 .ין .j 'המקראיהמישג

בן-מאתמיזיקהלפיילאה"רחליייעקב,היפההריקודאת ...

יאיריפיתטונאליתלדידי,ישהיא,שניםכמהלפנישנכתבהחיים,

םהאבר :(משתתפיםשעברהבשנהיהערכניראיניכבר-מדי

 .)סקיבסקויאלמעני,נברעוזבוהיהאד
שתיבין"גבר-שיניתביאריאצייתיהנצחיהמידרניה"משילש"

 .יחושינילהכרתנובעלילהימחטן-נשים"

לפיידיד",יישאילהריקידיתהדראמההיתההתכניתשיא ...

אידיאליבאיפןמיתאמתשהיאבן-חיים,פ.שלהחדישההמוזיקה

עצמיים.מיזיקאלייםערכיםבהימציייםהדראמהלעלית
דיהאברהם-דידכלב,אריה-שאילהם:המשתתפים
זינגר.ריתנברי,,עיאהיבהאלסקיבסקי,נעמל-המקהלה

-השגעון-פחד-הרדיפה-לדידתהילהשיר :הםהדרמהחלקי
אלהעלילתייםמבציםסיים.-קנאה-והקץהקללה-מרגיע

מדברתתניעהנכונה,מימיקהידיעלכיהסבר, tשונטעיניםאינם

ריקודשלהסמליםבשפתהיבעיהם-הגייניקביצתייהסדר

חיפשית.תנכ"יתבפאנטסיההמודרניההבעה

הימירסקהלשניים,מחילזמר-עם,-העממית"ייהסויטהאת

להירמיןלהסכיםקשה(אולישמרנעמישלמוזיקהלפי-יהורה

יהריטמ;סהמליסאדהפסנתר,בצליליטיבי .jפיישהואשלה,

שלבדינאמיקהכילההלהקהרקדה-ינזגורים)חייםשוקקים

זהויטעם.מעיףחדיראדמדי,עממיקצתבהומורתניעה,

הרחב.בעילםאפילולהציגישאפשרמסוגנן,ישראליריקיד

יוצריםשלהשפעתםראשיתהיטביכרה Iנ-50הבשנות
ספקאיןלישראל.הגיעושלהקותיהם ,אחרותמארצות

ויצרוהתגלותבבחינתהיוגרהאםמרתהשלשביקוריה
להקותבת-זמננו.המחולאמנותאתבומוד Iללחדשסטנדרט·
הישראלילקהלהיחידהההזדמנותכנז.עטהיואורחות
אחתלהקהולונוסדהטרםאזכיקלאסי,בבאלטלחזות

זה.סגנון I ?עצמהשתקדיש

המשמר"ייעל 1958פברואר

גראךיאםמאיתה

יה-האמריקניהפרסוםמנגניןמעוררקנאהיקצתרגשי-כביד

הזאת.הלהקהלרשיתהעימדיםהנהדריםהטכנייםאמצעים

משיכללטייפ-רקירדרהביאיוחפצי-תפאירהתלבישותמלבד
תזמירתי,בהרכבצליליה,במקורמוזיקההשמעתהמאפשרבייתר,

 .בייתרנקיהבצליליות

הייניכד- 1950שלמידרניהבעהריקידדראמית-ריקו,ז ...



בסגנוזשלהלבאלטיםגראהאם,מרתהשללתיאטרוןקוראים

ושימושסיועעלמוותרתאינהאמנםהיאאקספרסיוניסטי-סמלי.

 .לסמליםשנהפכים"טיים,;קונקבחפצים

דעוי ,יוסוקורטןוויגמאמרישלהבאלטיםאתשראהמי ...

ה.ישנהלםומלחמת-העלפניבאירופהקייםהיהזהשסגנון

מדוייקןומילוהוסיפהיצרהפיתחה,שמרתהגראהאםכמובןאר

מסוימותתנועות :משלהאינדיוידואליתריקודיתטכניקהשל

עלנפילה :המורמותהרגלייםטכניקת :מסוימיםנפשייםלמצבים

זויתיות :ברבייםעלזחילה :עליהמרובהוהתגלגלותהקרקע

המרדרני,יורצהמןכנראהשנובעתהתנועהשלוגיארמטריית

מימיקהחוסר :שפת-הרקדניםלפיבקרקע",ייהשימושכל

האינדיאנים,שלמטקס-פולחןאולישהושפעו,הפנים,והבעת

תנועתי.כרקערקלאמאוהעדהחזקהפיסוליהיסודוכן

נשאריםאותםמדריכהשהיאוהרקדניםמזל,לרקדניתכשיש ...

וכלי-יוצרבלי-עזרמהםליצוריכולההיארבות,שניםאצלה

אינטלקטוגםכוריאוגראפידמיוןוכשלרקדניתנשמעים.נפלאים

ששמוריקודימעשהאותונוצר-כביריםמימדיםשלמסדיר

הפולחןתיאטרוןשלה,המחולולהקתהאםגראתהרמ

 .שבנאמנותוהקדושה

המשמר"ייעל 1957נובמבר

ביבלהז'אןשלהבאלט

צרפתשגרירותובחסותצרפתממשלתשלחץרמשרד-הבשליחות

הצעיר,הצרפתיהבאלטאתגלארן .בהאמרגןהציגבישראל

אגב,(שהוא,רמארגנו.ירזמוה,לאביבז'אןשלבראשרתו

גוטמן).רשמויהרדי

להקרתישגמורה.הפקררתאצלנושוררתהבאלטבתחום ...

לבאלט,רישמיתאקדמיזאיןאבלוקלאסי,מרדרנילבאלטאחדות

בטרחני,זה.בתחוםמשותפיםהישגיםלהפגנתמשותפתבמהואין

הכרחותאתולארגןלאחדהיהאפשרומוסריכספיבעידרדכי

ישראלי".ב"באלטהשרנים

הנהדרהבאלטאתלצייןיש /בארץהתכניות/שהוצגושתיכשיא ...

יירלקוהלאביבז'אןהזוגידיעלוהמוות"ייהעלם

קרקטוז'אןשלותלבושותדקררציהבכוריאוגראפיה,ר,במסו

י.ס.באר.מאתופוגהפסאקאליהלצליליפטי,ררולן

ילידת,מוזיקולוגיתזילברמןאוליהשל-ועטהעיניהדרן
התפתחותאחריעקבנו ,-30הבשנותארצהשעלהלנינגראד

זוהיתההמדינה.קוםשלאחרהראשוןבעשורבארץהמחול
שלהעשירהלפריחהשהביאוהגורמיםהבשילובהתקופה
פעילותהאתהחלהסוקולובשאננהשעה ,-60השנות

אתשמצאהתהליןוהחלהלירי",ייהתיאטרוןבמסגרת
בת-על-ידיייבת-שבע"להקתביסודביותרהחשובביטויו
בבפנילראשונההופיעהשבע"-ייבתרוטשיל.דדהשבע
במחולחדשעידןנפתחובכן . 1964בדצמבר-14בהקהל

עם-70הבשנותורב-גוניותפריחהלידישהגיעהישראלי,
המחול"להקתהישראלי",ייהבאלטייבת-דור",ייסוד

 •כיום.הקיימיםרבתי-הספרהאולפניםושפעהקיבוצית"
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מסורתימחור-הדבקה

תרביתיים-חברתייםערכיםלשזמירמסגרתהראהמחול
עלזהבפאמרדבי;מחשדיםאבראזיזר,עיבדהבקיבענו

חכרהשלחברתי-תרבותיוכמאפייןכמבטאהזנקהמחול
-המירבבראייתהצוריאת,להדגישלחזורברצונימסילמת,

בלתייסרדטקס,בתוךמרכיבהיאבךנתישהמחולבנישא,בית

לראיתיישכלומרממערכת,חלקשהראשלםמאיריענפזר
בסערכתכמרכיבאלאיחי,דאיריעארטדדתכפעילהלא

ןראשונהבראשלהבטי"תפקייואשרחברתירתפעילית
שהחברהתרבותיים-חכרתייסערכיםשלסדירהתמסירת
מירחדיםימסגרךתייםעמריצירתי"עלקיומם.דיאגת

-חכרמקביצהכחלקעצמןלראךתליחייהחברהמאפשרת

 .יותר)רתנהחבר"יחממסגרתחלקעצמתהיא(שגסתית
היחייניותףרשמההדגשתבך,ע"ימתאפשר"ובעיקי

ערכיסלאותםכרינתנך- ""משותףבארמרנךוהקבוצה.
וטיערתםס Pנקיימעךניינתשהחכרה

קבוצהאותהלמסגרתטובדבקויהוויישכחולאלובען
אגושית.

הערביתבחברהחגיגיאירועבכלהקשורפחולהיא-הןד~ה
כדיבויש ,כהובשךשנראהוכפיהתיכון.במזרחיהדרוזית

-לגאותהובסגרתולשמשוסלמיםערכיםולהבליטלבטא
רלחברהלמשפחה)(לקבוצההיחידביןהםולדיריותהפנגת
מיי~ג.שהוא

-וההפעילות ר~"היאביטיי,לוניתןשהמחרלנרסףיסוד
עונותאינןהיופיוםשלהחולןימסגררתבנו.הקייספשחק

החגיגיךתההזדובנויותובספקיתרלכןזה,בסיסיצררךעל
ב-במיוחדמרדגשזהדבררלשעשוע.לפעילךתאפשררירת

דנים).אנו(שבהרהדרוזיתהמוסלמיתכמרמסררתיתחברה
עלהתגברותלאפשרתפקידואשרמשחקארשעשועביז

מתיחותפררקזרביןהירמיומייסהחייםשבשגרתהשעמרס

מא.דדקגבולובפרידשהצטברה.

לאחברהבכלחיוניאמצעיהואוורקפכלוחמה
רבאיפרקמחייבותההתנהוגתנורמיתבהובחבררתשכןכל

הגרת.התנשלצריםוגברלרתאיסרריסשלמערכותוקיימות

לביטויהזדמנותהמחךלובתוכרהחגיגיהאיררעמשמשכאן
רקבאהזו "זמניתסיבלמהפרת"אמצויונאלי.ולפורקן
בניגרדהזדמנותשבאותה 'מיוחד"ךהה"חגיגיאתלהדגיש
המקובל.השגרתי, ,ליומיווני

-ררגשותיצריםפררקןאוחברתיתאחדותערכים,שימיר
-הגאיהתנאים .במחרלנאמןביטיילהםמרצאיםאלהכל

מורשת"בשםקוראיםשאנןמהוכלכלכלייםיהגרפיים
 "ל"מייצגאותוועךשיםהמיוחדלצבירנרתורמלס "תררכתית
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ופורקןאחדותשר
 lבהט-רצןנעמימאת

לסביבה.ארלחברה "סמל'ו

אדמה.עיבדיגבריםשלמחיל-הך.~~ה

להנבתמספרמיליסרקולולהקדישמחייבתרזערבדה
שניגשלפנייהדרוזיתהערביתהכפריתהחברהשלמאפייניה

 .הפחוללתאור

היסדואבןהיא-החמילה-תבחמררההחפשםה
-לסוישופרחתים,תפקידיההולכיםבייםאםגםזו,לחברה
המשפחהכירם.גםימרכזיחשרבתפקדיהמשםחתיתלדיריות

מרכזיתפקידילהכפריתחברהבכלהבסיסיתהיחידההיא-
בלעדי.הראאיןכירסאםגםתיכלכלמבחינה

גורםיחידי<לכליכבסיםהחקלאיהגורםשלהתריפפותי
הבידרדגרםזאת,למרותאךהשמפחתית.במסגרתלפצורת

לשימרר-העריםלישוניבניגיד-הכפראנשישלהיחםי
אמצעיירתר.איטיהתפתחרתולקצבמסררתירתמסגררת

רהתפשטרתהכלכלהפיתוחזמננו.שלוהתקשורתהתחבררה
טשטוששלמתהלךיחלקאחדמצדהםבחקלאותהיםןוכ

עדייןהקייס·הפערשניומצדלעירהכפרביןההבדליס
הקייםיזהמכודדיס,מסויפים,נמקרמות-החינוךברמת

(כחברהלאשההגברביןוהלימודהחינרךנרמתעדייו
כיום.גםבעיהמהורהוהדררזית)המוסלפית

עלראשר-שמהנקראשמרעלאשרהמשפחה,אניכירםגם
משפחתן)ריב(שלמרשבהמקרםגסהיאמישבומקוםרוכפי
החילוניוהמימסדהשלטרנותכלפיארתהה'1כיצגהרא-

-הפוליטיצבזונהאת ,כללכדרךקיעב.אשריהוארהדתי,
מציןיהתיכוו"המזרחייערבכספריובשפחתר.שלהמפלגתי
כותב;ברהערבי.לכפראופייניותתכרנותכרגכריאל

בדורהופיעושכהםהערכי,החיבין-כסזרחבפריסבאוחסגס

לורובנעלמה,לאחדשוח,כלכליוחומקצועיוחשכזבחהאחרין

הישבוח,החכרחייחלמםגריתהכפר-כזשלזיקחובחרופפה,לאגם

 ) 196 'ע(הדחיח.ולעדהלחמולה

כמשפחהרהילר.\מתפוררהמםורחיוחהמסגרוחשלביכרחלק

שליטגירםאיננהשיכהדת :פצרוחניכעותובשבטהמורחבת

האוכלוסיה.שלהשתייכותה-ורגשנאמניתהבקביעתיהדי

 ) 270 'ע(

המסורתייםהטקסיםאלהישראותנימגחיםהבאיםדבריר
דירגנו;להשמךישירותנוגעיםראלה ,כייס



שלצדמכר,ניבעיתהמידרניתהערביתבעיית-החברהריבאכן,
ב-אףאיהאיכליסיה,מןבחלקנשמריםהחברתייתהתמירית

מישרשיתיהשקפיתישניםחברתייםדפיסיםכילה,איכליסיה
 .המסירתיתהחברהמןאירגניחלקשהנןמדירי-דירית

החתונהטקסי

 .ולשמוחלחגוגביותרהנפוצהההזדמנותהםהחתונהטקסי
הןדתיותמסגרותשבהםבמקומותכילהזכירעלינווכאן

מת--מסוימיםדרוזייםבכפריםכמו-בכיפההשולטות
ומחול.שירהללא-בלבדדתייםחתונהטקסיקיימים

אצלוהשיריםהמחולותביןהבדליםקיימיםכיגםנציין
גםלמשנהו.אחדגיאוגרפיאיזורוביןוהדרוזיםהערבים
אופיעלמשפיעיםוהמשפחההכפרשלהכלכלימעמדם

בקביעהנסתפקולכןכה,עדזהתחוםנחקרמאדמעטהחג.
כאן.מקומםשאיןולסיכומיםלהשוואותלהידרשמבליזו

בוהמשתלבולמחוללטקסאופיניים-כיביםןמלהביאאנסה
עצמה.בפניהעומדתתופעהכאלאליוונתייחס

עלמרקסעמנואלכותבבנגב"הבדואיתייהחברהבספרו

והחגיגה:הטקס

החברתי.המבנהשלבביאהבחגיגיתריאיםרביסחברהחיקרי

השיתפיםאחת,בקהילההחייםאנשיםכימניחיםהםכרמתיר

אתיחיגיגםפיליטית,מסגרתילאיתהתרביתיתמירשתלאיתה

ראיתאםהריאחת,במתכינתנעשיתהחגיגיתכלאםחגים.איתם
כיילמדניכאלהבשמחיתמקריבמבטאר .כילןאתראית-אחת

פרטיהקהילה.שלשיניםמיגזריםבקרבשינהצירהליבשיתהן

מקימיאתמשקפיםיעי.דהמתניתטיבהמשתתפים,הרכבהטקס,

 ) 208 'ע(החברתי.במבנהמגזרכלשל

ימים,שלושהרוב,פיעלהחתונהטקסינמשכיםכיום,
בביתמתאספותובמקבילהחתןאביאצלערבעtכודתבכללם
עלהישובההכלהסביבורוקדותושרותהנערות,הכלההורי
החדר.במרכז-מקושטכסא

השערע"יהמבוצעיםשיריםישולבוהחתןהוריבבית
) Sha'er (, בעלתהיאהמשפחהכאש;זמר,-הפייטן

ה"דו-שיח"ואזפייטנים-זמריםשנילפעמיםיוזמנואמצעים
השמחה.להגברתמוסיףביניהםהמוסיקלי-תחרותי

מנחההוא(אשרהזמרסביבהכפר,במרכזמתאספיםבערב

רבכשקהלומחול,לשירההגבריםהאירוע)ומרכזהטקס
תיתכןלא-וערמגיבקהלבלימסביב.יושבחוגגים'של

מחולות.יתקיימולאהשמחה,

שאיןבמקריםגםהשמחה.שלהכותרתגולתהיא-הדבקה

ללאממששלשמחהתיתכןלא-עצמוהטקסמןחלקהיא
אוהחתןללוויהנרקדתהתהלוכהמןלהבדילהדבקה.מחול
במחולרבים,אנשיםחלקנוטליםבהןאשרהמענה,שירת

מחולזהוגברים.שלנבחרתקבוצהרקתשתתףהדבקה
-לכלמעלאדוגמישותגופניכושרהרקדניםמןהתובע

ורוח-מהירותתגובותמא.דמפותחקצבחושמוסיקליות,
לששה-עשרשמונהביןגדול,אינוהרקדניםמספרצוות.
האחדות,שמירתתודביצועהמאפשרגודלכלל,בדרד
והגמישות.הדיוק

קשהדברבלב.דהתנסותע"ינלמדהמחולכילאמרלמותר
הרקדנים.ביןמסוימתטבעית"ייברירהומכאןכשלעצמו,

בעיקראדרקדן,כלשלהאישיתיכולתומוצגתבמחול
חושמושלמת.כמכונהלהגיבהצובקהשליכולתה
קיימיםאםגםהפסק,ללאהזמן,כלקייםהקולקטיביהקצב

מןחלקהםאשרהאישיתבתנועהמסוימיםייאי-דיוקים"

שלאחדותהאתולהדגישלחזוררקנכדוישהתנועה,
עלהמתבססמא.דנמרץמחולהיאהדבקההרוקדת.הקבוצה
תבלברחביזהמסוגדומיםמחולותוכמורגליים,רקיעות

המצ-שרידיםעדייןבווישלאדמההקשראתמדגישהוא
לוחמים.שלמחולזהשהיההעובדהעלביעים

 :הבאיםהעקרונותעלבנויהדבקהמחול

אילתורשלבתוספתלעיתים-אחדכגוףהשורהתזוזת . 1
השורה.מולהניצביםשנייםאוסולןע"י

צעדישלהמרכזיהמרכיבהרגליים.שלמשוכללתתנועה . 2
מאדהבולטותסינקופטיות,לעיתיםרקיעות,הןהמחול

כלל.בדרדזוגיבמשקל-החלילמנגינתרקעעל

תנועההשורה,שלהמובילאלהמבטזקופה,הגוףיציבת . 3
וראש.מתנייםכתפיים,שלמגבלת

אחוזות,ידיהםבשורה,מסתדריםכשהרקדניםמתחילהמחול
החלילןהכל.אתרואיםכשהכול-בחצי-גורןנערכתהשורה

וכדמעגל,סףעלכמוסביבו,נעהכשהשורהבמרכזניצב
פותח,כשהמנגןלרוקדים.המחללביןקשר-עיןנשמר

קצבלרכושכדיבמקום,בדריכות-רגלהרוקדיםמצטרפים
בקטעמתחילעצובוהמחוללתנועה.הגוףאתולהכיןאחיד
השגתהמאפשרצעידהשלייפזמון"כעיןיחסית,פשוט

במשותףלעבורויכולתהקבוצהתחושתהתנועות,אחידות
בהמשד.-יותרמורכביםלצעדים

האינטנסיביתלמירכבותהפזמוןשלהפשטותביןהסירוגיות
כפייםבמחיאותלהגיבלקהלמאפשריםשבתנועות-המחול

הווירטו-'בקטעיםועידודהמרצהוקריאותלפזמוןקציבכליווי
יותר.אוזיים

25 



והמנוםים·הטוביםהרקדניםאחדהואהקבוצהליבומ
המתאיםהצעדאתלבחורעליוהצררךובשעתהמנחה,הוא
השורהאתהטנחהעןזבלפעמיםהמבגן.אל·כתטידקשותוך

הואהקבוצהבראשברוקדוהקבוצה.טולביחידומאלתר

בילנונאמרפה-שבעלעדריותרבבמהמטפחתלעיתיסמניף
יציאהשלמחולהמחולהיותימישללחרבבתחליףבאהזו

 .ממנוהחזרהלאחראילקרב

הדבקהשירישלהטקסטים

ליפישבחשיריבללבדרךהםהדבקהשירישלהטקסטיס
 .יהגברהאשהשבחילאהבה,הנעורים,

 :חיפשי)(כתרגרםאופייניתדיגמא

לעיייריןעדמסגיירנייסידי

 .מלאכי ,חה

 ,דלתיפתחישלי,טליח

לילי.תם

איתושמביאבפידלעונא"ייעלא-בערבית-הנפוץהשיראו
בחתונהומשחקיימחילכמאמרומנצרתבושנאקסעיד

בעלזימרבאברנשטיין,בריךלעברית(תרגים "הערבית
הערבי.במקירןהמילים } 19ך S ! 1הגיפני"החינוךיי

דח'ילכ,כתקיללדעיגאעלה

ליב'גמןילאקדדבםןלאני

אתקילכחאניעלאייצכיר

 ...וליומאאמכרתלירא'געללא

עברי:ובתרגום

 ,לאטק ;אימרהדלעיגאעלא

 ,גילןבחלאידמךתיכחאיגי

אגיי.רראניארזןחטההמתן

 ...ליוהירמאתמיללישקרהמה

זמר-הפייטן-בשהשערדרמים,שנושאיהםרביס,ושיריס

החתן,משפחתשלבשבחהאקטואליותשלנימהלהםמיסיף

אורחיםהרהגיכחים,בפרו

הדבקהשלהצלילייםהיסודית

 :הםהדבקהשלהמרכזייםהצלילייםהמרכיביםחמשת

לגנןתפקידואשרהרועיםחליל- ) NAI (-לילחה

הפסק·ללאכמעט

פעם.מדיהחלילאלהמצטרפיםהרקדניםשירת

תפקידןאךהמחרלמצעדותחלקשהן-הרגלייםרקיעות
מאד.חשובהצלילי

הרקדניםשלולפעמיםהקהלשל-הכפייסמחיאות
המחול.כדיתרךספרנטגיותאלאקבועות,אינןהןעצמס.

2. 

רקדניםהע"י-בפהעיםמהמושומקצביםקריאות

הקהל.וע"י

לניתוחלהינכסמבליאךהגורמיםמןאחדכללפרטננסה
יוכלו(המעוניינים .לכשעצמומענייןשהראקולוגיימוס

בטקםיותנועהמוסיקה"בחיבורנוספיםפרטיםלמציא
זה.מאמרמחברתמאת "בישראלהדרוזיסאצלהחתרנה

האלמנט-הדבקהשלהמרסיקליהבסיסהוא-לילחה
לעתיםחרבה.ילארשרתהםהאחריםההכרחי.התמידי,

ככלי- ) Darbouka (הדרביקה-כדבתרףמנגןיצטרף
 .חכרחיזחאיןאךמלווה,

החליללמגגיבתבמקביללעתיסהרקדניםשירת
יחדאשרשרנהבמגגינהולעתיםייתר)נמוכה(באוקטבה

טונליות-בירלעיתיםמנגינה-דויוצרתהחלילמנגינתעם
) bitonality , אחדבסילםהחלילגגינתא"זסולמיןת,-דו

אחר).בסולםוהשירה

קצבייסיותרהםהאחריםהצלילייםהאלמנטיםשלושת
חצרפיסאוהרקדניםע"ימברצעיםוהםמלדוייםמאשר

 .כליסללאעצמוזהגרףבאמצעות

עוצמתן .זהלריקדוהאופייניהאלמנטהוהרגלייסרקיעות
וסינקרפיות.מודגשיתחזקות,הןררבפיעלמא.זמגוונת
דייראן" :בספרר ) Dalmann (דאלמןגרסטבהגרמניהחוקר

st' ( "פלסטינאי inischer Diwan ;:ן Pal (, בראשיתאשר
בינה ,ישראל-ארץשלומחולמוסיקה ,שיריסתארהמאה

-לתהלובניגוד( "הרגלייםרקיעותריקרד"בשם;המחולאת
 .)"הכפייםמחיארתריקודיי :בשםכינהאיתהאשרכה,

-קריםבחי "מדעי"מחקרדאלמןשלדתורעבאתלכנרתקשה
-בשראהמהאתבחרהואתקופה,באיתהאחריסנרסעיס

רכהגדרה.כמאפיין-ראשונהרא"ה

הדבקה:שלשוניסנרסחיםמצוייםכיכיוםלנוידיע
-המרשמקומיות"יישונרתגרסאותמרצאיםאנובישראל ·רק

ובכולןשרניסירופיםצבבסיסייםאלמנטיםאותםעלתתית
ימשתנים.קברעיםיסודותקיימים

הדבקהמחילשלעיקרייםמאפיינים

אופיבעליתתנועותיןגברים,שלשורהמחולהיאהדבקה

הרגליים,שלמחולויבראשונהבראשזהיומדוגש.נמרץ

מפרקיגמישיתזקיפה.יציבהעלתמידכמעטשומרחגוף
תרקיעומאפשריםהרגלכףשלוהקשיתרתיהקרסילהרבך

מאד.מרדגשות

ובעקבותיהתאחרגלשלעקבעלהישעגית :אופייניצעד
צעדיםשלבצרופיםמרפיע-הרגלבףשלמהירהרקיעה
לבחירתניתןהצעדיםמספרורקיעות.קפיצות ,שונים
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. An example of the beginning from a transcription of eight minutes * 



שורתרקעעלהמובילשלתוריואיל .המוביל-המנחה
מיוחדשילוביוצריסמירביתבאחדותהרוקדימהגברים

שלבחגורתםאוחזותדייים(הידייםאחיזותואופייני.
או ,הכתפייםעלשלובותידייםאוהסמוכיססיהרקדנ

שפותפתהעתנומאפשרות )שלובותואצבעותרפקיסמ
 .הגבריםקבוצתשלואחידה

אתנוכררארלרגימחקרשלבעיות

-עדייו-מדתועבישראלהאנתךכוראולךגיהמחקרבפני
לחקרר ) ...וחשרנרתרנךתמשימותשלמשררה(אחתהמשימה

למחקררבהשוואההדנקהשלהשוניםהנוסחימאתולתעד
לרשרם-הדבקהנרקדתנהןהשנניתבארצותשיערימקניל

(מבחינהרהשינההשויהאתלמיין ,הרווחיםהנוסחיםאת
יאתנית).גאוגרפית

בפידבקה,שלמוסיקליתטרנסקריפציההפותחהדףלהלן
המחול . 1973באוגיסטהמערביבגלילת'גנכפרשהוקלטה

-8בנטשר )ההקלטה(לפישנרשםיהקטעבשעתייםנמשר

האירךעיסבלז"א-במדוייקנרשמואלהדקות 8 .דקות
 "פרטיטורה"הכינשכחאל .למחילהשייכיםהצליליים

גםבושישחברתי-מךסיקליאירועהניירעללתארמנסה
המוכאתבדוגמאלראיתיש .והספונטניהחופשימןהרכה
ההתיחסותאבל ,נסיוננולפי-אופייניתדרגמאכתווים,כאן

ללאעצמהבפניכשלמות-פנוטנולרגיתלהירתחיינתאליה
 .סטטיסטיתלקביעהאוכללההליומרהבל

דרגמאותצעדים,רישוםשלדוגמאכאןנביאלאמקוםמחרסר
עהותנלכתבהאגרדהע"י'שנרשמובדבקותלמצואאפשר

אשבול.נרעהבהדרכת

-השלהתניעתיבמבנהרגסהמרסיקליבמבנהשגםביוון

קבועותתבניותעלהאילתוריסודקייםהמסורתיתדבקה
רגםהרקדניסגםפעמית.-חדדכוגמא-רישוסכללראווךיש

-השלהיסרדתבנייתשלהדגמיםאתמראשיודעיםהנמגו
-ידרתבנייתעלאילתורשלצרוףהיאהתרצאהולבן ,מחול
המושפע ,פעימ-חדתוצרהיאהקונקרטיתוההתרחשותעות

הגררמים.כלביןוהתיארםהמבצעיםשלבושרמהאורירה,מן

-צליהטעמרתשלמגורןמשחקאיפוא, ,היאהדבקה
שימרביביםההאלמנטיםמןדחאבשלכל ,רתיוחזרתלירת
ובאופןעצמובתור-ינויושלצרוףהניתןמבנה ,משלומננה
בבלהשינויאיןבאשר( .לצלילהתנועתיהיסודשלהצרוף
חופף).להייתחייבבנפר,מאלהאחד
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הישראלי "העםב"מתולהדבקה

ובררנתיהישראלי,העס-מחולשקרויבמההתאזרחההדבקה
מסירתייםאלמנטיםעיעלנערכו"ייאווניצראשרדלבקות

שלהקבועהרפרטוארמןחלקרהם ,זמננובנייוצריסנידי
נרסעיס,רניממחולותבמונזקיימימבישראל.העםרקדרי
אלמנטיםנהםומשולניסיידבקה"השמאתנרשאיסשאינס

המסורתית.הדבקהמן

שלרשימהקדמרןגוריתמביאה "ריקדעמייבמפרה
 ;"דבקהייהשםבלולשלהםבבותרתאשרמחולות 14

המלחיןהרקודירצרהרקודשם

זהני .דלרי .'אדמהדבקה

שרעבינ.(מרשיקו)לרימ.ארריהדבקה

מזרחיתמנגינה(מושיקי)לרימ.בדואיתדבקה

עמירוע.שטירמן .רגלבועדבקה

אלדמעג.חרמרןש.דייגיםדבקה
קינןי.בהןש.דליהדבקה

ערביתנעימהאשריאלל.דלעונהדבקה

גבעוןאורי(ייקי)בהןש.דררזדבקה

נצרא.(ריקי)כהןש.הללדבקה

זמירע.(ייקי)כהז .שחמררדבקה

עממיתמנגינה(מושיקי)לרימ.כנעןדבקה

מזרחיתמנגינה(מושיקי)לוימ.כורדיתדבקה

ערניתהנמנגיקדמןג.עבו;ןרגילהדבקה

ערניתמנגינהרפיחדבקה

האתניהמקורמןתנועותעלהמבומסתדבקרתזיברשימהיש
-המסןרהיסודותבששלרבדריז",יידבקה ;כזרטובה(דוגמא

שלברצףלפגיעמבליבלחז.וגסבתנרעהגםנעשהתייס
עצמי).בעני-בשירארבמחול,-החדשהתרצר

-לזברוןרקהוא "דנקה"השםשבהםאחריס,ביניהסיש
בסקריםגסזמננר.בןהיוצראתשלויתהרחוקהאסוציאציה

התוצראיןמסורתייס,ביסודותהיוצריםהשתמשינהס

הססורתית,הדבקהשלרחוקמשפחה-קררבאלאהעבשווי
קיימיםהאתנית-המקיריתשבמסגרתהסיבהמןרקולו

שלקיומםובעיקר,יבלחן.במחיל "משנתיםייגורמיםאיתס
ניתניםואינסההתרחשרתבדיתורהבוצריםהגומלין,-יחסי

רק-גבינהבהםולהשתלבלבצעם-לחקותםגיתןלחזרה.
 •ודורות.שניסשלהתגסותאחרי
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והישראריהפרשתיניהמחור  ,היהודי ,

מחרלמךפעי.כוברישראלוכדינתשללהקמתהשקדםנעש,ו
ימךפעראיל,פלשתינים",יימחולותפארץ-ישראלעממי
מהערלםנרשאיםעלשהתבמסימקציעייםיקדניסשלמחרל

יהידיים".ברשאיםעליימחילאייהרדי"יימחרלבקראיהיהודי

אלההיילמעשהפלשתינים"?רת"מחולאוחמהיןמה
מןצאםוכארצו"החלךציסעל-דיילארץשהןבאיריקידיס

כארץהעריקה.ארהקראקךניאקההררה,בגוןבאירךפה,
הםובאמריקהחכרתייס,כמתילרתאלהמחיליתשיוכשו
מארץ-שהובאילאחרהציוניות,הנרערבתניעותבקלטר
הציונךת.עמהזדהותםאתהצעיריםהניעינעזרתםשיראל,
כקיגיהריקדויםרוכדריבי ,רכההיתהלריקידיםהדרישה
המברססיםמשלהם,חדשיסמחיליתלהצמיאהחלוהתניעות

פשיםית,עיבריךתוכיליסבצירוףיהרדיותעממייתמבגיגךתעל
נגניםכיכזיוכרה,עצמםאתמליייםהרוקדיםהירכרגיל,
בגמצא,עדייוהיולאמתאימיםותקליטיםלהשיגהיהקשה
יבאלה ,באירופהשמקירםאלהמתולותשלאסיפרתשתי

מאתפלשתיינה"יימתולותפירסמי;באמריקהשנתתברי
מאתפלשתינה"ו"מתולות ) 1941(ניי-יירק,תובסקירין

 .) 1947 ,ניו-יורק(-ברקדלקינה

אנשייעל-דייהודיתלאמנותהוועדהנוסדה 1942בשנת
ששמה ,-יורקבניוהיהודיהתיאילוגיהסמינריוןשלהסגל

המתלקה .באמריקההיהודיתהאמנרתאתלעידדלמטרהלה
ריםייצלעודדשנועדימופעים,יזמהזויעדהשללמחול
יהודי.אופיבעליבנרשאיםלעסיק

ייתגיגותהיההפלשתיני"ייהמחוללתקופתטיפוסימיפע
למדעי-הטבעהמוזיאוןכאולםשנערךהיום",בפלשתינה
ב"סבישנקראהסדירהכמסגרת , 1946בפברוארבניו-יררק

ובמתול".בזימרההעולס

השיראתשכללמיס""מצאנןבשםקטעבללההתבנית
רבוכשבט"ייטו'אתהצ'רקסיה,מתילואתפטיש"ייהך

סצינהולבסוףאחת","פעםייישימחו", ,"ר"שהריקודים
 ,"הגיבוריםלכבידרהיימשחק-זימובובערמר""לייגבשס

הסתייםאשרהחבמיס"תלמידי"מחולהקשת","מחול
היהודיתוהשירההחסדייתהמסירתהתנ"ך,בהורה.

-40הבשנותורקדניםכוריאךגראפיםמעטלאהקסימו

-ולאיהדוייסליוצריםהשראהשימשהתנ"ךבאמריקה.
כאח.דיהודייס

וטובשובפופולארית,אמניתיתלצירההבאלטהפימאז
בראשית,כגיזתנ"ביים,נרשאיםבימרתיועלמרפיעיס

ספראןהשיריסשירשלרמית.אסתר,המלכהבמצרים,יוסף
רלות"מחאוסטרלישלספרופורסם 1923(בשנתתהילים.
 .כנראההשפיע,זהוחיברו .ך"בתנהמחילאתשחקרקודש"

השוניס).היוצריסשלדמיונסעל
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בארה"ב
ברקפחמאת

-"הדיביק"החסידיתהאגדהמשנהירתרמאוחרתבתקופה
טובישללבםאת-אנסקישלמחזהובהשפעתברידאי

סיקיליבאנהביניהםבאמריקה,המחילבתחרםהיוצרים
ג'רום ,) 1975 (לאנגפרל ,) 1964 (מסלואיסרפי ,) 1951 (

 .) 1974 (פלדאליוט .) 1974 (ררבינס

קברצתיותיצירותביניהםהיהרדייס,וומחולותיצמחבנימין
אופיולהסניכריס,רכרחבתנרפהשבוצעו ,-סולוומחולות

המחולאמנותעלעמוקרישוסהוחירןמיבהק,יהרדי
יצירתםבלאתשהקדישרכוריארגראפיסנמצארהאמריקנית.

בנושאיםלעסוקשהירבוהיוצריםביןיהרדיים.לנושאים
 ."חסדיייםושירים(יימחולותקונרפוליןמצוייםיהרדיים

(ש"ירתוסרקולובואנה ) 1933מפלשתינה",נותייתמו ; 1932
 .) 1944השמי':של

למחולהמוקדשמופעירזםהיה ,כלשהרמארגןגרףלזמןסזמן
היהרדי.

ייהאנטרבאולם 1947נשנחהתקייםזהססוגארפיינימופע
היהדרת".לליסרדיהספרניתיינירזסתבניו-יירק,קולדיג"

ייפלשתי-במחולותיברקדלקיבהשללהקתםחלקבונטלו
(רקדגית ,הדסהצעירים";"לילותשבקראהבמחריזתניים"
ריקדויםשלנדועתלמבצעתהימיםברברתשהפכהצברית
יישיבישלההמפורסםבמתילבארה"ב)מפררסמיםהודיים
אתרקדהסוקילובאגהתהילים;פרקעלהמברסס ,"גפשי
מרתהשלמרקדניותיהשהיתה(מישפירו,ליליאן ,"יס"גול

היהדויבתיאטיןככוריאוגראפיתפעילהוהיתהגראהאם
על-פישלהמאמין"ה"אניאתביצעההשביה),שבשדרה

ארכסרבר"ה"דגסשלמבקרוסיל.יוריהמשרררמאתשיר
השאר;בין ,ברתב ) 1948(ינראר

רגשמלאהכהחיל-מבתכביתלחייתמזדמןרחרץרתלעיתיםרץ

פרד ...היהדריהסחילבפסטיבלהיהשהדברבפיטיבה,יאמנית

עמסירגשקרגרצעירימ"ייהל'זורתבסויטהדלקובהוקסיהברק

רהצטיןיבסירחדנאההיהאהבה.מתולהראשןו,הקטעעדןי.

העד·נה.בעשטותו

מrובעלתירקדניתמושלםברריאוגראףהיאסוקרלרבאבנה

רב.בכרחזאתמבצעתוהיאלהגידמהלהיש .נדלהבלתי

הבוטה.והצורההאינטנסיביותבזבותבולט"הגרלים"

מרשימההופעההיתהמאמין"ייאניבמתולשאפירךלליייאז

שבוצעהיהדרי",העסלייתתייתשהוקדשהמחול,במייתד.

מצויינת.יהכוריאוגרא!ניהמרגשהיהלראשרנה,כאז

מדינת-שלהקמתהעםקיצוגיתבצררההישתגההבחבב
התוארשלמקומואתתפסייישראלי"המרנחישראל.
מחילית-באח.דרהאמגרתיהעממיהמתולבתחוס "גיייפלשתי

-לפופולאמהרהעדובעשרלארה"ב,הובאוישראלייםעם



ייהפלשתיניים:'הריקודיםשלמקומםאתותפסווחביביםריים
תנועותחבריעל-ידירקלאנרקדואלהחדשיםמחולות
חובביכללשללנחלתםבמהרההפכואלאהציוניות,הנוער
בומקוםבכלאותםלרקודנוהגיםהיוםעדהעמים.ריקודי
במחולות-עם.עוסקים

שלאינטש) 12(בניתקליטים-30כבשוקמצוייםכיום
ובהבחוברתמלווהתקליטוכלישראליים,מחולות-עם

והוראות.הסברים

הציבוראלישראלימחוללהביאנסיונותנעשו-50הבשנות
דינהאלסקובסקי,נעמיגלוק,רינהעל-ידיהאמריקני

אחרים.ויוצריםחבצלת

קונצרטאודותעל ) 1954(מאיכותבמאגאזין"יידנסהירחון
בניו-יורק:באולםשנערוכזה,

שמאאוהרקדנים,שלהמיוחדהאופישלבעטיוזהשהיהיתכז

על-המופעאורגזבההדרןבגללאוהיהודיתהמםורתטבעבשל

שלהראשוזהמופע-תהיהאשרהסיבהתהיהברק.פרדדיי

חמה,אנושיתלחוויההיהישראלימחולשלהשנתיהקונצרט

שלושביזביותרהמרשימהמבטיח.כשרוזסימניבווניכרו

לימודיהאלסיימהמאזהזמזבפרקגלוק.רינההיתההסולניות

בעללאמזגלוקרינההתפתחההבימתיותלאמנויותבבית-הספר

'ב"הורה"נעימהרעננותעלשמרההיאמקצועי.וברקאלגנטיות

השירים".שירוב"מתור

על-פי-שלו.המצוייזבמבנההבולטדואטהואיירות",המחול

גלוקרינהייציוריים".יוצאיםתנ"כייםנושאיםעלהמחולותרוב

והשכילהלנעמי,רותביזרב-שכבתייםיחסיםיצרהזאתלעומת

יותר.כלליתאוניברסאלית,למסגרתהתנ"כיהתוכזאתלהעביר

על-דיישבוצעוישראלייםמחולות-עםבמחרוזתנפתחההתכנית

הערבהצעירה".יייהודהצעירים,מקצועניםלארקדניםקבוצת

ברק,פרדשלהקורנתעבודתובישראל",ב"חופשההסתיים

מסורתי.חומרעלהמבוססתומרשימה,בטוב-טעםהעשויה

ענבלמישראל.להקותשלביקוריהןבאואלהנסיר-נותתחת
מסורתשלמאודעדשונהעולםהאמריקנילקהלגילתה
קבועים,אורחיםנעשוולהקתוכרמוןיונתןיהודית.מחול

 •היטב.מבויימיםמחולות-עםעימםוהביאו

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. M 2,ן Maln Audltorium - February 

ACCOTdion: ]ohn Babic 

Dorothy Goldberg Flu.te: 

Gerald Levy Cla.rinet: 
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 

tion. After the ~ been the inspiration of Christian as well as ]ewish civili 
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 

. ng and dance סsHebrew 
The richness and variety of American culture stems from the diversity of 

, ation. The Hebrew Arts Committee גuethnic 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 

a.rra.tOT: Leab Davis .א

Miriam Kupper 
Leah Davis 

Singers: 
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בישיאךהעדתיהמחוך

כשביע.שגיירםשאן.-ביחבעמקייסף-ביח-ירדנהמושב

מתאספיםהחדשבביח-העםהצהריים,אחריארבעהשעה

אתמשמיעטייפ-הקסטותכררדי.ריקרדללמרדכדיהצעירים
כשבראשהמתארנגתרוקדיסשלישירה "ז"רקהמגגינה

הטיפ.אחמפעילמגחםדרדהקברצה.שברקדניהםךבאלי,
ההירהאתשסזכי,ריקדונהתלהנותריקייסהילדיס

 .הישראלית
ליסדתישידעתי,הריקידיםכלאתמצידויריקייסייאלה
כשייייעמנתםדרדשחממגי",טיבירתרר,קייסוהם ,אותמ

 .....ללמדלהתחילשצריךצעיריםילדיסשלקבךצהלישי

הםואףגרים,בברבתקנאהנפשם ,כמישב "-ג'כיתרתנני

הכךר,',הירקודאתללונידורצים

יפה;ומשתלבהעמידהנגילגברמצטרףהרוקדיםלשורת
ירתרככרהנמצאתהאמריקגית .עיינהמצטרפתאחריןסיד

שלהתיים-אררחותאתולימדתכמרשבחודשיםמשמובה
ימנגרביהנרחיהריקודרזי,כלשבירדנהכודריסטאןיוצאי

צעדידיס.הרוקלשירתטצטרפתאביאף .להגהירים
מיד,טשתלכתאגי "רקזייכריקדו ,סשיקאיגםהירקדו

שקשה,מה .מתגכרתלכםרףאךיןתר,קשה "בגי"שרב
הגקרא "שהו"מאותןזהממגי"לק"חמלהירתרחיק rיעדי

דריכהאיתהמסויימת,כזרויתרגל-כףהגחתאיתהמנגרן·
קדיובה.קמעהכפרףיהגררףוזקהשידרה-כשעטדו

 .אחרתריקדאליזה;לאזהאךלחקרת,לראות,מגסהאני
רקלאייזהפנחם,דדואומר-י"הכררדהריקידאתלהכיר"

בכין"ייפירושטהיינכרן".לרקרדאםכיהצע.דאתלדעת
ריקודשלאריכותבשעותרק ?"גכין"האתררכשיסוכיצד

בחגיגותהחתונרת,שלנפי "חיברת"ב ,מצווה-הברבחגיגית
המושב.שלובחגיגיתמשפחתיית

 .בטושבשבערכו "נות"חיהבאחתלרקדולינזדמוואכן
עסמידהתארגנוהגילים,כלכגירוקדיס,שלשוררתשררית

הריס,-אבובמיוהזררבה""שלהראשרניסהצליליס'טע Qהי
חזקיס.שצליליך

יוסף-וביתלירדנההגיעבישראל, "זורגה"ה'בבגיאמןלמה,
בדיהולה,המתופףג'רמעה,ועמישכדרים,מגיחהממרשב

כשלםהקצותיר.משניבמקלותבושמכיסממדים-גדילתיף
הריקדיסשמחת ,ף-יוסבית-לירדנהמגיעיםעה'ומוג

שחקיס.מרקיעה

• 

כשכףשכםאלישכםכחףאלכתף ,רוקדיםהסשיריחשורוח
השיררה,-עמרראתמרטיטהבכח,באדמהטופחתהרגל

הנטויהגוואלמעטהכפיפותהרגלייםטןערברוהרטט
ולראש.לכתפייםקרימה,

כך ,בשירותארמעגליסבחצאיהררקדיסעםנעיסהננגים
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כיום
אשכנז'רותמאת

כשמתעייפיםרמתעייפים.משתלהביםמתלהטיס, ,ריקייס
אךריקודי,צערכאותוממשיכיםהשורה,אתעיזביםאז

ולמה,ג'רמעהמבוחה.קצתלתפיםכדירזאתיותר,לאט
כתיפוףמלהיביסהריקריס,שורתמעטשנתעייפהמשראו
טחדש.נרליוהריקודוכנגינה

אך ,הכל-בסךרקוייםששהחמישה, ,הכררדיהריקרדכזהי
ארוכה.שעהאותסוררקייםחוזריס

וחתוגותחגיגות .טרייירקודללמדורוציםשכרלםפלאלא
חלקלהיותזה,הרוקדיםכשרררתולהשתלבלרוב,ישבמשוב

שייך.להיותזה ,מהשמפחה

יילמ.דמנחםשדודהמבקשיםוישעצמובחגיגותהלומדיםיש
אתשרקדנואחריוכך,מעמיים.לבקשצורךאיןדורואת

חוריית,עללשמועכריישבנובמה"-ר"פדרהיירקן"יישכני",
 .רבכללכעיית

לרקדוקשהחמרות.לאבעייתגסאךיש,שחרוירתמסתבר
צריכהאתזה,לאפשוט"זההמיקלםת.המיסיקהלקרל

לאואבן, ."פהרמעה'רגכשלמהכורדיריקדוזהמהלרארת
חשתי.גםאסכיראיתירק

אתרייהרלה.וזרבהגגנישלחדשדררלהכשירצורךשו
לבסותארליאובפרס,אובתירכיהלהשיגגיתןהזורבות
לסהירכי;האםמורים:שלבעיהגםקיימתבארץ?לכנות
קרלחת:השיחהלירדגה?כשבועייםפעםלפחותלבוא

קשהמלאכהזוהזורבה;בעייתאתלפתררכיצדמתווכחים
הכליבלימידמעונייניםמיספר .בגשימהובירחדידעודררשת

כדיהגנביםבעיתאתלפתררצררךיש .נרשמרכברהמוסיקלי
בעתי.דלהתקייםיובשיןהכודרישהריקדו

כאראטאיזררירצאידיי-עלרורנמאוכלמשבדררםינןרמושב
התיטנימהריקודשונהבאראטכאיזררהריקרדשנתיטן.

הירקדושלכנציגיםבאץרידרעיסיבוןתרשביייהקלאמי".
לחניהםלנרשם,ריקרדס,תימן.-צפוןשלהריקדוהחיזיני,

תימן.-בבישארשלמאלהשיניםמנהגיהםואף

ניתרגגעלישנכרבית.-חברכתעירךיברןממושבזאני,ייסי
רהמרקהעיףתימן:טהרתעלהכלעררכים.שולחבותלדי

ערגהכעיןופריו,שחררלחס"ילבה,תיטן,בנרסחמבושלים
הבית-שבחצרנבחורשאופיסטיוחדותפיתרת"לחוך"-

זיגרת,טתארגניםוכבר ,מתחממתהארירה .הסחוגונטיבן

 . "שוראלי-תיטני"ררקדימבתחילה .לריקודררביעירתשלשות
הברקעתזימרהלקולשתות,וכרריאצירתתימניתצעדה

ממוצאוטלחיןזמרעמרם,אהרוןשלזימרתו-טתקליט
העין.-בראשהיישבתיטבי,

בשירהינון,-בניהזמרים,פוצחיםמתלהטרת,כשהרוחות



ידיהם,אצבעותשבתימן,באראטאיזורשלשירהא:חרת
צלחת-ב"טשט"מבשותמנחושת,באצבעוניםהנתינית
שורהרוקדיםאנובבית,עצמהמרגישהוהחבירהנחושת,

החתןלפנישנרקדריקוד"ברעו"ריקדוזהושררה, Zמו
רוקדים,ארבעהעדמשלושהיוחרלאשורהבכלוהכלה,

בתפניתהכיווניםאתמשביםפעםמידיסחביים,ריקודכעין

4Sשל o 90אן מולהשורהעיקרוןעלשומריםותמיד , 0
מבחיניםואיןכסעטבריקו.דהיטבמשתלבתאבישררה,
עודבארץנשתרשהתימניהריקרדהעדה,מבנישאינני

השררהרברור,מוכרהכלהלחנים,גם , Sרה-ס-40הבשנרת
עצמה,עלהחוזרתהגליתהתנועהאתומבתיבהמלטפת

ריקרדייהמחלוטא",ריקודוהלחן,המיקצבאתמחליףהזמר

שערבעיןיוצריםרוקדיםשניתחררתי,שאופיושלשרת
להקדיםשיספיקהזריזמיבו,ערברהשלישיוהרוקדדמירני

עינייםזקוף,גורסהירים,טפיפה-ריצהצעדירעהו?את

המשמר,עללעמודישאדברררים,הריקידחוקיערות,
בן?!לא-תחרות

כשמת-ההנאה,נשקפתומהעינייםמהפניםניגרתהזיעה

חסרותלאבינוןגםלדבר,יושביססהריקודיסעייפים
זסריסשלהמשדדורשונות,הבעירתכאןד f'Iבעיךת,

עברהזקנים,כשנתעייפךחגיגה,באותהחסר,לאומתומפים
לצעירים,ומהםהבינייסלדררוהתיפוףהשירהשרביט

-פולקלורהנצחיתהבעיהאחרת:בעיהמתעוררתכאן
במה,-מסורת

קטעי-שונים,באירועיםבמה,עלמציגהסינוןהקבוצה
לבמהרריקר.דתיפוףבשירה,אבותיהסמסורתשלטקםטים

ולאכמעטהבמה,עלאיתם,להתמודדרישמשלהחרקים
שאנרמההםפונטניךת,שהס,כמוהחייםאתלהציגניתן

החזררתעקבלאיבודהילבתה"בלתי-אסצעיות",מכנים
אתלחיותקשהחובבים,לאנשיםהמופע,לפניהרבות
שהיאכפיבטבעיותמחדש,פעםבלהחייםשלהחוריה
לנתקכיצד,מחלבטיםהםבני-ינון,אתמתסכלוזהבחייס,
טקםלבמה,רלהעבירוהתרחשיתיממקוםפולקלוריאירוע

למם-להכניסוניתןכיצדברית-מילה,חתינה,כמיאותנטי
האותנטי,בחומרלפגיםמבליבימתייחללזמןשלגרת

הנחותשבוגדיתפעולהדרבימכתיבההישראליתהמציאות
מעדרתהמררכבעםהנגרויציבה,רתיקהבחברהמקובלות

שכללבד,לדאוגעלינודיררתיים,במשדכאןשנקבצישרנרת
רעותה,ושלשלההפולקלורואוצרותהתרביתאתתכירעדה
יתייחסוהאנשיסירתר,עשירהתרביתתייוצרזרבדרד

השינית,העדרתושלשלהםהססורתיתהתרברתלערכיבכברד
מרשפעים,ולהירתלהשפיעולהניר,להיפגשצורדישכלומר,

בימוימסךרת,בעייתעםלהתמודדאלאברירהאיןבן,אס

ופולקיר,

רב-בנייןשללמרתףנננסיםאנובדימונה.שרביערב
חדררניסשניקטן,מקוםעןבש,ריחןתדחוס,האוירקומית.

רחב-ממדים,עמודמהםאחדכשבסרכז

סמםון,יחזקאלאדשואלת,אניכאן?"לרקודאפשרייכיצד

לערבדה,אפשריהבלתיאתעושהמדימונה,ההרריתהעדהבן
עם-ריקודייגרבה",ררקדיעשר-תשעהנדחקיסזהצרבמקרם

שבהידר.גרזראתמאזור

ויחזקאלושואלת,חוזרתאניכאן?"לרקרדאפשר"כיצד
 ~הזההמקוםאתאוהביםואנואחר,מקוםייאיןלתוסו:ערנה

התרש-רובבדימונה,ההודיתהשכונהבמרבזנמצאהמרתף

ם"דוהתארגנו,העדהבניסביבתה.ארבומביייוצאיבים

תלוהקיריתעלבפרחיס,יקישטוהךצבעיהוהמרתף,את
עלבהרדו,שרניםמאזרריםררקדניותרקדניםשלתמונות

"איזהעתיק.מוסיקליכלישלתמונהתלויההקיררתאחד
-ליחזקאלארתימרבילכתשובהשראלת,אניזה?"בלי

הקודשים""קודשזהרהמרתף,מפיבוחשבאחתקטןמחסן

-עתיהודייםנגינהכלי-ארצרותבוטמרניסהמקים,של
פריטהכליטרה","כרלבילמהרדי.שהובאיויקריס,קים
תופים:שלרבומספרעתיקהרמונייםמיתריםארבעהבעל

קטנים,רתופי-מריםדוהולקידיהרלק,שונים,בגדליםטכלה
מתקיניסככרטרה"ה"בולכילאתאדמהודוהובאררובם

בדימיגה.

עללפריטולומדעשרה-שבעכבןנערערמדהםמודבחדר
לידרכמובן.סמסרןיחזקאלהמורהדמיטרה".ה"ברלביל

ועוזריםשרוקדת,הקכרצהאתמלוויםהםבגנים,שמונה
העתיקים,בכליםהנגינהמלאכתאתצעיריםללמדעל-ידר

כד-כלהפתעה.איזיבמרתף.מתארגנתדרמהקבוצתגם
ללבשהיהזה,קטןבמרתףהושקעוראהכהגשמההרבח
בדימרנה,ההודיתהעממיתהתרבותשלליבה

צירד,הו Iמבינים,אינםהםנתארגנו,כיצדשאלתיאת
מטפחיםהםבהחבא,כמעטבצנעה,לנשום,כמוליתרת,כמו

אבותיהם.מסורתאת

לרגלהוזמנתישכמשרלש,הערביהכפרלכקה-אל-גרביה,
שביןהמקומי,בית-הנוערמנהלקארן,נימרשלחתונתו
בניבוגריםשל"קברצרת-דבקה",שתימתאמנותכותליו

בחררים,רקהעשרה.בניהצעיריםרשלרמעלה,העשרים
המםורת,זו

כאןהרוקדים,אתמארגןהקברצות,מדרידנימר,עאדל
ישחתרנה,יששאלות,שראליםאיןנפסקה,לאהמסררת

העשריסבניהארבעים,בנירוקדיסזקנים,ריקדיםצדקה,

ססגונית,צבעונית,תמרנהחג,לובשהכפרכלהעשרה.ובני
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במיוחדבלטולאייהדבקה",רקדנינתקשטובהןהתלבושות,
החוגגים.שארשלהצבעיםבשללונטמעו

הצליחוטרםבמהבעיותאפילובבקה-אל-גרביה,כאן,
הריקודים,הטקסים,החיים,וסימני-שאלה.מחלוקתלעורר
 .הםאחדדבר

שללמתודדוגמארקהןכה,עדשתוארוהפגישותכל
בעיירות-הפיתוחבמושבים,רבותעדותבארץ.שישדוגמאות

אבות.מסורתלחדשמנסותהגדולות,בעריםובשכונות

ערכיההבלטתעדה,בכלהייחודיותהדגשתשלזוגישה
ראתה ,-50השנותשלהתפיסהיחסית.חדשהוטיפוחם,

תרבותלבעיותקליטה,לבעיותהפתרוןאתההיתוד"ב"כור
גלויות.מיזוגולבעית

ממנהבארץ-המוצאשהיהמהכללשכוח-היתהההכוונה
העולהשלהתרבותבחיילהטמעולנסותלישראל,עלו

והשלישית.השניהבעליהמאירופה,

המדינה,קוםשלאחרהגדולהלעליהעדנתקיימהזוגישה
וה-הספרדיותהעדות,ביןמספרילשוויוןמחדשהביאה

דורהמזרח.עדותאצלנחיתות .לרגשיומאידד,אשכנזיות
שיחלוף,המדבר"ליידורנחשבהמזרחעדותשלהמבוגרים
לנתקוצרידשהיההצעיר,הדורכלפימכוונתהיתהוהדאגה
אבותיו.מתרבות

ועל-ידי-כדהמשפחתי,התאלהתפוררותגרמהזוגישה
במקומם.ניתנולאחדשיםערכיםבעודישנים,ערכיםלאבדן
כתוצאתוכקבוצות.כיחידיםהעדותבחייתרבותיחללנוצר
מצדעדות-המזרחליוצאישלילידימוינוצרהתרבותיהחלל

תוצאתבפרט.עצמםהעדותומבניבכלל,הישראליתהחברה
הגיעולמורשת-אבות.והתכחשותהתבטלות-היתהזוגישה

ו-החומריתהתרבותמתשמישישרביםכד,לידיהדברים
אשפה.-לפחיהושלכובעליהם,בעיניירדשערכם

ובעיותההסתגלותקשיייום-יום,חייעםההתמודדות

אתבצלהעמידוהעוליםשלהראשוןהדורשלהפיזיהקיום
דאז.הישראליתהחברהשלהתרבותית-סוציאליתהבעיה
הפיזי,לקיוםפתרוןונמצאושלישי,שנידורגדלכאשר

העצמית.הזהותשאלתוהתעוררההתסיסה,התחילה

ייכורשלזושמדיניותהבינובלבדמעטיםשניםבאותן
שעודדהקדמןגוריתהיתהביניהןיסודה.בטעותהיתוד"

האתנו-עםבשיתוף .בתרבותםלהתגאותהעדותבניאת
לשימורקדמןגוריתפעלהגרזון-קיוי,פרופ"מוסיקלוגית

לישראל.הגיעםעםהעדותבנישלריקודיהםולתיעוד

ולחיותלשמרלטפח,חדרים,בחדריהמשיכו,העדותבניגם
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ששמרוהעדה,זקניבעיקראלההיוות.בהאמסורתעל-פי
הדורבנימהגולה.עמםשהביאויקות,·העתהמסורותעל

אנשיםכאלאבותיהםאלוהתייחסובכדהתבישוהשני
שחובהמשהוכאלוהמסורותהטקסיםואלפרימיטיביים,

לשכחו.

הציקההעצמיתהזהותשבעיתהשלישי,הדוו·כניאלההיו
מדיניותעדתית.תסיסההתחילה--60הכשנותלהם.

שצמחההחדשה,והגישהכטעות,הוכרהגלויות""מיזוג
ייחודהאתלפתחעדהכלשעל-היתה ,-60השנותכסוף

כיוםישראל.כמדינתהמתהווהלתרכותחלקהאתולתרום
רתיכחיזםלוראלפעלשראליתיהבחכרהמדכרים
י.תוכותר

השכט,צורתכטשטושכרכהאיןלשכטיו,שוכןישראלייעם
מיזוגלו.המיוחדוכלונפשוהלד-רוחותכונותיו,אופיו,
משלשכטיו.קיוםעםיחדנעשההואאםכו,כרכההעם,
המחוכרתאחתאגודהפרחים,לאגודתדומה?הדכרלמה
ריכליןפרופ'(מדכריהשונים".הפרחיםעלשמירהתודלה

היננוח)_

מחפשהאדםהעדות.תרכויותלרנסנסםוהיעדיםאנווכד
הזההידעכא.מאיןלדעתכרצונוושורשיו.זהותואת

לעתי.דואמונהותקווהכהווה,כטחוןלומקנה

ייאנאכעדתו.מתכיישהתימניאוהלוכיהכורדי,איןכיום
אתלחגוגויוצאכגאווה,הכורדיתהעדה 'ןכאומרכורדי",

 .כרכת-החגאתלומכיאהמדינהזנשיא lIכה"סהרנה",

סוכות,כחול-המועדכישראלהנערכותה"סחרנה"חגיגות
שלולהחייאהלשיחזורמוקדמשמשותהשלישית,השנהזו

טקסים,חיים,אורחותוהפיוט,התפילהכתחוםמסורות
כמו-כןהכורדית.העדהכנישלוריקודיםלחניםשירים,

וגורםכישראלהעדהכנישלהישגיהםלהפגנתכמההן
וה-החינודוהיצירה,החכרהכתחוםלהתחדשותמדרכן
כמדינת-ישראל.והשילוכתרכות

צפון-יוצאיאחיהם,כעקכותהלכוהכורדיתהעדהכני
חוגגיםייהמימונה"חגיגותאתחידשואשראפריקה,

פסח.כחול-המועדשנהמדי

התימנית.העדהכנישלמרכזיאירועהייאתימן",ייכואי
ככיתו-חגיואתלחוגהתימניאתלי'מדהאכותמסורת
חגיואתלחוגלומכתיכההישראליתהמציאן'תפנימה.
וכשנתשכתל-אכיכ,הירקוןכפארק 1973כשנתכחוצות.

כירושירם.האומה"כ"כניני 1978

מהמזרחתרכויותכיןנקודת-מפגשמשמשתישראלמדינת
המדינה,נשיאשצייןכפיייכישראל",מהמערכ.תרכויותלכין



8דובריארצות-102מיהודיםוקבצתייננבוןציחק שון,""ל 1
עדן-גןזהוופולקלוריסטיםאנתרועוליגיססוציולןגים,עברר
אנעין,-בזעיר

שלהשרניםבתחומיםהעוסקיםמרסרותבארץקיימיםואכן,
עררת"ריקודילטיפרתהמפעלייביניהםהעממית,התרבות

של,בחייםשמירהאר/רהחייאהטיפוח, :הןשמטרותיו
לריקררי-עםהמרורעםבשיתרףהמסורתיים,העדותריקרוי
 ,הסרטה ,צילום ,רישום(רירתיערחינוךלתרברתבמרכז

ארניברסיטהבלקלורוהפלחקרהמרכזעםבשיתוףהקלטה)

שונים,וחוקריםמחקרלמופררתבירושליםהעברית

שרטףמפגשנוצרבהםבישוביםבביקוריםמתבטאהטיפוח

התרברתאתורצןףחיבאועןהמקיימיםהאנשיםעםוסדיר

הצגהבהבלטה,מתבטאהטיפוחערתם,שלהמסורתית
 ,"פהרנה"בלבטויבאשזהכפי ,ערהלכלהמייחדשליהארה

 ,אחריםובאירועים "מימונה"בבבראי-תימן",יי

אלה ,לתיעררדוגמאהם ("קירחמעילםכמוייגבוןסרטים
 ,לירהטקסיהמתאריםשעה)כחציסרט(כלסרטיסשלושה
-עתיטקסיםהסאלה ,השונותהעדותאצלונישואיןבגררת
להתקייםממשיךשחלקם ,הגרלהמארצותשהובאוקים

רתיעו.דהסרטהלמטרותחזררש,וחלקם ,ישראלבמרינת
פעולתמתנהלתבהםישרביםבאותםנערכוהצילךמים

רביםשטקםיםנתברר,ההסרטהפעולתכדיתךך ,הטיפוח .
לתע.רררציסלטמיון,יוררותיפותומסוררתמשתכחים

 ,מידיזאתשותעלחייבים

-מטקםיחלק ,נותקהשלאממסורתחלקהםתוהעד-דיוריק
כמבחושעמדרויפיסעתיקיםריקודיםוהםושמחותחיים

 ,עצמםהעדותלבניבעיקרמרכריםהעדותריקרדיהזמן.
מהרפורטרארלתלקיהיךתוהעדשריקרוי ,היאהמטרה
הפצתשלזולפעולהבישראל,הרוקדיםכללשלהריקךדי

החיאה,קוראיםהעדותדיוריקוהכרתלימרו

דות,עהריקרדיעםהיכררתמגפשזהךיי

-המשתלמיםלמדריכיםנכתב- ,"מראיה
 .....הרגלייםדרךארתםונכיר

לנוהמכורים

נלמדהפעםיי

 ,לקליטהקשיםואינםפשוטיםצעדיהסהעדרתריקרוי
תחושתכריעדעצמםעלחוזרים;;ריקודזוםהמשפטים

המדריכיםיחסית.ארוךמןזפרקנרקדיהריקודמרנוטוניות

המסרבכיםואפילוהעדותריקודיאתלרמדיםעם-קרוילרי
אינםוכמעםסבלנותחסריהםאךמפתיעה.בקלותשבהס

שהןסופית,-האיןוהחזרהנרטונייתוהמאתלאמץמסרגלים
לבןעתיקריקרו-עםללמדקלזהאיןהעדית.ריקרוילב

לתיחכוםנטיההמגלה ,לחידרשיםהרגיל ,-20ההמאה

מהיריסומעבריםשינרייםוהאוהבריקרויות,תנועות

בלנרת.לךהרוקדיםאתלחנךשילכןלריקרו,מריקיי

ויתמסריהריקודשלהפנימיקצביהמלתחושתיגיעיאם
נשכריםיצאו ,הסגנוןאתוירכשוולמרנוטוניותהלחזר

מלאה.תהיהוהנאתס

החדשיסהריקידים "שייתעתייאתיעצוראוליכזהחינוך
גלי-האתר.מעלחדששלגר"ייכלהופעתעםשנוצרים

למפעלסכנהמהייההיא-ולאלחלוף,חייבתזרתופעה
כארץ·ריקרדי-העם

העדותריקרויוהפצתהחייאתשלהמצולחיסהנסיונות
העדותי-ריקודלשילובמתתפתחובוגרים,משתלמיםבקרב

בירזמתרנתאפשרהזופערלה .בישראלהספר-בתיבמסגרת
הניסךי ."הספר-בבתיהיהדותמררשתלשילובייהמרכזשל

מורשתבשילובעוסק'םשכברספר-בתיבארתםייערך
ספררת,היסטרריה,ן: Uכהלימודיסבתכניותהמזרחיהדרת
רכו.'תיחמרתרכות ,וטקסיםאמנרת

יסרד-וריקרדיעדרת-ריקודיכלימודבעיקרתעסוקהתכנית
שהושפעועם-ריקידיעלדגששימתתרךעס),-(ריקודי
עממיתתרבותכנושאיעיוניותהרצאותהעדות,מריקודי

בהםבישוכיםביקררים ,פרטיסכליוריבפרט,רריקודבכלל
כמוזיארניםביקוריםהמקום,גאוותהםהעדותדירריק

אתיסגרר ,\ " hapennings " (בארועים"יירהתנסות

 ,עדות-ריקודיכנושאשנתי-תדועירנימעשיקורסשלהמעגל

עדות,-ריקודישלמדורוקדיםידי-עלנשאלתירבותמעמיס
חשובמדועזה,בנושאהרציתישלפניהםאנשיםועל-ידי
ובישראלהרוקדיםביןהעדרת-ריקיייאתולהפיץלטפח
תיייצר ,ריקודי-עםכמי ,עממיתשאמנרתייתבןבכללהאם
רציןתוךאלאטבעית,-היסטוריתהתפתחותבדרךשלא

 ?מברוןוטיפרח

במסגרתהטיפוחלשאלתמשמעית-תדתשרנהלתתניסיתי
לשקרדברצוננואםמאין.ישליצוראפשרותאיןזה:מאמר

הישאתולהחיותלטעתעלינועס,-ריקודיבתחוםיצירהעל
העדית.ריקיייהםרהיש

העמיקההתרשמרתהלאחרכתבהגולדברג,לאההמשוררת
 : 1944בשנתהראשוןדליהבכנסהתימנימהריקיד

פולקלורזההמזרח.בעדותררקאךנרתראמיתיפולקלוריי
 " ...תייםטקסישלותחמשמתקתומנלאתממסררהנובע
בייתרמענייןיסודלנולשמש"יכילתימניריקרדלדעתה
גינתן"אלמלבנון"ייאיתיוהריקודיםהמחודש",ןלריקודנ

לצידקתהוכתההםהיום,עד 1948מאזשנרקדיס ,"אגוז
הנחתה,

ראשרניעדךת.-ריקודימדוע ,השראליםלכלבהרהתשגםיז
משסרשאבוהמקררותאלבעצמםפנרהישראליהמחרלצריוי
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כלהמאפייןאלקשוביםכשהםוצורות,צעדותשליסודדגמי

החדשהביצירהאלהמקורותהשתלנווכדוסגנון,סגנון
ראשמסוימתאיכותיצרלמתחדשהעתיקביןזהקשרבארץ.
הואמקרהולאטוב.וטעםרגישותמודעות,בהו.חבר

ו"דבקהאגוז"גינתייאלמלבנון",ייאיתיכמושריקודים

הזמן.שלהברירהבתהלידעמדואחריםרביםועודרפיח",

כלשלהישאתוהיוצריםהריקודיםלהכרתלהביאעלינו
הייחודאתיתנוהמתחדשת,היצירהעםיחדהיש,עדה.

 •נו. Iשללריקודי-העם

המערביובחוףבסן-פרנציסקוהמחוך·נוף

לכוריאוגראף,נוסףבמחול,שוניםאמניםשלשיתופם
קאנינגהאם,מרסשלהעולםותפיסתהטכניקההשפעת
מלבדביצירהנוספותמשמעויותלחפששאיןהאומרת
אלהזהים,ובזמןבמקוםוהחימרהמוזיקההתנועה,המצאות
המערביבחוףהמחולעולםעוסקבהןהעיקריותהנקודות

סן-פרנציסקו.העירזהעיסוקשלבמרכזו .ארה"בשל

באירו-החלומשונים,שוניםבנסוייםמצופיםוסביבתההעיר
רקדניםאינםשחבריהםריקודלהקתספונטאניים,עים

הרחצה,חופיעלביערות, "בטבעייהתרחשויות"מיומנים,
חברתיותבבעיותהעוסקותבקבוצותרכלהבתחנות-רכבת

הריקוד.באמצעותהגוףעלשונותמיסטיותוהשפעות
הקונ-המקצועניות,ללהקותבעיקרברשימתיאתיחסאולם

הכו-המקצועי,הרקדןאותןמאפיניםשעדייןבנציונאליות
דברי.בראשיתשמניתיוהרעיונותךיאוגראף

מרגרטשללהקתהאחת,להקהבתיאוראתרכזהמחשהלשם
רבותמסיירתוהיאבסן-פרנציסקו,ביתהזולהקה .ג'נקינס

ג'נקינסמרגרטארה"ב.שלהמזרחיובחוףבקאליפורניה
הלהקה.עםהעובדהיחידיוהיוצרכוריאוגראף-הביתהיא

אצלקיבלההבסיסי,המחולללימודמעברחינוכה,עיקר
משתפתהיאבעבודתההושפעה.וממנוקאנינגהאםמרס

כלשלכשמקומוומוזיקאים,מעצביםמשוררים,עםפעולה
היצירהממרכיביאחדכלהמוגמרת.ביצירהשווהמהםאחד
 .באחריםולהעזרלהשעןולאעצמו,בזכותלעמודאמור

עצםרבים,במקריםהוא,המרכיביםביןהרעיוניהקשר

 .לאותוזהה,בחללבו-זמניתוהתרחשותםקיומם

עםבעיקרפעולהג'נקינסמרגרטשיתפההאחרונותבשנים
המלהביןשילובלמצואבנסיוןפאלמרמייקלבשםמשורר
ייאורגאני"אומריםוכשהםלשניהםאורגאנישייראהלמחול,
ולאאחדבחללאחתובעונהבעתלהתרחשותשובכוונתם
לחודהמחולשלהעצמאיתהקיוםיכולתשימורתודיותר,

הדדית.בהשענותצורדללאלחו,ד(המלה)והשירה

אולינכוןהתבשיל"אתמקדיחיםמדירביםייטבחיםהבטוי
יצירו-לגבימכדיותראףויתכןקולינאריות,יצירותלגבי
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רנדרינדחחמא

מרגרטלגבילאאבלאחרים,וגראפים 1כורי<זשלתיהם
החושיםאתומגרותכדכלעשירותעבודותיהג'נקינס.
מסעזהוויחידה.אחתפעםבראייתםדישאי~ןכזו,במידה

הת-ודפוסיצורותצלילים,ידימויים,עולםתודאלארוד
שלההתנועתיתההמצאהכושרוחיתיים.אנושייםנהגות

חייהשאריתאתלבלותשתוכלנראהלפעמיםמדהים.
מתחתהוציאהשכברוהצורותהמוטיביםוליטושבפיתוח

חטיבהכאלג'נקינסשלעבודותיהאללהתיחסישידה.
והעיסוקהפעולהשיתוףשובים.מחולותכאלולאאחת,

מחול,כשכללמחולממחולאצלהעובראחדכלליבמוטיב
והחלוקהאחריו,הבאזהאושלפניולזהישירותמתיחס

 ,חללאומקוםשלשאלהלפעמים,הוא,בודדיםלמחולות
להתרחש.מסוימיםמחולותיכוליםבהם

מאומניםמענינים,אמניםהםג'ניקסמרג,רטשלרקדניה
היותםמלבדמעורבים.הםבההעבודהלקראתהיטב

המעשי-נוספים,רביםבכליםשולטיםהם ,.מצויניםרקדנים
בינםמדבריםשרים,הםערוד.לאיןחווית-ןדצפיהאתרים
כחלקנתוניםמחומריםפיסוליותצורותבונלםעצמם,'לבין

 ,כמובןהכוריאוגראף,ברשותלעצמם,~ירים tומשמהריקוד,
שינוייםישוךןופעההופעהבכללאיבזפרוביזציה.נכבדמקום

וקבו-אישיתהתנסותצפויים,בלתידינאמייםאוצורניים
חדשה.צתית

והלא-התנועתיתשפתםאתהרחיבוג'ניקינסשלרקדניה
הרחוב"יישפתכריקודאצלנושמקובללמהמעבראלתנועתית

חשובחלקהיאתנועתית,כהתנהגותוהןמדוברתכשפההן
האחרונות,בשניםכאןמשתנההרקדןמו(זןגבעבודתם.

שברשותהכליםבישראל.גםזהשינוילראותרוצהוהייתי
הדיבורכושרהתנועה,שפתומתרחבים,מתרביםהרקדן

צפויות,בלתילהתנסויותוהנכונותלאלתרהיכולתוהזימרה,
ולאהקהל,לעיניאיתןוההתמודדותזפתעות Iבלעמודהכושר

למצואשאפשרוביופיבעושרנכבדמרכיב 'הןבסטודיו,
וג-ג'נקינסמרגרטשלבלהקתהכאן,העבוז'ותמןברבות
צוותועבודתהרקדניםמעורבותבהןניכרתאחרות.להקות
אלגםרבהבעוצמהמועברתזוומעורבותהיצירתי,בתהליד
 •הקה~



רנוער-בישרארמחור

שיימית!הצעירךתיקרראךתי

נאמתחשובכמהעדנתבררומתכנםשקבלתיהמכתביםלאיר
בישראל.הריקדלניערזהמדךר

היבןשלפעמיםכשאלות,לפגר"למישישלדעתוחשינטוב
תיסכרושללמצבר-ןחתירמרתרק,לפעמיסממש,גורליית
נכוז?בגילכס,כךכלחארפינייסותיסכרל,

אנילהיפ,ךלי,מפריעיתאינכס ,היסוםכליכתיננהאזי
שלאלכןלעזירירתךועודבעירתיכן.אדוךתלדעתשמחה
רזהלפנרת,לאזהיהלאלינהכרח.שאינןשגיאךת,לעשית

שכזמןומסתגרשאלות,שלזהמדירבילדילבןגרוע.היח
 .הנכין

עניתילערסמם,לאשנתבקשתיאישייםמאדמכתביםעל
הברתכתאתחושפיסאינסכןגםהמפורסמיםאליאישית.

שם,בעלוםלהיןתמבקשתהיאכאם

מיזמגתאהיהפעם,ואיוהלוואישלכןמשאיהכלמכבדתאגי
מעצבתכוויאוגרפיח,כרקינית,מכן.מלשלככורהלהצגת

עחךתלאנרגשתאהיה ...הבאלט?להקתמנהלתאיתלבישרת,
 ,תרימתלאתבמעטילישתרמתלהידיעהנוכתולומכן,

זי.להצלחה

להשארהשואפותמכן,אליאתלהדרידפחות,לאאשמח
אותנייפגישאפיל,אולייודע,ומיכמורית.הריקדו,בעילם
וחדשני,צעירלדםתמידנזקקהמברגר,הידעיחד?הגורל
הדורראתהדררית,שניאתלכנותשיכרלודאיפעולה,שתוף
יתד.גםשכדרך

אללעולםיםודית.עיצהלכןלעיץליהרשנהלסירם
לעתידכן.כקשראחת,מקצועיתדעתחיית·רקתשאלנה

שהםעללהסשאמרוילדיםשלכמקריםמלאהההיסטיריה
ידייקאאותם,שפסלווכאלומזהיצאלאדרברגאונים,

דגולים.אמניםשנעשוהם

לטערת,וזכאיאדם,רקהואבירתרהמערלההמקציעיהאדם
כן?לא

תחלטנהאלגררלי,החלטהלרגעדרכים,לפרשתכשתגענה
ילרע.לטובאתהמורהדעתשיקוללפיולאפזיזה,החלטה

בהצלחה

שלכם
פזית

 ! ! Iעזיתשלום

הספראתיבן " 77 'בישראללמחולייהשנתוןאתקראתי
מאוד),(התרשמתיצעירה"רקדניתשליייומנהשבתבת;

עצמי.אתאציגכלקררםאךאליך.לפניתהחלטתיילכן

ועתהמידרני, +קלאםיבאלםלומדתשבועיים. +- 16 ;לגי
הרביעית.לשנהנכנסתי

והחלםתיגמר,עבודתלעשותיועלי"אה l:Iבביאני ,פזית
רציתילבןגראהם,מרטהשלהביוגרפיהעללעשרתבסוף

להייתתיכליבכללואסעליהחומרלדישאםאיתךלשאיל
שלי?המדריכה

עללישתעניומצפהמקריהואניסיימת~,עתהלעתפזית,
מאי.דליחשיבזהכי ,מהרשירתריכמהיבקשית

רבהובתידהלהת'

נעמי.

 !שלרמרתהיקרהלנעמי

להכיןשמתעתדתוכמיכישראל"למחולהשנתיןייכקוראית
לדעתלימחניףספק(ללאגראהאםמרתהעלגמר-עברדת

 .רצינית)מאודנערהנשמעתאתשכן ,מספרישנהנית

להתפנותלךכדאיגראתאם,מרתהעלחימרלהשיגכדי
אביב-בתלחאמריקאניתהשגריריתשלהילסערולגשת

בתל-ומחיללמיזיקההמרכזיתלםפריהאוהירקון) '(רח
שם.המצייבתומרולעייןביאליק)(רח'אביב

לד!מוצלחתעבודת-גמר

שלך
פזית.

היקרהןפזית

דברים.כמהאותןלשאולריצההייתילך!שלום

ארבערקלמעשהאבלשנים, 9קלאסיכאלםלומדתאני
בתל-השנהלימדתאניברצינות.ממשרינותהאחהשנים

שאניכמיבןהימים.בשארובנתניהבשברעפעמיםאביב

המררהאתושאלתיאחרתאחתכלכמררקדניתלהיותריצה
לאשהיאאמרההיארקדנית.שאהיהחישבתהיאאם-שלי
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קשהערבדתאביאמבם ,בשררןמספיקליאיןכיחושבת,
 .המזרדררשהרקדביתמקצרעאבלמא.ד

להירתתקווהלעצמהמפתחתאחתבלמקוםשהואבאיזה
זהבגללאולי ...עצמהאתמשלהקצתולפעמיםרקדבית

אביאמנםהזה,הדכראתליאמרהכשהיאראונהתיאשתי
האמת.אתרציתיסכ"הכיעליהכועסתלא

ככללמהבשביל ;רוקדתכשאניהרגשהליישפעמיסהרכה
זמן.כזכוזזההרי ,כלוםממנייצאלאאם ,רוקדתאני

הגוף,אתכרבהזהכיזמןכזכוזאינושזהאמרהשליהמורה
לאהריאזלרקו,דאוהבתאנימזהרחוץיבד'מוצקגוףעושה

אוהבתאניכילרקדואפסיקלאשאניבררראכלאפסיק.
 .דכאוןריקנות,שלהרגשהליתהיהתמידאבללרקוד,

אחדאפסשאתהרגשהמןהזו.ההרגשהאתהכרתבטחאת

שרםמזהיצאולאשלךהומןאתומבזבזתהולכתואתגדול
דבר.

להיותארלימדיזקנהכבר ,ד 6בתשאנילךלהגיד(שכחתי·
מתקדמים).-טרוסזהשלירהרמהרקדנית

וסרףלךכרברתיעכשיושעדמצטערתאניכאמתאזטרב,
 .כעצתךלשאולהזמןהגיעסוף

 ?קלאסילכאלטמררהלהיותאיך

אתלישישחישבתוהיארעיוןכאמתשזהאמרהשליהמררה
בטרחהלאאביירדעת.לאאגיכאמתאבללילדיס,הסבלנות

שאביכמהלעצמךמתארתלאאתסבלנות.לישישכך-כל
 ...בהירבירםכרעםהזההטםרפתארםרקדבית.להיותרציתי
לאראםא..שירתקררתלעצמיפיתחתיכילי.פגיעזהאבל
הכאלטשלהזהבתחוםלהיותאפשרעדומהאזמררהאהיה

ואיך?הקלאסי

אפתחלפחרת-אזאלואפשרריותמשתיחוץאחרמשהואיןאם
יאושואיזה ...כאלםחגות

מראשכתודה

שלך
חגית

 !שלרמותהיקרהלחגית
" 

המשקףהומור,הרכהוביששמכתכךלצייןעליראשית
ככרוזהריקדו,ארהבתאחשגית,רבימ.והבגהאינםליגנציה

ייסיף.רקיגרעלאלעולםכחיים.חשיכ

בעתככרליגשםעתאת ?"כליםממבי"צאלא"פדרישמה
 ...מ"כלום"לחלוטןיהרחוקה ,מאדוממשיחמישהיכהחלט

 ?מהאז-אילי-רקדביתממךתצאשלאמתכרונתאחאם
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רקדבית.תהישלאמורת,ןקבעהמהסמךעלליכרירלא
אדםעודעםלהתיעץלךעצתיכטערת.ייתכןרכצדקיתכן

להסתמךאיןלערלםביהיטב,כשרוגךואתאותךהמכיר
עלילהמעולהמורהגםכלכ.דאחתמקצועיתתעד-חרותעל

לטערת.

מהאכלכך.סתסלהתעקשצריךולאכקלות,ליותראסור
מקצרעעללררתרתחליטיאםוגם ,החלטתךתהיהשלא

כוריאוגראפיה,הרראה,שלם,ערלםלפניךחופתהרקדנית,
(ארלכאלטתלכישותארתפאיריתעיציבלהקה,ניהול

טרכיוחרזה ...שלךההימרירדרךעל ...לרקדזנשואין
עסקלהיוחיכילכהחלטזהגםכיאםבאלם,-לצרכימחנות

מצויין).

סיפוקלךשחתיוהיאהחשוכההיאלריקדושלךהאהבה
העומדתהשאלהזילבפיתכיריזלאיזההשאלהכחיים.
כאחדאיליאשמח,הוראה,שלכיויןעלתחליטיאםלפניך.
העיקריודעךמימתלמדת,-כמירהאיתךלקחתהימים

-ילהתפתחותךלשקודערשה,שאתמהלאהיבשתמשיכי
ראתעצמךאחוכוגרחמפוקחתכךכלבצררהלרארתהמשיך
עתידך·

ארדותיךעללדעתארצהובהחלטשלך "מה"בירבורגהגיחי
 .זהומבמשך'ותר

והצליחי,עלי

שלך,
פזית

שלום,לפזית

-9כערךכברלרמדתאבי .מיכלשסי קלאסי,כאלטשביס 10
ולומדת 14בתאניכירס ..רביעיתשנהרקמרדרניומחרל
כעתידשראפחאביננית.אימובים ...נשכרעפעמיםארנע

אוכל,לאאםארלרקדניתולהיותהריקודכתחיסלהתפתח
אגיכיוסאימגותית.מבהלארכוויאוגרפיתלהירתכרצוגי
וכדייותרלהתקדםכדיאביב,-בתלללמודמארדרוצה

שאניהעובדהאךהריקדו,כתחוםאופק"אתלהרחיב
מחנגדיםהוריוגםממני,זאתמוגעתבבאר-שבעמתוגררת

ללמודזאחנבלאיכלכיצדבתל-אביב.ללמודשאסע
 ?תקדםילהאניב-כתל

לאנולדתימזלילרעאך ,תמדירקדתיקטנהילדהכהיותי
אתופשפרתזהנגדנאנקתאניוכיוםלחלוטיןגמישה
להגיעלדעתךאפשר,היכועדעצמי.ככרחותשליהיכולת
אתלשפראפשרהאם ?סוף-איןעדהאם ?זהכמאכק

ולמקסימוםעדהבתינןתמכל "פתיחה"ה

במייחד,הוגליםכפרתואתהרגלייםאתקזלחאפשרכיצד
 ?אצכעןת"ייעלירתרטרכלרקדוכד;



שאלרתיי·עללישתענימקווהמאודאני

רב,בכברד

מיבל

היקרהומיכל

התמדודות.ויכלותעזרצןוכוחהואמבכתבךביותרהבילט
בדרכךההצלחה-לפחית-50%שלקביעלעצמימרשהה'יתי

עליה.שמריבחיים,מאדמאדחשונהאופיתןננתזומובטחת,

אח;ןבמכתבשניתןכמהעדהבעיותליתרנכנסועכשיו

תוךלהמתרבהחלטנתנת-לחלוטין"גמישהה"לאבעית
חיובירתגופניותתבונית'לךשישבתנאיזאתסתמדת.ענודה
גוףתניעיתטונ,גוףמננהגכוןרקדנית.להיותכדיאחרות
יכי.'"תניעהקלותנמתית,אשייתרקדנית"יישלוידיםראש

לא",אוב"כןדומיננטירם Uיהרוהלאהגמישיתחוסראז,-
לשנותכ:דאינחסר,לרקההשארגםאםאךרדקנית.להיית
וכר.'"כוריאוגרפיה,הוראה,על;ו'-ותרוולחשכיוין

'.', 

לשפרניתן-הרגליםשריריימתיחתפתיחתלשפורבקשר
הדיים?חיזוקבקשרמתדמת,עבידהבתנאילמכסימיםכמעט

הרגליםכפותלחיזוקכקשראךלי,ברירהלאזישאלה-
כפליההרבהלעםוקניתןלרקדנית,מאדחשובדרבשהוא
עמדיתאתלהשהיתילנםותאצבעות)נעליובליעם(רלבה

גםשיותר,כמההאצבעות)עלואםהשפץיעל(אםהרלבה
זה,בשטחחשרבההשפעהטנדילנטמן

תל-אביבה?להגיעגנילךניתןאי;היסודית,לכעיהונאשר

יגפעשהדנרמפניראשיתממליצההייתיולאקשה,ובכן
שסניףמאסינהשאנימשרםושניתבתיכוז,בליסדויךמאד
טיב,מרריםלצירתדואגבבאר-שבע,יררבת

"להחזיקליוהרשיהנרכחית,כדרכךלהתימדאיפאהמשיכי
להיית"רצרה 'fיעדיעשרהששבתכשתהייאצבעית",לך

שונ,אליפניאנארקדנית",

הצלחהבאיחלוי
ךלש

 •פזית

שילהמיכל'ציירה:
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-1978 [ו[כורןחלהקוח
האווב)סדר(לפי

ישראליבאלט

 120ז'בוטינסקירח'תל-אביב,

 03-266610טל.:

הללימפולסק,וברטהאמנותיים:מנהלים

מרקמן

סובלרוזליןחזרות:מנהלת

מרקמןהללמנכ"ל:

,נעמהגילאיריסאוסרמן,פמלהרקדנים:

איריסגודמן,לוריזוסמן,מרסיהדילין,

סאר.יג'וליאןדודיסון,פמלהבירנבאום,

בישופ,מתילבליינ.ידניססקוירק,שרון

אירקדרור,ארזרומאן,בריגיטהווב,דברה

מק-דונל,אנתונידסקל,עמיפטרסון,

פייר-אנדרהדקורט,איבאגודלו,קארלוס

פרייס.דניסלאזארל.יג'אן-מישלמורר.ד

פרייס.דניסלאזארלי,

-1978בבכורות
ימפולסקי;ברטה :.כ- " uלבאל"מבוא

בנציוןתא:'שרק;לובהתל:,צ'רני; :.מ

מונץי

טואב-גבריאלה :.כ-רומנית""רפסןדיה

תא:'שרק;לובהתל:,אנסקו; :.מדרוואש;

מונץיבנציון

ימפולסקי;ברטה :.כ-נעמה"של"הבובה

שרקלובהתל';פולנק; :.מ

נעמי :.כ-דביסי"שלחדשים"צלילים

בנציוןתא':איל;אבישיתל:,אלסקובסקי;

מונץי

סובוטניק;לאמב;רייל :.כ- "פר"הפר

מונץיבנציוןתא:'שרק;לובהתל:,

שלמחזהופיאלבה",עלברנרדהדןנה"בית

ימפולסקיברטה :.כ-לורקה)גרסיהפרדריקו

בן-שאולמשהותל':תפ'מ.סירינאק;
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תל-אביב, , 30אבן-גבירולרחוב

 03-263175טלפון:

אורדמןג'נטאמנןתית:מנהלת

דה-רוטשילדבת-שבע :פיקמ

סברסקיברימנכ"ל:

מייסון,קנתדגיס-זטרברג,'יןגמורים:

גרודברגגניהאלכסנדרוביץ,אינסה

מייסוןקנתגדיס-זטרברג,ג'יןחזרות:מנהלי

גרייבסמרל

סיקירטהויז,דפנהחזרןת:למנהליעוזרים

קול

ויליאמסולרילגריג,רוזכןריאןלןגים:

מאור,יהודהשיר,שליאורדמן,ג'נטרקדנים:

אמנדהאלכס,חנהברדצי'בסק.ייגאל

טרודידייויס,עמנואלהגן,שרלהבלומברג,

שרונה ,וויטסוןדניאלההרץ,מריםהירש,

ליבו,פטריסטריפון,נירהחסון,מיכלזלצמן,

סופרון,,אילנהמוירוונדיליכטנשטיןי,לאה

קוזק,גרציאלהפרידלנ.דסאלי-אןפול,סוזן

הלןרובין,ליזהראסל-אלונ.ישרון

רצי'ארדאוגן,ג'ייאבנ.ייונתןרידליגנטון,

אילןבנשופ,ג'ארקבייל.יג'יימסאורבך,

וייל,סםגרדה,נתןבנט,גרהםבכור-אביב,

לריץ,רוברטלורנסליון,רוביןחוטה,רוני

יעקבנהרין,אוהדמניקר,אלןמילר,אנדרו

רפופורטדודקסלר,מרקסליבקין,

-סרוונטינופסטיבלבחן"ל:סיורים

 1978מאימכסיקי,

 1978בשבתפרמיירות

אבני;צבי :.משרון,מירלה :.כ-"לדה"

תא:'לדמן;לאהתל':שוורץ;בוקיתפ:'

מקאליסטרקיווין

כהן;רוברט :.כ-ההפרדות""מסכת

 :כאוריס
כוראוגראפיה :.כ

מוסיקה :.מ

תפאורה :פ /Iת

תלבושית :ל /Iת

אתורה :א /Iת

נורברטוותל:,תפ'אלקנטארה;בורט :.מ

ריד'וןג :'תאקיאזה,

דוד :מ.באטלר,ג'ון :.כ-המוןת"סף"על

סמיתאריקותל:,תפ'מינרי;

כהןרוברט :.כ-חןזר"בעיןן"הבריאה

קיאזה;נורברטוותל':תפ'אבנ.יצבי :.מ

כהןרוברטתא':

טייל;ר;פול :.כ-המשןסעת""הממלכה

(עריכהמילרמאלויקואל,הנרימ.קורל.י

 ;באריסקוטנשים:תל'מקדואל);הרברטע"י

ליטויןמרקתא:'ראולינגס,ג'ון :אב.ראש

שרון,כ.:מירלה-לירןשלים""מזמור

שריר;דודותל':תפ'סתר;מרדכי :.מ

אורגליחיאלתא:'

רייטר-סופר;דומי :.כ-הזמן""אורחי

סמית;אריקותל:,תפ'בן-חיים;פאול :.מ

אורגליחיאלתא:'

מ.פופ:אייל.יאלוין :.כ-ז"געוש "

יובל;תמרהותל:,תפ'ספנס;צ'נולט

נן.

בת-שבעמחוללהקת
 03-37795-6טל.: , 9ההשכלהשד'תל-אביב,

סאנאסרדופולאמנןתי:מנהל

גלוקרינההאמנןתי:למנהלעןזרת

דניס-זטרברגג'יןרון,רחמיםחזרות:מנהלי

גלוקרינה : " 2שבע"בתמנהלת

 " 2"בת-שבעלמנהלתעוזרת

שחםרינההמתנסים:עלןמפקחת

טריפון,נירהדביר,דליהאברהם,לאהרקדנים:

וצפריתמר *פז,נירהפרידמן,לוריסמוליאן,דבי

נוריתשיר,שלישרני,פמלהקלינפל.דרותי

צבי *דביר,דודבלום,פולאוגן,ג'יישטרן,

פראולוףנילסן,דאגלסהררי,עודדגוטהינר,



ררןרחמיםקולבן,אמירעוו,דורב.דרפרגל

בחןפשה *

 1978שנת ~ל"בחומוירים

 ; 1978 יב,.,מאי-רקברהארה"ב

 1978אןוגסט ~לרנדרן

 1978ככורות

יל I! :.כ- "החדזעםצעדאחר"צעד

קשחלכלי(רכיעיההלדוו :.מסאנאסרדר;

תל':טמ'ח;אריק :' l!ח ;) 20רט l!אר 46מס'

תכלחחייסתא':קווץר';ברטה

פול :.כ- "פתרחהבמהעלהוהורים"

 ' yקוווטבוטתתל',אבבי,צבי ,.מסאבאמרדר;

תכלתחיםיתא':

אברב; I!ואלרי :.כ- "והחוליגוהנערה"

לדוהיוחפ',תל'שוסטקרבץו;ימטריד :.מ

מרבץובו-צ"'ןחא':ס-גבי;רפיבק

ואטק,טרברט :.כ- "קשר"

תכלתח"סתא':סירינקט;מ"

כ.:אבהטוקולוב;-"תןמולח"

מצ'רר;תיארוובר,אנטוןבא.רי.מ. :,מ

תכלתחייםתא':

סאבאסרדו;פול :,כ-"אבידהפילה"ת

סאנאסרדי;פולתל',אלביבוני; :.מ

תכלתח"סתא':

-אייבמ"צ'רלסשלמהמיסיקהמובות"ת

מסכות:א"בט;צ'רלמ ,.מסוקילוכ;אנה '.כ

תכלתחיםיתא',גריבשפן,יהודית

* 
ודממהקרל

 "דממהלהjות"בשילןנאפרתירjודבי(

כישראל)החרשיםאגרדתשלמיטירה

 03-237662טל. , 41נאקישראלרת'ת"א,

אפרתימשהאמנןתי,מבהל

שמיברשלמהי,דמיניטטראטיבאמרכז

שרהכריאנט,רוג'ררנ,בי:גיםבדjור

שרובהדמטי,ןיאמבדהאן,גרלדהדהאו,

רזנקי,וילהעופר,מגינרלר,אסתרזלצמן,

כוזגלר,עחיקופפרט,אידיהאפרתי,משת

מויאל.ויסף

 1978כשנתככורות

עמיאפרתי;מ,:משה '.כ-"םמימרק"

חיםיתא,בן-שאיל;משתתל',מע"ני;

תכלח

בעם :.מאפרחי;משה :.ב- "האחרהאבי"

תכלח;חיםיתא':בן-שארל;משהתל,שריף;

ד. ,.מאפרתי;משה '.כ-בתום"הולר"

חיםיתא:'אפרתי;משהתל',שיטטקיבץו';

תתכל

* 
היררשלמימחולהסדנת

0 2 .ד.תירושלםי,  02-819865-61638,טל. 11 1

 ,כוריוגראפיתאמנותית,יועצת

קרשמןפלירה ,מודרגילמחולןמירה

מלכיאקדב 'מומיקאלימתאם

שמואל,'דיבה ,קלאטילבאלטמורה

רימין,אלהמיאלבקי,תמרה ,םינדjור

עבחבוכרוב,ג'ודימלטרן,טאל'מרגולץ,ירין

כיאלרריימשיראל,.מיכלקריטטל,

ייאשג'ובס,פמלהלףי,ינעםמומיקאים:

הירשברג

 1978שגתבבכירות

פמלה :,מjורשמן;פלירה :.כ- "בjוYיג"של

ליףינעםמיאלנקי,דבג'ונס,

יבעמ :.ממאולניק;תמרה :.כ- "שםלא"ל

י'ף
-מקום)לשרםבודד Yמרו ... ( "וינטט"ק

מרוגליןירין :.כ

אלבן :,מסיקולוב;אבת :.כ-לידית"מויטה"

'" 
 rל l!ג'ר :,מלןתר;וליאומ :ב.-"אותמריי

מ'אלביקדבשלחיהמרסיקהמעמטולרלבדר,

 :.ממין,יראיה :.כ- "מעיןשללגול,.,"גי

כוכרובג'ודיתל':הירשכרג, שא,.,

* 
לענבמחולת'אטרון

 03-53711טל. , 6יחיאלירח'תל-אביב-יפי,

לרי-תנאישרהאסנות'ת:ומנהלתמיטדת

שדתרינה :מגןתיתאההמנהלתסגו

חזיזשלמהתזרות,-מנהל

בז-הצרליעקב ,ל"כמב

אברהמוב,מרדכיראל,ובצירן :מ •נרקד

אילנהשיקררן,מיבאללוי,יואבערקב,nנן

סלומי,תמיחג'בי,מלכהשקרצ.ישרהכתן,

שחjו,מיכלשטייבנרג,איווהלוי,שושנה

חזוישלמהסלע,רחליעלאב?זהבה

 1978שגתבבכירות

"-כ.,שרהלוי-תבאי;דנורהירת"ש

ל;ד l!שטרבמשה ,' l!ותתל'פלישי;רציפימ.

כהןי l!רחא',

שרה :ב.-מן"{חידוש)בתיהובחתיי

 ,' l!תמקורית;עממיתתימבית :,מי-תבאי;ול

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

כהן

אושרה ,.כ-(חידוש)מלא"אינגווהימ"

תל':קאמיבסקי:וןראה ,.מאלקיים-רובן;

סלעאבשלןמתא':א.אלjויםי-ררנו;

לרי-שרה :,כ"(חידיש)-םלישתבש"

טיביה;ע.עיבדו:לרי-תנאי,ש. :.מתנאי;

גררכץי';אנאטולתל':אדר;ארברזתפ':

כהזי l!רתא',

שרת;ריבה :.כ-(חידוש) "ליגורליהבא"

לד; l!שטרבמשהתל':ו ' l!תאמזלג;אברהם ,.מ

לוי-תנאי;שרה :.כ- "וריחאןבה"שד

 .מקוריים);שירים(לפיטיביהעובדהי ,.מ

בן-שאולמשהיתל': ' l!ת

לוי-שרה :.כ- "טליםזרדימ, ,בתשים"מ

לישיר; I!ציפי ,.מתנאי;לולש,מליס:תבאי;

שטרבפלדמשהיתל',תפ'

 :.מהאברהם;לאה ,.כ-"פתחי"סת

זירמן;משהבעיבודעממ"מתלמבייסשירימ

מונץי'בנציוןתא':ןני;ראהמלכלחל':

* 
הקבוציתהמחיללהקת
 04-923009 .טלהגליל,מעלהד.ב, ,ןגעתן

ארנוןיהרדיתאמבותית,מנהלת

קרבץומרטץתזרות,מנהל

לווימיקי :מנכ"ל

חגי(גבולות),חרןבי:גלעדם •נרקד

אחרד),חיים .ג(דגוזכרי(לדיה),מורוקצי

שמואל),(גןלג I!בועם(צרעה),לוץסיקי

41 



(רמרתפרנקלטריאי(טאטא),זגההשלמ

(עיןהyומףם ,)רי(חצליבניאפרתמנשה),

) U ,(נרהיריאלתמנהמר),(ףמרתהאילןg> לד

 )וידפת(ארניןרהליאיטירני),(נצר

איטליה ,צרפחבחו"ל:סיורים

 1978בשבתתנכויו

סאגאן,הילגי'ן :,כ ~שקיעה" ..יחה,"זו

קויyר;:'רטהתל'גריגורינית;שירה :,מ

מרנץי'ציוןבןתא':

אררן;הדה :,כ-שבוו"קןעלהרהיו"

תא':בוטקי","בלט ,חל'ןו,ילקמשה :,מ

בוהיםאויק

שרה :,מסוג'הוה,שרה :,כ- "חחסיס"וג

פר'דמשהחא':לדוגן;לאהחל':סוג'הרה,

ב;יסרקילאנה :,כ ~ "הזההלליהעמ"

 , yרייקחל':ב.רטהקיפיטמן;מרק :,מ

ברהיםאריקתא':

גרטטב :,מודרי,יאיר :,כ-"סדינדי"

בוהוםאריקתא'; , yקוורברטהתל':מאהלר;

'" 
~;חריםמיפעים

מתרלות-יתיישלערב- "סולושלחוטים"

הפסט'באלבמטגותשינפל,דרינהשל

בימהעצירבואחקבץי,'ריאיג :,מה'שראלי,

שפאנוף;תוצה : yיעוליבלוי;זירהואבזדריס:

דויייסג'יןתא':

ת"אבמחיאוןהופעיה "המחולליסלהקת"

ימרטןיבלוםפולשלציירתםפרילותיבוגח

" 

קראבrי

אתבלל-לאומי"כיבךיאטסורב"ע

גבריאלהבבציעזול'גמתוךהפא~דה~ךה

(צרפת);כר'לומ'של(איטליה)כהן

(פריז),קארלסוזקארולןומאתלוגע"ההי"זה

אקסוןלר'ו.הרקןדהכרףארגראפיחבבצוע

פיליפס;ברהבט-הקרנטראוגנן

בבציעבאטלרג'רןמאתיווש"הגלאחר"

(אוה"ב);וויןוודניט(שיראל)שנפילרריבה

ריבהבבציעבוהוררברט '.כ ,"חמהקיי"לי

לותרובילשינפלד

בבצועומחולזימרהערב-"הל •בומ "

הדהשלכימתיבעציובאשל,רריתעצירןעיד

אירן

מחולבערביהופעיהרצ'לבאגהדי

בקסטגיטותיגנינהספרדי

שלתשרהבתכגתיהופעיאןדורסולביה

הספרדיבסגנרןמחולות

ז"לשפיראאירישללזכריבכנס

להקתוהופיערהשנת'Qוהפרטיםתולקר

שבע.-בתלהקתררקדניהקיבוציתהמחול

ביר-דוד. yכקיבר lיום-עיובמסגרתנערךהכנס

i< 

אורחותלהקות

הופעיהמיפאן,באלטלהקת-קימאסאמי

המערכהכגרןןדרע'ם,נאלטיםמתור Qבקטע'

הברבוריס".ס"אגאו "יזל'ג"מתורהשני:ו

הרפעיהמבריסל " 2ה-סהמאה"באלט

ביצירותהשיראליהפסטביאלבממגרת

יר"שאן "האביבחו"פרלכגיןמובחת,

כגוןתדשות,וציירותהנידד"השוליה

ומחולותמלין"פליוו"טלארטרןשקה"פ"

הyוירותכלמאהלר,מאתמוזיקהפיעל

 .כז'ארמוריסשלעכוךתופרי

היפיעמהאגתיאטר"דאנסירלנדס"ב

מבהושליצירותיןכלטןבהותכנוית,בשןרת

ההרלבדי,המחולתיאטרוןשלהאמנותי

ק'ליאן.ןדו"

מפריז "ררסין,'ןזףהמחרלתיאטרין"

תב"כ,'נושאעלהאחתתכבוית,שתיהציג

ז'ןזףהלהקה,מנהלשלנערדותיןשחיהן

 .ררסין

" n אפריקה-מדררס "הטפרדיהמחיל'אטרין

כשםיבאלטספרדייםעםמחרלרתבצוע

 "ברמן"

בישראלהרפיעשךטטגארט"שלט"הבאל

אגיןהךדדה,מרטיהבראשםאמנןו,במיטכ

ובמלואקראגיןורצי'רדקיילבירגיטמדגן,

שלרפיליס""עהכיללשלו,הרפרטיאר

מק-מיללןשל "רקוויאם"קרנקך,

טטלי.גלןשל "ןנטאר'סו"וןל

'" 
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למחוליראיזואולפו

אירזהדהבהבהלת:

ררנן-אלקייםארשרהאימפררביזציה
אררןהדה

הרצרגרעיריתררתםאריאלהקלאסיבאלט

איזררית)(מרעצה 067-50421טלפרנים

067- (ארלפן) 50838

אפיקיםקיברץ

איחרדיעקבאשדרדאררןהדה

 15 155הירדןעמק.דנ,

- -. 
I 

ב.ע"מיאוןריעזןמב.רההס ו1fרט" ~

II ~~~~~~_.~_.~_~_.~_~_.~_.~_~_.~_~_~~8ץ_~_.~_~_.~_.~_~~~_~_~~~~~ 

- S6048י .טלדי,יהודהבו .את" SSOJ 

של~בישראלהמייצגים

ANATOLE HELLER 
Bureau Artistique I nternational 

11, Avenue Delcasse, PARIS - 8e 

Tel.: 561-0981 

563-6543 
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I 
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THE HAIFA DANCE CENTRE חיפההמחולמרכז
Artistic Director LIA SCHUBERT שוברטליהאמנותית:מנהלת

EDUCATION OF DANCE CLASSICAL BALLET 

קלסיבלטמקצועיתהדרכה
TEACHERS AND INTERNATIONAL לריקודמוריםשל
PROFESSIONAL DANCERS FOLKLORE בינלאומיפולקלור

מקצועיתהדרכה
COURSES FOR CHILDREN SPANISH DANCE ונוערלילדים

רדיספריקוד

AND TEENAGERS DERN DANCE חM לילדים,קורסים
מודרניריקוד

זא Iגומבוגריםנוער
ADULTS JAZZ 

Enrol1ment in the Office of the Dance Centre, 

Rothschild Culture Centre, Hanassi Ave. 142 

Haifa, Tel.: 04..85798 

המחךל,מרכזבמשרדההרשמה

רךטשילד,בית

ה,פיח , 142הנשיאשדרית

 • 85798 :טלפין
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קלאסילבאלטנית-ספר

אינסה

ביץ' lאלכסנדך

שלמהריומרלן

 .רקדן-כוריאוגרף-ג'אזלמחולמורה

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

למחולהספררהיל.מ.א.

 ) 03 ( 58106טל.: 26ביאליקרח'תל-אביב,

בשעיתלקהלפתיחה

 17.00- 12.00-ד' , ,אימיםב
 13.00- 9.00-ה' , ,כ , ,ב

יםי
 ,ך

ימיעדחכיערבי

 12.45- 9.00-ימיעדחכ

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

 •••רקן? f ו:-רו?.:ו ..fR >1 , >1א >1
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 ~ונ"געיתערןכותתיאטרון

(ןה-נ~גוהתעשיהרןאז ~

שרין,ה-רמתהמסגררח'
 47 35 92טל,

 *אמנותיותתאורהעבודותבצוע
אלקטרונייםעמעמיםוווצורתכנון
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e 
"אטלסיי

בע"מאוופרמןו.

יתייריתנסיעיתסיבנית

בללילביטיחסיבנית

תל'אבזב ,( 2זהודהבןרחוב

 298975טלפון ,( Z7חדרעלאלבזת

אבזב-תל , 40יהודהבןרחוב

 Z9הרצלרחובנתניה,

 Z(248 , 248ו(טלפונזם , 298ת.ד.

"ATLAS" 
Y. EIFERMAN LTD. 

TRA VEL & TOURING AGENCY 
GENERAL IN5URANCE AGENCY 

V וY. EIFERMAN TOURS, TEL-AV 

 Ben-Yef 32ן uda 5t., Te-ו Aviv ,ו sraeו

 ) E-ו Aו Buiו ding) Room: 327 T e.ו 298975

 Ben-Yehuda St. Te 40-ו Aviv, Israeו

. 5t 29ו Herz -וsrae ו-Nathanya 

)" near cinma" 5tudio ( 

- P. O. B. 298.ו 24831 , 24832 Te 

קלסא(לבלטהמרכז
םקרםןייילל tםJכיסלק tברשח :טונות a "חגתלת

 266610טלפן) 120ז'בוטינסקירחי-המדיגהככר

לילדיםמיוחדיםשיעורים *
) PRE-BALLET ( 

ומתקדמיםלמתחיליםשיעורים

לואיג'יבשיטתגיאזשיעורי

* 

* 

SPECIAL CLASSES FOR CHI LDREN 
(PRE-BALLET) 

CLASSES FOR BEGINNERS & 
ADVANCEDSTUDENTS 

JAZZ (THE LUIGI SYSTEM) 

CLASSICAL BALLET CENTER 

: ARTISTIC DIRECTION 

BERTA YAMPOLSKY & HILLEL MARKMAN 

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

• • • • • • • • • • • • • 

* 

* 

* 



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

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

לויטעדה :פד~וגיתמרכזת

MENASHE COMMUNITY COUNCIL 
DANCE ULPAN 

(063) 78696 

מנ(נשו1i~ל nלמנ(אז~יזןא~לפ~

************************************************** * ~ 
 ~אלשקובשקינעמילמחולשטודיו ~
* ic ~ t * ic ~ t * ic 

~ t * ic * ic * ic * ic 
~ t 
~ ~ * ic * י'הגיליםלכלכיתות * ~צי'מרוזהמאתמוזיקהלפימחולמתור  icאלסקרבסקינעמי :כוריאוגרפיה *
 t 03-757233טל; 100המלךשלמהרח'תל-אביב, ~

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

מודרנימחול
קלסיבאלט

במחולמוסיקה
כוריאוגרפיה

המחולתולדות
ג'אז
מחוללמוריקורס

המורים;חבר
עמיבןתמר
בריאנטיררוג

גלאורה
גלעדשוש

גריןויקטוריה
ה.רץמרים
לויטעדה
קסטיןלי

ויקטורכרמית
רימוןאיה
גלאינויה



שררו) .מ(לירןשליםמזמור

ברדיצ'בסקייגאלבלרמברג,אמנדה
הרמת!י-מרלה/

 HYMN TO JERUSALEM (M. SHARON (בת-דור
Amanda Blumberg, Igal Berdichevsky 

/ Mula Haramatv ן BAT DOR 



~J 

טרפר)-ו«טו .ד(הזמואזרחז

מןרדאך'נט, ,רשופרטדוד

I מולה-הרמn י!

חר-בת

DOR זBA 

VISITORS OF N I GHT 

) ER- SQFFER זD. REI ( 
David RapoPor1 , Jeannette Ordman 

! IMula Hammatv 

V~ 



.כוהן)(רחדשהבראיהבראשית

דייוויעמנואלהפרידלנ,ד.סלי-אןמאוריהודה
/מולה-הרמתי/

בת-דור

BAT DOR 

GENESIS RECONSIDERED( R. COHAN) 
Y . Maor, S.-A . Friedland, E. Da~is 



כהו) .ר(הפחירתמטכת

טיילךר) .פ(השטןעההממלכה
 /-הרמתי/מרלה

) AYLOR ז. CLOVEN KINGDOM (P 

/ Mula Haramaty / 

בת-דור

BAT DOR 

MASQUE OF SEPARATION (R .COHAN) 

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



איילי).(אשגעוו
רפךפךרטדודליכטנשטייו,לאה

מולה-הרמתי//

 SHIGAON (A. Aו LEY (ורד-תב
L. Lichtenste in, D. Rapoport 

/ " IMu la Haramat BAT DOR 



אפרתי) .מ(האחרהאגי

דמתיאמניןנדלר,אסתרבר,גבי
רז/ ./מ

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

ודממהקול

KOL-DEMAMA 

אפרתי) .מ(בתוםהולך
בריאנטרוג'רנדלר,אסתר

רז/ .מ/
~ 

HE THAT WALKETH UPRIGHTL)" 
(M , EFRATI) 
H, Nadler, R, Briant 
/M, Raz/ 







סנסרדן) .פ(פתוחהבונהעלהרהורימ

.... MEDITATIONS ON AN OPEN 

" ) STAGE (P. SANASARDO 

 ABANDONED PRAYERסנסרדו) .(פאבודהתפילה

(P. SANASARDO) 

P. Sansardo , Douglas N ielsen 
IMula Haramaty/ 

נילסודןגלאס ,סנסרדן .פ
הרמת!י/מולה

בת-שבע

BATSHEVA 

סנסרדן) .פ(היידןעמצעדאחרצעד
 /רמתיה/מולה-

~ 
STEP BY STEP WITH HAYDN 

(P. SA NASARDO) 

IMula Haramatyl 





פאעב) .ו(ןהחןליגאזהנערה
בופאננהיגאלויואלר

אגו!ר .יו

UGH T HE CIT Y STREETS סTHR 
) V.PANOV ( 

 ,רשיישל
ןשטררותע

Sh. Sheer 
N. Stem 

~ V. & G. Panov 
lyl aוn lחMule He ו

שנע-בת

BAT$HEVA 

ו)רדטנטפ.(ליסטהיזות

) LISZTDELIRIUM (P.SANASARDO 

טרפיוזנורהםמוליאן.דביאוגז,גיי'

J . Augen. D. Smulian, N. Trifon 



ROOMS (A. SOKOLOW) 

קולוב) 1ט .א(חלומות
פרבלובדפר-אולוףקולבן,אמיר

) DREAMS (A .SOKOLOW 
O, Fernlud ~ A . Kolben, P 

בת-שבע

BATSHEVA 

טוקולוב) ,(אחדרים
אגור/ ,י/



שנפלךרינה

RINA SCHENFELD 

 )שנפלך .ר(מןלןשלחןטזם

THRE A DS (R . SCHENFELDJ 

j ןאגןר .י

J. Agorl ן



שנפלךרינה

RINA SCHENFELD 

שנפלך) .ר(טון'ושלחוטים

) THREADS (R. SCHENFELD 

 /J. Agor/אגור/ .ו/





 /J. Agor//י.אגור/

הישראליהבאלטימפולסקי) .ב(לבאלטמבוא
ISRAEL BALLET 

INTRODUCTION TO BALLET 

(B. YAMPOLSKY) 

/Sh. Golan/ גרלן//ש.



קי)סלךפמו .ב( ii .ו:~א/דהברנרדינה nבי
הישראל,הבאלט

THE HOUSE OF BERNARDA ALBA 

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

גילאיריססארי,ג'ןלאהנ
אגןדלןקארלןסגיל,איריס

אגרר/ . 7 /

ISRAEL BALLET 



בורבובוויל) .א(בגנזאנוהפרחיםחגיגתמתוך
 .ידלין,נעמהדרורארז

 /גולן .ש/

FROM FLOWER FESTIVAL IN 

) IN GENZANO (A . BOURNONVILLE 
E. Dror , N. Yad lin 

/ Sh. Golan / 

טואב-דרוואש) .ג(רומניתרפטודיה

אגור/ ./י
הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

ROMANIAN RHAPSODY 

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



הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

דביסישלחדשיםצלילים
אלסקןבסקי) .ב(

 /מןאנ .ר/

NEW SOUNDS OF DEBUSSY 

(N. ALEKOVSKY) 

/R. Ne'eman/ 



אורן)ה.(שיעי H. Oren) String (אורן) .(המיתר

עציוןועדיאשלרות

) Hair (H. Oren 

I א .יU ןו

V אורן) .ה(קןונצהSequenza (H. Oren) 

ןואגי .י/



!J. Agor! 

/J. Agor/ 

Hair (Hאררן)כה.שוער . Oren) 

RUTH ESTHEL & ADI ETZION 

 Sequenza (H. Oren)אררן)כה.סקךךנצה



סךקךלךב) .(אהזההלילהעמ
אגור/ .ו/

הקיבוציתהמחוללהקת
KIBBUTZ DANCE COMPANY 

WITHIN THIS NIGHT (A.SOKOLOW) 

/J . Agor/ 

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



אורן) .ה(שבורקוועלהרהורים

MEDITATIONS ON A BROKEN 

LINE (H . OREN) 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 





היל-סאגאו) '.ג(זריחה ...שקיעה

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

הקיבךציתהמחךללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

 /J. Agor/אגור/ .ו/



 Voyage (Y. Vardi)ורדי) .י(בדידים

MAYIM HAYIM (Sסוגיהארא) .(שחייםמים . SUGIHARA) 

הקזבוצזתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 



סוקולוב) .א(ליריתטוויטה
 /'ץ 7צקןב 7א ./ד

הירושלמיתמחולהסיבת
JERUSALEM [)ANCE WORKSHOP 

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



הירושלמיתהמחולסדנת
?. 

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

.לותר)(ומראות
 /איצקןביץ' ד./

) HER זMIRRORS (W. LOU 
/ D. Itzkovitch / 



יימון) .(אמעילשלגלגול,
בך-עמי/ .ב/

הירושלמיתהמחולסדנת

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

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





מכחשים-זרדים-סלים
נאי)-ת.לוי(ש

/'.רוזן/

MORT ARS-STICKS-BASKETS 

) ANAI -זS. LEVI ( 

~ /Y. Rosen/ 

'ענבל

N BA L ו

.אברהם)(לסתיפתח
/'.רוזן/

~ 
STIPHTAH (L.AVRAHAM) 
/Y .. Rosen/ 

.לוי-תנאי)(שוריחןשדאבה
רוזן/ .'/

SHADABE AND REIHAN 

ANAI) T -זS. LEVI ( 



אברהם)(לאהסתרפתח

Iו Iר'י./

ענבל
I NBA l 

) PHTA H (l.AVRAHAM נST 

/ IY. ROlln 



תימניכמחולאמקהלהקת

וו)אל .(מ
THE AMKA GROUP IN A YEMENITE DANCE 

(M. LEQN) 

~ , 







תימניבמחילאמקהלהקת
לאוו).(מ

THE AMKA GROUP IN A YEMENITE DANCE 

(M . LEON) 



הישראךיהמניף /ךמחוך-ךונדוןהמךכותיתהאקדמיה
 'י!י: "י'"kץ,};.rכ

~ t:R 
קלאסילבאלטהמוסמכיםהמורים

בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמורשים

זהדרזסהמרמתר-באיב

אורליאורגן
בת-רור,אולען

 263175ת"א , 30גבירולאבן

ג'נטאורדמן
ת"ארור-בתאולען

מיריביאלר
 243288,ת"א 16רוטנשטרייך

לנהמאירבר
ת"ארורבתאולען

מריםברדיצבסקי
 241865ת"א, 1מהר"ל

מיקיבן-ברוך

-רורבתאולפן

גילהגלור
,בת-ים 17החרמון

נועהגרזון

 414572 ,ם-'יובל,קרית 19גוואטמלה

רותורשווסקי
 959858רחיבות , 26הראשוןהנשיא

אילנהוקסלר
 729839,רמת-גן 7אברהםשר'

מיריזמיר-לשם
השרון,רמת 15מהעעילים

פלמהחסון
בת-ים , 3מצרהסמטת

ליאורהציריליןחכמי
 932439עיתוחהרצליה , 31האצ"ל

רחלטליתמן
 223137ת"א , 10הירשנברג

שרהיוחאי

חולהמאומנות
 053-31672נתניה, 22אוסישקין

חנהיופה
65ירושלים , 48צרביחובסקי 5 9 7 

חיהכהנא

 02-68352ירושלים 2אסא

שריכץ
 02-61068ירושלים 2יואב

יהודיתלוי
חררה , 51הגבורים

שילהלוי
בת-רוראולען

אדיתלוין
שאןבית .ר.באלעאביתקבוץ

אוסנתלוי
 78563באר-שבעיעהלייברחבת

סוניהליידן
9עתוחהרצליה 51המלךשלמה 37449 

אמירהמירוז
 250481א"ת , 64שרת

פטנידלמן
ירושליםרמות , 29רירה , 2בבין

איווןקינרונס

 932371שמריהוכער , 40החורש

קורליהסגל
ראשון-לציון, 15הירמוך

רינהפרי
 474652,גבעתיים 127בצבלםון

דליהזיגלמןקושט
בת-רוראולען

שירליקירש
שבעבארבת-רוראולען

מריםקאופמן
 419010תקוהעתח , 9ערטיזנים

ליאורהבן-צור-קינריך
"א/חררה,תבת-דוראולפן

 87תרנ"ארח'

עליזהרוזן
 798668בבי-ברק 3התבאים

מריאןרוטשילד
רמת-השרוןקונסרבטוריום

דניאלהשפירא
 33678באר-שבע 8/15רייךחביבה

שירשלי
 470867רמת-השרון 15הגינהסמטת

האקדמיה:נציגת

A.R .(עריריבה . A.D. (A .T.C 

 · 1הבניס,רח'רמת-השרון

 03-474652טל:

זהצפזיחיפה

ליאורההיידקרבינג
 535214,חיעה 17צרניחובסקי

רחלגולן
א' 17חושיאבאשר'

 251307חיעהאחוזה

דניסגפני

עעולה 10 /בהיסורקרן

איריתהרצוג
יוקנעםמושבת

אסתריונגרמן
חיעה , 51הלל

רוניתלב
 04-921858נהריה , 8השימרררך

אריאלהלגמן
 04-704022אחוזה , 46הירקון

פנינהקפון
 04-520798,חיעה 10ו"ליב

אנהרובין
-04א:נהריה 12וגלומב 921568 

אראלהרותם
 247447הכרמלהרא' 26כסערי

מריםרייף
 666989חיעה, , 30עבזנר

רותה'מןתורג
 714326חיעהסביניה , 22אעריס

• • • 

קורסיםמקייםהישראליהסניף

-והבאלטלמוריוהשתלמויות

השנתיותהבחינותאתמארגך

בוחניםבנוכחותהתלמידיםשל

בלונדוך.מהמרכן



~. , 

אבט'ז-תמוז' 'ח-תשל"טהישראליהפסטיבל
ךפספרא.צ,שלמיסודו

ד.ביסטריצקימנהל:ברתיביגארינותי:אמ t .:די'ןא.רי-בההבהלה:יו"ר
THE 1979 ISRAEL FESTIVAL - 3r(1. luly - 8th August 

~;' Founded by A.Z. PRC >j 

''-ltistic uirectvr: Gary Bertini Chairman (Exccutive Co mmittee): A . Ben·Natan 
Director: J. Bistritzky 

אופרה:

ברלרו-הגרמנדתהאופרה
OPERA: 
DEUTSCHE DPER BERLIN 

 :תזמורות

הישראליתנותךיהרמ 1הפ,התזמורת
ךרשדיהרשית-ךרושיוםסימפךניתתזמררת

: QRCHESTRAS 
HE ISRAELI PHILHARMONIC OACHESTAA ד

RCHESTRA סJEAUSALEM SYMPHONY 

 :קאמרייסהרכנדם

בראגזדלטןליסטי
ליאנו Uאיטירטאיק

בישראלהבארןקגננך
רדיהאילנ-פרדךמרים
בוניקארלןס-עניהופאק

רדנת-הלאךמיתהמקהלה
קאמרןזמרי

פןפןלרהקאנטודיקןמפניהבואוכה

CHAMBER ENSEMBLES: 
1 SOLISTI 0 1 ZAGREB 
OUARTETTO ITALIANO 
TH E ISRAEL BAROOUE PLAYERS 
MIAIAM FRIEO - ILANA VEREO 
PACO PENA - CAR LOS BONELL 
THE ISRAE L NATIONAL CHO IR - RINAT 
THE CAMERAN SINGERS 
NUOVA COMPAGN IA 0 1 CANTO POPU LA RE 

 :תאטרןו

האתונ- lאמפיתאטרו

הבימההלאומיהתאטרון
תל-אביבהקאמריהתאטרון

סולריןצ'יורפלהקת
סמיתאררקשלתובובהתאטרון

THEATRE: 
AMPHI THEATRE - ATHENS 

NAL T HEATRE - HABIMA סTHE NATI 
THE CAMERI THEATRE OF TEL AV IV 

COMPAGN IA FERRUCCIO SOLERI 
MPANY סERIC'S PUPPET C 

 :מבצחים

איתיראבנ

אריקסרןאריק

ברתיניגארי

מהטהזוברן

לופז-קובוסחסוט

 :סולנים
וברמבוריס

גילודוובריסטה
פאלםזיגפריד
פבארךטילוצ'אט
רובלטמריסה

; S 'ךSOLOIS 
R IS BERMAN סB 

WIG סCHR ISTA LU 
SI EGFR IEO PALM 

TTI סPAVAR סLUCIAN 
BLES סMAAISA R 

 :מחול
ברלןי-הגרמניתהארפרהבלט

מלונדוןטזמנבןמחרלהתאטרון
הארסטרליהבלט
פניהפאקןשלהפלאמנקוולמחלהקת
דורבתמחוללהקת
שבעבתלמחרלהקת

עבנלמחולתאטרין
הקבןציתהמחולקתהל

: DANCE 
PER BERLIN סEUTSCHE סBALLET OF THE 

RARY OANCE THEATRE סLONDON CONTEMP 
THE AUSTRALIAN BALLET 

PENA FLAMENCO DANCE COMPANY סPAC 
MPANY סR DANCE C סBAT D 

 BATSHEVA DANCE COMPANY ,~.ז,.
_ .: INBAL OANCE THEATRE k: 

 Kו BBUTZס ANCE COMPAN'ז ,~ ,

: CONDUCTORS 
GARY BERTIN I 
ER IC ERICSON 

TAI וAVNER 
BOS סc-JESUS LOPEZ 

ZUB IN MEHTA 



המחורראמנותהמכוז
דודזוןמשהבהנהלת

INSTITUTE OF ARTISTIC DANCE 
Director Moshe Davidson 

קלאסי-בלטאקדמאימחול
et ווAcademic Classic Dance-Ba 

מודרנימחול
Modern Dance 

'אזג

J a z z 

לילדים-נוער-ומבוגריםכתות
מקצועייםלרקדניםהכשרה
לבלטלמוריםבוקרקורס

לחובביםשיעורים
 4-8לגלאילילדיםמחול

והרשמהפרטים

המחוללאמנותהמכוןבמשדר
-09.00השעותבין -16.00-20.00ומ 12.00

 ': 81314 .טל .,חיפה 17הים,דרךהכרמלמרכז

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

בירושליםלמוםיקההאקדמיה
רוניוע"ש

 1974בשנתנוסדה

מעניקההאקדמיהשל~למחולהמחלקה
תלמידיםמתקבלים B.MUSתאר.לבוגריה

תעודהאוישראליתבגרותתעודתנושאי
כניסה.בחינותלאחרבחו"ל,מקבילה

שנים;ארבעהקורטמשך

RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM 

Founded 1947 

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

Duration of course: 4 yea rs 

רוביןע"שבירושליםלמוטיקההאקדמיה
ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהשיתוףב

על:מודיעיםוהתרבותהחינוךמשרדליד

למחולארציקיץקורס
 1978יוליחודשבתחילתיערך

נודעיםאורחיםמוריםבהשתתפות

 .ומחו"למהארץ

והרשמה:פרטים

ירושלים,האקדמיה,במשרד
 02-35271טלפון: 7טמולנטקיןרחי

THE RUBIN ACADEMY OF MUSIC & THE PUBLIC 

COUNCIL OF CUL TURE & ART OF THE MINISTRY 

OF EDUCATION & CUL TURE ANNOUNCE: 

SUMMER COURSE IN DANCE 

1978 hecoursewill beheld inJuly ז

he course w i 11 be conducted by renown guest ז

. teachers from Israel and abroad 

: Enquiries 
, he office of t he Ru bin Academy ז

02-3527 1 . Jerusalem, 7, Smolenskin St. Tel 



• 
ואמנותלספרותתל-אביבקרן

f1 המםררתבתחרסהמקןריתהיצירהרטיפרחעיחד

הצריכחהרחבת ) 2בתל-אביב-יופ;יהאסובת
אלהמצדובסירחדהעי"תרשבישלחתרביתית

תרברחסערביליהובתמהםכמנעשיובתשססיבלת

מרגדרימפרךייקטיסבמימישתמיכה 13ראמבןת;

היילאחקרןתסיכתשללאבעיר,התרנרתבחחרסי
ביציע.לי,ימגיעים

ספרךת,חחרסיס,בחמישהמתרכזתהקיןשלפעיליתה
 .מחילא-מובתיתאיסרין.ופיסללצירר .מוסיקה
לממ-ארתרהימיפה(שהקיזהאמביתיהמחדלכתחרס

כשבתחקרזיזמה ,שביס)שלשלפביהיפעילרתגרת
אלה:פעוליתתשל"טהליסרדיס

• 2S כשוכנרת-למחדל-אסברתיקברצרת-ונער

עיררבייס),מיעיובי-דנעך(כססגרחטיערח

 ;) 14-8(כגיליס:וליד:'םילדית 350עמ

הבר.,-היאהחרגיסעלהספקחת-האחראית

שרת.,ינהארגרפיה

מרפעיםאסנרתילהקית-מחדלשלצוותים
יסרדייסכתי-מ"!!כתלמייילפכימרפעים 1כט-ם

(להקתדכדך-;ןסכרכתיספתטיופח,-כשכירבת

ידכרי-כידךאיגרפיה-יריסידי"דרר"רזר

כתכניתנכל" Yם"צייתליי;חס'ההסכר
רדכרי-הסכרכיריאיגרפיה-צל'יו""מתיסז

"קססכתכניתובחיל-צייתרלי-תנאי;שרה

הסכר-ודכר'כיר'אינרפ'ה-כמחיל" Iיר
שרת).ריהב

שללהעלאתןשירבתללהקות-ובחילס'וע
יש-כיריאיגרפיסע"ימקיר'יתיצ'רית-מחיל

עיריתשותפיס:ששלהרבהעצמאי,ציבררי-תרבותיכמוטד 1970בשנתהרקמהרלאמניתלספררתתל-אביבקרן
מרכזיים:יעדיםשולשתלקרן .נפתליפרץוקרןיהתרבותהחינוך,משרדתל-אביב-יפו

• 

• 

ראל"ס.

'שארלייםממלחיניםסקיריתמיטיקההזמנת •
רפרטואר'ות.כלהקית'צ'רות-מחילנשניל

באמדךלהקתהלייחסיההכךר'אךגרפית
תל-אביבקרזע"ךשכתרןכןממךפעך-המחדל

בעךרבשכךכדת-טךפרחהךםךדך'סבבתך-הטפרלתלמ'דךם

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

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 
The Foundation was founded in 1970 as an independent pub lic insti tution for the encouragement 
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 Modern 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 
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 68הרצללציון,ראשון 72דניאלבת-יס,

יאזג *

קלאסי *

מודרני *

לסערם 7לד 7לם 7שעור

 !להנאתםלרקודם 7נ 7המעונם 7ובוגר

להטבציבהנהלת

לןייעקב

כורלאוגרףועמלמ,עמלרקודלמדרלך

ק 7אל 7בת 7בקרכץת 7בב 'ה-'דם 7מ 7ב
 ) 04 ( 701035 .טל

ם 77חת 7בקרנגלרת 7בב 'ב-'אם 7מ 7ב
 ) 04 ( 724694 .טל

 5שון 7קרח'ק, 7אל 7בת 7קרמענו:
 ) 04 ( 726027טל.

למודיםומחוללנתעוהדסנא
אורנרםהקרבוצרםטמרנר

כהריוצךפיה :מרכזת

הריכגקרומךריס:

רךחצךהח

הרפזשךלמית

ליוחרמךכה

כאמוכירה

כהריוצךפיה

קסטוהילדהךמחוךסטודרו

וקלאסימודרביבאלט
 10ארלוזורוברח'רמת-גן,

HILDE KESTEN 

Studio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov St., RAMAT-GAN 

במהאןרןת

קופרמן

תאורהותכנוןיעוץ *

ומופעיםלבמותופיקודתאורהציוד
הסוגיםמכלנורות

מיוחדיםלאפקטיםונורותמכשירים

* 
* 
* 

 ) 03 ( 247482טלית"א, 68ארלךזךרךב

בלט
בכרכור

o 



כארץ-ישראלהעיכדיםשלהכלליתההסתדרית
ילחיניךלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקידיהמדירלאמניתהמחלקה

עםלריקודימדריכיםלהגשרתאולפניםחמשהמקייםוהתרבותהחינוןמשזרבשיתוףולחינון,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
הבאים:במקומות

תל-אביבירישלים באר-שבעחיפהטבריה

לריקודימרכזיתוועדהקיימתהמדורלידומוטיקה.,כוריאוגרפיהההדרכהתורתהדרכה,תרגיליעם,ריקודיכוללתהלימודיםתכנית

חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותהשתלמויותמקייםהמדורואמנותית.מקצועיתעצהמתז-הוועדהתפקידעם.

העדתיהפולקלורנושאאתואמנותלתרבותהמועצהבשיתוףמטפחהמדורהביכורים.וחגהעצמאותחגפטח,פורים,בשבט-,ט"ו

לבוגרימיוחדותהשתלמויותוהחייאתו.שמירתולמעזועושההמיעוטיםובישוביהפיתוחבעיירותבמושבים,הפועלים,במועצות

חדשות,מחוללהקותהקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחולבלהקותמטפלהמדורהארץ.אזוריבכללחודשאחתנערכותהאולפנים

שלארציכנטלרבותעם,לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנטיםמתכנזהמדורעם.לריקודיחוגיםהקמתלמעזועושה

המחול.בנושאעיוניתטפרותהמדורמוציאכזדליה).(דוגמתמחוללהקות

 :המדירממטרית

העממית.היצירהעידוד

 .הציבורשכבותלכלעםריקודיוהפצתהחדרת

מחול.להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת

והמיעוטים.העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 • ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • 

•• • •• • • 

ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעלנודס
הכללית;ההטתדרותשלולחינוןלתרבותוהמרכז
האוני-שלהפולקלורלחקרהמרכזבשיתוףפועל

ירושליםהעברית,ברטיטה

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

 1971בשנתנודס

 •צלום,(רישום,תיעודאיטוף,ומיעוטים;עדותשלמטורתייםריקודיםשלהחיאתםאובחייםהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
הריקודים.וחקרהקלטה)הטרטה,

הדרו!יםהערבים,החטידית,הפרטית,ההודית,הגרוזינית,ח.צפוז-אפריקאנית,התימנית,הכורדית,העדותבתחומיכהעדפעלהמפעל •
והצ'רקטים. •

 • • • :הפעיליתמרכזיגתיכת • •אלה.ריקודיםאודותעלאחרוחומרטרטיםחוברות,טפרונים,הוציאהמפעל
-ומיעוטיםעדותרקודילטפוחהמפעל
 • 03- 261111טלפוז: , 306חדר , 93ארלוזורובת"א,ההטתדרות,שלהפועלהועד
 02- 35291טלפוזירושלים,העברית,האוניברטיטההפולקלור,לחקרהמרכז

 • 04- 728369,טל. 78שונים'רארח,קרית-חיים,פרזיהאבר,צבייהודילמחולהארכיוז •

• 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 • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



תאירהיתכניןנציע

 Iיקיל-אירמיפעי Iלמחיל

יתאטריןתעריכית

תאורה

יארועיס

 Jותאזברו
 15ינההגטתזכימ

השרון·רמת

 470867טל.

;(רוךרו 2N nf)רו J;כרו

שחםריבה j'(J()}1;ו jר

למחולמורהכוריאוגראפית,רקדנית,
גדולות"ייאותיותבתכניתה

(קריין)קורןפנחסבהשתתפותופיוטמחולערב
 14האזדהרח'תל-אביב,

 03- 443691טלפון:

 03- 259637הופעות:הזמנת

למחולסטודיו

 14פרידמןהרברח'ת"א,

 03- 44 67 45טלפון:

'* 
f!/lmo /7c1umfdd 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 

DANCE STUDIO 

Tel-Aviv, 14 Harav Friedman St. 

Tel.: 03-446745 



 BATSHEVA DANCE COMPANV--?'בת-שבעמחןללהקת

 BAT SHEVA DANCE COMPANYשבע"-בתייהמחיללהקת
 General Director: William Stromםטיוסיליאסןהכללי;המנהל

סאנאסארךרפול :נותיהאפהמנהל
תל-אניב 9ההשכלהשד'וסטודיי:הנהלה

/337795טל': 6 

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

ה"דססה"בשילןבאפרתירקדני

בישראלהחרשיםאגודתשלמיסודה

 32002טל:ת"א. , 41ב"קישראלרח'

\ 
\ 

1AMA I\ו KOL DE 

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

דוראוטירביה
ספרדייםמחולותבערב

ייהארץ":

 ...מושלםאומנותיערב ...
"מעריב":

 ...במינההיחידההיא ...
אחרונות":"ידיעות

 ...חושניתאלגנטיות ...מקסימהיכולת ...מרתקביצוע ...
"דבר":

 ...ממשמפליאהדמותוללבושלפשוטכושרה .. ,
המשמר":"על

 ...קפדניובכשרוןבחןלפנינוהדגימהדוראןסילביה ...
: 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. 

ת"א 53יהודהבן

 233805-728976טל:
53, Ben Yehuda St. Tel·Aviv 
Tel .: 233805 - 728976 
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הקיבוציתהתנועהברית

למחןלהמדןר

רמחרל:לתנרעהלמרריםלהשתלמרתקררסים
8שעהג:ירם(בכל-ת"א  ) 100המלךשלמה,ברח 12.30- 30.

 ) 11ארלרזרררבברח' , 12.30- 9.00א:שעהירם(בכל-חיפה

הארציהקיברץבביתד:ירםהקבלה:ירם
 . 5,קרמה 13רינצ'ידהליארנרדררח'ת"א,

המדרררכזת-אינגרצזלה

"" ! 
\עtור b ה"~
-pnע li מי• 

חלקימכלמהימנהבאינפןרמציהעשיר
רשתהמשמר"על lIלהעןלם.ןמרחביהארץ
בעןלם.החשןביםהמרכזיםבכלכתבים

עניינימשקףמחשבה,ולזרמידעותלקשתפתוח

והאנשיליגנציה.העובדיםציבורהמדינה,

אמנות,לעניינירביםמדוריםהמשמר"ב"על
וכד'.שכניקה-ומדעוספורש,בידורספרות,

לעתוןמצורףשישייוסבכל
"חותס".השבועוו

בעי,רקוראיסלרבבותמגיעהמשמר"{{על
העובדת.ןבהתיישבותבכפר

• • • • • • • • • • • • • 
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~ 
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~ 
~ 
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 ~)אוו eך'~אך"
 ~~רקדן-כוריאוגרף-ג'אזלמחולמורה
 ~~ 03-280-830,טל:ת:א' , 7אהררנרביץרח' :כתרבת

~~ 

~9hknw 

~ TEACHER - CHOREOGRAPHER - DANCER 

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

.. 

טךיתמןרחךךבךטסטןדין
לינדיןלמחילהאקדמזהבפקיח

'זיגקלסזבלט

R .A .בחינרת .D לרנדין
 GRADES MAJORלכתרת

ת"א 7הירשנברגרזז'

רמת-אביב 6רדינגרח'

 223137 .טלפרן:

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



רבינשטייןארתורע"שרפסנתרהשלישיתהבינראומיתהתחרות

THE THIRD ARTHUR RUBINSTEIN INTERNATIONAL PIANO MASTER COMPETITION 
,/# .-

- APRILאפרזל 1980 -' 

בבוןיצחקמר

:J ~ 
ישראלממשלתראשהכברד:נשאנרתיר"ר

 \ f '~' ,ין~מנחם 11

"--" .. 
J • . 

 nארת~ • ש"'לפ.lסת 'הבינרארמיתהתחררתרעירן
 Ii!l'היוהאמנרתןבררחה}נהררבינשטיין

,/' ",' 

-התחרתמטרת .רלכברדרררבינשטיין, .., _ !'6iI-........ 

רקידוםמרסיקלייםלעמרתיםבינלארמי
.ן ,

 ,צעירים.אמנים
:ביצרשחמת'יםנתרפארתםחרר,יכבתחררתכמשתתפים ' l . }>-., 

ה'וי·סי;iמ-~ Qייחסרתהואשרע l.ר I1מהמגבוההשלהם

יעניקבינלארמי 1 ~/השרפט ;ב J1 .rjכאחורגשיתמברגרת
לפרשנו1\וקיןחדןהכשריחר~אשלמשתתפיםפרסים

- ~ 7יצשליי;נרומשכנעובצועצדת •
 • \ .~י '-, .f fT ,ומודדנ.תקלאמ.ת

tition . ר~' Iי.ביסטריצקימרהתחררת:מנהל .'/ : J. Bistritzky ~ Director of the comPe. 
11תל-אביב,מןזיארןושני:ראשוןשלב - STAGES 1 AND 11: The Tel- \ 1980באפריל, 2 ·Aviv Muse m, 2nd 

L a1th April, 1980A 
 STAGE 111: The Frederic R. Mann Auditoriu ~, \תל-אביב,התרבלתהיכלשלישי:שלב

.~ ....... "'" 3 ' 5 .f1 Jl:1. ~באפרי/ןe80 pril, 198ffi. ~ 13th - 15th 
' l :גPrizewinners Concert a d Distribution of Prize 

 Binyaney Ha'ooma, Jerusalem , 1ך tו P ~ pril' 198 ~ A ... ,!.סים: ,ה ~חלוק jJטלהנעילהקונצרט
 . i 1980יiכ'בא 17ם,יררש~י,הארמבניני

.. jJ fYJ 
1
I11 

 'PJd i ~~נ;ז~ ..

~ 1 / ! .. .>-. I / 
~ jl 

התחררת/הלמשרלפונתנ Iמה,זןשרה~נוספיפרטיםבדבר
גדלfדוyררבינשטייר~-~אר :ע"שלפסנתרהבינלאומית

 // .) 03 ( 51604טל.:תל-אביב, , 29404 ד..תשלרם,

/ -~ -41 
,~ 

i 

• 

, For detailed information and a plication forms 
please apply to the Secretaria 'of the Arthur 

, ,Competition ~ aste ~ Rubinstein International Piano 
,iו., el, vi Shalom Tower, P.O.B. 29404, 
~ . 51604 ) 03 ( :. Tel 



 DEANNA BLACHERבלצי,דיאנה
RECITALS 

* CASTANET 

SOLOIST 

* 
LECTURE-

RECITALS 

* 
TEACHER 

OF SPANISH DANCE 

-1: 

הופעות

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

* 
סולנית
בנגינה

בקסטניטות

~י

עםהרצאות

הדגמה

כוריאוגראפית

* 
המחולהוראת
הספרדי

* FOUNDING MEMBER 
& SEN'IOR EXAMINER 

OF THE SPANISH 

DANCE SOCIETY 

בכירהבוחנת

החברהשל
ספרדיוללמח

אביביםנוהתייא,

 TEL .: 03- 42 16 06טל.: 39הנשיאיהודהרחי

ירושליםלהקת
זמגגובןלמחול

 16בן-סריקרח' ,ת"א

 03- 269394טלפין:

•••••••••••••••• 
פוטו

V_9!J ,ו
r נ(-II ~ O זPHO 

ז EL. Z S 7 S 89טל.

 12גבורןלאבזרח'תיא,

12 IBN GVIROL STR. T-A 

ןהסרםהרצירןםסםןדין

בצבעיםרחתןנןת

לחובבדםובצבעיםבשחור/לבןלפיתוחמעבדה

ותעודותדרכוןתצלומי

 ~לב!גי"עלמסמכ'סצ"'וס ~
 '/ומחשביםוסוללותכיסמחשבי ~

: ..... " 

 •••••••••••••••• '~~ב



 \tיסןכין
 \ ~\ (iונJ tת I+ס

~ ~\ 'f" 

בהנהלת

מריןזאביקסיפרעילש

נתניה. 15המתמיררחןתן,סבה·

 37885.-05.3 .טל

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

אשלררת
כרריארגרפית-רקרנית

וקול,בתנועהקונצרט *

רותעםעציוןעדיהזמרתשלהמשותפתתכניתן

 ,אורן-הדה-עצובאשל,

החיונךמשרדתוכנית-ומחולקשתשלישית *

המיטיקהתודעתלהגברתטפר-לבתיהמיועדת

והמחול,

כוריאוגרפיםשלמעבודותיהםמחול,רטיטל *

ישראליים,

 ,בשרנעפעםהפועלתלכוריאוגרפיהטדנא *

 ,טפרלבתייחידמופעאשלרות *

עציוןעדיותנועה,לקולקונצרטהשירים""שיר *

אשל,ורות

לכוריאוגרפיה,טדנא *

נוטפים:ופרטיםהמופעהזמנת

 04-87437חיפה, , ZZבועז 'רחאשל,רות
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6p יי'
מודרנימחול *
אימפרוביזציה-יצירתימחול *
ריטמיקה-תנועה *

רחרבביםלמקצרעייםשיעורים
וילדיםמבוגרים

 6ח"ןשדרותתל-אביב,

 225467טופרן:

9~JUdio~ 

Contemporary Dance 
Creative Dance - Improvisation 
Movement - Rhythmics 

Professional and Lay Classes 
For Adults and Children 

Tel-Aviv,6 Khen Boulevard 
Phone: 225467 

למחילספרבית

צבי-סררסיבזערפרה

קלאסיכלט *

מידרנירקיד

ג'אז

שלכמחילכגריתלכחינתהכנה

כישראליהתרכיתהחניךמשרד

* 

* 

* 

 03-255284טל:ת"א 9ויזלרח'
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ג'אז

fנ
מודרני

fנ
התעמלות

לנשים

fנ
ריתמיקה

fנ נ

פנטומימה '~

fנ ~ , , 

עםריקודי ~'
ועמים '~
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~ 

נ
 , "המחול""אמנותומנהלת jכזייםרר
נ-מרחיבההיאכילהןריעשזנהה

 '~ !םפנילוא Zל-·ה,מפעל Jאר

 iלהתחואתנות
קלסילבלטהמרכז

נ-

 '~למחולמיועדתעץ,רצפתעם
נ-"סביון"ןבמלוןלפעולכומשיך

 , ,נתניה .IZ1אוסישקין
-9Z0'l-1 13005'1 :טלפונים 13167Z , 
 ~ ,וחמישישלישיראשון,בימיסההרשמה

10.00-12.00 , 17.00-19.00 • , 

 ;, 2התחולאתנות
-נ' .. ~ע"שהסטודיו

 , ~ ~~ rז'/לבוידודהודא
 "בששתלפעו'ממשיך
 ; ,.נתניה , Zחימים

 , •-1'13005 :טלפונים
9Z0'l-1 13167Z ~ .. ,; , 

נ-

~' 

ר~שון,בימיסההרשמה
 • 16-19.00וחמישישלישי

מירחדיםמררים

מקצרעלכל
גברההלימרדיםרמת

האולפניםשני

רבהדרכהבהנהלה
האישית

של

יוחאישרה

DANCE ARTS 1 

DIRECTRESS: SARA YOHAI 
Principal Teachers: SARA YOHAI - ROSE SUBELL 

Address: Hotel Savion, Ussishkin St. 22, Natania, 

Tel.: 053- 31672 

DANCE ARTS 2 

DANCE CENTER IN MEMORY OF 
EHUD BEN-DAVID 

Rehov Sheshet Hayamim 2" Natania, Tel: 053·30054 

 '., '., '.' '" 'י' 'י' 'י' 'י' '" '" '" 'י'





(ושראל)בלטבןטוק
) BALLET BOUT10UE (ISRAEL 

הממצי

ןיןגה Iתיאםרןהתממרןת.רריקןד.הדרןשכר

אצבעותנעלי
בלטנעלי
וגיזהתעמלותנעלי

(ךיאוטמם)דרריקתלבשות

(טייט)םגרביונים

טייט)ם(ךיאוטמםאולוברים

איפור

 :פירמות
קפזיו

פריר

(אוסטרליה)בלוך
רבסקי

לייכנר
רנסקין

זטה

קטטותמוטיקה,תקךיטים,טפרים, "

ישיאךריקדושךהמךכותיתהאדקמיהשךהרשמיהצידו

 :תל-אביב
 :ירושלים

חיפה

נתניה

 :באר-שבע

 03-267365 .טל , 45גבירולאבן
 02-231415.טל. 2יהודהבן:ךח'טיגל,אווה
 04-251524טל. , 3מרגליתרח'קפלן,לאה
 12/7המעפיליםרחיפלאור,טו

 057-74887טל. , 48גיריתמישעולרח'בורוביק,ברנקה



חולון-הבלטמרנז
התנועהלאמנותמרכז

~ 
A-

Iו> 

~ 
R 
~ 
~ 

איבשיץישראלבהבהלת
 03-932339טל. 32נררדארכ:רח'הרצליה

ילדים-מחול
ומבוגריםנוער-מחול

וגבריםלנשיםתנועה
בתנועת-התינוקהדרכה

ותנועהיציבהבנזקיטיפול

הגוי

ג'אז .i' 
.J 
 /ג.

.J ~ 
.) <7 

. V 
."' 
)? 

.s ~-

~ 

ART Of MOUEMENT CENTER 
Director: ISRAEL ABESHIT 

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

Childrens' Dance 

Modern Dance 
Movement Classes for Adults 

Movement for Babies 
Physiotherapy 

Yo 9 a 
Jazz 

 1955ברסד

~/ 

 M~ג
~ J tי>ד

IJ j י..J 
rשי~

ךממולאיןוריאולפו

למחולאיזוריאולפו
נעזם .צןרטןלםגעתזי.

ארבוןיהודיתבהבהלת
פארןחנקהסגנית:

חצררנישרשהארלפן:מזכירת

זעתיג

הגלילמעלהד"נ
 4-923009-טלפין:

 :מוריםחבר

כלכמשךמחרלסדנתפרעלתהארלפן,כמסגרת
מקצרעי.לרקרדכהכנההשכרעימרת

לשנתהמחרללסדנתתלמידיםמתקבלים
 .כמחרלקרדםלמרד,לאחרמלאהלמרדים

כמאי.תסתייםהקררכהשלנהההרשמה

 .פארןחנקהבינג,ליאררה •לרטמןקאי
מדיןפמלה

 .ררנן.נרעהשפיראלהאריא •ארנרןיהרדית
 •ליריאתמנה .אכמרןעפרהכליף.אילנה
הרץמרים

גרין.ריקטרריהארנרןיהרדית

כלכרדיאנה
נהריןצרפיה

שיבא.גלעדקילרןמשה
פלפןנרעה

כנענייעלרכמן)(אשכרל

קלסימחול

מודרנימחול

קומפוזיציה

ספרדימחול
ותנועהצליל

מוסיקה

 :המחולתולדות
תנועהכתב

הכרהתנועה.

גונפית

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

Director: Jehudit Arnon 
Secretary: Shosh Hetzroni 

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





המרכז
ספרדילמחוכ

בחסות

ספרדרמדניגדוכ

אנטוניו
בהנהלת

דוראןסילביה
 mספרד~~;שלהממלכתיבבלטראשיתרמדניתלשטבר

החינוןמשרדבהמלצת

 :הג'כ'םכככההךשמה

 13.00- 11.00בשעותג'ב'ום
19.30 -20.30 

ת"א 53-יהודה Iברח'ספרדי,למחולהמרכז

ארנטינהמיהלנאלטהספרנית
 72בן-גוריוןשדוא, uת

 ) 03 ( 228214 :טל.
הרוטיתבשיטהבאלט

פקצועיים,לרקדניםכיתות
 .ילדים·ופתחילים

פתקדפים,

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

Ballet (Russian System) 
Classes for Profess"ional dancers, 
Advanced students, Beginners & Children 

תל-אביבהקיבוציםסמינר
פוריםפכשירהפכון-לתנועהלחינוךהפכון
יטודיגופניחינוךבפקצועות:גופניל~נוו

טפורט.פקצועות-חינוכיופחול-תנועה
נוךיחהפגפות:השלישיתהליפודיםבשנת

-לפחיללפוריםפגפה-פיוחד/תנועה
יפיחינוך-פתקנתהתעפלות

למחוללמוריסקבועההשתלמות
 1אפרייםבניתל-אביב,

 • 426102 , 42410 ~ , 41211טל:

•••••••••••••••••••••••••••••• 

בברכה,

I תל-אביבו 1וצוותא

 30גבירולאבן

••••••••••••••••••• 
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יזכחויימטודיו
כרמורותגת nגבי

ו<אחוןןןו<קות

ך>ון" e 'כ;"אחוןון

 lן'חו Jוו<ו eנ1
'אזיגמידרניכמחילשיעירים

הגיליםלכל

נרהיםאריק
 . 260הירקיןרחיבתל-אביב,

~ 

QUALITY AND PERFECTION MODELS 
MADE FROM NYLON AND L YCRA 

CK סM ST סFR 
DISCOUNT FOR TEACHERS AND SCHOOLS 

CATALOGUES AT REQUEST 

F DANCING סYAL ACADEMY סTHE R סMANUFACTURERS T 
F DANCING סF TEACHERS סCIETY סTHE IMPERIAL S סMANUFACTURERS T 

וליקרהמניילוואיכותייםדגמיםמלאי
ובתי-ספרלמוריםהנחה

דרישהלפיקטלוג

~ 
LUCIANA WALLISCH 

 ~ T ,I-A.;., 9 P ן;;' howkl 5<_ ph 0 "" 413081(03)טל_ , 9סק' "'",,, ':: ,ב'ב"-ל ,



ternational Duet Evening - with Rina חI 
l arrio ח,Schoenfeld, Carolyn Carlso 

, Ekson, Dennis Wayne, William l outher 
Michel Bruel ח,Cohe כ<Gabriel l 
d dance by Ruth חg a חMobile - so 

, d Adi Etzion singer חEshel (dancer) a 
ch.: Hedda Oren 
Deanna Blacher in Spanish dances 
and castanets 
Silvia Duran in a new ptogram of 

ce חSpanish da 
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 

Y חIsami Maki" classical ballet compa " 
," parts of "Giselle חi חfrom Japa 

. 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 " 

ly in works by its חHo lland mai 
. Artistic Director Jiri Kylian 

" Ballet-Theatre Joseph RU5Sillo " 
, from France in 000 programs 

 " Memoires pour demaiח" &
." s et lumieres חRequiem, maledictio " 

The Sp<lnish Dance Theatre" from " 
. South Africa 

, works bv Cranko ח'Stuttgart Ballet" i ' 
. MacMillan and Glen Tetley 

. of the Deaf in IsraelJ חtio 
. Israel Back St 4ז , Tel-Aviv 

03-237662 :. Tel 

Artistic Director : Moshe Efrati 
ager: Shelomo Bosmi חAdministrative Ma 

, Dancers: Gabi Barr, Roger Briant 
Golda Dahan, Amnon ח,Sara Daha 

, Damti, Sharona Zeltzer, Ester Nadler 
Maggi Ofer, Yu la Aeznik, Moshe 

, Efr3tl , r , 1,8 Kupfert, Uzi Buzaglo 
Jr _, rv10yal 

 Premieres iח 1978

; Textures" - ch.: Moshe Efrati " 
-m.: Ami Ma'ayani; c.: Moshe Ben 

aul; 1.: Haim Tchelet Slו 
; Alter Ego" - ch.: Moshe Efrati " 

-m. : Noam Sherif; c.: Moshe Ben 
Shau l; 1.: Haim Tchelet 

:. He That Walketh Upright" - ch " 
; ostakovitch Slו . e Efrati; m. : D stו Mo 

c.: Moshe Efrati ; 1.: Haim Tchelet 

'" 
OTHER DANCE EVENTS 

Threads" - a solo-evening by Rina " 
; Schoenfeld; m.:lgor Wakhevich 

\ d . & props.: Ziva Lieblich; movemen 
n otו panoff; 1.: J Slו consultant: Tirza 

Davis 

"The Dance Makers" - an evening of 
dances by young artists, ch.: Paul 
Bloom & Marti n Kravitz, m.: Yossi Mar
Haim, Amnon Wolman, Brahms 

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

I.rtistic Director : Jehudit Arnon 
lehearsat Director: Martin Kravitz 

enetal Manager: Mike lח evi ; 
ancers: Gilead Haroovi, Hagai Sort ) 

, ;orotzki, Zich ri Dagan, Mike l evin 
, lomo Zaga, Iris Frenkel Slו , joam Peleg 

ftar livni, Miriam Hertz, Timna : 
 ' reriel, Martha Aeifeld, Liora Arnoי

ce, ltaly חAbroad: Fra ןrOU : 

'remieres in 1978: 

-Sunrise ... Sunset" - ch . : Gene Hil l ' 
gan; m.:Gregorian chant;c.: Berta ~ 

wartz; 1.: Benzion Munitz : 
- "Reflections on a Broken Line ח.: c ' 

ledda Oren; m.: Moshe Kilon; I.: Arik 
arhum : 

:. Mayim Hayim " (living Water) - ch ' 
; ra Sugihara; m.: S. Sugihara :<ו 

e Fried stו Lea UK:Iman; 1.: Mo :. 
; Witin thi, Night" - ch.: Anna Sokolow 
; Mark Kopitman; c.: Berta Kwartz :.', 

Arik Barhum : 
. G Wanderers" · ch.: Yair Vardi; 

1ahler; c.: Berta Kwartz; 1. : Arik 
amum : 

* 
OL DEMAMA ~ 

ers with cחhe Moshe Efrati Da ז

ehakat Demama - Dance Group of . 
-1e Deaf, Sponsorad by the Associa 
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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 

; AH" - ch.: Lea Avraham זF וST " 
; k, arr.: Moshe Zorman וm.: fo 

8enzion Munitz :.ו ; Aharoni וC.: Micha 

'" 
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 

et Teacher: Dina Schemueli 8וal 
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 

· onety to no וOuintet ( ... running " 
where)" . ch.: Yaron Margotin 

.; Lyric Suite"· ch.: f.nna Sokotow " 
m.: Alban Berg 

; Mirrors"· ch.: Witliam Louther " 
m.: Joplin, Leiber, Stotter with 
ive music b..,... Dov Mielnik נ

:. Adventures of an Overcoat" . ch " 
; Aya Rimon; m.: Jehoash Hirshberg 

c .: Judith Borow 

'" 

Sanasardo; m.: Atbinoni;c.: Paul 
et וSanasardo; 1.: Haim Tche 

es וScenes from the Music 01 Char " 
:. 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 

'" 
INBAL DANCE THEATRE 

. Tel-Aviv, Jaffo, 6 Yechiely St 
. 1 03-5371 :. Tel 

der: Sara חd Fou חArtistic Director a 
Levi-Tenai 

Aristic Director: Rina Sharet מ.A 
Director: Shlomo Haziz וRehearsa 

General Manager: Yaakov Ben Herzel 
Dancers: Zion Nuriel, Mordecai 

. Avrahamov, Natan Okev, Yoav Levy 
ana Cohen, Sara וMichael Shokron, I 

. Shikarzi, Malka Hadgbi, Tamar Slomi 
, Shoshana Levi, Eva Shtainberg 

, Micha l Shahak, Zehava Alani 
Racheli Sela, Shlomo Hazi z 

Premieres in 1978 

· ebora" - ch. :Sara Levi סSong of " 
:. Tanai; m. Zippi Flei9cner; d. & c 

Rafi Cohen :.ו ; Moshe Sternteld 
:. 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 

om" (revival). ch.: Sara וShabat She " 
:. Levi-Tanai; m.: S. Levi·Tanai, arr 

O. Tuvia; d.: Arnon Adar; C.: Anatol 
Gurewitch; 1.: Rafi Cohen 

; une" - ch.: Rina Sharet חg My FO חBri " 
m.: Avraham .Amzalag; d. &·c. : Moshe 
Sternfeld 

Spence. 

'" 
MPANY 8סATSHEVA DANCE C 

, Tel·Aviv, 9 Sderot Hahaskala 
95-6 · 03-377 :. Tel 

irector: Paul Sanasardo סArtistic 
irector: Aena Gluck סAsst. Artistic 

. n סRirec1ors: Aahamim סRehearsal 
Jean Gecldis·Zetterberg 

L: Rena Gluck וDirector 8atsheva 
 Artistic Director Betshevaון &

: es זtSupervisor of Community Cen 
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 
-978, London July ךMay-June 

1978 August 

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 

:. pen Stage" - ch סan חסMeditations " 
; Paul Sanasardo; m.: Zvi Avni 

Haim TcheJet :.ו ; c.: Bertha Kwartcz 
; 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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1978 PREMIERES IN COMPANIES AND 

Bailey, Ilan Bechor·Aviv, Graham 
Bennett, Jarck Benschop, Nathan 

, Garda, Roni Huta, Mark Kessler 
Lawrence Robert Leritz, Aobin 

, len Maniker, Andrew Miller וLyon. A 
, Ohad Naharin, Richard Orbach 

, Yaacov Slivkin ח.David RapoPo 
$am Veal 

-Tours Abroad: Festival Cervantino 
1978 Mexico. May 

Premieres in 1978: 

Mirali Sharon, m.: Zvi :.dו • " leda " 
i; d.: Buky Schw8rtZ C.: Lea חAV 

. Ladman 
bert סR:. Masque of Separation" . ch " 
:. Cohan, m .: Burt Alcantara; d. & C 

. iesa; 1.: John B. Read וQNorberto 
·Eve of Death;ז '· ch.: John Butle " 

David Munrow,d.&c.: Eric Smith ,בm 
Robert :.וd• " econsK:l8led 'ייs עGene " 

i; d.&c.: Norberto חCohan, m.: Zvi AV 
. iesa, 1.: Robert Cohan וa

; Paul Taylor :.וd-" oven Kingdom וC " 
m.: Corel l i, Henry Cowell, Malloy 
Mil'er, Combined by: John Herbert 

-McOowell: C.: Scott Barrie; Head 
pieces: John Rawlings; 1.: Mark Litvin 

Mirali :.dו -" Hymn to Jerusalem " 
:. 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 .:ז O:. 1 : amara Yuvalו enaulז

costumes 

lighting 

o. 

1. 

; F. Garcia Lorca; m.: Surinach 
aul c.: Luba Slו· d. & C.: Moshe Ben 

Scherk 

'1< 

DOR DANCE COMPANV ז-BA 
• 30 Ibn Gvirol 5t. Tel-Aviv 

03-263175 :. Tel 

tte Ordman eורAnistic Oirector: Jean 
ild cIו Producer: Batsheva de Roths 

General Manager: Barry Swersky 
mpany Teachen: Jean Geddis סC

Zetteroerg. Kenneth Mason. 1 nnesa 

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 
Trudi ,זtz al Hasson, Miriem He cIו Mi 

Graciella Kozak. Patrice ,cIו Hirs 
Libeau, Lea Lichtenstein, Wendy 

-ing ןMuir. Suzanne Pohl, Helen Rid 
-aron Russel Slר , ton, Lisa Rubin 

, Aloni. Ilana Sofrun, Nira Triffon 
, Daniella Whiteson, Sharona Zalcman 

Jay Augen, Jonathan Avni, James 

DOCUMENTAT10N 

Abbreviations : 

choreography 

music 
oh. 
m. 
d. sets 

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 
• thony McDonnel, Carlos Agudelo חA 

, Yves Decourt, Pierre-Andre Morard 
el Lazarelli, Dennis Price וdJean-Mi 

 Premieres inר 978

a 8ז er :.dו -" Introduction to Ballet " 
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 
:. he House of Bernarda Alba" - ch די

based on the play by ~ Berta Yampolsk 
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means, apart from the natura1 process of traditiona11eam- lore. 
ing. There seems to be no simple answer. But if we wish 
to developIolk dancing, we have to base it on ehtnic dance. 

This seems to be the answer. Several dances created on the 
basis of Yemenite dance have become real popular foIk 

Ginat Egoz" or Eו" ," ti Milevanon "זdances, such as 
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 

, poet תwo kת-As early as 1944 Leah Goldberg, the welJ 
-a זwrote that "authentic fo!klore is retained only in the t 

dition of Orienta1 Jews. There it is connected to real life 
and the celebration of festivities." She believed that the 

· emenite tradition could become the base of Israeli folk ץ

~oto: Vick:i Cohen 

B ן



-stituting the annual gathering, the Kurds were follow תiIn 
g the lead of their peers from North Africa, who had begu תi

. 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 
deed תid תA. ditions, is an idea1 place for ethnic research 

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 preserv " 
film, tape and מסg תid in the record מand teach.ing a מatio 

. ce Dept Iכan s of folklore, together with the Folk מother mea 
of the Histadrut and the Dept. of Ethnic Studies of the 

. JerusaJem מHebrew University i 

 Activities such as the above mentioמ cd festivaJs are c-מ
-couraged, frequent visits to dance groups keep the re 
. tact with the propagators of folk dance מco תisearchcrs 

Fi1ms are shot, texts recorded and publishcd. Instructors 
-g arc taught thc ethnic dances of the dif תiof folk danc 

ferent communities. "Let us know the ethnic groups 
'" ... through our feet 

-struc תiThe basic steps of ethnic dances are simple and the 
tors leam them quickly. But modem youth is accustomed 

while ethnic dance is מ,t change and innovatio מto consta 
otoneity. Therefore there is מbased on repetition and mo 

need for re-education and tolerance. When the dancers 
a new dimension is מ,learn to cnjoy the rythmic repetitio 

. added to their appreciation 

The success in teach.ing adults the dances of ethnic com
munities 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. 

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 con
sciously to revive and spread ethnic dance, by artificia1 
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What ever was brought over from "the old country" was to 
-be discarded and replaced by the culture created by immig 

rants 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 

Asia and Africa. But the older תipeople bom and raised 
-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 

ger generation from the ethnic מlogy of weaning the you 
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 back
ground. Only when the second and third generations grew 
up and the physicaJ problems of integration were solved, 
did the quest for identity become urgent . 

those early years only a few peoplc were aware of the מI

dangers of the melting pot idcology. Among these few was 
-who encouraged the new immig ,מG u r i t K a d m a 

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 

The grandchi1dren of the immigranu were the ones who 
-the '60s, the Orienta1 com מI. identity מafelt the need for 

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 

 iThus we are witnessת g today a renaissance of ethnic cש
ture. Nowadays members of the Kurdish. Yemenite or 

t ashamed of their סities are n מNorth African ethnic commu 
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 



"We don't have any other place." As simple as that. 

The cellar is right in the middle of a neighbourhood in 
· ants from Bombay live . They white זgY immi תwhich ma 

washed the cellar and decorated it. on the walls there are 
pictures of dancers afld musical instrurnents from different 

. regiol'':> ui India 

, What instrument is th!s?" I ask. I am taken to a corner " 
1 i.lstruments are stored, and shown the ~ where the musi 

treasures . Most \"'f these are original pieces from India. but 
Dimona. In the other room חsome were built right here, i 

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 

. oup זgThe cellar is a1so the meeting place ofthe locaJ drama 
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 acti . 
, vity 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 

Garbieh, an Arab village not far 1ו was invited to Bakka e 
from Hadera. to attend the wedding of Nimr Kaddan, the 

oups of Debka זgdirector of the local youth center. Two 
other תdancers rehearse here, one for the ttenagers and a 

. for those in their twenties. Men only, as tradition dictates 

Here tradition has never stopped. There is a wedding, there 
thropic activity , and dancers are needed. The חis some phila 

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 

Al1 the scenes 1 have described are but examples . Ethnic 
g to rejuvenate תigroups in towns and villages are busy try 

. ties iתs of their commu תthe traditio 

. ew phenomenon תfolk tradition is a fairly תiThe interest 

. g pot theory tiת In the '50s everybody believed in the mel 
The solution to the problems of immigrants seemed to lie 

. ation and equa1isation זgin inte 

am familiar with them. 

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

nce .נger changes the tune and the rythm. The new d תiThe s 
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 

· ng with sweat. But the eyes are smil iתForcheads are gliste 
ing. When the dancers become weary, we sit down for a 

non there are problems too , though תita1k. At Moshav Y 
lack םתdiffercnt from those we met at Bet-Yossef. There is 

. of young dancers and musicians 

When the older people got tired, the younger generation 
took over. But the perennial problem of folkart, tradition 

. g, is an acute one here giת vcrsus sta 

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 

g of freshness when asked to repeat the תisustain the fcel 
performance again and again. The dancers of Yinnon are 
frustrated by the demands of the stage. How to convey the 

g on stage? How תiright feeling of festivity while perform 
g תito stage a wedding or another ceremony without destroy 

? the authenticity 

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. 

nssin evening in thc town of Dilnona. The נaA really hot h 
g are תit build תapartme מathe cellar of תi1S תtwo tiny rOO 

the תistiflingly hot and humid. There is a concrete column 
middle of one of thc roolns. How on earth can one dance 

ew נunder these circumstances? But Yehezkiel Samson , a 
. fron1 India makes the impossible possib1e 
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ISRAEL TODAY 
By Ruth A.hkena.y 

The rythrn is vigorous and catching, and everybody wants 
· earn the dance and join . To join the dance means to be ןto 
. unity תוסmbe part of the family, a member ofthe c 10 ,םןng 

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 ' 
ger generation how to play the lurna תuto teach the yo 

and the dohola . And there is the problem of getting new 
Turkey מiinstruments ." The oboe one may, perhaps, buy 

build the םןor some other country. or shou1d one attempt 
uments here, in Israel? And there is the problem of זtins 

teachers: will Lassa be able to come each fortnight t o give 
Kurdish סתlessons? Without good musicians there will be 

. 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 

Israe! as the experts on the Haidan style of dance, which מi

, is typical of the northem part of Yemen. Their dances 
ctly different tiת traditional garb, tunes and rituals are dis 

. om those of other regions of Yemen & 

. Yossi Ze'evi celebrates the completion of his new house 

. g party is done in pure Yemenite style miת The housewar 

. them תiThe soup and the chicken have all the right spices " 
The atmosphere is getting warmet, and already two, three 

" people get up to dance. At first there is "lsraeli·Yemenite 
ayer. As things heat up, the local ןmusic from a record·p 

e changes to the Haidan ןgers take over and the sty &iת 

spccialities. Special thimbles made of coppcr play on the 
es which face תit a s h t ,a copper tray. The dancers fonn l 

es change direction in תieach other. From time to time the l 
. right ang1es , but always parallel to each other 

the dance and feel quite at home. 1 am not of מiI jo 
te extraction, but the Yemenite rythms and steps ם.i Yeme 

1 ce the '40s and '50s, and &iת Israel מihave been popular 
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IN ETHNIC DANCE 

the Bet מi) perative village (moshav יכBet·Yossef - a cO 
the "Bet Ha'am" (a Irו . Shean Valley, 4:00 p.m. Monday 

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 
. ot ןcers forms, at its head Eli, the best dancer of the 

David Menachem starts the tape and the youngsters stamp 
. something reminscent of the Israeli Hora מiaround 

''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 . 

. perfectly תis the dancers and fits מiA man in his forties jo 
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 

the dance. The steps are easy, but I still מiniceties. I too jo 
don't have the sty1e in my blood. That putting down of 

g while the מiangle. the way of stepp מithe foot at a certa 
. back is straight and the toroo sightly bent forward 

1 am trying hard to look and copy exactly wbat I see. But 
has a different way of moving. "To Fנi -it's still not right 

", 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 
d תA. other family OT community festivities will te11 you 

. there is no Jack of opportunities 

· At the first sound of the z u r n a an oboe·like wind instru 

. a line and the dance is on nחment , the youngsters fO 

· lsrael, arrived at Moshav Bet מia the best zuma-p1ayer I...עs 

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 

St takes it easy to catch his נdoes not leave the line , but jl 
• g the dan תig aJong. The musicians, see viת breath while mo 

d the dance again תacels lagging behind, step up the rythm 
gathels momentum. Such is Kurdish dance. Perhaps only 

. five 01 six dances but they go on and on 



The list includes Debka based on movement taken from 
," c sources (a good examplc being "Debka Druz thתj the e 
-where the traditional dance and musical elements are integ 

ow of the new חinterfere with the וed so that they do no וra 
ion)_ There are others in which the term Debka וcomposi 

uence or a thought-association in the חsimply implies an in 
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 
 i, but not real1y reproduced. But even such imitationמ

order to become integrated and properly executed, requires 
. a protracted acquaintance of severa1 generations • 

Music by Narne of Creator Tit1e 

D. Zahavi J. Levi Debka Adama 
N. Shar'abi ) M.Levi (Moshiko Debka Uriah 

Folk tune וaOrient " 8eduin Debka 
E. Amiran R. Stunnan Debka Gilboa 

G. A1dema S. Hermon Fisher's Debka 
Y. Kenan ) S. Cohen (Viki Debka Da1ia 

Arabic Folk tune J. Ashriel Debka Da1'una 
U. Giveon ) S. Cohen (Viki Debka Druz 
A. Netzcr " Debka Hillel 
E. Zamir " Donkey Debka 

une וFolk ) M. Le,j (Moshiko Debka Cana'an 
une ןFolk וaOrient " Kurdish Debka 

k tune ןArab Fo arr. G. Kadman Standard Debka 
Arab Folk tune Debka ,Rafiah 
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ונרשםהקלט
ת'גבכפר

המערביבגליל
 . 1973קיץ

 * .בהטואבנרנעמיע"י

 DEBKAהדבק

Recorded and transcribed in 
the village Gat in Western Galilee, 
Summer 1973 
by Nao,mi and Avner Bahat 
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· lsrnel is still to be done. The ethno תithe Debka found 
musicologists will Mve to compare their fmdmgs with the 

g Arab diת extensive research already done in the surroun 
. countries 

• Following is the f1fSt page of a transcription of a record 
de at the G'at village in Western Gali1ee in August riוa ing 

1973. The dance lasted for about two hours, the recorded 
gs niת portion taking about eight minutes. All musical happe 

ing to the dance during these eight minutes were aiת pert 
-recorded. One must keep in mind that this "score" en 

deavours to depict a musico-socia! event in which much is 
g example to be wiת improvised. We believe the fo!!o 

typica1, but it MS to be regarded in a phenomenological 
-t, without any attempt at categor urו.i light, as a complete 

. izing 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 publi
cations . 

Due to the improvisational nature·of the Debka, all records 
are to be regarded as ad hoc examples only. 

s מnow the basic fo תkand the musicians ~ Both the dance 
of the dance, so that the re8ult i8 improvisation based on 

' fluenced by the atmosphere. the dancers תi, standard units 
. teraction of these elements תiability and the 

teraction of visual תiThe Debka is, therefore, a variegated 
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 

g kiת elements, and the variation in the different elements ta 
. 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. 

Debka תiOf course there exist many more dances that conta 
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 

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, em
pMsized 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 

ot follow תtheir travels in the MiddJe East at that time, did 
a strictly scientific method, assuming that what they came 
upon by chance was typica] and ''normal''. We know that 

Israel alone there תl. there exist several fonns of the Debka 
each חמס,are a number of "local" variations on th.e basic f 

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 

12 



· ns 1חor a woman. Fotlowmg is typical example (freely I 
:) lated 

, Your beauty blinds me 
. Oh.my love 

, your door תMy lamb, ope 
. OW תl is over gIו The ni 

g "A11a DaJ'una" as cited תor il may be the popular Arab so 
by Sa'id Bushnak (of Nazareth) in his article "Dance and 

the Hebrew translation by iמ( " Arab Weddinp} וPlay a 
:) 1978/1 Baruch Bernstein in Hachinuch Hagufani 

, easy וA11a Da1'un8 says: Take i 
. either your likeness nor your peer תI am 

Wait,listen carefully and I'tl te!1 you 
... W'hal happened to me yesterday and today 

gs, and the singer-poel adds topicality by תSuch are the so 
tioning the תadding praise for Ihe groom's family and by me 

otables and honoured תt תnames of the village or of prese 
. s ןgues 

TONA ~ ELEMENTS OF THE DEBK.A 

: a] elements of the Debka are תםןThe five centra3 

, The f 1 u t e - Na'i - the reed flUle of the shepherds 
. which plays nearly incessantly 

Ule from חThe s i n g i n g of the dancers, who join the 
timc to time. 

· The s t a m p i n g of the feet, which is part ofthe move 
. ent but whose audial effect is important ןח

· d c! a p p i n g of the spectators and some תThe h a 
. eous תתattimes of the dancers themselves. These are sPO 

The vocal cheering ofthedancersorthe 
. audience 

l further describe these elemenls, but withoul נWe sha 
attempting a musicologica1 analysis (which may be found in 

author 's work about the subject: The Music and ןתthe prese 
). Movement 01 the Druze in Israel 

t, while all the תbasic requireme ןת,ute is the consta חThe 
-be present. Some ןםתrest are auxilliary and may or may 

-times a drum - the earthware drum cal!ed the Darbouka 
, ging תt. The si תime תute, as accompa הis added to the 

e תute (o חe played by the מsometimes paral1el 10 the tu 
, ower), and at other times fol10wing a different ןoctave 

11 

· e body, some תccrs moves aJong like o תThe l.ine of da י)

improvisation by one or two תtimes embellished by a 
. soloists dancing opposite the group 

lral feature is the stamping תwork. The ce 2ו) lntricate foo 
of the heels, sometimes syncopated, which is very 

the musical background which is mOSI of תסprominenl 
. ute חthe time in doubJe time, played on a rccd 

3) The body is rigid1y erect, the dancers' eyes are on the 
t of the shoulders, hips and head תleader. The moveme 

. is rather restricted 

 iThe dance begins with a11 the participants assemblingמ
that a11 can see סSa row holding hands, the line curving 

ler, the תUle-player stands in the cc חeach other. The 
tracing the perimeter of an ת,dancers move around h.iI 

imaginary circ!e, thc musician and the dancers maintaining 
. COIUlanl eye-contact 

-autist slarts p!aying and the dancers join in by tread חThe 
-become familiar with the rythm, warm םן, the spot תסg תi

es for dancing. The dance proper ןup and prepares the musc 
, er simple, slraightforward seclion of steps ויbegins with a rat 

10 y bסd a march which serves as a refrain and enables every 
d תae general rythm, get the feel of the group ןadjust 10 tl 
. thus prepare himse!f for the more complicated sleps ahead 

The alteration of a simple refrain with a more sophisticated 
opportunity to cheer מace תseries of steps gives the audie 

those תiand apploud the spectacuJer feats of the dancers 
. requiring virtuosity sתsectio 

The 1 e a d e r is usually one of the experienced dancers 
g חiand he is obliged to choose the appropriate steps, fitt 

them to the music as he danccs. Therefore the leader must 
be in constant eye-contacl with the fiautist. Sometimes 

s as a תnthe leader leaves the head of the line and perfo 
e usua1ly waves a ןsoloist. While he is leading the line, I 

handkerchief above his head. Severa1 informants told us 
ute for a sword , which was ןthat the handkerchief is a substi 

-pre sזused when the Debka was still a dance of warrio 
. returning home after a victorious war זסg for battle riת pa 

THE TEXTS OF THE SONGS OF THE DEBKA 

honour תiying the Debka are usually תThe songs accompa 
in praise of a rnan זס, of beauty, youth , or love in general 



Nowadays the marriage ceremony tends to last about tluee 
days. This includes a festive dinner at the house of the 

s father, while at the same time the ma.idens 'י:n bridegroo 
g and dance תicongregate at the bride's family's house,and s 

." around the bride seated on a "throne 

ngs will be led by סsIn the house of the groom's father the 
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 

At night a11 the men congregate in the vil1age center, where 
ger·poet conducts the proceedings as Master of תithe s 

Ceremonies. The ma1e population will join in the singing 
. the rest of the population watches ~ and dancing, whil 

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 

As opposed to the danced processions accompanying the 
groom or the songs to which the audience respondes in a 

the Debka. The מiy a few dancers participate וrefrain, on 
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 
A group of this size is .חi usually between 8 and 16 dance 

.. capable of unifonnity of movement, precise execution of 
. exibility חthe steps and 

-The dance is leamed only through experjence and partici 
pation, 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 
-the time, even when ind.i יive sense of rythm is there a1 

vidual 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 

-many peasant dances of other regions, al1 of which em מi

phasise the link to the soil. ln the Debka one can a1so 
. observe remnants of a warrior's dance, which it once was 

The Debka is based on the fol1owing princip1es: 

ges in whlch during the l&5t generation new l<ו n in those vil ~ E 

professionil.1 and economical classel appeil.Illd, the dependence 

appeared נiot d םof the viltager on the old 10cia.1 formations hil.l 

.) hed. (p. 196 of the Hebrew edition נior even dimin 

Some o( the traditiona1 formatioDJ are disintegrating. Cracks 

the extended fami1y and the tribe. Religion is no מappear i 

.) 270 . ce. (Ibid., p םlonger the 101e determinator of a1legia 

The next quotation brings us right up to the traditionaJ 
 ceremonies as these are celebrated nowadays, which iב

. r survey טcentra1 to O 

deed mO$t of the $ocial problems besetting modern Arab םI 

society are creil.ted by a situation in which side by side with 

cient ideas exist in a מ$Ocia1 changes traditiona1 soclal forms and a 

of ~ c iתorga מapart of or In the whole popu1ation, and form 

. that coD$ervative society 

MARRlAGE CEREMONlES 

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: 

image of מaard the festiva1 u ~ Many researchers tend to 

· society. Therefore they usume that people living in a com 

mon $Ociety, sharing the same cu1tural tradition and politica1 

wil1 ce1ebrate in the same way. Therefore, when uח! uct זts 

·xaזni e hal IHn one festlval, one knOWI them all. But c10$f!r e םo 

differencell acccordin9 to the diwrse sectors ןa ~ nation will re 

of the community. Deteils of ceremony, who takes pan, the , 
ect the status of the ce1ebrant'l חform ot presents offered, re 

) sector in society. (p. 208 of the Hebrew text 
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DANCE OF A TRADITIONAL 
RELAXATION By Naomi Bahat 

OnllC circumstances and the factors תGeographical and eco 
e to the charaC1.eristics ןribu ןwe ca1l "cu!tura1 heritage" con 

typical" and " וof dance of a given society and make i 
. representative of that society 

THEDEBKA-
THE DANCE OF THE TILLERS OF THE SOIL 

-is imperative 10 de וThe Debka being a peasant dance, i 
al Arab and Druze זU זa few words, the מy i ו-מסscribe,if 

ciety before proceeding to the analysis of the Debka סs

. itself 

-The extended family - the chamullall - is the comer 
stone of such a society even today , when the importance 

the decline and clan solidarity מסof the extended family is 
is waning. The family is the basic unit of any agrarian 

t of view, though today תiomical po תeco מsociety from a 
• exclusively SQ סת!

the family מEconomic deve!opments have caused cracks i 
structure of the village, but still, the relative isolation of 

ds 10 preserve ןrural life compared to urban development tel 
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 
own by and whose house is in many תkone his Chamul1ah is 

cases surrounded by the dweltings of the other members of 
his extended fam.ily, is stilJ the representative who dea1s 

of ~ with government officials and all the other dignitari 
the civil or religious establishment. Often he is the one 

iation. In his lוwho determines the famiJy's political afr 
book The Arabs of the Middle East Gabriel Bar describes 

: the characteristics of the Arab village thus 
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THE DEBKA 
UNITY AND 
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 

. ecessity of a complex, comprehensive view of the subject ת

e component of תThe dance is an element in a ceremony, o 
. 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 

· t holding its members to תe ןwhich are the adhesive elen 
. gether 

-The Debka is a dance connected with every festive oc 
casion in the Arab and Druze communities in the MiddJe 

e and to express liת Easl. As we shal1 see. it serves to under 
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 

needed תdemarcation line between the playful recreatio 
to alleviate everyday boredom, and the relaxation of 

-tensions generated and accumulated by the rigid require 
ce as relief is particularly תments of traditional society. Da 

· 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 



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. 

"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 
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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 fresh
ness. 

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 non
professional young people called the Young Judea Folk
dance Group. And the program closed with Fred Berk's 
radiant "Holiday in Israel", a most tasteful and moving 
concert version of traditional material. 

These were superceded by Israeli dance groups touring the 
U.S. With the visits of Inbal the audience discovered a dif
ferent kind of Jewish dance. Jonatan Karmon's Music Ha1l 
of Israel became a perennial feature presenting successfully 
staged fo1k dance. • 

Photo: Vicki Cohen 



DANCE PALESTINIAN, JEWISH, ISRAELI 
IN AMERICA By Fr.d B.rk 

dance in Biblical times, William O.E. Osterley's Sacred 
Dance was .published in 1923, and apparently fuelled the 
imagination of dance creators.) 

c legcnd of the Dybbuk עcssi Oו.a [n morc recenl times the 
of modem dancers ת(probably brought 10 the attentio 
oted choreographers תsky's play) attracted such תAthrough 

a Sokolow (1951), Sophie Maslow (1964), Pearl תAתas 
.) 1974 ( s (1974) and E1iot Feld תig (1975), Jerome Robb תla 

Benjamin Zemach and his Jewish dances, 50105 and group 
ed possessed a certain authentic מnworks. forcefully perfo 

-Jewish f1avor, whatever that may bc, and left a strong irn 
ce. There were even dancers who תAmerican da מסpression 

Jewish themes exclusively. Modem מסperformed dances 
, Jewish themes wcre חסaphers who crealed works g.ז chorco 
, e Koner (Chassidic Songs & Dances תןi10 name bUI two Pau 

e Pictures, 1933) and Anna Sokolow (Song תi1932; Palest 
.) 1944 , of a Semite 

From time to time an organisation wou1d approach artists 
cert תwho had works on Jewish themes and sponsor a cO 

sored by סpתdevoted to Jewish Dance. One such concert. s 
-udies, featured the team of DeJa וthe School of Jewish S 

titled "The Nights חgs e חPalestinian folk sO חkova·Berk i 
tually חd eve חe, a תiPaIest תig";. Hadassa (bom חA!e You 

the U.S.) danced חdu danccr i Hiת e וexquisi חbecome a םו
; her famous "Shuvi Nafsh.i", based on the 116th Psalm 

Anna Sokolow danced "Exiles" and Ulian Shapiro ( a 
-a$.ive choreo yזformer Graham dancer who became a ve 

grapher at the Jewish Theatre on Second Aveneu, danced 
uri Suhl. To quote from ץCredo", based on a poem by " 

:) 1948 , the Dance Observer (January מithe review 

"One rarely has the opportunity to see a dance program 
50 full of fee ling and fine artistry as was this Jewish 
Dance Festival," 

The Nights Are Young projected a tender folk quality. 
The first section, a love dance. was especially appealing 
in its delicate simplicity. 

rוd na Sokolow is an accomplished choreographer a תA

· e has much of signi Slר . a dancer of unrepressed energy 
ficance to say and performs with great power. The 

. Exile stands out by virtue of its starkness and intensity 

y distinguished נapero's Credo was a particular Slר Lilian 
performance. Dedicated to the "Resurgence of the 
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the American Jewish dance of approximately וLooking a 
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 professionaן dancers basedחס

Jewish topics were called "Jewish Dance" or '1)ances on 
." Jewish Themes 

an Folk Dance? Actually iתi What has this so-called Palest 
· Palestine by the chalut םוthese were folk dances brought 
, ries they came from. namely Russia וz.im from the coun 
· 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 
nts bcgan to create their own dances, which were based nוe 

k tunes with simple Hebrew words. Usually ןJewish fo סח
panied themselves by singing, as live ןthe dancers accon 

music was rarely available and records of these tunes did 
lections of some of these European ןot ex.ist yel. Two co ח

: and locally created dances were published 

, ochem (Behrman House ןQe, by Corinne תiDances of Pa1est 
N.Y. 1941), and Dances of Palestine by Delakova·Berk 

.) 1947 ,. HilIel Organization, N.Y ( 

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 

· America. One of the committee's departmcnts was de מi
voted to 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 
ory, lore and poetry of the Jewish people fascinated וthe his 

. America מimany choreographers and dancers in the '40s 
For Jewish and Genti1e dancers alike the Bible piovided 

became a popu1ar art fonn one can וinspiration. Since balle 
esis, Joseph תical themes reccuring, such a Ge ןfmd many Bib 

in Egypt, Queen Esther, Salome, the Song of Songs or 1he 
Book of Psalms. (A book exploring the phenomenon of 



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 

an aspirations like these. Hence ןbut respond to strong hun 
' 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 

re some artist's personal ~ fostering of new creations that 
reaction to life in the world today. Thus he plunges into 

ce wor1d, with its arן the inainstream of the contemporary d 
. 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 
-nc we can see the contra נitiona1 cultures, at the same t 

dictions. Mter a11 , where is there today an isolated nationa1 
? culture 

America.n מTherefore, I conclude that if we can refer to a 
dance art·shaped by the American Martha Graham, but also 

s, the נiןthe Russian 8a1anchine, the Jewish Jerome Robb 
English Antony Tudur, the Black Alvin AiJey - then !he 

t can be ז. concept of an Israeli dance art is also valid 
Y national cxpression, we should ןargued that for a hea1t1 

ore ןencourage more local choreographers and clnploy n 
native lsraeli performers. This means we must offer good 
dance training to youngsters . Fortunately, there arc signs 

. that this is happening more and more 

, panies and their repertories ןBut as for the style of the con 
. 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 

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 

Y יnballet's noble birth. Later, modern dance had its stor 
youth in America and Germany between the two world 

iwarsמ . We can se,,:; the tensions of the period ref1ected 
torso contractions and uneven rhytluns; the city-scapes 
in angular body \ines; the striving for mass freedom, in 

giJ.1g movements, and free·form groupings of wiת the large, S 

ensembles. Jazz dance was spawned in Africa, reared in 
the American South . and matured in Northern urban 

gs and body rolls are taken directly תicenters . The pelvic sw 
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 

ovement ןgestures of the alienated city B1ack. These n 
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 
ows gestures, rhythms חa sophisticated cosmopolite that bO 

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 
gs, even if more important than ever in תitural borrow 

· 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 

6 



? • DANCE 
By J08n Cass 

-a prog תig תid here were these kibhutznik.s appear תA. trees 
t of the תih םתram of modern , often "abstract" works , with 

s are raised abroad by Bat·Dor תSimilar expectatio .זa HO 
t many people buy tickets to סתand the Israel Ballet. Did 

srae] , and therefore זncerts to express support for סtheir c 
? want to see something of the nation in its art 

True, the Kibbutz Company dancers are Israelis, but their 

recent years has been תistrongest choreograph.ic influence 
Flora Cushman , an American who comes here by way of 

. the Place , an avant-garde center in Eng1and 

ast autumn with works by וBat-Dor went to South Mrica 
-A1vin Ailey , Antony Tudor, Charles Czarny , Domy Reiter 
, Doris Humphrey ח,Soffer, Lar Lubovitch, Mirali Sharo 
-tent, on1y Butler's Bible תcO תן. But1er. Jaap Flier תhJo 

y וd be oonsidered direct וu סg 10 Eve" c תibased "Accord 
• relevant to our national culture. Of the two Israeli choreo 
 graphen, Sharon and Reiter·Soffer, the }atter has beeת

about a decade and "Journey" has זlreland fO תiactive 
cd with thc תia זth.reads of OrientaJ fantasics. Sharon t 

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 

. ropcan 'נE 

Jewish 01זס fonfmed to Israe1i תWe1J , this problem is 
• idcntity. \Vhcn Alvin Ailey came to sct a new choreo 

August, 1978 , he spoke about his מigraphy for Bat·Dor 
own output and his own company , in the same ambivalent 

• expressing the blackman's ex תiterested תiway: "I'm 
perience ," he affirmed , and referrcd to dances about 

gs or Duke Ellington's תiSouthern Baptists , or blucs fcel 
music. But he added: "My company is integrated, with 
b1ack, whitc , yellow (and grcen!) dancers ," and he givcs 

aterial to pcrform. A Garcia ןthcm much "non·Black" n 
Lorca play or a score by Samuel Barbcr may providc 

. the source 

In fact , if we 100k at the history of ballet and modcm 
western culture , we fmd hundreds of examplcs תidance 

· of cross·cllltura1 [crtilization , beginning with thc inter 
. f1ucnces in the royal courts תiaction of Italian and Frcnch 
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ISRAELI IS THERE 

Leafmg through this annual, you can sce tbat dance thrives 
ot tbc existence of תin this country. Thc question concerns 

. tbe art form, but to what extent its character is Israel.i 
the area of folk dance, you can certainly fmd a rich ןח

it חharvest of our peop]e's cu]tura! heritage. But whe 
a! dancen who cultivate the licld תcomes to the professio 

g art, tbere is reason to doubt the nature תiof our perform 

. of the crop 

· s said that of a1 1 our com תie ]977, Jerome Robb תIn J U 
panies, he saw only tbc dance of Inbal as a truly Israeli 

f Robbins is right, should we s.imply accept ו. product 
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 
. cers? choreograph תcir direclors? da ן[f we ask: who are tl 
? ers? What is the content of the picccs thcy choosc 

. turns out to be rather s1ight תtificatio תThen their Israeli ide 
ot just a theoretical quibb]e, but a po[icy matler תThis is 

with practical implications. Before Batsheva went on its 
tour, oת iagers asked, "What should we showת ne of the ma 
? do Graham's works there םוAmcrica ? Does it tnakc scnse 

Umon's? Sanasardo's?" They fmally chose to feature 
Cranko's "My Pcople" with its accompaniment of Hcbrcw 

cc. Bats11cva's תpoctry and its content of Jewish cxpcrie 
guest stars wcre thc Panovs, who represcnt Isracl because he 

Icave םןd thc couple fought for two years תis Jewish a 
Russia. Artistical ly, howcver, thcir tcchnique is Russian 

" 'Thc Hoo!igan ' תiographic style eזd Va1ery's cho תballet a 
. is clearly Soviet realism 

Oת iits sprת g tour ,וו 1C Kibbutz COןת panyןת ust have cO·ת

ccs, who surely תaudie תemben of its EUfopea ןfuscd some n 
kibbut7jm, whcrc thcy תisraelis live ןieve that most וbe 

ting orange תpla םת!res, whcn thcy are חdance around camp 



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 pre 

sent 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 

pef from Berlin, the Martha Grama Dance Company and the סthe Deutsche 

... 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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