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שנת"מחרל עשירה מעין כמרתה עברה על ישראל .להקרת ישראלירת סיירר בחר"ל רקצרר

הצלחרת ,רלא פחרת משמרנה להקרת אררחרת הרפיער בארץ 130 .אררחים מחר"ל רכ"150
אנשי מחרל מישראל נטלר חלק בסמינר על "התנ"ך במחרל" ,שהתקיים בקיץ ביררשלים.

הסמינר זכה להדים נרחבים בעיתרנרת הערלם ,המקצרעית רהכללית .
"-

בערלם כרלר נטשטשר הגברלרת המסררתיים בין תיאטררן למחרל .גם בארץ הרצגו בתיאטררן
הקאמרי רבתיאטררן חיפה הצגרת"בתנרעה.

בתי"ספר חדשים למחרל נפתחר  .הסדנארת רערבי הסרטים שערכה הספריה למחרל זכר
להתעניינרת רבה .למבחני "בימה למחרל"

-

מסגרת חדשה שנרעדה להקל על ירצרים

להרארת את יציררתיהם לפני הקהל רהביקררת המקצרעית ,מיסרדה של הספריה למחרל
רבהשתתפרת מרזיארן תל"אביב רהמרעצה לתרברת ראמנרת

-

נרשמר ירתר מ"  30להקרת

רכרריארגראפים.

למררת פריחה זר ,המחרל בישראל ,על כל צרררתיר ,ניצב בפני סימני"שאלה רבים .המצב

הכלכלי הקשה נרתן ארתותיר בקיצרץ תקציבים .האינפלציה רהקימרצים מאיימים על
פעילרתן הסדירה של להקרת לא מעטרת .
קל עד מאד להררס את הקייס על"ידי סגירת ברגים אדמיניסטרטיבית .על קרבעי המדינירת
ראנשי הכספים לזכרר ,ששנים רברת רמאמץ אין"קץ עלרלים לרדת לטמירן בהיעדר ההקצברת
ההכרחירת ,ראין דבר קשה מהקמתן מחדש של להקרת רמסגררת אמנרתירת  .איננר יכרלים
להרשרת לעצמנר נסיגה בתחרם היצירה האמנרתית בכלל רבשטח המחרל בפרט ,דררקא
בימים קשים של משבר כלכלי .ריתרר על חיי"ררח הרא מרתררת שאין מדינה כישראל יכרלה
להרשרת לעצמה ,אם אין ברצרנה להירת לפררבינציאלית רמפגרת.

חלק ניכר בשנתרן מהררת הרצארת שנשמער בסמינר על התנ"ך למחרל .אין באפשררתנר
לפרסם את ההרצארת כרלן .תרגרמן של רברת מן ההרצארת מרפיע כאן לראשרנה בעברית .
המחרל הרכר רישמית כמקצרע בבחינרת הבגררת .זהר צעד נכבד קדימה בחינרך"התנרעה
רהמרדערת לאמנרת המחול.

העירר
4

קריטריונים תנ")יים במחול המודרני
מאת
דוג אדאמס ויהודית רוק

התיארלרג הגרמני פארל טיליך תרם לדירן בנרשא "התיארלרגיה
רהאמנרירת" מחשבה הארמרת ,שיש יציררת אמנרת שסנגרנן

דתי במרבהק ,אפילר כאשר תרכנן אינר דתי כלל ,רמאידך,
יש יציררת שסגנרנן אינר דתי כלל ראף-על-פי-כן הן בעלרת
תרכן דתי .בדרמה לכך דרשרת אר כתבים שרנים מכילים
ציטוטים רבים מכתבי-הקרדש ,אבל אינם מבטאים אמרנה
תנ"כית )זאת משרם שכתבים אלה משלימים עם מצב אר

בדרך זר יכול היה להבחין בארבעה סוגי יחסים בין הדת
לאמנריות החזרתירת .הסרג הראשון הרא סגנרן שאינו מבטא
כל מרדערת ותרכן שאינר דתי באופיר .השני ,בעל סגנרן דתי
אולם חסר תרכן דתי .כדוגמה לסרג שני זה מביא טיליך את
הצירר "קרניקה" מאת פאבלו פיקאסר ,בר "אין דבר נסתר,
אילם עלינר להתבונן במצב האנרשי לערמקר( 3 )".

אחרים,

הסוג השלישי הרא של סנגון בלתי-דתי אבל תרכן דתי ,כגרן

בהם מצרירת רק מובארת מעטרת מן התנ"ך מבטאים אמרנה

בתמונת "המדונה רהתינוק" או "הצליבה" מאת רפאל.
הסמלים ביצירות אלה דתיים בארפן בררר; אולם סגנרנן של
יציררת אלה כה הרמוני ומעוגל ,עד שהוא מכחיש את התוכן
ועושה ציררים אלה ל"לא-דתיים" .טיליך רואה יציררת אלר
כ"מסרכנרת" ,משרם ,למשל ,שהצלוב אצל רפאל אינר מגלה

הצדק

בו

שרריים

אנשים

רבים( ,שעה

שכתובים

תנ"כית )משום שדרשות אלה מתקוממרת נגד העורל ודורשרת
עשיית צדק לכל בן-אנרש(.
עד היום התרכז הדיון בנושאים תנ"כיים ביציררת שתוכנן

תנ"כי ,כגרן "הבן הארבד" אר

"אירב") . ( 1

הרצאה זר תתמקד

בהשתקפרת הגלויה פחות לעין אבל המעמיקה ירתר של
ערכים תנ"כיים ראמונרת באסטטיקה ,בטכניקה והכרריארג-

ראפיה של המחרל המודרני.
ניתוח

היחסים

בין

אמרנה

דתית

ראמנות

בתחרם

כל סימני ייסררים רעל-ידי-כך יתכן שהרא מביא את המתברנן
לצפות בטעות לכך שההארמרניה הקלה עם האנרשירת היא
מטרת נוכחרתר רתוצאת פרעלר של ישר ,ציפיה המסלפת את
פיררש נרכחותר של ישר בין החיים.

הצירר

הסרג הרביעי הוא זה ,בר מצויים סגנרן דתי רתרכן דתי כאח.ד

רהפיסרל מפרתח יותר מהדיון ביחסים שבין המחרל רהאמונה
הדתית .על כן אפשר יהיה להפיק תרעלת מדיון זה באמנרירת
הפלסטירת ,בבראנו לעסרךו בביקררת המחרל .טיליך הסב את

כדוגמה מרבהקת לכך הוא מציין את תמרנת "הצליבה" מאת
גרינראלד )מן המאה ה  ( 16-בכנסיית איזנהיים ,בה הסגנרן
רהתרכן מבטאים את הצליבה .הרא מתקשה להצביע על יצירה

תשומת-לבנר לכך ,שהסגנרן עצמו מבטא את האמונה הדתית.
עיס רק-יתר

באיקרנרגראפיה

בתחרם

האמנויות

החזרתירת

רבתכנים במחרל ,מביא לידי צמצרם הדירן בערכים הספרותיים
או העלילתיים במחרל ובאמנרת הפלסטית .דררקא דירן
בבעיות הסגנון מרשה לנו לדרן בכל סוג אמנרתי במושגיר
שלו ומבליט את תררמתר הייחרדית.
טיליך מבדיל בין דת במרבנה הכולל ירתר )"הירת ]האדם[

מודע לעצם הירתו ,לעצמר ,לערלמר ,למשמערת העולם,
מוזרותו רסרפיותר"( ,לבין הדת במרבנה הצר )"כסידרה של
סמלים  ...ייצררים אלרהיים  ...פערלרת טקסירת וניסרחים של
דרקטרינות בנוגע ליחסי כל אלה אלינר ( 2 )(".המובן הכולל
של הדת מבוטא בסגנרן; שעה שהמרבן הדתי הצר בא לידי
ביטרי בתרכן .

בת-זמננר ברמה זר.

הגדררתיר של טיליך מערררות מחשברת רברת בקשר לחקר
המחרל המרדרני .לסרג הראשרן ,זה של יציררת החסררת מרדערת
למצבר של האדם רשתרכנן אינר דתי ,אפשר לשייך כמעט כל
עבודה של אחד מתלמידיו של מרס קאנינגהאם ודרמיהם.
הסרג השני ,בעל הסגנרן הדתי אך נעדר התרכן הדתי ,כרלל
בין השאר ,את השולחן היררק מאת קררט ירס ,ממלכה שסרעה
מאת פול טיילרר ,הפאבאן של הכישי מאת חרזה לימון,
רהקטע של סי מאת טיריילה תארפ ,נרסף לרבים אחרים .
לסרג השלישי ,יש לסררג רברת מן היציררת המכנרת עצמן
"דתיות" או "תנ"כירת" .רברת מאלה ,למררת שתרכנן המרצהר
דתי ,מציגות סגנון בלתי-דתי ,ז"א סגנון חלקלק ,חביב,
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משעשע רלא ירתר מכר .יצירתר של ררברט ריסאק על נרשא כת
ה"שייקרים" באמריקה שייכת לסרג זה .לסרג הרביעי,
שתרכנר דתי רסגנרנר דתי אף הרא ,יש לסררג את אמהרת

ישראל מאת מרגלית עיבד ,שירי דת כישיים מאת הלן טמיריס,
דיש-יח שרפים מאת מרתה גראהאם ,הגילים של חיזה לימין
אר תפילה אבדוה משל פיל סנסרדי .הסרג השני ,הרא המרחיב

בצררה ניכרת את הבנתנר את התנ"ר במחרל ,שעה שאנר
מתחילים לחקרר את הנחתר של טיליר ,שעצם צררתה אר
סנגרנה של יצירה ערשה ארתה לתנ"כית ,ראין זה משנה האם
תרכנה שארל מכתברהקרדש.

אפשר ,אם כן ,לרארת במחרל המרד .רני גישה נבראית כלפי
האמנרת בכלל ,רבתחרם המחרל בפרט .האסטטיקה הבסיסית
של המחרל המרדרני יוצאת מנקרדת"רארת נבראית.

אברהם יהשוע השל מגדיר את היסרד הנבראי כר" :הנביא
מטיח כלפי המקודש ,מעמיד בסימן"שאלה את הקדרש"
בביכול ,הנערץ ,המעררר יראת הכבדו (6 )".שפתר ,שירתר
רפערלתר של הנביא טערנה ריגרש ,ייסררים רררח ארקבלת
הדברים

כפי

שהם).ד(

הנביא

הרא

"מטיף שמטרתר

אינה

ביטרי עצמי אר פררקן של רגשרת ,אלא הידבררת( 8 )".
השפעת הערכים רהאמרנה התנ "כיים על התרברת המערבית
)רמכאן על אמנרתה( מפרזרת בתחרמים רבים ,אבל ניתן
לרארתה בצררה מרגדרת במקרים לא מעטים .כל אמך הפרעל
בתחרמי תרברת מסריימת ' מרשפע על"ידי ערכיה ,ארתם הרא
מקבל אר דרחה במדוע ,ראפילר על""די אלה שאין הרא מדוע
להם .ירצרי המחרל המרדרני המערבי אינם ירצאים מכלל
זה.

בל מחרל מדורני עשרי לשקף ערכים אר השקפרת תנ"כיים,
ראין זה משנה אם ירצרר התכררן לשקף אר להבליט ערכים
ראמרנרת אלה ,אר אם תרכן יצירתר תנ"כי במרצהר אר לא.
הסיבה לכר היא ,שבטכניקה רבכרריארגרפיה של המחרל
המרדרני יש יסרד נבראי ,המקביל ליסרד הנבראי בתנ"ר.
היסדו

הנבראי יש בר מההתקרממרת נגד הסדר הקיים .הרא

מבקש את תיקרן הערלם .י .טיילור )מנהל הארסף האמנרתי
הלארמי פ"סמיסרניאן"( רראה הקבלה ליסרד הנבראי בסנגרן
שיש בר מן "הרצרן לשיתרף"" ,לקרמרניקאטיבירת" ,משרם
שאמנרת כזאת מערררת מרדערת לזרלת כפרט רליחסים בין
בני"האדם לבינינר .כניגר,ד היסרד "הכהני" מתבטא בסגנרן
שיש בר משרם "רצרן לשנרת" רהרא "מאחד" ,כפי שהדבר
ניכר ביציררת קלאסירת אר ניאר"קלאסירת .ההכללה מעבירה
את הצרפה אל מעבר למרדערת לפרט בתרר שכזה ,רמרליכה
אל הכלל המרשלם.
שני הסגנרנרת דתיים במהרתם ,ארלם זה ה"כהני"מאחד"
מתייחס אל דתרת המזרח ,שעניינן בהתאחדרת עם אידיאלים
ניצחיים רהתמזגרת הנפש עם האלמררת ,המאחד הכל ,רמאידר
הסגנרן

ה"נבראי"הקרמרניקאטיבי",

המבטא

את

הדתרת

המערבירת ,השדמת דגש על הפרט בתרד החברה רתחייתר,
רראיית כל פרט כחלק מרגדר של הערלם.
השאלה הראשרנה הערלה על הדעת חשרבה :המחרל המרדרני
הרא תרפעה כה רבגרנית באשר לסגנרן ,לטכניקה רלכררנה
הכרריארגראפית ,עד שקשה לתאר שאפשר לדבר על ארדרת
אסטטיקה בסיסית של המחרל המרדרני בכלל .סלמה ג'ין
בוהן ,בהקדמה לספרה המחרל המרדרני ,ייהשבעה ,הצהררת"
כררנה" ,ארמרת :המחרל המדורני ערסק תמיד בסמל הבלתי
מתקבל על הדעת ,ארתר סמל המעררר ארתנר למרדערת.
ההכררנה יכרלה להירת עדינה אר ברררה ,אבל היא מצרייה
תמי.ד

6

גיין מרטין  ,מבקר המחרל של הניר"יררק טיימס כתב בשנת
 , 1933שהמחרל המרדרני אינר מחרל של ביטוי עצמי ראררתני,
אלא מחול המנסה למסרר נסירן עצמי ארתנטי ,הקשור
באמיתרת בסיסירת של היישות האנרשית רהעולם הריאלי( 9 ).
המחול המדורני החל כצררה נבראית ,שמום שהוא היה ביטרי
להברה אישית אמיתית בעזרת סמלים חדשים ,צרררת חדשות
רארפן חדש של תנרעה .הרא העמיד בסימן שאלה וספק את
המחול שקדם לר ,ראת המקרם רהזמן בו מצא עצמו.

היסרד הנבואי בולט יותר במחול המודרני של שבות ה" , 20
ה"  30וה"  , 40מאשר בזה של שנות ' ה"  , 50ה" 60או ראשית
ה"ם.ד בעיני הכרריאוגראפים המרקדמים )גראהאם ,האמפרי,

ויגמאן(

היו

המוטיבאציה

הריגשית

והתקשררת

האנשוית

המרכיב החשרב בירתר של אמנותם .הם האמינו בחשיברתה
הפונטציאלית של אמנותם ובמשמעותה החברתית ,באמנות
המעוגנת במקרם ובזמן .החרריה האנושית הרגילה שימשה
להם חומר ליצירתם .הם התעניינר בכל המשמעויות ובכל
המובנים; רממש כבסיפורי המקרא דמויותיו לא נזקקו
ל"הפי"אנד") .משה מערלם לא הגיע לארץ המרבטחת; האח
הבכור במשל "הבן האובד" אינו מגיע לסעודה החגיגית
לכברד אחיר הצעיר ,שחזר(.

הם

האמינו שהמחרל יכול לשאת ,לכשעצמו ,מסר · ללא

הזדקקות לעלילה או שימרש בסמלים מייצגים ,והיר מרדעים
למבנה הצררני כנושא התוכן ,ירתר מאשר לתבנית לשמה.
כפי שמזכיר לנו השל בספרר ,עיקר תשרמת"לבר של הנביא
הוא "הסבל האנרשי  ...אלהים עצמר מתראר כמתברנן בסבל

האנרשי ירתר משהוא מרפיע כמהרהר באידיאות נצחיות( 10 ") .
המחולרת המרקדמים של גראהאם ,ויגמאן רהאמפרי ,לא
עסקר ברעירנות נצחיים .הם חקרר את האדם הנתרן במצברם

אנרשיים ועיצבר את האמת שגילר בצרררת חריפרת ,ללא
קישוטים ,מבלי לייפרתה .נרכל לשארל את הגדררתיר של
יהרשע טיילרר רלכנרת סגנרן זה "קרמרניקאטיבי" רלא
"מאחד".

כרריארגראפים אלה יצרר מחרלרת המבליטים את הדר"ערכירת,
ההרמרר ,העצב רהאבסררד  -רדרר אלה את האמת  -המצריה
בהתנסרת האנרשית הרגילה .הבלטה זר של הדברים כפי שהם

היא חלק מן הקרל הנבראי ואבן"הברחן התנ"כית במחול
המרדרני .בעימרת בין מחרל שכזה לבין הצרפה ניתנת לר

האפשרות להתבונן בעצמו כפי שהוא באמת ,להאזין לחלק
מן האמת מה פירוש הדבר להיות בן-אנוש .המחולות העולים
בזכרון ,הממלאים תפקיד כזה מצוייםבשרלחן היררק של ירס,
קינה של גראהאם ובמחולותיה הלקוחים מן המיתוס היווני,
וכן הידערנית של ויגמאן או חדרים מאת אננה סוקולרב.
השל מציין ,שאף שהנביא מתחיל את דבריו בתוכחה ,הוא
נוהג לסיים את נבואתו בתקווה ( 11 ).עם התפתחות המחול
המודרני ויוצריו ,אף הם פיתחו את היסוד החיוני הניגודי

שבנבואה .המסר הנבואי שלהם כלל מה שהשל מכנה כ"פאתוס
של אלהים" (12 ).שי לחזור בתשובה ,כדי שהעקוב יהיה
למישור ,על-מנת ש,שממה תצמיח פרי ,שיעקב יתעצם ,אף

אם הוא חלש .מחולות העולים מיד במחשבה הם ירם עלי
אדמות מאת דרריס האמפרי ,אביב בהרי האפואצ'ים של
גראהאם ,או לצד אימי משל צ'רלו ריידמן .
משוגים אלה של אמונה בלטו יותר במחול המודרני בימיו
הראשונים והדבר ניכר פחות כיום .יתכן שהמאפיין החשוב

ביותר של המחול המדורני מאז  1950הוא חשיבותה הפוחתת
והולכת של המוטיבאציה הריגשית והשאיפה למסור נסיון
אנושי אוניברסאלי .הצורה זוכה להעדפה על פני התוכן.
היוצרים הראשונים מצאו תבניות חדשות לשם העברת מסר
חדש .גראהאם גילתה את מקור התנועה בנשיונה .גם ספר
בראשית מתחיל בהפחת הרוח בגודןהאדם .דוריס האמפרי
יצרה תנועה חדשה מתור גילוי יחסו של גוף-האדם אל
העולם הסובב אותו ,אל החלל וכוח הכוב.ד
הדור האמצעי של יצויר המחול המודרני היטו את כיוון

ההתפתחות אל תחומים פחות נבואיים .ניכרת השפעתן של
דתות לא-מערביות וגישתן האסטטית ,כפי שהדבר שמתקף
בעבדוותיו של אריק הוקינס .הוקינס אומר ,שתפקידו של
האמן אינו תיאור העולם כפי שהוא ,אלא ,בהתאם למסורות
המזרחיות ,להראות אידיאלים מרוממים ,ואת החיים כפי
שראוי שיהיו (13 ).כל זה מנוגד קוטבית להבנה הנבואית-
התנ"כית ,הרואה את התחיה ואת ההתעלות כמצויה בעצם
זרם החיים ,על כל אפרוריותם ורב-משמעותיותן  .התגלותו
פלישת צבאות
של האל עשויה להתרח.ג uבעיצומה של
אשור ,ממש כבשעת העבדוה במקדש.

כוריאוגראפים אחרים  -כגון אלווין ניקולאיס או מרס
קאנינגהאם  -היפנו כמעט את כל תשומת-לבם אל התבנית
והצורניות .זהו כיוון העשוי להיות נבואי ,לפי הגדרתו של
טיליו ,בסוג האמנות בעלת הסגנון הדתי ,אר הנעדרת תוכן
דתי .אולם תנאי להיות היצירה או הטקסט התנ"כי נבראי
הוא ,שיהיה בהם משום הטלת ספק בגישותינו המקובלות.
שעה שהכוריאוגראפים פשוט מקבלים כמוסכמה את כורח
ההפשטה,

שבחיינך,

את

הן

המקריות,

המכאניזציה

וחוסר

המשמעות

חדלו מלהיות נבואיים .היסוד הנבואי הוא

אמירת אמת חדשה והוא קורא לבו להתבינן מעבר לקיים.
הוא מעבר לזמני ,ושותף לעתיד שלא הגיע עדיין להגשמתו.
שעה שהמחול המדורני )או כל צורה אמנותית אחרת( פשוט

או

משקף

ומביע

חוזר

את

ההשקפות

הרווחות

בתרבות

הסובבת אותו ,הוא חדל להיות נבואי .האמנות הנבואית
צומחת מתור המקום והזמן ,אבל בה בשעה היא מעמידה את
ערכי הזמן והמקום בסימן שאלה ומציעה חזון ברור ומעמיק
יותר

-

שאם לא כן

נאבד .

בעבדוותיהם
כגון טווילה
ניכרת חזרה
האנושי ,אם

של הכוריאוגראפים החדשים של שנות ה O-ד,
תארפ ,מרדית מרנק ,פילרבולוס או קיי טאקיי,
אל המוטיבאציה הריגשית ואל החשבת הנסיון
כי יצירותיהם של אלה שונות תכלית שינוי

מעבדוותיהם

וגם

אחרים.

של

ניכרת

גראהאם ,לימון,

מזיגה

חדשה

בין

האמפרי ,וויידמן
המוטיבאציה

וההפשטה

הצורנית במחולות הנושאים אופי דתי בסגנונם ,על-ידי
רמזים למציאות והתעניינות במה שמתרחש מתחת לפני
חיי אנוש .במחולות אלה ניתן להבחין בהתחדשות הצורה
האמנותית הנבואית בזמננו.

בסוקרנו יצירות אלה שיש להבחין בהן ביסוד הנבואי ,ניכרים
יסודות טכניים מסויימים ,המדגישים את המציאות בה חיים

יצורי-אנוש:

השימוש

בתנועה

נקישתית ,בנפילה

וקימה

מחדש ,ביחס לצרפה ,אבסימטריה ,בהומור .יסדוות אלה

שימשו ליצירת מחולות מפתיעים ,חדשים ,ריקודים המכריחים
אותנו להתבונן מחדש ובעיון בנו עצמנו והמרחיבים את
תודעתנו ,בדומה לנבואה התנ"כית ,הקוראת לשירה חדשה,

ליין חדש .חזרה על שהיה בעבר בגדר "נבואי" אינה נבואית.
ג'רן קייג' מנחה אותנו בדבריו להבין תופעה זו .הוא וכציין,

למשל ,שהדגל של ארה"ב הוא אסימטרי במובהק ,אבל
ההרגל להתבונן בו עושה אותו סימטרי לתדמית שלו
בתודעתנו ,עד שאיננו "רואים" אותו עו.ד) ( 14
מחולות נבואיים חדשים יש בהם שימוש במרכיבי תנועה

בהקשרים מפתיעים ,כמו למשל ,ביצירתה של תארפ הקטע
של סו .כל הרקדנים שואפים אל התנועה השוטפת ,אבל
תארפ בקטע של סו מצליחה להזרים את התנועה במידה
יוצאת מן הכלל .היא משתמשת בזרימת התנועה בגופות
המבצעים ,יחד עם יסוד ההומור ,כדי להחיות את איורת
המחול החברתי והמחיקה הפופולארית של שנות ה 30-
וה  .40-התנועה אינה נעצרת לרגע; היא זורמת דרו גופו של
כל פרט ,מגוף לגוף ,ללא הרפייה או עצירה ניכרת לעין.
הרקדנים נפגשים ,אוחזים זה בזה ,ניתקים או מתגלגלים
זה מזה ,נותנים ומקבלים אנרגיה מהזרימה הכללית של
התנועה .הפגישה בין הגרפרת אינה לצורר הברקות טכניות
רהנפרת משרימות ,אלא כדי להרארת לנר גרפות אנרשיים
משמיים :נלהבים ,נעים  ,משחקים ,וגייפים .חרש ההרמרר
שלה מאפשר לצרפה לחרש בחבררה ,בצוותא של הרקדנים.
אנר רראים

זרגות עתידים מביטים זה בזה ,מנסים איש את

רעהר ,ראנר צרפים בהם כשהם ממשיכים לנוע הלאה .אנו
מתברננים בהם כשהם מצליחים להתלכד או כשנסירנרתיהם
נכשלים במחרל המשרתף .מפגשיהם ,ממש כמפגשנר שלנר,
גם צריניים רגם אבסררדיים .רכמרנר הם ממשיכים לרקדו,
לדררר זה על בהרנרת זה ,ממצים עד תרם את ניצרץ החיים
של עצמם רשל תקרפתם.
ד

הקטע של סי הרא מחרל נבראי בעל תרכן חילרני .הרא נבראי
משרם שהרא מראה יצררים אנרשיים לא רק כפי שהיר ,אלא גם
כפי שהם .מבקרים מסריימים כינר את יציררתיה של תארפ
ארפנתיים ,קלי-דעת ,חלקלקים .אבל ביצירה מסריימת זר
היא מראה לנר את "האדם בקשיי חייר" ,כפי שאמר השל.
הצרפה ב"קטע של סר" רהמאזין למרזיקה המלררה את המחרל
נרכח ,שהאנשים הללר נעים במין שגערן ,משליכים זה את זה
לארריר ,ארחזים איש ברעהר כאילר היה זה סירמר של איזה
מאראתרן-של-מחרל ,אר אנשים בזמן מלחמה .מחרלרתיהם
נרצרר בלב הנתרן "בקשיי אדם"  .שעה שאנר  .צרפים בהם,
כפי שעיצבה ארתם טרריילה תארפ ,אנר מצריים בזמננר שלנר,

נרכח

במלחמרתינר אנר ,ראנר זרכרים את קשיי חיינר.

בבחינת פלא-מעט.

מחרל מרדרני נבראי ,יהיה בעל תרכן דתי אר לא ,מספר לנר
אמת; לא בהכרח אמת מרגדרת )כגרן האם אלהים קיים אר
לא  ,האם האהבה היא סבל אר תענרג( ,אלא חלק מסריים
מן האמת של עצמנר .מחרל נבראי מרדרני ארמר לנר משהר מן
האמת על עצמנר  .הרא מתאר מה זה להירת אדם .אמת מסריימת
רמרגדרת ,מסר מרגדר  -כל אלה אפשר להביע בקיצרר .אבל
האמת על עצמנר לערלם אינה יכרלה להאמר בשלימרתה
רלערלם אינה מירתרת .אמנרת תנ"כית נבראית נרצרת בידי
אמן מנתץ-אלילים ,אמנים השרברים דימריים מקדושים כדי
לגררם על-ידי ההלם למרדערת חדשה על ארדרת עצמנר.
אמנרת

כזר

שרב

אזנינר

שרמערת רעינינר

ררארת ,רזה

o
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הבדלי המשמעות ביו אחד-עשר ביטויי-מחול בתנייך
מאת

מאירי .

גרןבר

במאמרה באנציקלופדיה יודאיקה בנושא המחול כותבת
ל פסו ן" :התנ"ך כולל  11שורשים עבריים
דבר רה
המשמשים לתיאור פעילות ריקודית ולהדגשת הבדלים בין
תנועות

מחול שונות".

והיא

מוסיפה

מצביע על-כך ,שהכוריאוגראפיה
התנ"ך /היתה בשלב מפותח( 1 )".

של

ואומרת:

"דבר זה

היהודים /בת קופת

במאמרה הקלאסי "מחוות סימליים בחוזים אכדיים" מציינת
אן דראפקורן קילמר ,כי נודעת חשיבות לעיקוב אחרי
"ביטויים מילוליים ] ...בהתפתחותם[ מאקט סימלי בהקשרם
המקורי ,עד היותם לביטוי מילולי ,ולבדוק האם האקט אכן
בוצע או לא בסיטואציה המאוחרת( 2 )".

חגג

-

ייריקוד במעגל"

ב 13-מתוך  16הפעמים בהם מופיע הפועל

חגג

במקרא,

פירושו פשוט לקיים חגיגה .בתהילים )  (27 ; 107מופיע חגג
בסמיכות ל"נע" ,ושני הפעלים אמורים לתאר את התנהגותו
של שיכור .בהתבסס על ההנחה ש"חג" המופיע בתה-לים
)  (27 ; 107קרוב אטימולוגית אל ייחג" באיוב ) ( 10; 26
במשמעות לצור מעגל ,הניחו ,שפירושו בתהילים לנוע
במעגל כשיכור .עלכן התקבל על הדעת שבשמואלא( 16; 30 ) :
ותהיליס )  - (5 ; 42המקומות היחידים בהם חגג אין פירושו
לערוך חגיגה  -מצביע על "ריקוד במעגל" .אם כך ,יש להבין
את הפסוק בשמואל )  (, 16; 30מקום שם סמוך הביטוי "חגג"
ל"אכל" ",שתה" ו"נטש' :שהיו חוגגים את השלל על-ידי
מחול במעגל.

פירוש המלים "בקול רינה ותודה המון

במחקרי

הכולל בתחום

היציבות ,המחוות והבעות-הפנים

המופיעות במקורות אכדיים ,אוגרי .תיים ,ובעבירת וארמית

המקראית" ,היבטים של התבטאות בלתי-מילולית במזרח
הקרוב הקדום")  (3הראיתי ,שאכן ניתן לבסס קירטריונים
שעל-פיהם אפשר לקבוע ,מתי פעלים או ביטויים המתארים
יציבות,

מחוות

או

הבעות-פנים

שימשו כאידיומים ,ומתי

היו תיאורים של פעילות ממש לשם הבעת רגשות או התייחסות
כגון שבח ,תחינה ,כעס ,צער ,אשור וכו '.הוכחתי ,שהקרי-

טריון החשוב ביותר בקביעת השימוש המשמי בביטוי כלשונו
הוא סמיכותו לביטויים אחרים המביעים פעילות גופנית,
ואילו שימושו הסמלי ,האידיומאטי מוכח מקירבתו לביטויים
מופשטים אחרים.

בהרצאתי זו אבחן את  11הביטויים הכלולים במאמרה של
דבורה לפסון באנציקלופדיה יודאיקה .מחקירם קודמים,
שהחשוב בהם הוא "המחול המקודש" של ו .או .אוסטרלי) (, 4

סמכו כמעט בלעדית על חקר האטימולוגיה של הביטויים,
כדי לקבוע את משמעותם .בהצראתי הנוכחית יש בדעתי

להציג את תוצאות מחקרי המבוסס על חקר  11הפעלים
 .בהתאם לקריטריון שהוסבר קודם; על השוואה סמנטית בין
הביטרייס העבריים לאלה בשפות קרובות; מסורות שנשמרו
בספרות הרבנית ובהשוואה לטרמינולוגיה בתרבויות אחרות,
שבהן נחקרו תופעות המחול בשיטתיות 11 .הפעלים בהם
נע!כוק הם :סבב ,חגג ,רק,ד קפץ ,דלג ,ברבר ,פזז ,פסח,
צלע :חיל/חלל ,שחק.

ובתהילים ) (5 ; 42
חוגג" תיאור המון הרוקד במעגל לקול שיר הודיה .אין
אפשרות להוכיח שבשמואל )  ( 16 ; 30או בתהילים ) ( 5 ; 42

הפועל חגג אין פירושו פשוט ערך חגיגה ,כפי הדבר בכל
המובאות פרט לתהילים )  (, 27 ; 107מקום שם הפועל חגג
צמוי בהקשר עם תנועה .אף-על-פי-כן ההסבר המתקבל

ביותר על הדעת הוא ,שהביטוי חגג ,ששממעותו הבסיסית
לנוע במעגל שימש לציון מחול מעגלי לכבוד נצחון ,כפי
שמופיע בספר שמואל ,ולריקוד במעגל כהבעת הודיה,
כפי שהדבר מופיע בתהילים.

ההתפתחות הסימנטית מחגג במובן "לנוע במעגל ",אל חגג

"לריקוד במעגל בעת חגיגה" מקבילה להתפתחות הסימנטית
של בכה ,במובן הודדת דמעות לבכה במובן התאבל .על כן
מתקבל על הדעת ש"חג" במובן מועד וחגיגה בא מהביטוי
חגג במובן לרקוד במעגל .אין זאת אומרת שפסח ,שבועות
וסוכות,

הקרואים במקרא חגים ,כללו מחולית קושד או

מחולות חו,ל אם כי דבר זה יתכן.

אבל במקום אחה תהילים )  ( 27 ; 118מרפיע "חג" במובן
ברור של מחול מעגלי או תהלוכה סביב המזבח" :ויאר לנו
פירוש זה לפסוק,

אסררחג בעבתים עד קרנות המזבח"(5 ).
המתייחס לתהלוכת סוכות עם לולב ואתרוג נתמך על הביטוי
האכדי המקביל ל"אסרו" העברי ,שפירושו לאסוף ,לעקוד
יח,ד ה"  ," ESERUשפירושו כנראה סגור ,הקף ,על-כן "אסרו
חג" העברי משמעו עשיית תהלוכה ,יצירת מעגל.
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סבב

-

ייהקף ,לסרב"

יש שליס לב במיוחד לארבעת המקומות בהם "טבב" מתייחט

למחול )ירמיה  , 22 ; 31תהילים  5,3; 114וקהלת  (, 5 ; 12דווקא
שמום שהתעלמו עדכה ממו~אות אלה במחקירם על-אדוות

נוכחנו ,שהמקרא צמייו הקפה ערידי הפועל "חגג" ,שם
העצם "חג" או הפועל "טבב" .על כו יתכו ש"סבבי :במשמעות
השתתף במחול מעגלי או בתהלוכה מתייחט להקפת המת
בקהלת )  5 ; 12בי( :ייכי הלך האדם אל בית עולמו וטבבו בשוק
הטפדים".

המחול במקרא ,בפירושים ובתרגומים שונים.
רקד

הפטוק הברור ביותר בו "טבב" מצביע על מחול הוא תהילים
) (: 6 ; 26
מתאר טבב את הטקט המתואר בשמואל א ( 16; 30 ) :בזערת
"ארחץ בנקיוו כפי ואטובבה את מזכחך יהוה" .כאו

המלה ייחגג".
אבג,

כפות

הדייים

הרחצרות

זמכירות

את

הרעיוו המובע

בישעיה )  (, 5 ; 1שהאללא ישעה לתפילת אלה שדייהם מזוהמות
בחטאים ואשמה ,המזכיר לנו שבישראל נהרג הבמקשים
מחילה שלאת ידיהם פשוטות לפנים ,מחווה שדנתי בו בהרחבה
בחיבורי ייהיבטים של התבטאות בלתימילולית במזרח הקרוב
הקדום".

תיאור התהלוכה טביב יריחו ביהושע פרק  , 6בו מופיע
"טבב" שש פעמים ,ידוע היטב .שעה שהתהלוכה הנזכרת
בתהילים )  (6 .; 26היא מעשה פולחני ,ביהשוע פרק וי תפקידה
של התהלוכה הוא טימיל ,והיא צמיינת את זכות הבעלות על
יירחו (6 ).יתכו שהביטוי "טבוני גם טבבוני" בתהילים
 11 ; 118אי מתייחט להקפה כמעשה טימלי של כיבוש או
נצחוו·

בתהילים  4,3; 114מצויים ביטויים נוטפים של "טבב" במובו
פולחני .כאו נאמר שבצאת שיראל מצמרים "הים ראה וינט
הירדו יטב לאחור .ההרים רקדו כאילים בגעות בכני-צאו".
פטוקים אלה מאגדים שלשוה דימויים .המאבק הקמאי ביו
האל והנהר/הים המתקומם )ישעיה  , 10; 51תהילים , 6 ; 66
 , 8-6; 104,11-10; 89,13; 74איוב  12 ; 26וכוי(; חציית /ים-טוף
)שמית  21 ; 14וכו'( והידרו )יהשוע  (, 17-13; 3והשימשו
במחול כהדויה ועבדות האל .משמ כשם שההירם רקדו כמו
בו-ראמים )תהילים  (6 ; 29כך נאמר על הים ועל הירדו
שסבו במחול המעגלי .בדומה לכך בתהילים  7 ; 114נאמר:
"מלפני א.דוו חולי ארץ" ,מצווה הארץ )ארידשראל?( לצאת
במחול הודייה לאל.
בירמיהו ) " (22 ; 31סבב" אינו מתייחט לא להדוייה ופולחו
או לטקס כיבוש ונצחוו ,אלא לתהלוכה טביב החתו והכלה.
אליבא דחוקיר הפולקלור ,מקורו של מנהג זה הוא "למנוע
מרוחות רעות והשפעות מזיקות מלחדור" אל המעגל בו
נתונים החתן והכלה (7 ).פשרני המקרא תהו זה מבכר ,זמוע
מצייו הנביא ירמיהו כחידוש שהכלה טובבת טביב חתנה
) " (: 21 ; 31כי ברא יהוה חדשה בארץ נקבה תטובב בגר".
בארץ שידעה הרס וכיבוש עצם קיומה של חתונה היה בגדר
חידוש )ירמיהו  (. 11 ; 33הנביא מתאר את טקט החתונה
בעזרת הביטוי "נקבה תטובב בגר".
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קורט זאכט בספרו ב"תולדות המחול בעולם" ,מבדיל ביו
"מחולות-דילרגים ,בהם מקפצים על רגל אחת ומחולות-
קפיצה משמ ,בהם עוזבות שתי רגלי הרקדו את הקרקע
באותה עת .דומני שרק השפה העבירת מבדילה ביו שני
אלה( 10 )".

זאכט מתייחט למה שנאמר בתלמדו הירושלמי )ביצה ( 1 ; 5
על דבר "קיפוץי :שפירשוו ששתי הרגליים נמצאות יחד
באויר ,לעומת ייירקדו" ,בו אחת באויר ,שעה שהשניה נוגעת
בקרקע .זאכס מגיע למטקנה שהמחול אותו רקד המלך דוד
לפני ארוו הבירת )דביר הימים אי" (, 29; 15 ,המלך דוד
מרקד" ,היה מחודרילוגים ובו קפיצות מרגל לרגל .יש
תימוכיו לטברתו של זאכט במה שהמקרא מאפייו כירקוד,
בתארו פעילות של אילים )תהילים  (, 6 ; 114עגלים )תהילים
 (6 ; 29ותישים )ישעיהו  (. 21 ; 13הביטויים "ירקדם כמו עגל"
)תהילים " (, 6 ; 29ההרים רקדו כאילים ,בגעות בכני-צאו"
)תהילים  (6,4; 114מבציעים ע-לכ,ן שבישראל הקדומה נהגו
לכנות בשם ירקדו חיקויים לדילוגים של צאו ובקר( 11 ).
באכדית ,נוטף למקבילה "רקד" העברי ",RAQADU " ,קיים
גם הפועל "  ",DAKAKUהשמשמ גם לתיאור דילוגי עגלים,
כבשים ,חמורים שוועלים וכן למחולותיהו של עלמות צעירות.
יתירה מזו ,משמ כמו ביואל )  (5 ; 2ונחימה )  (5 ; 3משמש רק,ד
 DAKAKUהאכדי גם לתיאור כינוט הצאן והתקבצות גייטות
חיילים.

נוכחונ שהמלה "סבב" עשויה להבציע על מחול מעגלי ,או
תהלוכת-מחול המכונה במקומות אחרים ייחג" .דבר זה
מאפשר לנו להעריך נכונה את המקרה היחי,ד בו מדבר
המקרא על מחול בהקשר של לוויה ואבלות .בטפרו "מחול
הקשדו" כותב ו .או .אוטטרלי :יייש צליין שבשום מקום
בברית הישנה לא מוזכר המחול כחלק מטקט הלוויה או
האבל .אף-ערפי-כן שי סיבות שמכנעות להאמין שהיה קיים
מנהג כזה בין השיארילם (8 ).והוא מוטיף ואומר" :הסיבה
החשובה ביותר להאמין שאכן היה מנהג כזה בישראל העתיקה
הוא נפוצותו בימינו אלה (9 )".כוונתו לשבע ההקפות סביב
מיטת המת הנהוגות בעדות הטפדרים .מתקבל על הדעת
שהמלה "לוויה" ,שמקורה בשורש השמי הנפוץ "לוי",
להקיף ,מתייחסת להקפת מיטת המת.

משרם שהריקרד הרא תרפעה שכיחה בטקסי-אבל ,אין זה
מםליא שהשרשר הסררי רקד יש לר גם שממערת של מחרל רגם
של אבל .ארלם במקרא רקד קיים במרבן מחרל של שמחה,
רארלי כמחרל הנזכר באיכה )  ( 15; 5רבתהילים )  ( 12 ; 30זהר
ביטרי לחדררה שמקררר בריקר.ד כן ארמר קהלת ) " (4 ; 3עת
בכרת רעת לשחרק ,עת ספרד רעת רקרד".

ראירב )  (, 12-11 ; 21הבא לתאר את ארשרם רערשרם של
הרשעים ,מציין את הריקרד גם כחיקיי לדילרגי הכבשים
רהעזים רגם כביטרי לשמחה" .ישלחר כצאן עריליהם רילדיהם

ב.כל ערז לפני יהרה" .הזכרת השם מעידה ,שהמחרל היה חלק
מן הפרלחן .שנית מרזכר הדבר בשמראל ב' )  (, 16; 6מקרם שם
כתרב" :רמיכל בת שארל נשקפה בעד החלרן רתרא את דדו
מפזז רמכרכר לפני יהרה רתבז לר בלבה ".החלפת המלה כרכר
בשחק בתיארר המקביל בדברי הימים א' ) ( 29; 15 , 8; 13
מחזקת את הטיערן שכרכר פיררשר היה להסתרבב במהיררת,
במעין פירראט.

ירקדרן ,ישאר בתרף רכינרר רשמחר לקרל ערבג".

ארלם במדבר רבא )  ( 20; 4נשאלת השאלה :מהר מכרכר?
רכתשרבה נאמר שהכררנה למחיאת כפיים זר בזר ,תרן אימרת
ייכירי רם" .כירי הרא משחק מלים על כרכר בהתייחס ילררנית,

כםי שמרכיח הכתרב בתלמרד היררשלמי ,שימשר רקרד רקפרץ
בימי האמרראים לצירן צרררת מחרל נפרדרת רמרגדררת .
המרבאה מן התלמרד היררשלמי מרעילה לעניניינר ,על אף
שקםרץ במקרא מרבא רק פעם אחת רלא בהקשר של מחרל .
בשיר השירים ארמרת השרלמית לאהרבה ) " (: 8; 2קרל דרדי
הנה זה בא ,מקפץ על ההרים ,מדלג על הגבערת".

בה המלה אדרני היא "  " KYRIOSרהסירמת רם ררמזת שרב
לשם  .זה מדגיש את ערבדה שבשמראל ב' )  ( 14; 6הכרכרר הרא
בפיררש חלק מעברדת השם .גם הטקסט הארריתי הבא תרמן
בסברה שכרכר עשרי לתאר מחררה של היד דררקא" :כאשר
ראה ארתה )את אשרה( אל ,פער את לסתרתיר צוחק .הרא שם
רגלר על ההדרם ריכרכר אצבערתיר ( 20 ") .אשר למשמערת
הנחת הרגל על הדרם ,עיין בחיבריר "היבטים של התבטארת
בלת"מילרלית במזרח הקררב הקדרם".

רקד ידלג

הערבדה ששני הפעלים רקרד רקפרץ הם סינרנימים בשיר
השירים ראילר בתלמדו דלג הרראתר צררה מרגדרת של מחרל,
מאםשרת לנר להבין לאשררר את ביטרי היחיד במקרא המתייחס
למחרל-הדילרגים בישעיהר ) " (6 ; 35אז ידלג כאיל פיסח".
כרכר

המלה כרכר כמחרל סיברבים ,בר המחרלל סרבב סביב צירר
מברסס על-כן ,שכרכר הרא צררת הפלפל של הפרעל כרר,
שמרבנר סיברב ( 12 ).נרסף לכן טרען ירליאן מררגנשטרן,
שכרר הינר צררה משנית של כרר  ,שפיררשר מערגל ,כערר.
מכאן המלה כרר)  (, 13כאכארר באכדית ,ככר עגרלה של לחם,

וקשקרלת עגרלה ,אר מקרם גיארגראפי בעל צררה מעגלית.
א  .ג  .הירש במאמרר "מרנחי מחרל תנ"כיים" טרען ש"כרכר

פיררשר כנראה סיברב על העקב במקרם אחה כבמחרל
בדרררישים" ( 15 ).מתקבל על הדעת )מבחינת האטימרלרגיה(
רבשל עתיקרתר המרפלגת של המקרר מה שנאמר במדבר
רבא )  ( 20; 4שכרכר אינר אלא "פירראט".

למררת הטיערנים המתקבלים על הדעת של אבישרר) (, 16
פיררש המלה כרכרר כריקרד בכלל רפירראט בפרט ,נתמן על-
ידי מרבארת רברת מהעברית הרבנית רהארמית ,המרררת על
מחרל אר דיברר עקיף  ( 17 ) .ראף-על-פי-כן ,קיימרת עדרירת
בספררת הרבנית רהארגריתית שכרכרר מררה על תנרעת יד
דררקא ,רלא מתייחס לתנרערת רגליים .דבר זה מתקבל על
הדעת שעה שמשררים זאת עם הגדררתיר של קררט זאכס
למחרלרת-בישיבה ,בהם כל התנרעה המשמערתית נעשית
רמעלה)  ( 18רה"  ': HASTAתנרעת היד האחת
מן המרתנית

רה" ': SAMYUTA

פזז

הפרעל פזז בהקשר למחרל מרפיע רק בפסרק משמראל ב'
)  ( 16; 6המרחלף בדברי הימים א' )  ( 29 ; 15במלה הנפרצה
ירקרד.

פעמיים נזכר הפרעל כרכר בתיארר המלן דרד הררקד לפני
אררן הברית המרבא ליררשלים )שמראל ב (. 16,14; 6 :פיררש

.

לראשרנה מרזכר דרד המלן כשהרא מכרכר לפני אררן הברית,
שממע "סרבב בפירראטים" בשמראל ב' ) " ( 14; 6רדרד מכרכר

ג'סטה בשתי ידיים ,של המחרל ההדוי( 19 ).

אם נקבל שכרכר פירשור סיברב בפירראט רריקרד דלג ,היר
הביטרי מפזז רמכרכר מתאר דילרג על רגל אחת שבאריר
שעה שהשניה היא הציר סביבר מברצעת הפירראט.

פסח

לעיתים קררברת הרבעה הדיעה שחג הפסח שמר בא לר
ממחרל-צליעה קדרם ,מחרל שברצע ,אליבא לדיעה זר ,בפרלחן
קמאי הקשרר בפסח  :למעשה אין כל בסיס להשערה זר פרט
להנחה הבלתי מרכחת ,ששם העצם פסח בא מן הפרעל פסח,
צלרע .ארלם בכל זאת המקרא מזכיר לפחרת פעם אחת פסרח
כמרבן מחררצליעה .במלכים א' )  ( 26 ; 18מתראר ריכרח ציבררי
רנסירן להרכיח מיהר האל האמיתי ,הבעל אר ':ה ריקראר
בשם הבעל עננר ראין קרל ראין ערנה יופסחר על המזבח אשר
עשה .מחרל-צליעה זה של נביאי הבעל ,הישרר לא אחת לארפן
המירחד בר מקיפים הערלים לרגל לעיר למכה את הכעבה
הקדרשה "בהליכת-צליעה ,במרשכם רגל אחת אחר השניה " .
קיימת מחלרקת בנרגע לשאלה ,האם גם מה שמרזכר במלכים
א' ) " (, 21 ; 18ריאמר עד מתי אתם פרסחים על שתי הסעיפים"
מתייחס למחרל-הצליעה .ארנרלד ארלין סברר ,שסעיפים
במרבן השקפרת רדיערת שארל מסיפים ,מפתנים )של מקדשים(
רמפשר את מה שנאמר על-ידי אליהר כפניה אל אלה שהיר
ערבדים לבעל רלה' כאחד במחרל-הצליעה  .לדעתר ,ארמר
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הנביא לאלה להחליט לכברד איזה אלהרת הם ררקדים( 22 ) ,
פרשנים אחרים סבררים ,שהפסיחה בפסרקים  21ר  26-היא
סמיכרת מקרית ,ררק בפסרק השני מתייחס הנביא למחרל-
הצליעה .לדעתם ,מחרל-הצליעה שייך לפרלחן הבעל רזר
לעבדות )'.ה  (23מבלי להיכנס לעצם המחלרקת בררר ,שהמחבר
השתמש במרדע בשתי צרררת המלה בפסרקים הסמרכים  .רכן
בררר שאין מקרם אחר במקרא בר מרזכר מחרל-הצליעה.

צלע

יתכן שהיה קיים מחרל שכרנה צליעה ,ארלם למעשה לא
נזכר הדבר בשרם מקרם .ארסטרלי גם סברר ,ששם המקרם
"צלע" )יהרשע  28 ; 18רשמראל ב'  (, 14; 21אינר מתפרש
כצלע-הר אר מררה כמקרבל ,אלא ייתכן שהיה מקרם פרלחן
עתיק בר ברצע סרג זה של מחרל-צליעה( 26 )".

יש לשים לב עד כמה שב;י עדיין מחקר המחרל בתנ"ך בימינר
בעברדתו החלרצית של ארסטרלי ,שכירם מכבר אינה מספקת
מבחינה מדעית.

-

ריקיד סיביבי

המרנח הנפרץ בירתר במקרא לריקרד הלרא הרא מחרל .רממש
כשם שהמלה מיספד הררתה תחילה על הכאת החזה לארת
אבל רמש מערתה התרחבה עד שהפכה למלה נרדפת לאבל ,כך
מחרל ,שמשמערתר הראשרנית היתה סרג ריקרד הקשרר
בשמחה ,קיבלה הרראה רחבה ירתר של עליצרת רששרן .
למשל באיכה )  ( 15 ; 5מקרננים על נצחרן נברכדנצר" :שבת
משרש לבנר ,נהפך לאבל מחלנר".
התפתחרת סימנטית זר מריקרד לשמחה משתקפת בדברי מחבר
תהילים פרק ':ל "הפכת מספדי למחרל " .

אין זה מפתיע שמכל מרנחי הריקרדבמקרא דררקא מחרל
לבש משמערת רחבה ירתר של שמחה ,כי מחרל היה סרג
הריקרד ששימש את חגיגרת הנצחרן אחרי קרברת .למשל,
כאשר

חרזר

יפתח

ממלחמתר

בבני-עמרן

נאמר )שרפט .ים

" (: 34; 11ריבא יפתח המצפה אל ביתר רהנה בתר ירצאת
לקראתר בתרפים רבמחרלרת" .רכן לאחר נצחרן דרד על גליית
"רתצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר רהמחרלרת לקראת
שארל המלך בתרפים בשמחה רבשלשים .רתענינה הנשים
המשחקרת רתאמרן הכה שארל באלפיר רדרד ברבברתיר".
)שמראל א'  (7-6 ; 18משחקרת ,משמע ררקדרת .הקשר בין
מחרלרת לבין הפרעל ענה )בשיר( בררר ערד ירתר בשמראל
א' ) " . ( 12 ; 21יענר במחרלרת לאמרר הכה שארל באלפיר רדרד
ברבברתיר" רשנית בשמראל א' ) " (, 5 ; 29הלא זה דרד אשר
יענר לר במחרלרת".
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שטרען,
סימנטית

כי

למחרל שררשים
ל" " MELULTU

אטימרלרגיים רהרא מקבילה
מקביל
שמצדר
האכדית,

ל"  ",HYPORCHEMAמחזה מרלטי-מדיה
בכלים ,מחרל ,שירה מקהלתית רפנטרמימה( 27 ).

כפי

משרם שדבררה לפסרן נטלה את רשימת  11הפעלים הישר
מר  .אר .ארסטרלי ,היא כללה גם "צלע" .ארסטרלי סברר,
שצלע כפרעל המררה על מחרל משרם שלדעתר מה שנאמר
בבראשית ) " (, 32 ; 32ריזרח לר השמש כאשר עבר )את( בן
פנראל רהרא צלע על ירכר" מתייחס למחרל-קרדש הדרמה
ל"פסרח" )( 25 .

מחיל

הקשר בין זימרה רמחרל תרמך בתיארריה שפיתח ג'ק ששרן,

הנראה

המרשג

מחרל-המחניים

קשרר

הכרלל

נגינה

באסרסיאצירת

הצבאירת של מחרל ,כפי שהדבר מרפיע בשרפטים ) (, 34; 11
בשמרת )  (20; 15רכן בשמראל א' )  . (5 ; 29 , 7-6 ; 18מחרל-
המחניים מרפיע בשיר השירים ) " (: 1 ; 7שרבי שרבי השרלמית
רנחזה בך  .מה תחזר בשרלמית כמחרלת המחניים " .

רכשם שמחרל משמש לצירן שמחה באיכה פרק  , 5רבתהילים
פרק  , 30כך הרא מררה על סרג תרף בתהילים פרקים 149
ר, 150-מקרם שם מרפיע "מחרל" ברשימת כלי-נגינה .משמערת
זר של מחרל הרדגשה על  -ידי חכמי ימי-הביניים כאבן-עזרא
רב1בIזננר על-ידי תרר  -סיני .י  .ס  .ליכט טרען ,שהתרף שסיפק
את המקצבים למחרל ,כרנה אף הרא עצמר מחרל  (28 ).תימרכין
לכך נמצא בספררת הרבנית בה התיבה איררס )מלשרן איררסין(
מררה על מצלתיים אר גרנג המרשמע בשעת חתרנה .

אם עשרי מחרל לברא גם בהרראת איררע של מרלטי-מדיה ,אר
שמחה אר תרף ,אין אנר צריכים להירת מרפתעים שבשיר
השירים )  ( 1 ; 7הרראתר צעד ריקרד מסריים רלארר דררקא
איררע כרלל .ארמר על-כך זאכס המתייחס למרבאה משיר
השירים " :בקרראנר את שיר השירים אנר משרכנעים שכררנת

הכתרב פניה לארבע ררחרת השמיים (29 )".ראכן ,הקיראה
"שרבי ,שרבי רנחזה בך" מצביעה על מחרל סיברבי  ,בר פרנה
המחרללת לכל הכיררנים כדי להפגין את ירפיה .מחזק פיררש
זה הפרעל חרל ,שפיררשר לסרב .רכבר העיר מררגנשטרן
רהסכימר עימר חרקרים אחרים)  ( 30שהשררש חלל קררב לחרל,
כשם שכרר מתייחס לכרר  ( 31 ) .מחרל-סיברבים בר מראה
הנערה את חמרדרתיה מרפיע בשיר השירים )  (10-2 ; 7מקרם
שם משבח אחד העלמים את ירפיה ,החל ברגליה רעלה רטפס
רעלה עד לראשה .המלה מחרל מתארת ריקרד כזה גם בשרפטים
)  ( 21 ; 21רבמשנה )תענית  (. 8 ; 4רכזה הרא גם פיררש הביטרי
מחרל הכרם כמרגדר במשנה )כלאיים  (. 2-1 ; 4אין בנמצא
תימרכין להצעתר המתרחכמת של מררגנשטרן ,הטרען שביטרי
זה משמער שטח פנרי שנהרג היה להרתיר סביב כל כרם לצררך
המחרל ,כפי שנרמז בתענית ) . ( 32 () 8 ; 4
שחק

עניין מירחד יש בצררת הפיעל של הפרעל שחק  .בשמראל ב'
)  ( 21 ; 6מבטיח דרד המלך למיכל בת שארל שאין בדעתר
להרסיף לעשרת מה שמתראר בשמראל ב' )  . ( 14; 6דרד אומר
"רשיחקתי" ,שעה שבפרק  6פסרק  14נאמר "מכרכר בכל
ערז"  .בדברי הימים א' )  (29 ; 15מתורגם מה שנאמר בשמראל
ב' ) " (, 16 ; 6דרד מפזז רמכרכר" ,ל"דרד מרקד ומשחק" .גם מה
שנאמר בדברי הימים א' ) " (, 8 ; 13רדרד רכל ישראל משחקים
לפני האלהים בכל ערז" נראה כמקביל למה שנאמר בשמראל

"מחרל משחקים" אין

(, 4; 31 )בירמיהר

על כן מה שנאמר
."פיררשר אלא "ריקרדהררקדים

***
ברגע בר נרכל להפליג אל מעבר לקביעת המקבילרת הסמנטירת
,בין ביטויי הריקוד העבריים לביןאלה שבשפרת הקררברת
אפשר יהיה להיעזר בעדרירת החזרתירת המצרירת באמנרת
 אר אז. לשם שיחזרר המחרל התנ"כי,הפלסטית של התקרפה
ניתן יהיה לעשרת מה שעשה מרריס עמנראל ב"מחרל היררני
D
(. 33 )"העתיק

 בשמראל ב' ארלי אינר אלא6  פרק, 5 שעה שפסרק

(, 14; 6 ) 'ב
'שיברש של טקסט שהרבא בצררתר הנכרנה בדברי הימים א
(. 8 ; 13 )
 ארלם.במקרמרת אחרים אין הפרעל שחק קשרר במחרל כלל
 נאמר שם.( אנר מרצאים גררן אחר של שחק7 ; 18 ) 'בשמראל א
12 ; 21 ) ' ראילר בשמראל ב,""רתע נינה הנשים המשחקרת
."( תחת "הנשים המשחקרת" מצרי "יענר במחרלרת5 ; 29- ר

 כי,שררירן המשמערת של שחרק רמחרל אינר צריך להפתיענר
.משמערתר ריקרד רמשחק כאחד

" MELULU "

אכדית

גם
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טעמי המקרא כמרכיב בתנועה
תנועות ידיים של לימוד טעמי המקרא כאחד
המרכיבים בשפת התנועה אצל הגברים יוצאי
תימן בישראל.
מאת

נעמי בהט רצון ואבנר בהט

המרבאים

הדברים

כאן

הם סעיף במחקר אתנרמרזיקרלרגי

ראתנרכררארלרגי ,הערסק במררשת המרזיקלית-ריקרדית כחלק
בלתי נפרד מן המררשת התרברתית של ירצאי תימן בישראל.
צריך לחזרר רלהדגיש ,שלמררת הערבדה שהמחקר נמשך
בר :rיפרת מזה כמה שנים ,יש להתיחס אל הסיכרמים כסיכרם

היל,ד רהפירט חלק מערלמר הררחני של כל גכר רמהררה יסרד
כתוכ ,שלצידר מרעכרים הלחנים רהמחרלרת כמסררת שבעל-
פה .רכך טבעית היא התרצאה המתקבלת של שלמרת אררגנית:
פירט  -לחן  -מחרל .קשר אמיץ זה של התנועה אל האות
הכתוכה מתבטא כדרכים שרנרת אליהן ערד נתיחס.

חלקי ,מתרד מכלרל הדררש איסרף ,עירן רמחקר נרספים ראין
לרארת בהם דברים סרפיים.

בר  :rרננר להבהיר כמה נתרני יסרד הנרגעים למחרל הגברים
של יר  :rאי תימן בארץ .נתרכז בשתי הנחרת יסרד ,שבלעדיהן
לא ניתן להבין נכרנ;ר את הנרשא בר אנר דנים ,רהראשרנה
בהן. :לונות אוננותית של פיוט  -לחן  -מחול .מחרל הגברים
של יהרדי תימן מברסס כרלר על לחני השירה של פירטי

הנחה שניה הנרגעת לעניננר ,היא :שילוב של דגמי יסדו
ואילתור  -עיקררן זה ,שהרא חלק ממאפיני הסגנרן האמנרתי
של המזרח בא לידי ביטרי במחרלרת הבגרים בכמה דרכים
שהברלטת בהן היא דגמי היסרד לצעדי הרגליים רתנרערת
מארלתררת של הידיים ,הגב ,הכתפיים רהראש ,כשהן מברצערת
בנפרד אר בר-זמנית )בארפן סימרלטני(.

הדיראן התימני ,פירטים שנתחברר החל מימי-הביניים בספרד

בדקנר ערבדה זר בכמה דרכים  :א .מעקב אחר דרכי הלימרד
רההנחיה בשעת לימרד הריקר.ד ב .כיצד ררקדים בצררתא
אנשים שנפגשר רררקדים יחד לראשרנה .ג  .דרכי ההנחיה של
מנחה הריקרד לשרתפיר בשעת הריקר.ד

למד הבער ראשית בתיבה ,קרביס לר חבילת ביר משרבח רהריהר מעתיק
לעזמר ספר ,תחילה הגדה של פסח ,אח"כ סידרר תפילה ,ראח"ב

א .בשעת לימוד )מתרעד בסרטים מהשנים (. 1979 - 1977
המנחה ,בדרך כלל המברגר  ,מדגים תרד כדי המחרל
לצעירים ממנר רהלימרד נעשה ע"י הסתכלות .המנחה

בדרן זר משיגיס שלרשה דבריס בבת " אחת  :הילד לרמד לכתרב בארפן

מסתפק בהררארת מצר מצמרת בירתר הנירארת לר הכרחירת,

רעד לדרררת האחררנים בתימן .הטקסטים הרעברר תרד העתקה
אישית של כתבי-היד על ידי סרפרי סת"ם אר אפילר ע"י
כל ילד תימני .בספרר "הליכרת תימן" 'ע)  (, 54כרתב הרב
ירסף קאפח :

"דיראן"

-

ספר שיריס ,ראח"כ כל ספר שההרריס אר המארי מיעציס.

מסרדר; מרריחיס ספר; הילד לרמר היטב את הספר שהרא כרתב ,כירן

שיש בהן ירתר "המצרה" מאשר הסבר אר הנחיה מפררטת.

שעס הכתיבה בקלטיס הדבריס בזכררבר יפה יפה .בדרן זר בכתבר

בכל זאת חרזרת

"הביטר ברגליים שלי" ,רגם

בתימן אלפי ספריס כתבי"י.ד

בטרם ניתנה הרראה זר עשר הצעירים כך ,רהמנחה ,מצידר,

ההערה :

התרכז בתנרערת רגליר רלא הניע איברים אחרים בגרפר
מכאן ,שהארת הכתרבה היא חלק מעיסרקר הירמירמי של
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)פעמים

רברת

אחז

המנחה-ה מררה

בזררערת

עמיתיר-

תלמידיר הצעירים ,בכדי שישארר סמרכים אליר( .שחררר
הידיים רהשימרש בהן נעשה בשלב הרבה ירתר מארחר .
ילדים משתמשים פחרת בידיים מאשר מברגרים .ככל
שהרקדן ירתר מנרסה רברטח בעצמר ,הרא מרבה להשתמש
בתנרערת ידיר ,כתפיר רראשר .רקדנים מצטיינים מארפיינים

בשליטתם בתנרערת הגב רהידיים.

ב .היכילת של האחד להתאים עצמי לריקידר של מי שלא
הירגל לרקיד עימי יכיצד נעשה תהליך זה :
זמנר למחרל מקשישי העדה ,שלא הכירר זה את זה רלא
רקדר בצררתא קרדם לכן) .מתרעד בסרט משנת (. 1975
כרלם מרצאם מאיזרר מרכז תימן ,אך ממקרמרת ישרב שרנים
בתימן

רבארץ  .הגישרשים הראשרנים ליצירת קשר של

תנרעה נעשר ע"י צעידה במקרם רבחירת דגמים יסרדיים

של צעדים ,שחזרר על עצמם פעמים רברת .תרד כדי כך
נבחנה מידת ההיענרת של השרתפים למחרל לדגמים שכל
אחד הציע .באיזה מהיררת נקלט דגם אחד רמרעדף על פני
האחרים  ,באיזה מהיררת נקלטים דגמים מסרימים ,האם

מסרגלים הרקדנים לקבל את הדגם המרצע תרד כדי
ריקרד רבאיזר מהיררת הם ערשים זאת.

עמדר כאן למבחן שתי ערבדרת יסרד :אילר דגמים )של
צעדים( ידרעים למשתתפים רבאיזה דרך הפך מי
מהמשתתפים ל"מנחה" אר "מרנחה"  -דבר שהיה חירני
להבטחת עצם הריקרד המשרתף רהיה מררכב מנתרני גיל,
מנהיגרת ,תגרבה מהירה רבעיקר :שליטה בדגמי היסיד

של צעדי ה מחיל .
ג  .ההנחיה בשעת המחיל נעשית בארפנים שרנים  :המחה
נרקט בדרכים שרנרת בכדי לכררן את המחרל לפי רצרנר.
)על פי ררב ררקדים שניים ,שלרשה אר ארבעה  -מדרבר
בשני זרגרת( .ראשית ,על המנחה לבסס את הקשר עם
הזמר המלררה את המחרל  -תארם זה הרא חירני להצלחת
האיררע .בידי הזמר בדרך כלל כלי-הקשה ללררי השירה
רהמחרל ,הפח ,התרף אר צלחת הנחרשת ,ה"צחן" ,שהרא

בלעדי ללררי המחרל .התיארם נעשה ע"י קשרעין רקריארת

המחרללים המצטיינים .ראלה המאפיינים של רקדן מצטיין,
שארהבים לרקרד בחברתר רלחזרת בריקרדר :יכרלתר להנחית
את שרתפר במחרל; יכרלתר להתאים עצמר למנחה ' ברגר
אר מנרסה ממנו; יכרלתו לבצע את דגמי היסוד של הצעדים,
הן כמנחה רהן כמרנחה; יכרלתר לאלתר בשאר אברי הגרף
תרד ביצוע מדייק של דגמי היסרד ברגליים.

לאחר שהבהרנר מספר נתרני-יסרד שיש בהם כדי לתת תמרנה
ראשרנית של המחרל בר אנר ערסקים ,נחזרר רנתרכז בנרשא
האילתור שכרלר המצאת רתנרעת הרגע .אנר רראים בר סגנון
שהרא צררף ארפייני רמירחד לבגרים היהרדיים ירצאי

תימן .

בבראנר לנסרת רלהפריד את ארתם מאפיינים של שפת האילתרר
הגענר עד מהרה לתנועות הידיים המלוות לימוד טעמי
המקרא .

כל ילד יהרדי לרמד מגיל רך את הקריאה בתררה תרד שירת
טעמי המקרא כחלק מחיי הירמירם שלר .הלימרד נעשה
ב"חדר" אצל הרב )מארי( אר בבית ,בהדרכת האב ,הסב אר
קררב משפחה אחר .הלימרד מלררה בתנרערת ארפיינירת של
אצבערת רכף יד ימין ,הממחישרת את מהלך הטעמים מבחינה
מלרדית רריתמית ) .מתרעד בסרטים משנת (. 1979 - 1978
האבחנה העיקרית  -מבלי להכנס לפרטים  -היא בין שני
סרגי הטעמים  :המוליכים )מחברים ,משרתים( והמעמידים
)מפסיקים ,מלכים( .תנרערת היד הן בהתאם לכך :זררמרת
רמערגלרת במרליכים ,קצרברת רנמצררת במעמידים) .תהליך
רישרם מדריק של תנרערת הטעמים הרא בראשיתר רעם השלמת
רישרם זה תהיה בכך תררמה מדעית נרספת ,חשרבה רמרכזית

למחקרנר( .

הילד רראה את התברערת אצל מלמדר רחרזר עליהן עד שהן
הרפכרת לחלק בלתי נפרד משפת-הוגף שלר רחרדררת אל ערלם
התנרעה שלר גם מחרץ לשימרשן המקררי ,רכך הן נעשרת חלק
מארצר התנרערת האישי רה קהילתי .יש רריאנטים לתנרערת,
בהתאם למסררת המקרמית בתימן רכן יש רריאנטים אישיים
לפי המלמ.ד אך המשרתף לכרלם רב מן השרנה.

עידרד מצד הזמר רמנחה המחרל כאחד.

לצררך הנחית המחרל משתמש המנחה בשלרשה גררמים :
מבט העיניים  -המנחה שרלח מבט אל עיני שרתפר,
מסמן בעיניר את דרך ההתקדמרת במרחב .תניעית ידיים

 לחיצת האצבערת על כף יד שרתפר אר על אצבערתירתרד כדי אחיזה בשעת המחרל  .תנרערת ידיים המבטארת
המרצה ,כיררן במרחב רער.ד בחירת דגמי היסיד של צעדי

מן הקריאה בתררה ערברת רמשתלבת תנרעה זר בארפן חפשי
ראילתררי גם בשירת התפילה רגם בשירת הפירטים מן הדיראן.
מתנרערת האצבערת רכף-יד-ימין יש התרחברת של אצור
תנרערת אלה גם אל האמה רהיד כרלה ,רמשם אל הגרף העלירן
כרלר .הגברים השרים מפירטי הדיראן מלררים את שירתם
בתנרערת ידיים ספרנטנירת ,בהתאם לתרכן המילרלי ,המשקל
הפירטי רהמרזיקלי .זאת כלררי חפשי לשירה אשר בר משתלברת

הרגליים נעשית ע"י המנחה .הרא הפרתח בצעד זה אר

תנרערת,

אחר כששרתפר מחקה את צעדיר ,ככל שהם מכירים זה
את זה טרב ירתר תתקבל ההנחיה ברצרן רהמחרל יהיה
מתראם ירתר רבעיקר  :יתאפשר ירתר אילתיר אישי בשאר

מסרגנו מאר.ד )מתרעד בסרטים
שאיסרר

אברי הגרף )ידיים ,כתפיים ,גב רראש( ,דבר המאפיין את

הרפר תרד כדי התלהבית השרים רהריקדים.

מחיארת

כף

אצבערת

רנקישת

כצררף

(. 1979 - 1975

חפשי

אך

היר רבנים

אשר אסרר על מחיאת הכף כלררי לפירטים ,אך מירתר לאמר
זה

כרבים

אחרים,

ירתר

משהתקיים

במציארת,
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ננסה לסכם במספר נקרדרת מרכזירת את דרכי ההמחשה של
גלגרליהן השרנים של תנרערת הידיים מו המקרר הפרנקצירנלי"
הקהילתי אל התצור האמנרתי"האישי:
. 1שלב המרצא הראשרני :תנרערת הקיראה בטעמים תרך
לימרד רשינרן של מררה רתלמיד )מן הספר(.

.2

התנרערת ,כאשר קרראים בתררה הכתרבה כבר ללא טעמים
)מן המגילה בבית"הכנסת( רהן מקבלרת תפקיד מנמרטכני
)מסייע לזכררן(.

אין כירם צררך לחזרר רלהדגיש את חשיברתר של הסמל
בהתנהגרת האנרשית )רכחלק מן המרשג תרברת( .שממערתם
של הסמלים התנרעתיים כחלק ממרסכמרת חברתירת הרא
נשוא רחב בפני עצמר ,אך במקרה שלנר ,לא נרכל שלא
להזכיר את חשיברתר של הסמל התנרעתי בחיי הקהילה ראת
כח השפעתר של סמל תנרעתי אר מחרל  -שגם הרא צררה של
סמל  -על בני האדם כברדדים רכקהילה .כסיכרם נביא
את הציטרט הבא מתרך הספר אנתררפרלרגיה" :אדם ,חברה,
תרברת" ,מאת גרלדברג ,זיר רבסקר .בפרק "חברה רתרברת",
ע'

 . 3ארתן תנרערת בגלגרלן החפשי ,הבלתי מחייב כבר ללא
תפקרד ,בשירת הדיראן ,כאשר הן עיטרר חזרתי לשירה
רכרללרת גם מארצר התנרערת המרסכמרת ,הפרנקצירנלירת,
בתרך כלל התנרערת שהזמר מלררה בהן את עצמר בשעת

, 51

נאמר:

משמעותם של הסמלים מתקבלת ,על פי רוב ,הודות לקיומה של
מוסכמה חברתית  .כאשר התכרנות הפיזירת של הסמל אינן מספקות
רמז למשמערת של הסמל ,נוצרת משמעות זר באמצעות "הסכם':
שהושג בין

חבררת

האנשים

המשתמשים בסמל .לעתים ,ההסכם

מתרחש במודע ,כמר במקרה של המדען המגלה משהו חדש רמעניק

השירה.

לו שם ,המתקבל ע"י הקהילה המדעית .אר בדרר כלל הסכם מעין זה

 .4ארתן תנרערת כחלק משפת"הגרף במרבן הרחב בירתר,
כחלק מביטריר האישי של היהרדי התימני ,רהן בארת
לידי בטרי בררר רמפררש בעת שיחה ירמירמית אר נשיאת

מועבר מדור

לדרר ,בדומה לאלמנטים תרבותיים אחרים בתהליר

החיבררת ,אר שהוא הרפר למקרבל על חברי הקבוצה מתרר עצם
חייהם המשרתפים .זר הדרר שבה לומד ילד את שפת אמו.

דרשה.

 .5שילרבן של תנרערת אלה  -בארפן מדריק  ,בשלמרתן אר
חלקים מהן ,במחרל הבגרים רהשפעתן של תנרערת אלה
מעבר לאצבערת רלכף היד.

ר jבהררת אלה מחזיררת ארתנר אל ראשית הדברים רנשאלת
השאלה :מה קדם למה  -ארתן תנרערת פרנקצירנלירת אשר
להן שימרש ירמירמי רהן מהררת בארפן בררר גררם מאפיין
בשפת התנרעה של היהרדי התימני ,אר האם מדרבר במבחר
מצרמצם שנמצא מתאים לכך ,מתרך ארתר מכלרל רחב של
ביטרי תנרעתי המאפיין קהילה זר  .תשרבה חד"משמעית רדואי
שלא נמצא .ארתנר מענין להתחקרת אחר גררם מסרים ,בררר
רמדריק ,שניתן לברדד ארתר ,לרשרם ארתר רלהתחקרת אחריר,
כיצד הרא מרפיע כחלק מהאילתרר החפשי מצד אח,ד רבעל
ייחרד סנגרני מצד שני.

החרקרת א  .גרזרן"קירי בספר מחקירם אתנרמרזיקרלרגיים על

עדרת ישראל ,במאמר "על המררשת המרזיקלית של העם
היהדרי" 'ע)  (26כרתבת על ירצאי תימן :
גילר

המרפלג

האיררפית,

של

נטיתר

שבט

זה,

הטבעית

בידרדר

המרחלט

מספירת

למרזיקה רלאמנרירת  .בבלל

נסירנרת "מעבדתיים" של שימרש בסמל תנרעתי כגרעין
לנסירן תנרעתי מחרדש עשינר במסגרת סדנאית של לימרד"
תנרעה רמחרל למררים במכרן לחינרך התנרעה שליד סמינר
הקבצרים בתל"אביב .צרפנר אלמנטים מתרך ארצר"תנרערת
הידיים של הבגירם ירצאי תימן בסדר שרנה רבצררפים חדשים
שורנים; ניסינר להפרך צררף אישי לתהליך המברצע ע"י
קבצוה

בארזן

אחיד

רמדריק.

כמר

כן

חיפשנר דרכים שרנרת

לאלתר סביב הגרעין התנרעתי.
נסירנרת אלה המחישר לנר בארפן בררר מארד את הארפי
המירחד של החרמר התנרעתי ראיפשרר לברדד חלק מן
המרכיבים העשוים ארתר לסגנרן .נציין ערד )גם אם הדבר
בררר למעלה מכל ספק( ,כי ברגע שנברדד גררם תנרעתי
מסרים רנרציאר מהקשרר השלם ,אין הרא מיצג ערד את הסגנרן
בשלמרתר .אין בבידרד זה  -בדרך של ניסרי  -אלא הרכחה
נרספת ראצמעי נרסף ללמרד את המרכיביס השרנים הירצרים
את הצררף המירחד כל כך של פירט"לחן"מחרל כפי שהרא בא
o
לידי ביטרי במחרל הגברים היהרדיים ירצאי תימן·

ההשפעה
העמידרהר

כאבטיפרס של מסררת פרלקלררית יהרדית  .בהקשר זה רארי לצירן
מירחד

נרסח

הקריאה

התימני

בכתבי"הקרדש,

שהרא

כמנהג

המזרח

בכלל ,נרסח דיק לרמי ,זררע פה רשם טעמי"מקרא ,המשמשים כסימני
פיסרק סינטאקטיים .הניגרן שימש אמצעי לשינרן כתבי"הקרדש :כל
תיבה היתה מערטפת בלחן  ....הזמרים התימניים ,המזכירים לנר את

ביבלירגרפיה

.1
.2

. 1972

רהגרף הגמיש והמתוח ,שמלווים תמיד את שירתם בתנועות ריקודירת,

התמרגה המרזיקלית המרשלמת.
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גרזון"קירי

א.

מחקרים

אתנרמרסיקרלרגיים

על

עדרת

הוצ' בית המדרש הממלבתי למורים למוסיקה ,תל"אביב תשלייג

מראה הנררדים ההרריים של דררם"ערב ,בעלי הגיזרה העדינה רהחיננית
מכאן שרק הצררף של הקולות הווקאליים ותנוערת"הגוף נותן את

קאפח ירסף  .הליכרת תימו ,הוצ' מכון בן"צבי ,ירושלים תשכ"ח.
ישראל,

.3

גרלדברג ,ה  .זיו ,א .בסקר ,אנתררפרלרגיה  :אדם ,חברה ,תרברת,
"גומא" ספרי מדע ומחקר ,הרצ' צ'ריקרבר

. 1978

ייסtן גיספאז ימנחס צדיק בשעת שיניז הקריאה בטעמי"המקרא.

חברי להקת קרית איני בשעת הדגמה של לימיד טעמי"המקרא .

~
17

רקדני להקת קרית אונו מדגימים מחול תימני בזמן הרצאה בטמינר על "התנ"ך במחול".
תנועות ידיים מטורתיות תימניות במחול אמנותי ,בבצוע תרצה שפאנוב ותמי ברעמי.

~R
18

דמותה של שלומית במחול המודרני
מאת

ריצ'רד ביזו

לחרפר המזרחי של ים המלח מצריה מצרדתר של הרדררס
אנטיפס .שם השמיע ירחנן המטביל את דברי הכיברשין שלר
נגד הרדררס ,רשם נכלא רהרצא להררג .במקרם זה חרללה
לעיני טטרארד ש ל רמי ת ,רבעצת אימה ,הררדיאה ,תבעה
את ראשר של ירחנן ,כתמררה .זה תמצית סיפרר-המעשה
ששימש פעמים אין-ספרר נרשא לאמנים בכל הדרררת.

בתקרפה החרשה החלר אמנים לעסרק מחדש בסיפרר שלרמית,
החל באמצע המאה ה . 19-מארת ,רארלי אלפי יציררת של
סרפרים ,משרררים רמחזאים ,ציירים רפסלים ,נרצרר בנרשא
זה מאז .סיכרת חברתירת ראסתטירת שרנרת הביאר לעיסרק
מרבגר בעלילה התנ"כית הצדדית ,רלא נכנס לניתרחן הפעם.
מה שקרבע לדירנר הרא ,ששלרמית רהמחרל של סיפררה היר
בארפנה בסרף המאה הקרדמת ,שעה שנרלד המחרל המדורני.

בעת המרפע אמש ".לאחדמכן ,בשנת , 1922בסרטה האילם
של אלה נאזימרכה ,היר התפארררת רהתלברשרת מערצברת
בצררה ברררה בסנגרנר של בידרסלי.

בדרמה לכד קבעה תפיסתר של רריילד את דפרסי האינטד
פרטצירת הרברת של שלרמית במאה ה  . 20-רריילד לא היה

הראשרן שתיאר את שלרמית כמתאררה לירחנן המטביל -
רעירן שאין לר סימרכין בהיסטרריה  -אבל הרא זה שהחדיר
תפיסה זר לתרדעת הציברר .רריילד הכניס חידרשים משלר
במחזה ,למשל ,ציררפן של שתי דמרירת נרספרת ,הקצין הסררי
הצעיר נאבאררט רמשרתה של המלכה הררדיאס ,לדמרירת
המסררתירת ,שלרמית ,ירחנן ,הררדרס רהררדיאס.
רריילד שרזר את כל הדמרירת למעין מחררזת של תאררה שלא
באה על סיפרקה .הנער המשרת מתאררה לנאבאררט ,אבל

בראשית המחרל המרדרני ניכרת היתה השפעתם של אמנרירת
אחררת על המחרל .למשל ,כציררר של גרסטאכ מרור ) ( 1876
ייחזירן הבלהרת ",ראשר של ירחנן מרחף כמאיים על שלרמית,
הנרפלת לאחרר ,אחרזת הלם ראימה .מצרי תצלרם של סטאסיה
נפיורכסקה שמנת  , 1911שרקדה כנראה כלהקת הכאלט
המלכרתי הררסי ,רהרפיעה על כימרת הבידרר של הררדרריל
האמירקני .שעה שנשררה את הצירר של מררר עם תצלרם

המחזה מתאר ,כדברי אחד המבקרים" ,צרררת שרנרת של

הרקדנית ,נבחין מיר בדמירן שבפרזה .ניכרת השפעת הצירר

אהבה ".אכן יש בר אהבה

טהררה רמקדושת ,אהבה מטרר

על המחרל רהעכר מרכיח ,שהמחרל המדורני חב חרב נכבד
לאמנרירת האחררת מהן שאל צרררת ,תלברשרת רבימרי ,רמעל
לכל את המרטיבאציה ראת ניתרח דמרתה של שלרמית.

סקסראלית רהרמרסקסראלית ,גילרי-ערירת רנקררפיליה .המחזה
של רריילד הרא ממש סרפרמרקט של סטירת מינירת ,ראמנים
רבים שבאר אחריר היר ללקרחרתיר של שרק מציארת זה .

עיקר השפעה זר ניתן לגלרת בעברדרתיהם של שלרשה ירצרים:
מחזאי יליר אירלנ,ד שכתב מחזה על אדורת שלרמית בשפה
הצרפתית ,גראפיקאי אנגלי בן  22רמלחין גרמני .כררנתי,
כמרבן ,לארסקאו רריילד רמחזהר יישלרמית" ) (, 1891
ארתר אייר ארכוי כיודסלי )  (, 1894מחזה ששימש כליבריט
לארפרה של ויכאוד שטוארס )  (. 1905השפעת שלרש היציררת
האלה ,רכל אחת מהן לחר,ד על עיצרב מחרלרת-שלרמית שבאר
בעיקרבתיהם ,עצרמה.

הקצין הסררי מתאררה שללרמית ,ארלם שלרמית נפשה ירצאת
לירחנן ,רכל מחשברתיר של ירחנן נתרנרת לאלהים לבדר  .לצד

כל אלה קיימת תאררתה המעררערת מעט של הררדיאס
להררדרס רגם עניינר של המלד בשלרמית אינר רק בבחינת
אהבת אב לבתר החררגת .אף אחת מכל האהברת הללר אינה
מגיעה למיצרייה ,פרט ,ארלי ,אהבתר של ירחנן לאלרהיר.

הראשרן שעשה שימרש בחרמר זה של רריילד היה שטרארס,

שנטל את המחזה כמרת שהרא )בתרגרמר הגרמני( רחיבר לר
מרזיקה עזתצ-בעים .הארפרה שלרמית היתה ללהיט מיד עם
הצגת הבכררה שלה בשנת  , 1905רבשנתיים שלאחריה היא

הצוגה בכל רחבי איררפה ראמריקה רחרטה את הגירסה של
רריילד בזכררנם של רבים מן הקהל .היא גם הביאה את

מחרל שבעת הצעיפים לכל בתי-הארפרה שבערלם .מחרל זה

היה רק סצינה אחת מן היצירה ,אבל זכתה לתשרמת-לב

השפעתר של כיררסלי ,בהירתה חזרתית ,ברלטת בירתר .ארלי
המפררסם בכל אירריר הרא הרישרם "שמלת-הטררס" ,ארתה
לרבשת שלרמית .השמלה עצמה אינה ממלאת כל תפקיד
בסיפרר העלילה עצמה ,אבל המצאה נהדרת זר מרשימה
בירתר ,כד שהרקדנית תמוה קאוסאכינה ,שרקדה את תפקיד

שלרמית בלהקתר של דיאגילב בשנת  1913נכנסה לבימה
עטריה בשמלה שערצבה על-פי הצירר של בירדסלי .מבקר
לרנדרני כתב אז" :ררחר של בירדסיל ירחפה בחלל התיאטררן

מירבית .זאת ארלי משרם שאין אפשררת לצלם אריה ,אבל
אפשר בהחלט לצלם מחרל .רהעיתרנרת ,שלא מכבר רכשה את
היכרלת להדפיס תצלרמים ,ליבתה את דמירן קרראיה בתצלרמי

מחרל שבעת הצעיפים .עד-כדי-כד נעשתה ההתעניינרת
בשלרמית לתרפעה המרנית עד שכרנתה "שלרמיתרמניה".
פרפרלארירתה של שלרמית חרגה הרחק מעבר לבימרת בתי-
הארפרה .רקדנירת שביצער את מחררשלרמית צצר בכל מקרם .

אחת מאלה היתה לראי פרללו.

19

למעשה החלה לראי פרללר בהרפערתיה בתפקיד שלרמית
עדו בשנת  . 1895מחרל שלרמית שלה לא זכה להצלחה
רבה ,על כל פנים ביחס להצלחה המסחררת של מחרל הנחשים
רמחרל האש המפררסמים שלה .יתכן שהעיתרי לא היה מתאים.
בשנת  1895היתה עלילת שלרמית נרשא נפרץ בספררת רבצירר,
אבל טרם חדרה אל ערלם הבמה  .רק עשר שנים אחר-כך,
בזכרת הארפרה של שטרארס חדרה שלרמית אל התיאטררן .
ראכן ,כאשר הציגה לראי פרללר גירסה אחרת שלה בשנת
 , 1907מחרל שנקרא הטרגדיה של שלרמית ,מצאה קהל ארהד
מארד.

הפרפרלארית מבין הרקדנירת שביצער את שלרמית היתה
מדו אללז ,שהציגה את חזירז שלרמית שלה לראשרנה במינכן,
ראחרכך באצררת אחררת באיררפה רזכתה להצלחה -,בה
בלרנדרן .מרד אללן הפכה לכרכבת בימת-הבידרר ' iאנגלית,
רבשנת  1908הרפיעה בלרנדרן ירתר ממאתיים פעם .מחרל
שלרמית שלה עררר מחלרקת רעניין ,בזכרת תלברשרתיה
המינימאלירת רגם בשל משחקה המזרריע עם ראשר הכררת
של ירחנז ,בררח מחזהר של ררייל.ד

הצלחתה של מדו אללן היתה כזר ,שמאמר באחד מעיתרני
אנגליה משנת  1909מציין שבעיקברתיה צצר "כל מיני
רזני השלרמירת" .כל תיאטררן-בידרר ,כל מרזיק-הרל רכל
עיירה פררבינציאלית התגאר בשלרמית משלהם .בארקטרבר
 1908אפשר היה לחזרת בלא פחרת מ  24-שלרמירת שרנרת על
בימרת ניר-יררק לבדה.
שעה שרקדנירת באלט קלאסי עיצבר את דמרת שלרמית ,הן
נטר להסיר את נעלי-הבהרנרת שלהן רללברש תלברשרת בסגנרן
המרזיק-הרל רערלם הבידרר .הרררד שצרייר לפני כל הרפעה
של קארסאבינה בתפקיד שלרמית על אחת מירכיה ,היה
תכסיס ששרם בדרנית לא היתה ברשה בר  ...אבל אפילר הרררד
המצרייר על ירך לא זיכה את קארסאבינה ,הבאלרינה
המפררסמת ,בהצלחה במחרל-שלרמית .כמעט כל הנסירנרת
להביא את שלרמית אל בימת הקרנצרטים הרצינית כמחרל
סרלר נכשלר ,פרט ,ארלי ,לגירסתה של מיה סלאבנסקה,
בה הרפיעה מדי פעם מאז  1936רעד לראשית שנרת ה . 50-
מרל הצלחה זר של סלאבנסקה ,שהיתה ירצאת-דרפן ,יש
לציין את הביקררת החריפה לה זכתה ררזלה הייטאראר
כאשר רקדה את שלרמית שלה בשנת  1950כטיפרסית הרבה
ירתר.

ההיטאראר

היתה

אחת הרקדנירת

כשהיתה

חמישים

כבר בכת

רירתר,

רבתקרפה בה המחרל

המרדרני היה כבר בשלבי התפתחרת מארחרים .ארלם בלי
ספק ,מחרל הצעיפי.ם הלtג את סגנרנה המירחד של סן-דניס .
המעבר מסן-דניס למרתה גראהאם מאפייז מעבר חשרב
בירתר בהתפתחרת המחרל המרדרני .כדאי להשררת את שתי
הגירסארת  .אצל סן-דניס מחרל שלרמית אין בר כל עלילה  ,כל
דראמה ,רבכל זאת ,הצליחה להפיח בר ררח של אקזרטיקה
רירפי .זהר בראש רראשרנה מחרל קישרטי .הרדויאד של
גראהאם )שנקרא תחילה הראי שלפני( הרא היפרכר הגמרר.
בשנרתיה הראשרנרת ,כאשר רקדה בלהקתה של סן-דניס,

הרפיעה גראהאם לעיתים קררברת במחרלרת אקזרטיים
רבתלברשרת מדהימרת ,אבל היא פנתה עררף לכל האמצעים
הללר כאשר החלה ביצירתה העצמאית  .אין זה מפתיע ,איפרא,
שהרודיאד שלה )  ( 1944היה מחרל שרנה עד מארד ממחרלרת-
שלרמית של רקדנירת שקדמר לה .השרני רב כל-כך שהיר
שפיקפקר אם בכלל נרשא המחרל הרא שלרמית .אין בר צעיפים
כלשהם רלא בררר אם הדמרת הראשית ,המכרנה "האישה",
מייצגת את שלרמית ,את הררדיאס אר את שתיהן כאחת.
איסאמר נגוצ'י ,שיצר את התפאררה להררדיאד קררא לה
שלרמית ,שעה שררב המבקרים סברר שזר הררדיאס .אבל
יתכן שאין זה משנה כלל; זאת משרם ש"כרגיל אצל גראהאם,
המיתרס משמש לה רק נקרדת-המראה לעיסרק בהעמקה
פסיכרלרגית"  -כפי שארמר ררנלד גרל.ד במרבן זה נאמן
המחרל של גראהאם למקררר הספררתי ,שאינר מחזהר של
רריילד ,אלא שירר של סטפאן מאלארמה .גם שיר זה מתבסס
על הסיפרר התנ"כי  ,ארלם מרחיק ממנר רהלאה ,מבלי לספר
את העלילה עצמה ,בדרכים מעררפלרת ררב-משמעירת.

כל אלה שכתבר על ארדרת הרודיא,ן מדגישים את כרחר
רערצמתר.

התארים

-

מדהים ,מפחי,ד מעררר חרדה ,מצריים

בתיאררים בצד הצירן מלא ירפי  .גראהאם
בשני מישררים שרנים .מצד אחד המחרל
מרפנם ,חדירה אל נבכי הנשמה ,רמאידך
כאילר יש בר עלילרת-מישנה ראירמי אקדח
ראלית בלתי נשכחת - ".ארמר ג'וז מרטיז.

מצליחה לפערל
איטררספקטיבי,
"הרא דראמטי
 -חררייה תיאט-

המעטרת שביצעה

את תפקיד שלרמית על בהרנרת.

דרנקאן ,

בין חלרצרת המחרל המרדרני  -לראי פרללר ,איזדררה
מוד אללן וררת סן-דניס  -רק האחררנה מערלם לא רקדה את
מחרל-שלומית .אמנם יש שמציינים שבשנת  1906רקדה
סז-דניס מחול כזה ,אבל הדבר נבע כנראה מבלברל בין
מחול שבעת הצעיפים לבין אחת מיציררתיה הראשרנרת של
סן-דניס שנקראה ראדהא ,אר מחרל חמשת החרשים .היא
עצמה לא טרחה לתקן את הטערת רערד הרסיפה אי-בהיררת
בכך שמערלם לא הכחישה זאת .למעשה רק בשנת 1931
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עיצבה סן-דניס את מחול שבעת הצעיפים שלה ,רבריקרד זה
היא רקדה שבעה קטעים ,כשהיא עטרפה בכל אחד מאלה
בצעיף בעל גררן אחר  .אין זה בררר אם גירסתה זר של סן-דניס
השפיעה על שלרמירת מארחררת ירתר .היא יצרה את מחרלה

נראה לי שהגירסארת המצליחרת של עלילת שלרמית היר
אלה שעיצבר את סיפרר המעשה כרלר ,רלא הסתפקר במחרל-
סרלר של הגיבררה הראשית .גראהאם עשתה זר בעזרת שתי
דמרירת בלבד ,אבל על-פי-ררב השתתפר ביציררת כל הנפשרת
הפרעלרת .עד שנרת ה  30-כמעט כל היציררת הללר נמצאר
בצילם של רויילד רשטרארס .הכרריארגראפים הסתפקר בעיצרב
מחולה של שלרמית ,רהרתירו את תיאור סיפרר העלילה
למחזאי ,למלחין ובמידה גוברת ,לתסריטאי  .מאז שנרת
ה  30-ניכרת נטיה ,ראני סברר שהיא נמשכת גם כיום ,לחפש
אחר אפשררירת ניצול בדרך תנרעתית את כל ההיבטים
הדראמטיים והסיפרריים הגלומים בנרשא.

יתכן שראשית התפתחרת זר היא גירסתה של סניה גלרק-
שנדרר )ניר-יררק (, 1932 ,בה רקדה בתפקיד הראשי פליסיה
סררל .ארלם תאריך חשרב ירתר היא שנת , 1934כאשר ביים
לסטר הררטרן את הראשרנה בשש גירסארתיר לשלרמית.
כל נרסח חדש הכניס שינריים בעיצרב העלילה .גלרק-שנדרר
נשארה נאמנה לגירסה של ררייל,ד ארלם ריתרה על מחרל
שבעת הצעיפים רהכניסה לסירם נימה של עצברת ררחמים,
כדי לרכך את הזררעה בה מסיים רריילד את מחזהר .לסטר
הררטרן פיתח את הנרשא בכל אחת משש הגירסארת שנרצרר
על פני ירתר מעשרים שנה ,עד שהפך למשהר אישי בירתר
משל עצמר .ג'רי מרנטיה היתה השלרמית הראשרנה של
הררטרן .לארי רררן בבירגראפיה שלר על ארדרת הררטרן מציין
את הגירסה של שנת  1934כ"מארפקת רשלררה יחסית".
זר

היתה

ה"כרריאדרראמה"

הראשרנה

שיצר

הררטרן,

ברדד של שפירת בים השגערנרת .תפקיד זה ברצע על-ידי
אנטןר דרלין  -אחד השמרת הנכבדים בירתר בתרלדרת הבאלט.
לא היה באפשררתי להזכיר את ררב גירסארת שלרמית ,פשרט
מחרסר מקרם .הנרסח החדש בירתר של שלרמית הלרא היא
יצירתר של פלמינג פלינדט ,שהצגת הבכררה שלה נערכה
בנרבמבר  1978בקרפנהאגן ,בה רקד פלינדט עצמר את תפקיד
הררדרס.

אסיים בברכה המסררתית העברית "שלרם" ,רזאת בנימה
איררנית ,שהרי שררש השם שלרמית הרא שלרם.
היש לכך משמערתך לא אדע.

o

רבה

שמר עדיין על סמיכרת רבה למחזה של ררייל,ד ארתר ביים
שנה

קרדם-לכן.

בלה לריצקי היתה שלרמית בשלרש הגירסארת הבארת של
הררטרן ,שתיים שרנרת זר מזר בשנת  , 1937רהשלישית משנת
 . 1948אחדים מן השינריים נעשר כדי להתאים את המחרל
למבצעים המתחלפים .לריצקי היתה שלרמית חרשנית .להבת-
אש לערמת הקרחרן של מרנטיה .שינריים אחרים נבער
מהתעמקרתר של הררטרן בנרשא המתפתח .מאז  1948הרא
החל ,למשל ,להשתמש בליררי משלר ,לכלי-הקשה רקרל אנרש.
כרמן דה-לארראלאד היתה שלרמית בשתי הגירסארת האחררנרת
שלר .הררטרן שינה את הכרריארגראפיה כדי לנצל את תכרנרתיה
הלירירת .מכבר הפכה יצירה זר למשהר השייך להררטרן לבדר:
התפיסה הכרללת ,הכרריארגראפיה ,המרזיקה ,התלברשרת
רהבימרי  -כרלן פרי-ררחר .ירתר רירתר הקדיש תשרמת-לב
למבנה המרפשט שביסרד העלילה .בתכניה לגירסה של שנת
 1948הרא כינה את יצירתר "מחקר הפאתרלרגיה של הד - jZ
דנטירת" .בשנת  1953שינה את שם יצירתר לנפי האלימרת,
רהדגיש עדר ירתר את ההפשטה.

ב  25-השנים האחררנרת נרצר שפע של מחרלרת בנרשא שלרמית.
ררת פייג' הרפיעה תחילה בדראט רשמר "שלרמית רהררדרס"
רהרחיבה מארחר ירתר מחרל זה עד שהפך לדראמה במחרל,
ארתה כינתה שלרמית ,מארחר ירתר בת-הררדיאס ,רלבסרף
הנקמה.

הרדריאס של פיטר דארל )  ( 1970כללה שתי דמרירת של
המלכה ,האחת בהירתה צעירה רהאחרת קשישה .ירחנן
המטביל נקלע בין שתי הד מרירת .דארל מסר את תפקיד
שלרמית לבגר ,כדי להדגיש את הירתה עדיין נערה בטרם
התבגררת .שלרמית זר )זהך( רקדה כשהיא ערמדת על כפרת
הידיים ,בתנרעה אקררבאטית ,כפי שהיא מתרארת בכתבי-יד
שרנים מימי הביניים.

לינדזי קמפ יצר בשנת  1975שלרמית שכל משתתפיה בגרים.
בנרסח זה קמפ עצמר ,בדמרת שלרמית אדירת-כרח ,ערגב על
ירחנן .נרסח זה שראיתי בלרנדרן בשנת  1977היה כרלר
אררגיה של תיאטראלירת ,ררק דמרתר של הררדרס היתה כאי

לראי פרללר בתפקיד שלרמית ,פריז. 1895 ,
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רומו עבודה
אגגה סוקולוב מכיגה את ההגצה ייכגפייס'
מאת

ר 1ו בו ישראך
רעתה ,אמר גיררא ,לאחר שסיימתם את החזררת על "כנפיים",
תרכל להתפנרת רלספר על העבדוה .סיימנר? הלא בעצם,
רק התחלנר במסע זה הנקרא  -הרפעה .רק התחלנר את

מערכת היחסים שלנר עם ההצגה .אין הרפעה אחת דרמה

למשניה .גם כשאנר נעזרים במרזיקה רבתנרעה

מרסכמת

מראש ,יש תסיסה מתמדת בין כל הגררמים הנרטלים חלק
בהפקה .רק אתמרל ,בהצגה בחיפה ,נפל אחד הרקדנים רגרר
אחריר רקדנית אחרת .הפקעת שנרצרה על הבמה שינתה
את כל הסצינה ,רעל המשתתפים היה להגיב בהתאiב .שלשרם
עף מגף מרגלי דושדשתי החרצה בנסירן לשמרר על כבדוי
העצמי .פעם שכח אחד מפרעלי"הבמה מסמרים בדירק במקרם
בר קרפצים הבחררים יחפים ,רנאצלנר לקפץ ביניהם  ...בהחלט
לא סיימנר ,עדיין מחפשים.

שמרם כ,ן אין אני יכרל לקבל על עצמי את תפקידר של
מספר"הזכררנרת .כן ,אני אספן מרשבע של ארטרבירגרפירת
שנכתבר בידי רקדנים מזדקנים .תמיד רציתי לשבת בין

נרחה ירתר.

בזמן החזררת אילתרנר תחליפים לאביזרים המשמיים .כל
ירם השתמש עזרא ,שגילם את תפקיד החרקר הנאצי ,בתיק
אחר ,שאותר היה גררר על הרצפה) .היה זה ירם שחרר בר

שיחיררדים אפרף נרסטאלגיה ראדי"תה ,רלהיזכר באנקדרטרת
המשעשערת רבהצלחרת הכביררת .לצערי ,אני יכרל לספר
רק על זיעה דביקה ,מתח מצטבר רתיסכרל .ראר ,כן ,על
ריקנרת .נכרן ,ההרפעה מביאה לעיתים רגש התעלרת .אד זר
התרגשרת קצרה ,החרלפת עם השיגרה .נשאר זכררן של
עבדוה קשה ,רעל"כד אספר:

השתמש בתיק של אננה עצמה( .אין ספק שהתיק המעניין
בירתר הרא זה של רינה שחם )העזר"כנגד של אננה( ,מתרכר
שרלפת תחיה שקירת"פלסטיק ריקרת לאין"ספרר ,המשמשרת
ככרבע ,חצאית רכפפרת .אנחנר לרמדים לצחרק מחדש,
רממשיכים הלאה .רחל מרכרס ירשבת לידי  .על הסרכרירת
שתחלק בזמן החזררת ערד לא ידעתי ,אבל כבר אז שמחתי
לעברד במחיצתה .רחל היא אמנם בתר של רב שברחה לררינה
כדי ללמרד משחק ,אד סיפרריה מתחרים בהצלחה במעשירת
אלף לילה רלילה .בעזרתן קם התיאטררן העברי לתחיה לנגד

מבי ·אים כסארת לכרלם .שלא כשחקנים ,אין לנר טקסט
נתרן ,ראננה תיצרר "עלינר" את הכרריארגרפיה .כרגע ,אין
גם מרזיקה ,רגררלנר הרא נעלם גדרל בידיה של אננה.

עינינר בהפסקרת הצהרים.

הירם הראשרן לחזררת הרא ירם מלא תקררה .הרקדנים לברשים
בטייטס מחמיאים בירתר .הרקדנירת יפרת ;הבחררים )עדיין(

עברדת ירמנר מתחילה בעצם ,בשיערר הבאלט הירמי .השחקנים
מגיעים שעתיים אחרי הרקדנים .מלבד תחיה ,כמרבן ,המתחרה
בנר ,בהצלחה ,בשיעררי הבאלט.
בירם

הראשרן

השחקנים

נרתעים

במקצת

מהראי הגדרל,

המכסה קיר שלם בסטרדיר .קשה להם להתעלם מהשתקפרתם
המתמדת בר ,רעזרא מפטיר לערמתנר "מטררפים!" אננה
מפנה ארתנר מהראי ,ארלם תמיד תמצא את אחד הרקדנים
פרזל לעברר בערגה .הרקדנים משתרעים על רצפת הסטרדיר
בנרחרת ,בערד השחקנים בלברש מלא ,ירשבים בנר קשרת.
אנר מרכנים
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באכזבתי הראשרנה  .השחקנים פשרט "מסמנים" רלא מראים
כל סימן ליכרלתם הדראמטית .הם מבצעים בדיקה של
הטקסט הבלתי מרכר ,רבין שגיארת הדפיס הרברת ,אני סיקר
את המשתתפים .שערה האדרם של תחיה ,שתגלם את דמרתה
של חנה סנש ,גררם להתאהברתי המיידית בה ,הנמשכת עד
עצם הירם הזה .לתחיה יש יכרלת תנרעה מפליאה ,הבאה
עמרק ממרכז הגרף .הכבדרת המסריימת מזכירה לי את נשירתה
של איזדררה .בשעה שכרלנר מתנשפים לאחר ריקרד סרער,
נשמע קרלה חזק רצלרל .תחיה ירדעת מתי להעניק צביטת
עידרד על הבמה ,רכיצד לתת את ההרגשה שהחירד מירעד
לד בלב.ד פעמים רברת ,כשהמתח הצטבר ,קיבלה תחיה על
עצמה את תפקיד ליצן"החצר ,לטרבת המשד העברדה בארירה

לקריאה

הראשרנה של הטקסט ,ראני נתקל

עזרא כפרי ,נראה לי ,בהתחלה ,חביב מדי לתפקיד החרקר.
במשד החזררת יצר עזרא דמרת אירמה ,רכרלנר הרגשנר את
נחת זררער .שברעיים לפני הבכררה הרא שבר את רגלר במשחק
כדררעף ,רנאלצר להחליפר בעמי טרארב  .מבין הרקדנים ברלט
שי בדמירנר לגרמיה .נראה שמצבר הטבעי הרא לשבת
ב"שפאגט" מרשלם רלחייד .ליאררה יפה.
אננה מתחילה לעברד על תפקיד החרקר .עזרא מבצע בנאמנרת
את צעדת הפתיחה שלר ,במשד שלרשים פעם ,לפחרת .אני
מארשר רמלא תקרה.

הירם השני לחזררת  .עזרא חרזר על צעדת הפתיחה שלר,
שלרשים פעם ,לפחרת .אני עדיין מלא תקרה .

היום השלישי לחזרות .עזרא חוזר על .. .הרקדנים נרדמים.
עתה כבר ברור לנו מה יהיה ההמשך .אננה ,האשה הקטנה
הזו ,עומדת על רגליה במשך כל שעות החזרה .היא אינה
שותה ,אינה אוכלת ולא מעשנת .היא מדגימה את כל
התפקידים בעצמה ,דורשת מאתנו ריכוז מלא ומתמי.ד
והאנרגיה שלה מספיקה כדי לחבוט בנו כשאינה מרוצה.
אני מאמין שהיא באמת כפי שאמרה לי פעם ,אחוזת כישוף.
יום אחד אמרה לנו בחגיגיות" :ועכשיו ,רק כדי להראות
לכם כמה אני טובה

-

-

רק סמנו את הקטע

הבא ...

'אני אוהב

אותך ,אננה .גם כשאת קורעת את החולצה מעל חזי כדי
לבדוק אם יש לי לב :כדבריך  .גם כשאת מאיצה בי כדי
לעוררני"" יום שלם עבדנו על הספירות המסובכות של
המארש .פעם אחר.י פעם טעיתי בקצב" .היטלר היה הורג
אותך על-כך' :אמרת וצחקת בקול חלול  -מאז אני מבצע
את המארש בקפדנות ,ללא טעות.
אננה מקדישה מחשבה רבה לנושא לפני החזרה ,כדי להכין
מטען לעבודה .היא לומדת את המוזיקה ,את הרקע הספרותי,
ומכינה מוטיבים בסיסיים לתנועה .הנושא מלווה אותה
תמי.ד אך היצירה הממשית מתרחשת בסטודיו ,על גופותינו.
תרתי משמע .כלומר" ,היה נכון" הוא המוטו של הרקדן
הסוקולוביאני .ואנו נרדמים על משמרתנו ,כמובן .כי הגוף
וםתעייף .וגם החשק אוזל .ואתה רעב ,והכסף לא מספיק.
ובערב אתה נוסע ללמ.ד או לנקות חדרי-מדרגות ,לשם
פרנסה.

בינתיים,

אננה

כועסת.

היא

רוצה

תמיד

ביצוע

משולם ,ועכשיו.

"כנפיים"

בנוי

על

ארבעה

שחקנים,

המגלמים

דמויות

קבועות :האח ,האם ,החוקר ,חנה ושמונה רקדנים .הרקדנים

משנים את זהותם ואת האוירה הכללית ללא הפסק .זהו אחד
הגורמים המושכים אותי להצגה .בממוצע ,כל אחד מאתנו
מחליף תלבושת כאחד-עשר פעמים .עם כל כניסה לבמה
עליך להיות אחר .זהו אתגר מושך מבחינה טכנית ואמנותית
כאח.ד הבגדים מוכנים עבורנו בצידי-הבמה ולעתים אני
נושא עלי שלוש שכבות של מעילים ,עקב מהירות ההחלפות.
התפיסה היא תיאטרלית ,ולתנועה חשיבות דראמטית,
והדראמה מתממשת בתחומים כוריאוגרפיים של זמן וחלל.
אלה הם מושגים החורגים במקצת מעבודת השחקן הרגילה.
למשל ,באותה כניסה מפורסמת של החוקר ,עליו לצעוד 12
צעדים בקצב מסויים .לעמו.ד לתופף ברגלו .להזיז את היד.
להפנות את הראש .לשנות את הפוקוס .לזוז קדימה ,אחורה,
למעלה .לספור ,לדבר ,ואסור לטעות .כפי שאננה טוענת,
מספר

הצעדים

המסויים ,בקצב

הנכון ,יעביר את ההרגשה

האמיתית .וזה קשה) .אפילו רחל ,בתפקיד אמה של חנה,
מסגלת לעצמה צורת הליכה כעל חבל דק  -כדי שיראו את
הרקדנית שבה ,היא אומרת  .הקרסוליים אומרות הכל אצל
רחל(.

הבעיה לגבי הרקדנים הפוכה .ככל שתתן להם תנועה קשה
מבחינה

טכנית ,יאהבו אותך יותר .זיעה ו"גראנד באטמן"

לנצח .אך כיצד להעביר לקהל מצב"רוח מסויים ,וכיצד
לבנות טיפוס ,אין לומדים בשיעור באלט .על רקע שני
קטבים אלה יש לבדוק ,לדעתי ,את איכות ההצגה המוגמרת,
האם הגענו להרמוניה של אירוע תיאטרלי.

היום ,בישרה לנו אננה ,אלמד אתכם כיצד לעשות אהבה.
ואכן היא לימדה אותנו בדרך הקשה " .האם אתה אוהב אותי"
הפך להיות המוטו של הצוות .ואני פניתי במריאושי
לסטניסלאבסקי" .המוטיבציה" היתה לידידתי היחידה במשך
השבועות הבאים ,ולא אשכח את עזרתה .כשהרגשתי אבוד
הייתי קורא לה ,למוטיבציה ,ופתאום צריתי לרקו.ד כי
הייתי בבודפשט; נאלצתי לברוח על נפשי מפני שנאה
מתקרבת; התעללתי בחנה ,כי היא יהודיה .לפתע תפשתי
את עצמי בועט בחנה בהתלהבות-יתר .בסצינה בה שלושה
נערים מתאנים לה ,אני לוחץ על מפסיק פנימי והצחוק
מתגלגל וזורם מתוכי ,צחוק אמיתי ,רגש שאין לי שליטה
עליו .תחיה לא כעסה .להפך ,היא הבינה שאני מחפש דרכים
לתת משמעות לתנועה .רק ביקשה לרסן את התלהבותי
לאמצעים בימתיים יותר .יש גורם מזעזע מבחינת השתתפותי
האישית בהצגה .בסצינה הראשונה אני אחד מחבריה של

חנה .אחר"כך אני הופך לחייל נאצי .מאוחר יותר ,חלוץ
בקיבוץ ,ארקוד עם חנה ,ושוב אחזור לדמות מאיימת בסיוטי"
הלילה שלה בבית-הסוהר  .בהצגה מצאתי גם את האפשרות

ליהנות מתפקידיי השונים .כמו סכר שנפתח ,שפע הרגשות
המעורבים מאיים להטביע אותי .סטניסלאבסקי ,אייך! !
אני לומדים עדיין "לפלרטט בסגנון הונגרי ".משימה לא
פשוטה בעידן הדיסקו והניכור .על הגברים שבחבורה ללמוד
כיצד להושיט יד לבחורה ,כיצד לכרוע ברך לפניה או להניפה
באויר באלגנטיות .על הגברות ,לעומת זאת ,לעפעף ,להגיד
כן תוך כדי סירוב ,וללבוש שמלה עם תחתונית .גם שאלת
התשוקה טעונה בירור בעידן "הטנגו האחרון ".לדעת
אננה ,אני מנשק באופן ריאליסטי מדי ,והיא מזכירה לי את
תאריך התרחשות הסצינה ,בתחילת המאה .לעומת זאת,
בהתייעצות חפוזה בחדר-ההלבשה ,טוען שי  ,כי עלי "לנשק
מהאגן"

ומדגים

קונטראקשן

עמוק"משמעות.

וכך

יצאנו

בחיפוש אחר הסגנון ,או נכון יותר ,הסגנונות הרבים שעלינו

להחל~ף בקצב מסחרר יחד עם התלבושות.
ביום החמישי לחזרות ,עזרא עדיין נכנס בקצב  , 12משנה את

הפוקוס ,אחורה קדימה ,וכי;צא~בזה .אמה של חנה עומדת

בסבלנות ,מחכה לספוג את זעמו .זרועה מכוסה בסימנים
כחולים .אין ספק ,היא אומרת ,שעזרא לוקח את האמנות
מאוד ברצינות  .גם אנחנו .הרצינות רובצת עלינו מבגוה.
אננה מקרבת אגרוף קפוץ לפיה ,שערה משוך בחומרה לאחור.
היא יידעת לעבו.ד
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ההבדל בין תנרעת-יד בצ'ארדאש אר בהר .רה אינר של קרר

לעברר מדמרת של חלרץ ארץ-ישראלי לבית-זרנרת כחייל נאצי?
אני מגייס את שיטת שינרן המילים הגסות ,רארזר  -ארמץ.

רהמכתיב פיררש אחר ,רעל הרקדן מרטלת החרבה הקדרשה

הקשרח

בלב.ד רלעתים יש דמירן מפתיע ביניהם .הרגש הרא השרנה
למצרא רגש זה .החרבה רקדרשתה מחייבים ריכרז בגרה רמתח

עברדה מתמי.ד אי-אפשר לקפרץ לתרך מצב-הררח המסריים,
ריש להתכרנן לכך בקפידה  .רלאחר שמצאת משהר  -יש

לנסרת לשמרר עליר רלטפחר .החזרה שרב רשרב על קטע באה
לזככר מהתפל רלעזרר למבצע למצרא את הדרך הנכרנה.
כה אמרה אננה .החזרה האין-סרפית תררמת ,מלבד זאת,
לקהרת-חרשים מדאיגה  ,רלעיגרלים שחררים מתחת לעיניים
רלרעב מתמי.ד לאחר שברעיים של חזררת אני מבחין בדאגה,
שאפשר להכניס ערד רקדן ממרצע לטייטס שלי .
די ,נמאס לי  .דיבררים ,דיבררים על מרטיבציה רריכח ,אבל
שריריי מכררצים .הספיררת מטרטררת לי בראש .אני רב עם
כרלם רמרגיש אירם  .אננה בררדאי מארכזבת ממני  .כרלם
חרשבים שאני כשלרן .לערלם לא אהיה רקדן  .איך אפשר
להמשיך לקפץ ,אבל אין ברירה ,ערד פעם רערד פעם .עד-
כה היה הריקרד לגבי שעשרע רמשאת-נפש .מעתה  ,המקצרעירת

מחייבת .כל ברקר שיערר ,רחזררת אררכרת ,רהדרישה להרכיח
את עצמך בארפן מתמי.ד רלא רק בפני חבריי לעברדה .בכל
חזרה צרפים בנר אררחים  .חלקם רקדנים ,המציצים בדלת
הסטרדיר .מרזיקאים ,מררים רכרריארגרפים הבאים לבקר.
הפחד שלי הרא ליפרל אר להיכשל ,רקשה לי להיפתח רלהסתכן
בפני ביקררת מתמדת זר" .אני ררצה להיחלץ מתרך גרפי .תן
אש בלבי ,תן לי כח להצליף ,ללטף ,להרים  " ...ארמרת חנה
סנש ראני שברי בפחדי רבשאיפה להגיע ל"פרזיציה החמישית"
של הרגליים .
לפיני ,בתפקיד האח ,יש בעירת בקראררדינציה  .הרא ררקד

נכרן  ,אר מדבר בררר ,אך לא ביחד .רבאמת איך אפשר למתרח
את הצרראר לאחרר רלדבר בעת רבערנה אחת? אננה מנסה
להרארת לר שאת הרגש שהביע עד-כה בקרלר ,אר באמצערת

מחררה ,אפשר להביע בתנרעה מסרגננת .לרחל מפריעה
התנרעה המתמדת של הרקדנים סביבה .הללר נרהגים להתמתח
בכל הזדמנרת  ,בזמן שהיא מעמיקה בנבכי הלב .רחל לרקחת
את דפנה הרקדנית תחת חסרתה ,רערבדת א.יתה על השררה
הברדדת שעליה לרמר ,שררה המסתיימת בקרל ענרת חלרשה.
אפה של דפנה מקבל זררית מדאיגה כלפי מטה .על הבמה היא
פררצת בצחרק בסצינת הכביסה בקיברץ רסרחפת את כרלם
אחריה  .ירם אחד מצאתי ארתה במטבח בין המקרר למיחם,
נרשפת בחטמה ,מברהלת .קררבן להתקפה של אננה .ברכתי
ארתה על תשרמת-הלב שקיבלה.
אנר ערבדים על סצינת בית-הזרנרת בברדפשט-של-מלחמה .
אננה אינה מררצה .את דפנה היא שרלחת ללמוד את המקצוע
ברחרב

הירקון

רמפקפקת

בכישרריה

הנשיים .

דפנה

ברכה .

וכאשר כל הצרות המקצרעי של התיאטררן מתאסף לחזרה
כללית  -אננה מרימה את חצאיתה של דפנה כמוטיבציה
לתפקיד .

דפנה

ברכה.

היום

היא

"הזונה

שנינר ררעדים מפחד .

את החזררת התחלנר בחרדש ארגרסט השחרן .הריח האופייני
לסטרדיו הרא של זיעה דביקה .המוזיקה נשמעת בארזני כרעש
וכבדות-האויר אינה מאפשרת לקפרץ .מדי יום אנו שרמעים
בערגה את צלילי מכונית-הגלידה ל "  ". Pour Eliseאם כי
אננה קרצפת מחדש על חילרל הקרדש ,אני מת  ...לגביע צרנן . ..
ובצהרי אחד הימים הללו של סוף הקיץ נשמעת מרזיקה
חדשה ,מטהרת .אפילר אננה אינה עומדת בפני היררה,
רהחזרה נפסקת לצררך הפרלחן הפרימיטיבי של ריקוד הגשם.
לקחנר נשימה עמוקה של אריר נקי רהתחלנר שרב בהרגשת
פירס רתקרה  .אני ארפטימי כתמי.ד

לאחר שברעיים

בהם

הרגשתי שאנו ערמדים במקום ,או

נכרן יותר ,דררכים בקצב המארש ,התברר שאננה סיימה כבר

שליש מהעברדה .אנר עוברים ,יחד עם חנה ,מבודפשט לארץ-
ישראל ,רחרזר חלילה ,מהקיברץ  -לבית-הסוהר .הבעיות
החדשרת הן על רקע מרזיקלי .הצ'ארדאש מדגיש את ארפי
התנרעה,

החזה

רהיד

מתרוממים

יחד

עם

נקישת

העקבים

בשיא המרזיקלי  .תנרערת הזררע הרחברת נאמנרת ל"לגאטר" .
השילרב בין התנרעה למוזיקה הרא  ,ישיר בירתר  ,כבריקרד
עממי .בסצינה בה אנר ררקדים רריאציה כרריארגרפית להררה,
אננה משתמשת בקרנטרפרנקט בין התנרעה למרזיקה .אני
שרמע את הסימן המרזיקלי לכניסתי ,ארטם את ארזני רמתרכז
בספירה הפנימית .הדאגה היחידה היא לגמור בסימן המרזיקלי
הבא .לערמת זאת ,כשאנר חוזרים · למבנה המשפטים של
המוזיקה עצמה ,אני נאלץ לגייס את כל הידע המתימטי שלי,
במטרה להבין את המלחין קרפיטמן  .יש קטעים בהם המשפט
הפרתח הרא בן  12תיברת של  , 4/4לאחריו שני משפטים בני
שבע תיברת בקצב  , 3/4שלאחריר משפט בר קצב המלרדיה
שרנה מקצב כלי-ההקשה  ...רלכל רקדן ,תנרעה שרנה בקצב
אחר .בדרך-כלל אין אנר מבצעים תנרעה אחת כנגד כל פעימה ,
רהתנרעה זררמת בין הספיררת  ,לעתים עם הדגש ולעתים
דרכר .

אנר רוקדים צרררת של פרגה רקאנון ,מציגים נושא תנרעתי
ופיתוחר .ראני תרהה ,מה נוח ירתר  -להירת אחד מכרלם בתנרעה
ענקית אר לבד.ך אבל אחראי על הספיררת האירמות האלר ,
הרקדנים מרצאים פתררנרת משלהם .במארש של ארבעת
הבחררים והחוקר )כאן מתנגשת המוזיקה העליזה רהקרנ-
באלית עם המצעד המאיים( אנר סרפרים ללא הפסק ,בקרל
רם ,על הבמה  .המכשרל היחיד בשיטה זו שהיא הרפכת
להרגל .באחת ההרפערת פניתי בתפנית חדה לעבר הקהל
רהתקפתי ארתר בצעקה "שתים-עשרה " .

הטרבה בירתר"

בהצגה .השיטה עבדה .לבחררים לא היה קל יותר .כיצד עלי
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דפנה

ואני

ררקדים

טנגר

סקסי ,ומתחת למסררה

הכרריארגרפיה בנריה על תכנון קפדני .אך לעתים קררברת

נעזרת אננה במקרים המתרח ש ים בסטודיו ואפילו בתקלות
על הבמה  .שלא כמוזיקאי ,הכותב למרורחי"צליל נתונים
מראש ,עומדים לרשות הביצוע הכוריאוגרפי רקדנים בעלי
מיגבלות ויתרונות אישיים  .דווקא טעות מקרית יכולה
להוביל לפתרון האמיתי .למשל ,באחת הסצינות ,עורכות
חנה ואמה תיאטרון ביתי ,שאליו נכנסים הרקדנים עם
כסאות  .בסוף המונולוג הפאתטי ,על הרקדנים לצאת מהבמה
ולהשאיר את הכסאות הריקים אחריהם  .את הזמן שבו
אננה עבדה עם השחקנים ,ניצלנו למנוחה דיפלומטית על
הכסאות הנוחים .למדנו להירדם בעיניים פקוחות תוך כדי
הבעת

במתרחש .

עניין

באחת

החזרות,

אחרתי

את

הסימן

ליציאתי ונשארתי בדד בין הכסאות הריקים  .והנה ,אננה
התלהבה מהטעות והחליטה להשאירה .לצערי ,נמחקה

הסצינה כולה בגירסה הסופית ונאלצתי לוותר על ה"סולו
הגדול" שלי .

רשרוש של המים,
ברק השמים,

תפילת האדם.

"כנפיים" היה אז רעיון במוחה של אננה בלב.ד מי היה
מאמין אז ,שאותו ילד מפונק )אני( יגיע לעבוד עם אננה
סוקולוב בהפקה מקצועית .לאננה פתרונים .
היום עברנו לעבוד על בימת תיאטרון "נחמני" .תם השלב בו
היינו מוגנים בסביבה המוכרת של הסטודיו .נותר להתאים
את היצירה השלמה למסגרת בה תוצג  .החלל השחור הפעור
מולנו מזכיר לי שבעוד שבוע ,שבוע אחד בלבה נעמוד
בפני מבחן  -הקהל .שמוליק ,הסדרן המפורסם של "נחמני",
מברך את הוותיקים שבינינו .משום מה ,אין הוא נראה נלהב
ונרגש כמונו.

הוא

מדליק עבורנו את אור"העבודה ,נורה

חשופה במרכז הבמה  .ללא מסכים נראית הבמה עירומה
ומשועממת ,וממנה נראה חלל התיאטרון כמפהק ללא

בהצגה אין תפאורה ,והמסך האחורי והקוליסות שחורים.
רצפת הבמה מכוסה לינולאום כהה שאינו מחזיר אור .החלל

סוף .זהו שבוע של עבודה מאומצת ,הכולל שבתות ולילות.

המשמשת כמפלס נוסף .כשהגיעה התיבה הסופית ,התברר

אני בא מדי בוקר לתיאטרון הדומם ,ומנסה לבנות את שיעור

שנוצר

שהיא

הוא

אין " סופי .במעמקי הבמה מונחת תיבה שחורה,

המעוף בפתיחה ,מעדה ונפלה ממנה  .מעידה זו

הבאלט שלי על הבמה .אני הולך לאיבוד במרחב החדש.
הרושם שלי הוא ,שאנו לומדים ללכת מחדש  ,לאחר שעזבנו

שבו

את הרחם החמים ,הסטודיו ,נזרקנו לעולם הגדול ואיבדנו

בגוהה

בסצינת
נשארה

עד

בהרבה

היום

מזו

שהשתמשנו בה

את

וממחישה

הרגשת

בחזרות.

הגובה

תחיה,

הרב

את הכיוונים והמיקום  .למעשה ,החזרות הראשונות מוקדשות

היא דואה ,וממנו אנו צונחים .

עוד

על

נפילות.

בסצינת

הרחוב בבודפשט ,אנו אזרחים

מבוהלים עקב איום"המלחמה הקרבה .במשך החזרות למדנו
לעמוד נתמכים אחד בשני ,בזמן שאננה תיקנה פרטים.
מדי פעם ,מתוך תשישות מוחלטת ,היה צונח אחד מאתנו
לרצפה ,כשהוא משמיע קול מוזר  .הפעם צדקה אננה כשאמרה
שיש אמת רבה במקריות ,ואנו מבצעים את הנפילות בצורה
משכנעת עד עצם היום הזה .

את אננה הכרתי לפני שלוש שנים ,בקורס"קיץ באקדמיה
בירושלים .כתלמיד"ריקוד מתחיל ,חשבתי שגיליתי את

העולם  -והעולם אותי .. .כמובן .א·ננה נשענה במלכותיות
אל פסנתר"הכנף ,והעלתה באוב את רוחם של סקריאבין
ואיזדורה  .היא לא היסםה להראות לרקדן הצעיר מה היא
חושבת עליו ,וכבר בשיעור הראשון הפילה אותי לרצפה ,
ובאופן

מיסתורי

הוציאה

את

פרקי

ידי

ממקומם.

"חוסר

אנרגיה ,היעדר דמיון ומעוף ",הטיחה כנגדי  .נעלבתי.
כעסתי  .התלמידים האחרים נאלמו דום .נותרנו אננה ואני זה
מול זה )עדים ששרדו מאותו יום מספרים על ניצוצות של אש
שעפו בינינו(  .נשלחתי לספריה ,למוזיאון ולכל הרוחות .
לאחר שבוע ,חזרתי עם פרחים ,מכושף .באותו קיץ קיבלתי
מאננה במתנה תקליט של זמרת ישראלית ,כשהשיר "אלי"
מאת חנה סנש מסומן בעיגול.
אלי ,אלי,
שלא יגמר לעולם
החול והים,

כולן לכניסות ויציאות .אנ י נאלץ להכין כרטיס בו רשומות
התלבושות השונות ובאיזה צד של הבמה הן מחכות לי .
במשך זמן רב ,בעבודה בסטודיו ,היתה אננה חלק מהכוריאו "

גרפיה .היא הדגימה עבורנו והפעילה את גופותינו במגע .

לאט לאט התרחקה והשאירה אותנו לחיפוש עצמי  .בימים
הראשונים לא ישבה כלל  .אחר " כך ישבה  ,שבה וקפצה,
ישבה וקפצה .בשלב הבא ,ספרה את הקצבים השונים וצעקה
צעקות עידוד מחרידות .רק אז החלה לנתק את חבל"הטבור ,

ולבחון את עבודת עצמה מרחוק .כשעברנו לבמה ,עבדה
איתנו בשני מישורים  .היתה צופה בנו מרחוק משפת"הבמה

או מהאולם  ,ורואה את התבנית הכללית ,או שהיתה נעה
בתוכנו ,ומרגישה את החלל על גופה .
מדי יום ,בקצב מסחרר ,נוסף מימד חדש להפקה  .בסטודיו
שמענו את המוזיקה מנוגנת בפסנתר .קופיטמן הביא לנו את
התיזמור ,ואנו במצב שלאחר יאוש  .הקטעים האיטיים
נשמעים מהירים מדי ,ולהפך  .הסימנים המוזיקליים קיבלו

צבע חדש ומבלבל ,לעתים .אך לאחר מספר חזררת אנו
נישאים בהתלהבותנו על גבי המוזיקה .
התאורן והחשמלאים כובשים את הבמה ,ומציפים

חיליק

אותנו בחושך אמנותי  .יש משתתפים הדראגים שלא יראו
אותם היטב מהאולם ,ויש נהירה מסתורית לעבר האור  .אך
דווקא מיעוט מוקדר"התאורה נותן אפשרות מעניינת לרקדנים

לנוע

בתוך

האור ודרכו,

ותורם

רבות

להרגשת

האוירה

הנכונה .
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כיצד להעביר את המבט מנקרדה קברעה רקררבה אל האין-
סרף ,אל חלל עמרק ראני מתאמן בסרגסטיה על הכסארת

מצעד לפני אננה .צררת התרפררת ירשב בחדרי ההלבשה,
רבקדחתנרת תרפר על כל אחד מאתנר שכבה על גבי שכבה .
כשאנר ערזבים את התיאטררן בלילה ,סמירן החייט נשאר על

הריקים.

הבמה עם מכרנת התפירה ,ב"ספרט" ברדד של ארר .המאפרת

ופתארם

מקבלת ארתנר לידיה רמלמדת ארתי פרק ראשרן בהתקנת
עצמרת-לחיים שקרערת .עזרא שרבר רגל .כרלם היסטריים.
אנר מלמדים את עמי טרארב את תפקידר .תחיה מסבירה לי

קדימה  .רמדברים על הצלחה אר כשלרן ,על תגרבת הקהל
רהביקררת .אך אני כבר מתגעגע לירם ראשרן חדש של חז:ןרת

-

בכררה .הגענר למבחן האמיתי .אנחנר בדרך ררצים

בסטרדיר ,רלזה שלאחריר רזה שיברא אחרכך .

אננה סיקיליב בשעת חזרה על "כנפיים':
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o

האם רוקדים בעדי-החיים?
הארית למקיר המחיל
על מקירית הlיCמנית .

-

פרק מתיר מחקר

מאת

ושלמית בת-דזרי

ייהריקדו ,כתרפעה בפני עצמה ,אינר קשרר תמיד למקצב
מאררגן .נכרן ,שלררב קיים קשר כזה ,אך אין הרא בבחינת
הכרח»~ .ילר בתקרפתנר מזדמן לחזרת במרפעי מחרל ,בהם
הרקדנים מתנרעעים כל אחד לפי תחרשתר הפנימית ,כשהקשר
ביניהם מבחינת המק:fב ראף הצררה מקרי בלב.ד לא נתיחס
אל כל קבר  :fת-תנרערת ,המתבצערת במקצב מאררגן  ,כאל
מחרל .הקירטרירן וטיו rבר כדי לסייע בהגדרת התרפעה,
מקר  Iל ,בע  :fם ,בהגדרת האמנרת בכלל" :אמנרת היא אירגרן
יסרדרת זל מדירם מסרים ,ל wם יצירת חרריה של סיפרק
ררחני" .הJיtמת היא W ,הגדרה זר תראמת יצירה אמנרתית
~נר.ית ,כזהמ  Vlג "מדירם" כרלל בתרכר לא רק אלמנטים

של המ ~ "Jרת הריאילת ,כי אם גם של תחרמים כמר דמירנרת,

זכררנרת ,חלרמרת רכר '.גם מטרת הפערלה האמררה ,שקראנר
לה "  IQרק ררחני" ,תראמת את המנטאלירת האנרשית ,שבה
מהררים חיי הררח רtי )Jביתר דירק :התנהגרת הכרתית( ,גררם

כמעס דרמינאנטי .אך כיררן שאנר ערסקים עתה לא בבני
ה~דם יכ ~ם בחירת ,עלינר להדגיש שידרע אך מעט על
"התרח.יורת ררחנירת" בקרבן.

'Wלם הבהרה נרס  Iת זל קירטרירן זה לגבי ניצני המחרל
~  :tי iדחירת ,נחזרר רנביJי tתחילה דרגמה מריקדוי בני-האדם
ב :tררתם ה»רימיטיבית ירתר .לררב הם מעין קרמבינאציה
של פרט-רתנר Yרת המרכררת היטיב בחיי ירם-ירם ,הכרחירת
לקירמר הניזי של כל אנשר .האדם הרלד כדי לנרע בשטח.
רז כ.הרJי tממהר .םדלג על מכשרלים בדרכר .מתררמם על
ק  :tה ה~  :rבנזרת אר םנתר כדי להגיע למשהר גברה ממנר.
Iגתכר Iף ~ר כררע ברד כדי להתקרב למשהר נמרך .מסתרבב
כאוטר'  Wרמע מאחרריר צליל בלתי צפרי ,אר צפרי ,רעדו .רכמרבן,
אין-ס  Iרר זל תנרערת המתבצערת תרד עברדה אר בשעת
לחימה ית,ן רזה מרלין לעתים לחיקרי תנרערת היצד המברקש,
כ~מ:tעי יראיל אר מדרמה לפיתרי .אם נבחרן ריקרד כלשהר
ב:tררתר ה  Iרימיטיבית )ראף את מרבית מחרלרת-העם הנרקדים
וד יהוםו( גמt,:tי Jזלררב זר '"שררת של קטעי-תנרערת מן
הסרג הגזכר בהרכבים וJrיtין לגפשם במציארת הריאלית.
לדרגמא :דילוגים תון ריצה במעגל ,סיבובים על קצה

הא :t

בערת,

ניתורים

תוך כפיפת ברך באריר

רערד

אין-ספרר

הרכבים החוזרים על עצמם לעיתים ללא כל סיבה מחריבת
המ :tיJיtרת .ונשאלת השאלה :האם ניתן לפגרש בהרכבי
תנרערת כאלה גם בין בעלי-החיים ,כשאין הן משמשרת ערד
את מטרותיהן המקורירת שלמענן נרצרר  -אלא תפקידן שרנה
לחלוטין?

אם נחפש את המונח "ריקרד" בספרי הזיאולוגים ,נמצא אותו
קשרר בעיקר לסוג אחד של בעלי-חיים ,לדבררת הדבש.

לפי דביר ניקו טינברגן )בספרר "התנהגות בעלי-החיים"(

"ריקרדיה ...
הדבררים

הם תרפעה יחידה גמינה בין החירת"

הפד

לשם-דבר

בחקר

התנהגרת

) (. 1

החי.

ריקרד

צורותיו

המררכבות ,הדירק בביצוער ,רהערבדה שהוא מופיע דרך קבע

בכל ריכרז של דבורים בכוורת  -עשוהו לנושא מסקרן·
לריקוד הדבררים הוקדשו מחקירם רבים וכיום ידועים
כמעט כל הפרטים הקשורים בתופעה .אד דווקא המידע

הרב המצוי מקשה לראות בירקרד-הדבורים  -למרות כינויו
המפררש  -משהו מעין "גרעין המחול העתיד לבוא" ) (. 1
אמנם צררתר תואמת ,בדרך-כלל ,את הקריטריון שקבענר

לעצמנו .הדבורה הרוקדת חגה במעגל ,לפעמים במהירות
מסחררת; אר שהיא מבצעת את סיבוביה במסלול דמוי הסיפרה
יישמונה" כלרמר היא רוקדת "בשמיניות" ,כשצורתן של
הללו פחרסה רהמפגש בין שני חלקיהן ירצר קו ישר וארוך
יחסית .כשהדבורה הרוקדת רצה לאורך קוו זה ,היא מנענעת
את חלק גופה התחתון ימינה רשמאלה ,לעתים גם זאת
במהירות מפליאה .כיוון ייהשמינירת" עשיו להשתנות מריקרד

לריקרד  ,אך כל ריקוד כשלעצמו שרמר בדיקנות וללא כל
שינוי על צררת המסלול ,כיורנו ומהירות התנועה .לכך
יש להוסיף ,שכל דבורה ררקדת משרכת אליה קהל רב מבין
חבררתיה,

המתגרדדרת

סביבה צרופות בתנוערתיה בדריכרת

בולטת.
אך קיים גם הבדל מהותי בין צורת התנהגות זו לבין מחול
כתרפעה ,כפי שהגדרנוה .מטרתן של התנרעות המתוארות
קונקרטית מובהקת ,משייכת את הריקוד הזה כרלו ישירות

לשרשרת

הפעולות ,שבעזרתן מבטיחות לעצמן הדבורים

את מזונן .מסתבר שריקודן אינר אלא מכשיר של תקשררת,

המעביר למחנה הפרעלרת שבכרררת אינפררמציה מדוייקת,
איפה מצוי מקור המזון ,בר נתקלו בדרכן הדבורים "הסיירות".
במלים אחררת ,הריקוד משמש לדבררים מעין שפת דיבור
בתנרערת ,כשלכל תנרעה תרכן קברע רחד-משמעי ,ולכרלן
יחד יכרלת מפליאה לתאר את מיקרמר של המזרן בסביבה.
נרסף לכך ,חשרב להדגיש שכל מערכת התנרערת המררכברת
הללר מתבצעת ,כמסתבר ,על יסרד של פערלת רפלקסים
כמעט ארטרמאטיים .זאת בתגרבה ישירה לשררת גירריים
חיצרניים ,כמר ריח המזרן ,מרחק המערף אליר ,מיקרם השמש
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בשמים ארתה שעה ראף סידרר החלרת בתרך הכר ר רת .לא רק
צרררת הריקרד הן פרי של רפלקסים אינסטינקטיביים ,כי
אם גם תגרבת הדבררים ש"בקהל' :הקרלטרת את התנרערת
המברצערת לפניהן רפלקסיבירת .הן ירצארת מיד לדרך
בהמרניהן ,מרצארת את המזרן רמעביררת ארתר לכרררת .כהרכחה
חרתכת לכך שאין בכל אלה משרם התנהגרת נלמדת ,כי אם
פערלה מרדרכת על ידי אינסטינקט תררשתי ,הטברע בתכנרנר
הנגטי של המין ,משמשת הערבדה ,שדבררים צעיררת ,אשר
נמנע מהן בארפן מלאכרתי מלחזרת בריקרד אחירתיהן
המברגררת ייירדערת" בשעת הצררך ,לרקרד ארתר בדייקנרת
רביע י לרת מפתיעה ) (. 2
שתי

התכרנרת

-

קרנקרטירת המטרה )השגת המזרן( ,רמקרר

התרפעה כרלה באינסטינקט תררשתי  -מקשים עלינר לרארת
בריקרד הדבררים משהר מעין "ערבר" של המחרל האנרשי.
תרך התפתחרת מירחדת במינה הביאר כרחרת האררלרציה את

הדבררים לידי שימרש בתנרערת מאררגנרת כבשפת דיברר,
המעבירה מסר בררר בעזרת סמלים .רהרי גם המחרל האנרשי
החל את קירמר בתרר שפת הידבררת עם כרחרת הטבע ,כלרמר
עם כתרבת שהלשרן האנרשית לא נראתה כמסרגלת לשמש
מכשיר-קשר 'עמה .כיררן שקשר זה היה לאברתינר הקדמרנים

בבחינת הכרח כדי להתגבר על אימתם בפני הבלתי-נתפש
ביקרם  -הפך המכשיר ירצר-הקשר ,משמע הריקרד לאמצעי
הדברת האימה .גם המחרל האנרשי בצררתר הבשלה ,כפי

שהרא מרפיע הירם ,איננר אלא שפת-ביטרי ,המאפשרת להעביר
אל הזרלת תכנים חרריתיים ,שלשרן הדיברר כמעט ראינה
מסרגלת להעבירם בתימצרת ,מהיררת רבלתי-אמצעירת,
כשם שערשה זאת התנרעה.

למשל ,כדי לבטא שימחה גרעשת ,המערררת תשרקה להצית
שכמרתה גם בלבברת אחרים ,דררש ,בדרך-כלל ,מבחר מלים
עשיר רכרשר ערצמה סרגסטיבית .ראילר הריקרד ,התפרצרת-
פתע

תרך

כמה סיברבים מסחררים רמספר רקיערת רקפיצרת

נלהברת עשריה בין רגע להעביר את חררית השימחה אל
המרני-אדם ,הצרפים במחזה .אם כ.ך הריקרד הינר מכשיר
יעיל מאין כמרתר לשבירת מחיצרת של היעדר-תקשררת בין
היחיד רסביבתר האנרשית .רהלא העדר תקשררת בין בני-
האדם היא אחת המצרקרת המעיקרת בירתר ,בפרט בתקרפתנר,
"עידן התפררררת קשרי-אנרש".
נבטי הריקרד בתרר אמצעי-תקשררת מרפיעים פה רשם גם בין

בעלי-חי אחרים ,מלבד בדבררים .ניקר טינברגן מצביע בספרר
על תרפעת הריקרד אצל דגים מסריימים ,כחלק בלתי נפרד
מ"טכסי החיזרר" של הזכר אחרי הנקבה )אר להפך( ,בערנת
הרבייה .כמשל מאלף לתנרעה ריקרדית ,החרזרת דרך קבע
בנסיברת אלה ,עשריה לשמש התנהגרתר של הדג גסטררסטאריס

) (. GASTEROSTEUS

לפי תיארריר של טינברגן ,לרבש הזכר

לקראת הערנה צבעים ברלטים לעין )אדרם רכחרל( ,כנראה
כדי להזהיר כל זכר אחר ,לבל יפלרש לטריטרריה שלר .הרא
ברנה את קנר על הקרקעית רירצא לבכרש לר בת-זרג .
משמזדמנת בדרכר נקבה ,שבליטה ארפיינית בגרפה מעידה על
כרננרתה להטיל ביצים ,הרא מרשך ארתה אחריר בשחיה
מתפתלת במעין "זיג-זגים" ריקרדיים ,בעלי צררה קברעה אצל
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כל בני מינר .מסלרל של "זיג-זגים" בשחיה בררדאי שאין הרא
מטרה
להשגת
בירתר
רהפרנקצירנאלית
הקצרה
דרך
קרנקרטית ,כמר זר של הרלכת הנקבה אל הקן .מסלרל כזה
מאריך את הדרך רבקטעים מסריימים מרחיק את הדג מיעדר.

אין דג זה "ררקד" בנסיברת אחררת ,אלא בפרגשר בערנה
האמררה את בת-הזרג הנדרשת .תנרעה זר משמשת סימן-היכר

לכררנרתיר רמהררה גיררי הכרחי לנקבה ,שבתגרבה לר תפליג
בעקברת מחזרה .בארתה מידה גם צררתה "הנפרחה" משמשת

לגבי הזכר גיררי הכרחי ,כדי שיגיב על המראה בריקרדיר .עד
סירם מעשה-הרביה מתררספרת ערד חרלירת אחדרת לשרשרת זר

של גירריים הדדיים רתגרברת עליהם.
אך גם אם ענייננר נתרן בעיקר לקטע "הריקרד" שבארתה
שרשרת ,אין להפרידר מהתהליך כרלר .לדעת החרקרים,
התרפעה כרלה מקררה באינסטינקט תררשתי ,כשהתגרברת

ההדדיים

לגירריים

מתבצערת

דרך

רפלקסים

כמעט

ארטרמאטיים .משמע שאין מקרם לחשה שמא הזכר מבצע את
ריקרדר מתרך רצרן למצרא חן בעיני הנקבה  .אך גם בלעדי
זאת יש בארתה התנהגרת "בלתי פרנקצירנאלית" לכאררה
מטרה קרנקרטית חשרבה מעין כמרתה לשמש לזכר ,לצד
צבעיר הלרהטים ,מעין הרדעה חד-משמעית ,שהנה גם הרא

מרכן למעשה הרביה לא פחרת מהנקבה עמרסת הביצים.
רמכאן שגם אצל דגים אלה מהררה התנרעה הריקרדית מעין
שפת-דיברר רריזראלית ,כשמטרתה הישירה .היא במקרה זה
התרברתר של המין.

עם זאת ,קשה שלא לזכרר עד כמה נפרץ בחברה האנרשית

השימרש בריקרד כחרליה חשרבה בתהליכי החיזרר שבינר
לבינה .בפרט ריקרד בזרגרת ,הגדרש ארתרת רריזראליים ,ראלה
שבמגע ,המעבירים ללא מילים את בשררת ההתעררררת
המינית בין שני הררקדים .אגב ,דרשיח כזה בתנרעה הרררי

רמזים

רמגעים

להשתחרר

קלים,

ממעצררים

ערזר לא מעט לנפשרת הפרעלרת
מעיקים,

תרלדת ציררים

חברתיים,

שבתקרפרת רברת בהיסטרריה היר לררעץ לכל מי שהעז לבקש
את מלא סיפרקר המיני .גם במחרל האמנרתי ,כפי שהרא
מרפיע על הבמה ,חרזר מרטיב החיזרר באין-ספרר רראריאצירת.

למשל בבאלט הקלאסי מהררה כל דראט עיצרב מתרחכם
פחרת אר ירתר של החיזרר בין המינים ,כשחרריית ההתעררררת

האיררטית" ,בזכרת רבגלרי' :ערברת מן הבמה אל קהל הצרפים
בררח הזדהרתם עם המתרחש לעיניהם.

קטעים זעירים

למצרא

ב"טקסי

של תנרעה ריקרדית ,לפי הגדרתנר ,ניתן

החיזרר"

אצל

חירת

רברת ,בפרט

אצל

הציפררים  .האפשררת להשתמש בכנפיים משררה לתנרעתם
לא פעם צררנירת רבת-ררשם רתנרפה  .בין השאר מזכיר טינברגן,
את יפי "ריקרד האהבה" של בנרת-יענה במרחבי הסארראנה
האפריקנית .ציפררי-ענק אלה מתנהלרת בדרך-כלל תרך

הליכה מסררבלת רחסרת חן לחלרטין .אך משירצאת הנקבה
לפתרת את הזכר )במין זה היא בעלת הירזמה( ,הרא מתלהט,
רודף אחריה כשנרצרת שניהם מתבדררת בררח

-

הם מפליאים

בקלרת ריפי התנרעה ,כמעט כמר שני רקדנים מארמנים .ארלם
אם נתעכב קמעה על ריקרדי הציפררים ,יהיה זה בעיקר
על אחה שבני-האדם אימצר ארתר לעצמם ,ראף הפכרהר
לגכס תרברתי עממי ,המהררה עד הירם חלק בלתי נפרד
מפרלקלרר ארצם " .ממציאי" ריקרד זה הם תרנגרלי-בר
מהסרג הקררי :התרנגרל השחרר ) (. LIRUSUS TETRIX

הם מצריים בעיקר במרכז איררפה ,במירחד במדררנרת האלפים
בטיררל רבארראריה .תרנגרל זה יפה-תראר ,שחררנרצץ ,רלר
שני כתמי ארדם לרהט על ראשר רמעגל נרצרת לבנרת בזנבר,
רבארפן מרחלט אינר נרטה לחיי-משפחה .כלרמר ,אין הרא

מתקשר לנקבה מסריימת כדי לבנרת איתה קן ,לשמרר עליה
בעת הדגירה ראחרכך לעזרר לה לפרנס את האפררחים.
תפקידר במעשה-ההתרברת מררכז כרלר בהפריית נקברת רברת
ככל

האפשר ,ארתן

הרא מרשך במראהר המשרים רבעיקר

בריקרדר הראררתני .לפיכך ,בברא הערנה ,מעמידים עצמם כל
תרנגרלי-הבר המאכלסים איזרר מסריים לבחירתן של כל
הנקברת,

בנרת ארתר מין שבסביבה,

רזאת

בצררה

מאררגנת

להפליא .בערד מרעד מחפשים להם התרנגרלים חלקת שדה-
ברר

שטרחה

ררחבת-ידיים,

המבטיחה

חרפשתנרעה

מירבי .

;כל אחד קרבע לעצמר כברת-אדמה בתרר טריטרריה משלר,
רגם זה נעשה לפי סדר קברע מראש .במרכז השטח תרפס את
מקרמר התרנגרל בעל "הדרג" הרם בירתר בחבררה .סביבר
מתפרשים ,במבנה כמעט מעגלי ,כל שאר הזכרים.
"המכרבדים" מצריים קררב ירתר למרכז ר"הפחרת חשרבים"
רהטיררנים הצעירים מתמקמים בשרלי השדה .כך מתחיל
ארתר "באלט המרני' :בר משתתפים לפעמים עד חמישים
יירקדנים' :המפרזרים בשטח .אך כרלם מבצעים סימרלטאנית
את הריקר.ד לאררך כל ערנת הרבייה ,הנמשכת כחרדשיים,
ררקדים התרנגרלים מדי ירם בירמר בציפיה לברא התרנגרלרת.
אלה מרפיערת בעצלתיים ,ערבררת בקברצרת קטנרת בכל
הטריטררירת ,בדרמה לחבררת רכלנירת בנרת טיפש-עשרה,
המבקשרת לסקרר היטב את סגרלרת הגברים המצפים
לחסדיהן.

ריקרד התרנגרלים בנוי משני חלקים ,החוזרים על עצמם
ברציפות או בהפרשי זמן  .החלק הראשון  -מספר צעדי

הליכה או דריכה נמרצת במקום ,והשני  -קפיצה פתאומית
לגובה רב ללא עזרת הכנפים החובטרת ברבזמן בחוזקה
בשוקי התרנגולים וברגליהם  .מה שמשך את בני-האדם לאמץ
לעצמם ריקוד זה  -לצד צורתו המרשימה  -הוא בעיקר
אופיו הגברי הראוותני .ואונמם קשה למצוא כפר בטירול או
בבאוראריה ,בו לא תצא שורת גברים חסונים בשעת שמחה
או חג במחול זה ,הנרשא את השם SCHUHPLATTLER
)  (. 3הגברים רוקעים ברגליהם ,קופצים לגובה ,כשידיהם
חרבטות בקצב קולני במכנסי-העור שלהם ובסרליות הנעליים .
כשהתחרות בין הרקדנים מגיעה לשיאי האקררבטיקה,
סובבות הבנות בהילוך שלוו ואיטי ,עד שהגברים מרי מים
אותן בזרועותיהם ומעיפים אותן לגובה ,כדי לתפסן שנית
ולהעמידן על רגליהן .החלק האחרון הוא כמובן תוספת
אנושית ,הבאה לסמל את המטרה המינית שבריקוד התרנגולים
המקורי ובפיתוחו בידי בני-האדם .מלבד התחרות ,שמקורה
ברצון להרשים את הנשים רלזכות בחסדי הנערה המבוקשת,
מעניק ריקוד קשה זה גם אפשרות "לתפוס עמדה" נאותה
בחיי החברה שבכפר  .הרקדן המצטיין הרא לרוב גם ראש
חבררת הצעירים .

דירננו בנבטי המחול הטרום-אנושי דררש להזכיר שתי תרפעות
נוספות ,שאיננו ירדעים את פישרן רחסרים לנו נתונים
המאפשרים לנחש את משמעותן הפונקציונאלית .אך כיוון
שאלה הן תופעות בהתנהגות השימפנזים ,המין הקררב
ביותר למיננו ,מן הראוי שלא נפסח עליהן  .את תיארר

התופעה הראשרנה מצאנו בספרר של ו  .קוהלר :
 .. .תיאור התנהגות זו מופיע ברשימותי פעמים

רבות

מאוד .. .

אחד

בעיקבות רעהו ,מתחילים השימפנזים לצעוד במעגל  ,סביב לעמוד

שבמרכז חצרם  .. .במהרה מישתנה אופ י תנועותיהם  .הם אינם מהלכים
עוד הליכה פשוטה  ,כי אם דורכים מעיו דריכה מיוחדת  ,תוך דגש על
צעדי רגל אחת ,כשהשניה נוגעת בקרקע רק בקלות  .על-ידי כך נוצר

מיקצב ברור ,שכל החבורה מםתגלת אליו ושומרת עליו ...
גם בראשיהם לקצב "ריקודם" ...

הם מניעים

וממציאים מדי פעם תוספות ושינויים .

ההחלטה במי לבחרר נרפלת רק כעברר ימים אחדים ,בביקררן

לעתים מתווספים על תנועתם במעגל סביב העמוד סיבובי יחידים

השני אר השלישי .כמרבן שהנבחרים הם קרדם כל המתבלטים
בצררתם רבריקרד ,ם .קשה לא לחשרד שהפלגמאטירת המפתיעה
של "הגבירות" הקטנות ,צנוערת המראה ,כררנתה לדרבן
את גיבררי-החיל לחולל ביתר מרץ ,כרח רזריזות.

סביב עצמם ,ודילוגים מסורבלים וכבדים למדי מרגל לרגל או פשיטת

ריקוד זה הרא דרגמה מאלפת להיררצרותו של גרעין ריקרדי
בעולם החיות ,אשר הרעבר ישירות אל המחול האנרשי ,רעד
הגיעו לא פעם לבמה ,כחלק ממופע מוסי קאלי ,פולקלורי.
יתכן שעל העברה זו השפיעה קירבתה היתרה של הארכלרסיה
הכפרית אל הטבע ,קירבה הנמשכת ברציפות דוררת רבים.
הללר למדו מתרנגרלי-הבר שכניהם את תנוערת ריקודם על
דרך החיקרי ,אך כדי לרצרת לחקרת תנוערת קשות אלה ,חייב
היה לקנן בבני  -האדם הצררך שדררקא תנרעות אלה עשויות
היו לספקן יותר מאחררת .לא נהיה רחרקים מהאמת אם נאמר,
שהיה זה אותר צורך עצמר ,אשר אילץ את התרנגולים
ל"המציא" את ריקרדם רלעשרתר לחוליה רבת-חשיבות
בתהליך התרברתם.

זרועות אופקית,

רחבה .

 . ..הדמיוו לריקוד אנושי הוא ממש

מדהים ...

מפליא שביו השימפנזים יכול היה להיווצר באופו ספונטאני משהו
המזכיר בכל צורתו ריקוד של שבט פרימיטיבי כלשהו ( 4 ) . . .

אולי משום שקבוצת השימפנזים ,ארתה חקר קרהלר  ,היתה
מררכבת בררבה מחירת צעיררת ,נטה החרקר לקשור את
התרפעה

המתרארת

עם

משחק

ושעשרעים.

אך

הקרפה

המברגרת ,שהשתייכה גם היא לקבוצה ,לררב דררקא היא זר
שמתחילה בריקרד רמוליכה אחריה את כל השאר .מחקריר
של קרהלר התבצער לפני כחמישים שנה ומאז רעד הירם
התבססה

הדעה,

שגם

משחקי

חירת

צעירות

הם

תרפעה

בעלת משמערת פרנקציונאלית חשובה ,בהירתה מעין תירגרל
לקראת פעילרירת לעתיד לברא .מכל מקרם ,אין להשיג
מתיאררר של קוהלר ,מה ביקשו לתרגל השימפנזים שלר
בריקרדם .
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לערמת זאת הזדמן לנר להיררכח באיזר מידה נכרנה היתה

כאשר

ראייתר של הדמירן רהקשר האפשרי בין תרפעה אצל
השימפנזרת לבין מינהגי שבטים מן הפרימיטיביים בירתר,
שנתגלר בבראזיל .מה שהיר בני השבטים הללר מרכנים
להרארת לתיירים לא הזכיר במארמה ,לא את הריקרדים
העתיקים של האינידיאנים באמריקה הצפרנית רגם לא
משהר מהתנרערת הריקרדירת של הגזעים השחררים ,רבעצם
אף לא כל צררה אחרת של התרחשרת פרלקלררית ,עמה

במורה ירד הזכר הראשון ,שפתח בחזיון ,מן העץ והחל שוב לטפס

נפגשנר אי-פעם .כאן סבבר האנשים אט אט במעגל סביב
לדמרת מרכזית הניצבת בתררך ,כשתנרערתיהם כבדרת
רמסררבלרת ,ררגליהם כמעט אינן ניתקרת מן הקרקע ,רק
מדי פעם רגלם האחת דררכת ביתר חרזקה ודגש מאשר השניה,
רהזררערת מתפרשרת לררחב ,לפעמים רק עד למרפקים.
את תערדתה הפרנקצירנאלית המשרערת של התנהגרת זאת
ניתן היה לנחש מרמזי הררקדים עצמם ,אשר ביקשר לתת לנר
להבין שאת ריקרדם זה נהרג לבצע בזמן חתרנה ,רהרא בא
לכבד את הבנים המתבגרים ,אר נרעד ללררת את לידת התינרק

רכר '.לאמיתר של דבר ,כל הריקדוים היר דרמים זה לזה דמירן
כמעט מרחלט ,רכרלם יחד הזכירר בצררה מדהימה את תיאררר
של קרהלר מחיי השימפנזים .ההבדלים התכניים בין ריקרד
למשנהר נבער כנראה מהטקסט השרנה ,ארתר השמיעה
הדמרת שבמרכז ,בלחן מרנרטרני ,אליר מתלררים מדי פעם כל
המשתתפים.

השמיעו

שני

הזכרים

במעלה כלפי הפיסגה ...

הנותרים

את

תרועותיהם

והסתערו

מיד עשו כמותו גם האחרים ,ומשהגיעו אל

הפיסגה ,חזרו אל מירוץ ההסתערות במדרון ,זה לאחר זה ,וכד חוזר

חלילה ...

אותה שעה עלו הנקבות והצעירים על עצים שליד הפיסגה,

ישבו והשקיפו על

המחזה ...

ההתרחשות כולה ארכה כעשרים דקות.

כשהגשם מתקצב והולד ,אלומות הברקים קורעות ומאירות את שמי

העופרת ושאון הרעמים מרעיד את ההרים עצמם ...
בהדרם של יצורים נפלאים אלה.. .

התבוננתי בפליאה

האדם הקדמון עצמו עשוי היה

לקרוא כד

תיגר על איתני הטבע בהפגנת כוח ועוצמה מעין

זו ...

אין החרקרת מרסיפה לתיארר זה כל הסבר מברסס ,ראינה
ערסקת בשאלה ,האם היתה בפערלה זר משרם התייחסרת
מרדעת אל איתני הטבע ,אר שמא היה זה רק דחף ספרנטאני,
בלתימרדע .מכל מקרם החזירן כרלר ,מבחינה מיבנית ,יש
בר סימנים ברלטים של התרחשרת טקסית ,מאררגנת ,משרם
שמתחברים בה בשרשרת רחרזרים על עצמם כסדרם קטעי
מציארת מנרתקים מהקשריהם הריאליים ,כמר למשל הטיפרס
לפיסגה רה ריצה-ירידה ממנה .תנרערת אלה לא נרעדר
להתקדמרת בשטח .ראמנם נראה לנר ,שדררקא תנאי מזג-אריר
קשים של גשם שרטף ,ברקים ררעמים ,יש בהם כדי לעררר

מחשבה שמאחררי פערלה זר מסתתר איזה צררך עז רנרקב,

לארר הדמירן המדהים בעצם התנרערת ,קשה להשתחרר מן
המחשבה ,שהאדם בדרגת התפתחרתר המרקדמת בירתר לא
היה נאלץ להמציא לעצמר את הריקר,ד כמכשיר הערזר לר
לספק צרכים מסריימים ,אלא שמכשיר זה ניתן לר מן המרכן,
"ביררשה".

שהחזירן נרעד לספקר אר לנטרלר רכך לגארל את קברצת החירת
ממשהר מעיק עליהן אר מפחידן.

רשרב אנר ניצבים בנקרדה בה הרפכת התנרעה למשהר הממלא
תפקידים שהם מעבר לפרנקצירנאלי הישיר ,היא הנקדוה בה
o
התנרעה נעשית למחרל.

חרקרת השימפנזים ראן לארריק-גרדאל מספרת בספרה "בצל

האדם"

על

השימפנזים
רהסעררת.

מ.יגחד

חזירן

בסביבתה
הנה

תיארר

רמשרים,

הטבעית

עם

ההתרחשרת

ארתר

ערכה

קברצת

פררס

ערנת

הגשמים

ארתה

מכנה

החרקרת

"ריקרד הגשם":

טיפסה כל קבוצת השימפנזים

 ...עם רדת טיפות הגשם הראשונות ...
בכבדות במעלה תלול אל הרכס שבפיסגתו ...

משהגיעו לשם ,עמדו

מלכת ואז פרצה הסערה  .הגשם ניתד בעוז ,והרעם הפתאומי כאילו
נתן א .ת האות :אחד הזכרים הגדולים הזדקף ,החל מתנדנד בקצב

מרגל

לרגל ...

והשמיע תרועות'שאגות ,והסתער במרוצה למטה ,אל

עבר קבוצת העצים

שלמטה ...

שם קפץ על ענפי אחד העצים וישב

ללא זיע .בו ברגע הסתערו בעיקבותיו שני זכרים נוספים .אחד מהם
שבר תוד ריצה ענף מעץ שבדרכו ,ונינפף בו

לסוף

המירוץ,

תלש

ענף

גדול וגרר

באויר ...

השני ,בהגיעו

אותו אחריו .הזכר הרביעי

שהסתער ,זינק אל העצים וכמעט בלי להאיט את מירוצו ,שבר ענף
גדול וקפץ עמו ארצה .

)(1

)Tinbergen Nico "Animal Behaviour" (Time-Inter. N.Y . 1970
p.155 .
(2) Von Trisch Karl, "Bees - Their Vision, Chemical Senses and
Language" (Corncll Univ. Prep. Ithaca, 1950) pp. 65-82
(3) Leach Maria (ed) "Dictionary of Folklore, Mythology and
Legend" (I ' unk et Wagnalls, N. Y. 1950) pp. 977 -· 8
(4) Kbhler Wolfgang "The Mentality of Apes" (Pelican Books
1955) pp. 266 · 7.
"(5) Van Lawick-Goodall Jan "In the Shadow of Man

מחול בישראל-לנוער

השיעור
מאת

רות אשך
הן קידמו את פני בחיוך .ילדות-נערות בנות ארבע-עשרה,
חמש-עשרה ,שש-עשרה .לגופן בגד ריקוד לבן-וורו.ד לאה
היא המבוגרת ,בת שבע-עשרה .לאחרונה רזתה מעט והיא
מראה בגאווה את ישבנה "החדש" לכל חברותיה  .הן
מתפעלות!

אני רקדנית מקצועית ובאתי לעשות במחיצתן שיעור .הן
כבר עמדו ליד הבר .חלקן מפגינות "מתיחות רגליים"
ומשחזרות

קטעים

מהשיעור

הקודם.

שמורתן,

ניכר

ורה,

בעלת מקצוע מעולה .אני מכירה אותה מזה שנים .היא
מסוגלת לפקד על חטיבה של חיילים קשוחים על כל ציודם,
כולל מפקדיהם .האמביציה שלה מתמקדת באותן עשר
ילדות-נערות ,החולמות להיות רקדניות.
ורה נכנסה לסטודיו .זרקה מבט חטוף בילדות ונתנה חיוך
מאולץ ,כמי שמנסה להיות נחמדה  .התיישבה וחלצה מרגליה,
תוך כדי עישון סיגריה ,זוג מגפי-עור גבוהים

ממין משובח.

זרקה אותם הצידה בחוסר ענין ובתנועה מיכנית  ,ונעלה
נ עלי-ריקוד קטנות ורודות .
ניכר שהילדות מעריכות ,מעריצות ומפחדות מורה .רוצות
שתאהב אותן  .כל חלומותיהן ותקוותיהן מונחות בכפה של
אשה זו ,היכולה להיות סבתן .לראות את האשה המזדקנת,
חשוכת הילדים ,המלווה בשני כלבים ענקיים ,השולטת בגופן
ונפשן של ילדות אלה ,עורר בי תחושה של אי-נוחות  .לי
עצמי יש בת בגילן.

התרגילים
ניכר

ליד

הבר היו

בצוארן.

הגענו

קשים.

הילדות

הזיעו

והמאמץ

ל,GRAND BATTEMENT-

"כמה פעמים ' אני אומרת לכן שאת הרגליים יש להרים
מכף-הרגל ומהשוק .את הירכיים צריך לשכוח .בשביל להרים
אין ירכי' ים! יש רק גב ,כף-רגל ושוק "!

חזרה לשבת והשיעור נמשך .עזבנו את הבר ועברנו להתאמן
במרכז הסטודיו .עשינו אדאג' קשה והילדות עבדו נפלא.
פתאום ראיתי שרחל עומדת ליד הבר ,ראשה נשען על ידיה,
כתפיה עולות ויורדות .הילדה בוכה .חשתי רחמנות גדולה
כלפיה .זכרתי את כאבי-הלב השוטפים ומציפים את בית-
החזה .את הבכי החרישי והכאב העמוק .בגילה לא התקדמתי
כמוה במחול .בגילה הייתי עדיין ילדה .הכאבים החלו
אצלי בשלב הרבה יותר מאוחר .כביכול אף אחת לא שמה לב
אליה .השיעור נמשך והילדות השתדלו והתאמצו כמיטב
ומעבר ליכולתן .אחת הילדות הבחינה שאני עומדת ומתבוננת
ברחל הבוכה " .יש לה מתחים חזקים מדי ",ידעתי שחשבה,
שאם רחל רוצה להיות רקדנית ,עליה ללמוד ולשלוט בעצונה,
להתאפק ,לבלוע את הכאב ולהמשיך הלאה .
יותר מאוחר ,בהמשך השיעור ,ניגשה ורה אל רחל ותיקנה

לה את הטיית הראש .היא הסבירה לה לאט ;ברוך איך
וכיצד יש להחזיק את הראש .בשתי ידיה אחזה ברקות הילדה
וברגש היטתה את ראשה ימינה ושמאלה .עיני הילדה היו
עדיין דומעות .מלה לא נאמרה בקשר לבכי.

השיעור הגיע לקיצו .זה היה שיעור קשה .בראי נראיתי
מגושמת ליד אותן נימפות צעירות ,שרקדו בשליטה כה
גדולה ,שאיננה אופיינית לגיל כה צעיר בארץ .

הרמות

הרגליים הגבוהות  .המורה נתנה קומבינציה קשה ומסובכת.
מיד אחרי הספירות הראשונות של תחילת התרגיל הפסיקה
ורה את הפסנתרנית ,פנתה אל רחל ,ושאלה אותה מהיכן
היא מרימה את הרגל .הילדה הראתה על החלק הפנימי של
הירך .ורה קמה כמו לביאה פגועה ,בגמישות ובאיטיות נגשה
אל הילדה ועמדה  .הסתכלה בילדה ונשפה מתוך ריאותיה
את עשן הסיגריה.

"עכשיו אני מבינה מדוע הירכיים שלך הולכות ומשמינות,
הולכות וגדלות".

הילדה קפאה  .ורה הסתובבה בסטודיו לאורכו ולרוחבו
ושאלה ילדות אחרות אותה שאלה .כל אחת נתנה תשובה
אחרת ,כאשר אצל כולן הטון היה מהול בחשש ובהתנצלות .
ורה חזרה אל רחל ,לקח  .ה את רגלה והרימה אותה מכף-
הרגל.

בליבי

הודיתי לאלהים ,שכבר אינני בת ארבע-עשרה או

חמש-עשרה .שאינני צריכה לעבור את כל דרך היסורים
מחדש .לא הייתי מסוגלת .הילדות עדיין בשלב התמים,
הקל יחסית.

מאמינות שאם

תעבודנה

קשה ,קשה מאו,ד

תשתדלנה  -תגענה! תהיינה רקדניות בלהקה .תרקודנה
על הבמה ותהיינה ,כך מקוות בסתר-ליבן ,גם מפורסמות.
עדיין אינן יודעות ,שבעולם האכזר והקסום של הבמה ושל
החיים ,ישתרבבו גורמים רבים נוספים ,שאינם תלויים
בחריצותן

וכשרונן.

המשימה

תהיה

יותר

ויותר

קשה.

רק

החזקות תמשכנה .הרוב תיפולנה ותפנינה את הדרך לאלה
שהבערה כבר פשטה אל גופן ונפשן ,ואין להן ברירה אלא
להמשיך ולרקוד .הבערה תספק להן את הכוח הפיזי והנפשי
במירוץ הקשה ,המטורף והנפלא הזה  .כל נסיון לעצור בעדן
יהיה זמני בלב,ד והתיסכול והמרירות יאכלו וירעילו כל
חלקה טובה .הבערה חזקה מהן  .את הבערה אפשר לכבות
o
רק על-ידי הגשמתה .
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ילדה קטנה הולכת לייבולשוי"
סיפרה אינסה אלכסנדרוביץ'
לרון בן"ישראל וגיורא מנור

"ברלשרי"  -בררסית פיררשר "גדרל"  .זהר שמר של תיאטררן
במרס קררה ,המשמש ביתה של אחת מלהקרת הבאלט הנרדערת
בירתר בערלם  .כמעט כל רקדני הברלשרי הם ברגרי בית"
הספר ,שאף הרא מכרנה "ברלשרי" ,הפרעל בכפיפה אחת עם
הלהקה המפררסמת.
כשהגיעה אינסה ,שערד לא מלאר לה אפילר  9שנים ,עם
אימה לשערי הבניין הגדרל ,הישן ,קידם את פניהן שרער רחב
גרם רלברש מדי"שרד חמררים.

המתנה בפררזדרר למשרדר של מנהל בית"הספר .המנהל שמע
את הסיפרר ,שאינסה נאלצה לספר ארתר ברקר של סתיר

ררסי מרשלג כמה רכמה פעמים ,עד שידעה ארתר ממש בער
פה ,חיי,ן הזיז ערימת נייררת שעל מכתבתר הגדולה ,רהרשיב

את הילדה ~ל גבי השרלחן.
"תראי לי את כף הרגל ,אינסה ~ ".אמר.

הילדה חלצה את נעליה רפשטה את גרבי הצמר העבים,
המגינים מפני הקרר .המנהל לקח את כף רגלה בידיו .כשראה

"בקר טרב!"  -אמרה הילדה שחררת השיער
בית הספר לבאלט?"

"האם כאן זה

-

שrזינסה
הברחנים!

"כן ,כאן זה בית הספר לבאלט של הברלשרי"  -אמר השרער
 "רמה רצרנכן?" ,רפנה אל האם ,לברר מה מטרת הביקרר.ייאני ררצה להירת רקדנית".

-

אמרה הילדה.

"בתך מבקשת להתקבל לבית"הספר שלנר"

-

אישר האיש

האם לא ענתה ,רהראתה בידיה על בתה.
"אמא שלי לא שרמעת - ".הסבירה לר הילדה  .היא היתה
מררגלת בשיחרת כגרן אלה ,כי מגיל צעיר היתה לפה להוריה,
שניהם חרשים .כל פעם שנאלץ אחד ההררים לסרר למשרד
ממשלתי ,היתה אינסה הדרברת ,המתרגמת את דברי ההררים
הנאמרים בשפת"הידיים של החרשים לשפת השרמעים.
מגיל שש ,כאשר ראתה לראשרנה את הבאלט "הפרג האדרם",
המספר על מאבקם של הסינים לשחררר מערל כרבשים
זרים ,חלמה על ריקרד רהחליטה שהיא תהיה באלרינה ,ממש
כמר רקדנירת הברלשרי .בבית איש לא היה נדהם אר מרפתע
מהחלטה זר  ,כי אמה של אינסה היתה בצעיררתה רקדנית
רשחקנית בתיאטררן של חרשים רגם אביה היה קררב לענייני
אמנרת.

הרא

היה

ררפא בדק את גררה ,את מבנה העצמרת; בחינה

אחרת נרעדה לבדרק אם היא מרזיקאלית ,היא נתבקשה לעשרת
אימפררביזציה בתנרעה לפי מקצבים שרנים ,של ראלס רשל
פרלקה.

לבסרף אמרר לה :בסדר ,אבל עכשיר שנת הלימרדים בעיצרמה,

במדים.

צייר דירקנארת ,רכאשר

מסרגלת לקמר את כף רגלה כאחת הרקדנירת

המנרסרת ,חייך רהזמין אותה לבדיקרת קפדנירת .מה לא בחנר

הביעה בתו את

משאלת לבה להירת רקדנית ,בנה לה במר ידיר "באר" לאררך
הקיר בביתם  ,כדי שתרכל להתאמן בהדרכת אימה .

תבראר שנית בסרף הקיץ .אינסה התאמנה כל החררף בהדרכת
אימה  .רדררקא לקראת החרפש הגדול ,ממש לפני שאמררה

היתה להתייצב בבית ה"ברלשוי" ,כתלמידה מן המניין,
ממש להכעיס ,חלתה בשנית ,רבבית"החרלים גילחר את כל
שיער ראשה .רכשהגיע מרעד תחילת הלימרדים בבית-הספר
לבאלט ,היה ראשה מגרלח ררק שיער קצר ,קצר כיסה ארתר.
לכן חבשה תמיד מטפחת ,רכך ,חרששת רנרגשת הגיעה
לבית-הספר כמה שברערת אחרי תחילת שנת הלימרדים.
המפקחת הרליכה ארתה דרך הפררזדורים ,פתחה דלת רהכניסה
ארתה לשיערר .המררה היתה יליזבתה גרט ,רקדנית מפררסמת
בערלם בנערריה ,אז מררה בכירה בבית"הספר.

גרט הביטה בילדה עם המטפחת ואמרה" :מי הרא הדז'רק
הזה?"

רהעברדה הקשה החלה .בבקרים הלכה אינסה לכיתרת
הרגילרת שבבית ה"ברלשרי" ,מקרם שם למדר הילדים חשברן,
ספררת,

דקדרק

ררסי,

גארגראפיה

רשאר

מקצרערת,

ממש

כמר כל ילד אחר .רעם גמר הלימרדים הרגילים החלר אימרני
הריקר.ד

שלג ירד ברחרב  .כפתררי המתכת במעילר של השרער נצצר.
הילדה ראימה תלר בר עיניים" .נר  .נראה מה אפשר לעשרת"
 הרהר בקרל השרער  ,רהררה להן בידר ללכת אחריר .מןהשער הגיער למשרה לאחת המפקחרת של בית"הספר  .רשרב
סיפרה הילדה מה מבקשרת היא ראימה בבנין הגדרל .המפקחת

העבירה ארתן ליזיה של מזכירה רלבסרף הרזמנר לאחר
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אחרי גמר הלימרדים הרגילים מהרר הילדים להחליף בגדים
רלררץ בפררזדררים אל ארלמרת הבאלט ,שרצפתם עץ מבריק,
מרארת גדרלרת בקיררתיהם רבאר מעץ לאררך קיררתי הם
הבהירים ,המקרשטים בגילרפים ,בסגנרן שהיה מקרבל פעם,
רחיכר בקרצר ררח למררה .

רערד לפני שיליזבתה גרט היתה נכנסת לכיתה כבר חשר
התלמידימ בנרכחרתה; ענן של הברשמ האהרב עליה" ,שאנל
 " 5ררשררש שמלרתיה בישרר על בראה ערד בטרמ נראתה
לעין.
תשע שנימ נמשכימ הלימרדימ בבית-הספר של ה"ברלשרי" .
לכל כיתה תלברשת מירחדת לה .בשנימ הראשרנרת חצאית
קצרצרה,

בהירה .

אחר

כך

בא

תרר

ה"חיטרן"

השחרר ,

מין

גלימה קצרה הדרמה לתלברשת עתיקה ,נעליימ שחרררת
רגרביימ קצרימ לבנרת .הבנימ לרבשימ תחילה מכנסי התעמלרת
שחררימ רגרפירת לבנרת .בכיתרת הראשרנרת נרעלימ נעלי-
באלט רכרת ,ראחר כך ערבררת הבנרת לנעלי-אצבערת ללא
סרליה ררק לבסרף לנעלי-אצבערת ממש  .אבל עד שהגיעה
אינסה לשלבימ  .המתקדמימ ,פרצה מלחמת הערלמ השניה,
רבית הספר כרלר נדד אל תרך הארץ הענקית ,הרחק
ממרסקררה ,הרחק מצבארת הגרמנימ שפלשר לברית-המרעצרת.
המררימ נדדר עמ חניכיהמ ,רגמ בתנא י גלרת ררעב נמשכר
הלימרדימ ככל שניתן .המזרנרת היר בקיצרב ,בשל המלחמה .
הילדים רהמררים נאלצר לא פעמ ללכת לישרן על קיבה ריקה.
יליזבתה גרט היתה מרפיעה לשיערר רסל בידיה .מן הסל

היתה ש רלפת נקניק אר כמה ג ז רים ,רמחלקת לתלמידימ .כי
כדי להתאמן היטב ,צריך לאכרל ,שיהיה כרח רמרץ.

"עניין הגזר נעשה חשרב לנר מאר.ד"  -מספרת אינסה -
"ממש האמנר שמי שררצה לעשרת פירראטים יפים ,צריך
לאכרל גזר  .רקשה היה להשיג ירקרת טריימ .עד כדי כך
האמנר בהשפעתר של הגזר על המחיל שלנר ,שהיינר גרנבים
גזר

בשרק " ...

היא נזכרת .מרריה של אינסה גילר בה נטיה

להרראה  .ערד לפני שסיימה את שנרת לימרדיה ב"ברלשרי"
כבר הטילר עליה משימרת-הדרכה  .רמאז היא מקדישה את כל
תשרמת לבה לפדגרגיה של המחרל  .כאשר עמדה בבחינרת
הגמר של בית-הספר קיבלה תערדה ,רנשלחה לעברד כמררה
באחת הערים הגדרלרת  .אחר כך חזרה למרס קררה להשתלמרת
בבית-הספר בי בילתה את שנרת נערריה  .רמאז עלתה ארצה
היא ממשיכה ללמד באלט ,רנזכרת לעיתימ בארתה ילדה
קטנה שהלכה יד ביד עם אימה בשלג לבית הגדרל האפרר,
ביליזבתה גרט ,מררתה הקפדנית ,רשררש שמלתה רריח
הברשמ שלה  ,בייחרד כאשר מרפיעה איזר ילדה קטנה רארמרת

לה "אני ררצה להירת רקדנית " .

o

אינטה אלכטנדרוביץ ' כמורה
בשנת

. 1958

אינטה אלכטנדרוביץ' כתלמידה
בבית-הטפר של ה"בולשוי" .
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להקות ובכורות בשנת 1979

באורים
.:כ
מ.

:

ת ' fפ

בוlסיקת

:

תפאורה

תלבושות

ת"ל :
ת"א :

הבאלט הישראלי

באלט פיקולו חיפה

תל-אביב ,רח' ז'בוטינטק' , 120
טל_ 03-26661 0
מנהלים אמנותיים :ברטה ימפולטקי ,הלל

חופה ,שד' הנשיא  , 142טל' 04-85798

מרקמן

מנהלת חזרות :רוזלין טובל ,א'ריט גיל-
להד
מנכ"ל :הלל מרקמן
רקדנים :הלן אייטלי ,נטלי ארלבאום ,מאייקה
באואר ,משה בר ,איזבל גודרל ,בריג'יט
גירטי ,עמי דטקל ,אח דררר ,קליר הרל,
מארשה זרטמן ,נעמה ידלין ,דינה לאטקה,
גיי מרירט ,פייר אנדרה מררר,ד מונטי מקרט,

קטרין מרטין ,ג'רלד פרק ,קאירן פישמן,
מרק קררבין ,גרציאלה קפלן ,בריג'יג רומן,
טרזן שניידר ,שרמין פרנץ
מתלמדים :פנונה קפרן ,זררי קארח

מיסדת רמנהלת אמנותית :ליה שרברט
עוזרת חזרות :אליזבט פישטרל
עוזרת הפקה :אררות רז

רקדנים :אדלר גיל.י אורני אביגיל ,אלמוג
רקפת ,אח לו.י ברייטשטיין דניאלה ,בוטון
מנחם ,בגאי תמר ,גירן יעל ,דימיטיררק
דניאלה ,ינרב ררת ,לרין דפנה ,לנדאו עורות,
למברטקו ררדה ,נחמיאט ופעת ,פאר אורלי,
פנקט יעל ,שפיר טל.י ררזאן צ'ארר
בכורות

ב 979-

"נשף מסכית"

':כ לוה שוברט': ,מ ארם חאצ'טרריאן ,תל':
ואן טום ואן דן ברגן': ,ת יחיאל אררגל

בכורות

':כ דיאנה בלכר': ,מ הלפטר ועממות': ,ת
יחיאל אורגל

ך

"גרנד פה מתרך הבלט ריימונדה"

-

"פטר והזאב"

-

':כ מיררט פטופה': ,מ ('/לכטנדר גלאזרנוב,
במרי :קורה בנדור ,תל' :לרבה שרק
':כ ג'ורג' באלנצ'ין': ,מ צ'וקרבטקו ,במ>ך:

•

-

פטירשוה נורו

נשף הסירם

-

-

מנהלת אמנותית :ג'נט אורדמן
מנכ"ל :ביר טברטקי

מנהלי חזרות :קנת מייטרן ,מרל גרייבט,

-

':כ נעמי א .ליטקובט.ק.י ':מ ברצוון אורג,ד
מלום :מתיתיהו שלם ,קרל :רמה טמטרנוב,
תל' :לידיה פונקוט-גני
"שאקונה"

תל-אביב רחוב אברגבירול , 30
טל' 03-263175
מפיק :בת-שבע דה רוטשילד

':כ ברטה ימפולטק.י ':מ פרדירק שופן
"גנודום"

אורחום :רדה שאטה ,פוטר אבויראן

סיורים בחו"ל :מרס-אפירל

ב 979-

"לחישות לילה"

-

':כ ג'נין שארה': ,מ יוהן טבטטיאן באך

*

אורח :

- 79

ארה"ב

ך

-

':כ דומו רווטרסופר': ,מ ועקב גלבוע,

תל' :דומי רווטר-סופר ,לאה לדמן ,תא':
צ'נולט ספנס
"חזיונות"

-

פול ברחוום ,תפ' ותל' :משה מוסמן ,תא':
וחואל אורגל

"בעל החלימות" -
':כ מורלה שרון': ,מ ווסי מרחוום ,תפ'

ותל' :דוד שריר ,תא' :ברציון מונוץ
"תל של אביב"

כ':חד לישון': ,מ ירהן שטרארט ,תפ' :לידיה
פינקוט-גנ.י צבי לבב ,תל' :לודוה פונוקט-
גנ' לובה שרק
"גררנים"

בת-דור

רקדנים :ג'נט ארדרמן ,והודה מאור ,אמנדה

':כ דומו רווטרסופר': ,מ דומו ירוטר-סופר,

':כ ליה שוברט': ,מ פרוקופייב ,תפ' ותל':
יאן טום ואן דן ברגן': ,ת יחיאל אררגל

"סרנדה" )חידוש(
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-

אתורת

בלומברג ,וגאל ברדוצ'בטק.י מירם פסקלטק.י
דוד רפופורט ,לאה לוכטנשטוון ,אלון אבודן,
וונתן אבנ.י חנה אלכס ,ג'רמו אלן ,פוילט
אקלור ,שלמה ארלוך ,רבקה אשכנז.י פלורנס
באטלר ,אולן בכרראבוב ,אסף ברזאב ,ילזה
גולדרובון ,משה גולדברג ,אנדרו גואט,
שרלה גן ,נתן גרדה ,פוונה ה.י אוון ואסלב,
דנואלה רווטסרן ,אלכסנדר וול ,קרן ורדם,
מוכל חסרן ,סם מק'מאנרס ,אוהד נהרון,
ועקב סלובקון ,שרה פולפורדקורב.י אונדון
קוזלוב ,גרצואלה קוזק ,טומור ראטלס,
הלן רדלינגטון ,כירסטונה שרץ

בכורות

-

"פנטסיה גאלגה"

ב 979-

ך

:

כוראוגראפית

לוררן מאור

עיזרים למנהלי חזרות :אורה דרור ,אילנה
טופררן

בלט-מאסטר :קנת מייטרן ,גניה גררדברג,
אונטה אלכטנדרוביץ ,אררחום :ירצ'רד
גובטון ,לוורן מאור ,ולרו רווליאמט

-

':כ והודה מאור': ,מ בך ,תל' :לאה לדמן,
תא' :וחואל אררגל

"נמוסי שולחן"

-

':כ צ'רלס צ'רנ.י ':מ סטוב רווך תפ' ותל':
צ'רלס צ'רנ.י תא' :קווון מקאלוסטר
"מקסם שוא"

-

':כ צ'רלס צ'רנ.י ':מ סטיב ירוך ,פוילפ
גלאט ,תל' :ג'ופ סטיקוווס ,תא' :קווון
מקאלוסטר
"פה דה ט.רואה"

-

':כ צ'רלט צ'רנ.י ':מ סטראוונטק.י תל':
לאה לדמן ,תא' :קווון מקאלוסטר

*

בת-שבע

ענבל

תל-אביב ,שד' ההשכלה  , 9טל' 03-337795/6

תל-אביב ,רח' יחיאלי  ,6טל' , 652758
03 -653711

טבצ'ניק

מנהלת אמניתית :שרה לוי-תנאי

"צלע ,שיק יכל היתר"

"בשלכת" -
כ'  :דון אסקר': ,מ טורו טקמיצ'ו ,תפ' :קן

מנהלים אמנותיים :פול סנאסרדו ,רינה
גלוק

טבצ'ניק ,תל' :ליסה פלסקו ,תא' :קן

-

מנהל חזרית :רחמים רון

מנכ"ל  :יעקב בן-הרצל

':כ אושרה אלקים רינן': ,מ משה קילין,

באלט-מאסטר ימנהל חזרית  :ג'ין גדיס-

מנהל חזרית :שלמה חזיז

תפ' :קן טבצ'ניק ,תל' :דני קרמן ,ברטה

זטרברג

מרכז הלהקה  :עמיס ויטורי

מנכ"ל  :ביל סטרום

רקדנים  :לאה אברהם ,דליה דביר  ,נירה
טריפון ,דבי סמוליאן ,לורי פרידמן  ,נירה
פז ,תמי צפריר ,רות קליינפלד ,פמלה שרני,
שלי שיר ,נוירת שטרן ,ג'יי אוגן  ,פול בלום,
דוד דביר ,צבי גוטהיינר ,עודד הריר ,דאגלאס
נילסן ,פר-אולוף פרנלונ.ד דוד עוז ,אמיר
קולבן ,רחמים רון
בת-שבע  : 2חיים אוחיון ,אלנה טון ,שי לוי,
אורית קינן ,איה רימון

סיירים בחי"ל :צרפת ,ספר.ד באביב 1979
בנורות

ארז עפג'ין

בנורות

ב 1 979-

"אגדה בחילית"

"בנית שילי" -
כ'  :רחמים רון': ,מ מוריס רוול

-

סויטה

מס'  , 2תל' :משה בןשאול ,תא'  :משה פריד

-

':כ רינה שחם ': ,מ פנדצרקי ,ביר.ד י.ס .באר,

תל' :ברטה קוורטץ וירנה שחם  ,תא' :משה
פריד

"ערבה ,ביצית ייער"

-

':כ זאבה כהן': ,מ ג'ורג' קראם )מתור קילות
עתיקים של ילדים מס'  , 1מוסיקה קלאסית
של אירן ,קולית מהטבע( ,תל'  :זאבה כהן
וברטה קוורטץ

-

':כ רנה שרת ,בימוי :יוסף מילוא ,מ'  :יוני
רכטר ,תפ'  :דב בן-דו.ד תל' :טובה קליינר-
סדן ,תא' :יחיאל אורגל
"מגילת רית"

ב1979-

יימטפירית"

רקדנים :ציון נויראל ,שרה שיקרצ.י אילנה
כהן ,מלכה חג'ב.י רחלי סלע ,תמר סלומ.י
מרדכי אברהמוב  ,שושנה לו.י יואב לו.י
איוה שטיינברג ,טלי חרמין ,נתנאל נועם,

-

)גירסה מחודשת(

':כ שרה לוי-תנא.י ':מ עובדיה טוביה ,תפ':
דני קרוון ,תל' :לידיה פינקוס-גנ.י תא':
רפי כהן

"שיר לשירים"

-

כ'  :אשרה אלקיים-רונן': ,מ שם-טוב לו.י
תפ' ותל'  :רות דר ,תא' :יחיאל אורגל

*
להקת המחול הקיבוצית
קבוץ געתון ,מעלה הגליל , 25130
טל' 04-923009

"  3לפנית ביקר"

מנכ"ל  :מייק לוין

-

דגלאס נילסן  ,תל'  :ברטה קוורטץ ,תא':
משה פריד

"קרקס המחילית של סטריינסקי "

-

כ'  :פול סנאסרדו ,תפ' ותל'  :פול סנאסרדו ,
"זכרינית  -עם"

"שעה בצהריים"

-

..

מירי הלהקה :פלורה קושמן ,שולה זלצמן,
ג'קי ברוולי
רקדנים :דפנה אינבינדר ,נעמי ארן ,יהודית
בוברוב ,דינה ביטון ,אתנסייס גדנידיס,

שולה זלצמן ,אליס כהן ,אווי ליפשיץ,
ירון מרגולין ,סוואלי מלסון ,מיכל ישראלי

ב 1979-

"בזה הרגע"

-

':כ פלורה קושמן': ,מ פלורה קושמן ודיד
האנט ,דב מלניק ,גיל כהנא ,תל'  :יהידית
בוברוב ,תא'  :יעקוב מרזל

*
ריקוד קאמרי
האגודה לכתב תנועה ,רח' ארלוזורוב ,75

חולון ,טל' הפקולטה לאמנות ,איניברסיטת
ת"א03 -415768 ,

סיירים בחי"ל  :אנגליה ,סקוטלנ.ד הולנ.ד
בלגיה  -אוקטובר-נובמבר 79

קבוצת הריקיד הקאמרי מבצעת סוויטית
ירקודים -

ב1979-

"השלושה"

-

קימפיזיציה יהדרכה :נועה אשכול

קומפוזיציות אשר חוברו בכתב

תנועה אשכול  -וכמן על ידי נועה אשכול .
הקבוצה הופיעה בישראל ובפסטיבל ספולטו,
איטליה ,בלונדון ובארה"ב.

..

כ'  :יהודית ארנון': ,מ דיטויילר ,קבלאץ:
קראמב ,תפ'  :קן טבצ'ניק ,תל' :ברטה קוורץ,
תא ':קן טבצ'ניק

':כ מתיו דיאמנט ,עוזר לכ'  :נאן פירדמן,
':מ דון יורק ,תל' :פיליפ זיפר ,תא' :חיים
תכלת

מנהל אמניתי :פלורה קושמן

רקדנים :רחלי נול ,רות סלע ,שמיאל זיידל

':מ איגור סטרוינסקי ,תא' :משה פריד

-

ירושלים ,רח' הארי  , 10רחביה,
טל' 02-661638 ,02-362778

רקדנים :מרתה רייפל.ד תמנה יריאל ,נועה
רונן ,אפרת לבנ.י עינת לבנה ,זכרי דגן,
מייק לוין ,שלמה זגה ,חגי סוריצק.י גלעד
חרוב.י נועם פלג

בנורות

כ'  :דבורה ברטונוב ,מ'  :יוסף טל ,קריין :
שלמה ברטונוב ,תל' :פול סנאסרדו ,תא':
חיים תכלת

*
טדנת המחול הירושלמית

בכורות

מנהלת אמניתית  :יהודית ארנון

כ'  :דאגלס נילסן ,מ'  :טנג'רין דרים ,תפ' :

קוורץ ,תא' :קן טבצ'ניק

"הרקמה"

-

':כ יהודית ארנון  ,מ'  :וילה-ליביס ,פולאנק,
תפ' :קן טבצ'ניק ,תל ,:נועה רונן ,ברטה
קוורץ ,תא'  :קן טבצ'ניק

קול ודממה
תל-אביב ,רח' ישראל ב"ק , 41
טל' 03-251608

"עח לכל חפ- " Y

)שילוב של רקדני "אפרתי" ורקדני "דממה"(

':כ הדה אורן ,מ'  :מרק קופיטמן ,תל' :ליסה
פלסקו וברטה קוורץ  ,תא ':קן טבצ'ניק

כיריאיגראף ימנהל אמניתי :משה אפרתי
ניהיל אדמיניסטרטיבי :שלמה בשמי
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רקדנים  :אמנון דמתי ,אריה בורשטין ,אודיה

באלט האופרה הגרמנית מברלין ,במסגרת
הפסטיבאל הישראלי ,ביצע את "סינדרלה"
בכוריאוגראפיה של ואלרי פאנוב .בתפקידים
הראשוום הופיעו :ואליר פאנוב ,גאלינה

קופפרט ,אסתר נדלר ,גולדה דהאן ,גבי בר ,
דוד רפופורט ,יולה רוזניק ,יוסף מויאל,
עוזי בוזגלו ,שרונה )סו( זלצמן ,שרה דהאן,
שלמה מלחי

פאנוב  ,רידא שטה ,אווה אבדוקימובה,

טיורים בתו"ל :בולגריה ,יוני 1979

ולדימיר גלבאן.

התיאטרון הקאמרי של תל-אביב

-

"כותרות

נזכרות" ,כויראוגראפיה ובימוי רות זיו-

איל; עיצוב במה ותלבושות אבישי איל;
תאורה אברהם צברי בהשתתפות דב יריזר,

ששי סע.ד שמעון בן-ארי ,ליביה חכמון,
מתי סרי ,רוז משיחי ,תמי אשל ,אלי גלזר,
דוירן כספי_

בנורות

ב 979-

ך

" - " 1+3+3
כ'  :משה אפרתי ,מ'  :שופן ,תא'  :חוום תכלת,
תל' :משה בן-שאול

היצירה הוזמנה במיוחד עבור יום הילד
הבינלאומי ,ובוצעה במסגרת פסטיבל האביב

תיאטרון המחול בן-זמננו מלונדון הופיע
אף הוא במסגרת הפסטיבאל הישראלי,
ובתכנית מיוחדת של יצירות על נושאים
תנ"כיים בסמינר שהתקוום בירושלים,

טולנים משוודיה בתכנית של קטעי באלטים
ודואטים שונים.

בתיאטרון ירושלים .ביצירה הופיעו ארבע

תלמידות מבית הספר שליד הלהקה ,נוסף
לרקדני הלהקה.

כ'  :משה אפרתי ,מ'  :נועם שריף ,תל'  :משה

הבאלט האוטטראלי ב"דון קיחוטה",
בכוריאוגראפיה של רודולף נויריב.

"לפתח חטאת

רוב- " Y

)חידוש(

קרוון ,תל'  :אביבה פז ,תא' :חוום תכלת
"פרקים

-

קולות"

-

בן-שאול  ,תא' :חוום תכלת

*

להקות אורחות

טולני הבאלט המלכותי הדני בתכנית
מיצירותיו של בורנונוויל ,לרגל יום הולדתו
ה-סט 1של הכוריאוגראף ,בביצוע הרקדנים
דינה ביורן ,אן'מיר דיבדאל ,ליזה סטירפ,
אווה קלובורג ,פרנק אנדרסן ,איב אנדרסן,

ביורן הכט ,פאול-אריק הסלקיל.ד ארנה
וילומסן.

להקת מרתה גראהאם במסע שכלל מופעים
במצרים  ,ירדן וישראל .הלהקה הופיעה
ביצירות מוכרות וח  iשות של גראהאם,
ובערים הגדולות הקדימה מרתה גראהאם
דברים למופע .
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נועה אשכול; רקדנים :רות סלע ,רחלי נול,
שמואל זוודל.

ביצירות מאת רוברט כהן ואחרים.

טולני הבאלט המלכותי הבריטי בתכנית של
דואטים וקטעי באלטים בהשתתפות ויויאן
לורוון ,סטיבן ג'פריס ,פיטר או'בראוון
ואחרים .התכנית כללה בכורה עולמית של
יצירתו של דוד בינטלי "מחולות סקוטוום"
)מוזיקה :מלקולם ארנולד(.

':כ משה אפרתי': ,מ נועם שריף ,תפ' :דני

ריקוד קאמרי

-

קומפוזיציה והדרכה

-

להקת מחול דמויות  -כוריאוגראפיה :שרון
פינזלי; תאורה  :ג'ודי וקפרמן; רקדנים:
שרון פינזלי ,שושנה לנגסום  ,שי לוי ,קרול
בראון ,דבי סמוליאן ,אילנה דו.ד ודרה
למברסקי ,טלי שפיר ,רות ינוב ,צפנת הוורדי_

במופעי מחול סולו הופיעי דיאנה בלצ'ר,
טילביב דוראן )במחול ספרדי(; רינה שינפלד
ב"חוטים של סולו"; רינה שחם )עם השחקן
פיני קירן( בתכניתה "אותיות גדולות";
רות אשל בתכנית ובה יצירות של
כוריאוגראפים שונים.

במופע מיוחד במסגרת הטמינר הבינלאומי

להקת פולקלוריקו פיליפינו במחולות-
עם פיליפינוום.

על התנ" ,במתול באולם ימק"א בירושלים
נטלו חלק :סדנת המחול הירושלמית ותלמידי
האקדמיה למוזיקה ע"ש רובין )בשני מחולות
מאת אננה סוקולוב(; רינה שינפלד ב"תפילה";

מופעים אחרים

ריבה שחם ב"המים המאררים" וכן אורחים

..

תיאטרון עירוני תיפה

-

"כנפיים" ,מחזה

שנושאו חנה סנש ,מאת ישראל אלירז;
כויראוגראפיה  -אננה סוקולוב; מוזיקה :
מרק קופיטמן; תלבושות :גילה להט; תאורה :
יחיאל אורגל ,בהשתתפות רקדני "בת'שבע
 : " 2רון בן-ישראל ,אתנסיוס גדנידיס  ,אירית
גול.ד ליאורה גרוסמן ,מירי יעבץ ,מיכל
ישראלי ,שי לוי ,שמשון קירסטל והשחקנים
תחיה דנון ,רחל מרכוס  ,פיני הלר ,עזרא
כפרי ,עמי טראוב.

מחו"ל  ,רוס מק-קים )אנגליה(; רוברטה
קפלן )ארה"ב( ולהקת מחול בהנהלת ג'ון
ווסט )ארה"ב(,
הטפריה למחול ערכה הרצאות ,הקרנות
סרטי מחול וסדנאות לכתב-תנועה

)בהשתתפות דון הורוביץ מארה"ב( ולריפוי
בתנועה .

*

The Movement Notation Society
75 Arlozoro\' street, Holon, ISRAEL

"

'4rr.~

לכתב תני'עה
האגידה
 ח ולו ו, 75 רחוב ארלוזורוב

ESHKOL - WACHMAN MOVEMENT
NOTATION PUBLICATIONS

Published by Weidenfeld & Nicolson (1958). Available
only through The Movement Notation Society* :
MOVEMENT NOTATION - The original exposition of
the system.
Published by the Israel Music Institute, P.O.B. 11253,
Tel Aviv, Israel:
CLASSICAL BALLET - The whole basic canon of the
Classical Ballet, notated in EW Movement Notation.
PHYSICAL TRAINING - Notated exercises, displays,
track and field events, swimming.
FOLK DANCES OF ISRAEL - Notated 45 variations of
Yemenite·Jewish women's dances and 17 Israeli folkdances.
Published by The Movement Notation Society :*
SHAPES OF MOVEMENT - EW Movement Notation
applied to graphic art forms by John G. Harries .
THE GOLDEN JACKAL - Notated movement sequences
of jackals, made in the course of behavioural studies at
the Department of Zoology, Tel Aviv University, with
Dr. Ilan Golani. (Out of print .)
THE HAND BOOK - The notation of detailed move ·
ments of the hand and fingers. (Sign Language of the
Deaf). Collaboration with the Department of Psychology ,
Hebrew University, Jerusalem, Prof. Y. Schlesinger .
THE YEMENITE DANCE - A notated collection of
142 variations of the  ץemenite·Jewish folk·dance .
Published by The Movement Notation Society* for the
Research Center for Movement Notation, Tel Aviv
University:
MOVING WRITING READING - 35 simple movement
studies. A reader in EW Movement Notation. (Out of
print).

DEBKA - 24 notated Arab folk·dances and 10 Israeli
dances based on the 'debka'
RIGHT ANGLED CURVES - The score (notated in
EW MN) of a dance suite by Noa Eshkol. In the reper·
toire of the Chamber Dance Group.
25 LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRAIS The notated record of lessons in Dr. Feldenkrais method
of body·awareness. (Out of print).
DIMINISHING SERIES - The score of a dance suite
by Noa Eshkol. In the repertoire of The Chamber Dance
Group.
RUBAIYAT - The scoreofadancesuite by Noa Eshkol.
In the repertoire of The Chamber Dance Group.
MOVEMENT NOTATIONS: A Comparative Study of
Labanotation (Kinetography Laban) and EW Movement
Notation (Part One).
50 LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRAIS The notated record of 50 lessons in Dr. Feldenkrais
method of body·awareness.
An explanation of the principles of EW Movement
Notation is included in the above publications, except·
ing THE HAND BOOK and SHAPES OF MOVEMENT,
which provide accounts of special usage~.

Other publications:
BCL REPORT (Biological Computer Laboratory, Univ·
ersity of Illinois, U.S.A.) - A study of simultaneous
movement creating "Space·cords".
EW MN SURVEY 1973.
EW MN SURVEY 1976.

* The Movement Notation Society
75 Arlozorov Street
Holon, Israel
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בלציר

DEANNA BLACHER
PHOTO

זרג צעיר! מתחתנים?

בקוראכם מודעה זו חטכתם  60,000ל"י! כי מחיר זה
הייתם אמורים לשלם לצלם בחתונתכם עבור צילום טרט
קילנוע במשך כל זמן האירוע החגיגי.

אצלנו  -תמורת עשי רית מטכום זה  -תוכלו לצפות
בטרט קולנוע של חתונתכם מעל מטך הטלויזיה שלכם,
בצבע ,כל רגע ללא הגבלת זמן ,בליווי קול ,בצכעים
טבעיים ובעריכה אלקטרונית בשיטת הוידיאו טייפ.
יתררנרת רפרטים נרספים:

צילום הטרט בזמן החתונה ללא הגבלת זמן·
מחיר )מבצע( זול.

אפשרות של העתקת )שכפול( הטרט במטפר בלתי מיגבל
של קטטות

במחיר זעום.

מחול ספרדי
רח' פתאי  5י ,רמת-אביב
טל  9640 .י ( 03 ) 4

SPANISH DANCE
15, PATAI ST., RAMAT AVIV
TEL.: (03) 419640

"

פרטים נוספים והקרנה לדוגמא במקום:
פוטו לי"נוף
,א"ו r:אבן"גבירול  12טל257589 .

רקדן! כרריארגרף! בעזרת הוידיאו טייפ תוכל
לשמור יצירות שלך על גבי קסטות.
-

-

••••••••••••••• •

" ... a virtuoso with the castanets
" as well as a remarkable dancer
 QRK, Nov . 1978.ץ DANCE MAGAZINE, NEW

רינה שחם

ךJרו ;J'eכ1f

רקדנית ,כוריאוגראפית ,מורה למחול

סטודיו למחול

ערב יחיי של מחול ושירה
מקרא :פנחס קורז

תכנית

חישה:

"צבעים שותקים"

עם לה  Pה ,ההופעות מתקיימות

ת"א ,רח' הרב פרידמן

14

טלפין03 - 44 67 45 :

ב"קומה השלישית" ,יפו

*"
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

~~/}7
DANCE STUDIO
Tel-Aviv, 14 Harav Friedman St.
Tel.: 03-446745

תאורה

לארועיס
ותאזברוז
רח' יפתח

17

רמת השרון

טל478635 :
מחסן :רח' סוקולוב 16
רמת-גן

טל707759 :

נצרע רתכברן ' תאררה
ת.,ד

1317

רמת-השרון

למחרל /מרפעי ארר  -רקרל/
תעררכרת רתאטררן

ה=נ=J;:הnf

= eNה ך/ר);

י]~  Vזןט השברה ואירועים בע-מ
תל-אביב ,רח' בן-יהודה , 17טל( 03 ) 65031 :

ARTIS Ltd.
IMPRESARIOS
TEL-AVIV, 17, BEN-YEHUDA ST.
TE L. (03) 65031

המכזו לאמנות המחול
בהבהלת משה דודזון

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

Academic Classic Dance-Ballet
מחול מודרבי

Modern Dance
ג 'אז

J azz
כתות לילדים-בוער-ומבוגרים
הכשרה לרקדבים מקצועיים
קורס נוקר למורים לבלט
שיעורים לחובנים
מחול לילדים לגלאי 4-8
פרטים והרשמה

נין השעות

כמשדר המכון לאמבות המחול
 09.00-12.00ומ 16.00-20.00-

מרכז הכרמל ,דרד הים , 17חיפה .טל . 81314 .

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

למוםיקה

האקדמיה

ע"ש

בירושלים

רובין

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

הקורט

ארבע

שנים.

ליד משרד החינוך

והתרבות מודיעים על ;

קירס קיץ ארצי למחיל
יערך בתחילת חודש יולי 1' 80
מהארץ
פרטים

Graduates of the Dance Department
of the Rubbin Academy receive a
degree of B~MLIS.
Duration of course: 4 years

האקדמיה למוטיקה בירושלים ע"ש רובין
בשיתוף המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות

בהשתתפות

RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM

מורים

אורחים

נודעים

ומ  nו"ל .

והרשמה;

במשרד האקדמיה ,ירושלים,
טלפון ;
רחי טמולנטקין 7

02-35271

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

DANCE

אז

SUMMER COURSE

 ecoursewi l1 beheld inJuly 1980ך TI
Th e course w il l be conducted by renown guest
teachers from Israel and abroad .
Enquiries :
The office of the Ru bin Academy,
Jerusalem, 7, Smolenskin St. T el . 02-35271

kא!. kגי11< ,
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אזיר התעשיה ניה"בזגן

רח' המסנר רמת-השרןו .
טל.

בציY

*

קךמפירלייט

• ltltiAYftt.

-

מחשבים לבקרת תאררה

זאביק נבריז

מ 1. 1

רחי המתמיר

,5

נתניה.

053-37885
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להקת ירושלים
למחול בן זמננו
ת"א  ,רח' בן-סריק 16

סמינר הקיברצים

טלפין 03 - 269394 :

בהבהלת חסיה לוי

המכרן לתברעה רחיברר גרפני
תל"אביב ,דרך חיפה ,רח' בני אפרים 1
טל03-426102,424102,412111 :.
מסלול למורים לתנועה ומחול
מטרת המסלול לחכשיר מורימ הבקיאים ביסודות החינור

ובעלי גישה יוצרת ,למסגרות חינון לתנועה ומחול.
הלימודים יתבססו על חינור"היסוד לתנועה ,על שכלול

I

היכולת

התנועתית,

תון

הכרת

דרכים

וגישות

שונות

במחול.

הביטוי הספונטאני מחד גייסא והשליטה ביסודות התנועה
מאידאר גייסא מאפשרים ללומדימ שימוש נכוז ורחב
יותר ביכולתם התנועתית .כמו כז יוצר לימוד קשת רחבה
של מקצועות עיוניים בסיס של ידע לעבודת המורה
לעתיד.

למסיימי שלש שנות לימוד שיעמדו בכל הדרישות מוענק
תואר מורה בכיר לתנועה ומחול במסגרת החינור הגופני.
נוסף למסלול התלת"שנתי קיימת במסגרת המכוז השתלמות
דו-שנתית ,יומ אחד בשבוע ,למורימ למחול אשר סיימו

עדית צליוק

את לימודיהמ והמבקשים להרחיב את ידיעותיהם ולשכלל
את יכולתם האישית .למסיימימ מוענק גמול-השתלמות

כ  tטודיו למחול ותבועה
חיפה ,שד' מוריה 37
נ.: tל 246441

יסודות

-

על ידי משרד

טכניקה

הרפיה ומודעות

-

-

ייצוב

-

ריקוד

למבוגרימ

כיתה לגיל הרו
יסודות  -לפעוטות וילדימ
בלט קלאסי ומודרני  -אילתור וחיבור לנוער
קבוצת דינמיקה

EDITH ZALIOUK
Dance & Movement Studio
37, Moriah Ave. Haifa, Israel

החינור.

מרכז הבלט

מרכז לאמנות התנועה

חולון

בהבהלת ישראל איבשיץ
הרצליה ',ב רח' נורדאו  32טל 03-932339 .

~

מחול  -ילדים
מחול  -נוער ומבוגרים
תנועה לנשים וגברים

~
•
~

~
~

הדרכה בתנועת-התינוק

טיפול בנזקי יציבה ותנועה

~

י ו ג ה
ג 'אז

ART Of MOUEMENT CENTER
Director: ISRAEL ABESHITZ
Herzlia B', Nordau St. 32, Tel.: (03)932339

נרסד

/דSi

,ג'M
<vיlי~

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

1955

Yo 9 a
J azz

אורפו איזורי רמחור
מועצות אזוריות געתון ,סולם צור ,נעמן

~j

~~

בהבהלת יהודית ארבוז
סגנית:

אIל!!ן איןן ' 1ךמ ~ ln
חבר

חנקה פארן

מזכירת האולפן:

שוש חצרוני

ג ע תון

ד"נ מעלה הגליל
טלפון-4-923009 :

מורים :

מחול קלסי

מחול מודרבי

קאי לוטמן ,ליאורה בינג ,חנקה פארן,
פמלה מדין
יהודית ארנון ,אריאלה שפירא ,נועה רונן,

אילנה כליף ,עפרה אכמון ,תמנה יריאל,
מרתח רייפלה נאוח זיו ,יעל רוטמן,
מרתח גודלמן
קומפוזיציה

יהודית ארנון ,ויקטוריה גרין

צליל ותבועה

צופיה נהרין

תולדות המחול :

משח קילון ,גלעד שיבא
נועה פלפן
)אשכול וכמן( יעל כנעני

מוסיקה

כתב תבועה
תבועה ,הכרה
גונפית

יהודית ארנון

במסגרת האולפן ,פועלת סדנת מחול במשך כל

מקצועי .

ימות השבוע כהכנה לרקוד
מתקבלים תלמידים לסדנת המחול לשנת
למודים מלאה ,לאחר למוד קודם במחול.
ההרשמה לשנה הקרובה תסתיים במאי.

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

יעקב

לזי

מדריך לרקודי עמ ועמימ ,כוריאוגרף
בומום 'ה'-ד בבות כץ בקרות בואלוק
טל( 04 ) 701035 .
בומום א'  -ב' בבות בגלר בקרות חוום
טל( 04 ) 724694 .
מעבן :קרות בואלוק ,רח' קושין 5

טל( 04 ) 726027 .

המרכז לבלט קלסא)
תגתלת " UDICת : tברסח •  aפסלוי", .לל

םקרםו

ככר המדיגה  -רחי ז'בוטינסקי  120טלפוז 266610

שיעורים מיוחדים לילדים

*

) (PRE-BALLET

אןרןת

במה

*

שיעורים למתחילים ומתקדמים

קךפרמן

*
*
*
*

יעוץ ותכנון תאורה

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

ארלןזןרןב  68ת"א ,טלי ( 03 ) 247482

ב לט
ב ב רב ו ר

o

SPECIAL CLASSES FOR CHI LDREN
)(PRE-BALLET

*

& CLASSES FOR BEGINNERS
ADV ANCED STUDENTS

*

CLASSICAL BALLET CENTER
ARTISTIC DIRECTION :
BERTA YAMPOLSKY & HILLEL MARKMAN
Tel·Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel : 03·266610

עירית תל"אביב"יפו

מרכז ביכורי העיתים

המנהל לחינוך לנוער ולתרבות

המרכז למחול ת"א

רח'הפטמן

)מול בית מפעל הפיט(
טל( 03 ) 219457 - 219510 :

-

ביכורי העיתיס

הוקם בחודש נובמבר  1978ומטרתו פעילות במטפר מישורים:
בית"טפר למחול במגמות שונות; השתלמויות ,קורטים ואירועים

בתחום המחול; הקמת טניפים בשכונות ת"א"יפו; הפעלת טדנאות
כשלב לקראת הקמת להקות מחול .תוך שנת הפעילות הראשונה
הגיע מטפר התלמידים במרכז לכ"  , 500הלומדים ב"  30קבוצות
ברמות שונות ולפי חלוקה גילאית )כיתות ילדים מגיל , 7כיתות
נוער ובוגרים( .רוב השיעורים מתקיימים פעמיים בשבוע ,באלט
קלאטי למתקדמים שלוש פעמים בשבוע.
המגמות בהז פועל המרכז:

באלט קלאטי
מחול מוורני
ג'אז

-

מורה ראשית  :רורינה לאור
מורה ראשי :רווה מאנט
מורה ראשי :יחיאל ווו

ריקווי"עם בלקניים

-

מורה ראשי :רפי ומר

טטפט )טפ"ואנט(

בתכנוז

מחול טפרוי

תלמיוים יכולים להשתתף כיותר ממגמה אחת.

6

פעמיים בחווש מתקיימות השתלמויות ,בצורת ריכוז למשך יום

שלם ,בכל פעם בנושא שונה ,כגון קלאטי ,מוורני וכו' ,עם מורים
אורחים.

קורט קיץ נערך בחוושי יולי-אוגוטט במשך שבועיים ,לכל המגמות
ועל מטפר רמות .בקורט לימוו מורים אורחים והשתתפו חניכים
מכל הארץ .בקיץ  1980עומד להערך קורט"קיץ נוטף.
בין האירועים שאורגנו על ידי המרכז היו בשנה החולפת הקרנות

בתחום המחול; מופעים שכללו ערב מחול טפרדי של

טרטים
טילביה דוראן ,מופע זוג רקדני ג'אז מארה"ב ומופע מחול הודי
על ידי ורה גולומן.

טניף ראשון של המרכז בשכונת

בחודש אוקטובר  1979נפתח
התקווה )"בית דני"( ,בו לומדות  4קבוצות ילוים בני 14 - 6

מחול יצירתי וג'אז.

לקראת טוף שנת הלימווים יתקיימו טדנאות על מנת לגבש מתוך
החניכים להקות ייצוגיות.

אילפו אזיי" למוחיל rנווגשה
מרכזת פד~וגית

עדה לויט

מחול מודרני
באלט קלטי
מוטיקה במחול

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

כוריאוגרפיה

תולדות המחול

ג'אז

קורט למורי מחול
חבר המורים:

FACULTY:
TAMAR BEN AMI
ROGER BRIANT
SHOSH GILAD
VICTORIA GREEN
MIRIAM HERTZ
ADA LEVITT
ZOFIA NAHARIN
LEE KESTIN
AYA RIMON

תמר בן-עמי

רוג'ר בריאנט

שוש גלעדי
ויקטוריה גרין
מרים הרץ

עדה לויט
צופיה נהרין

לך קסטן
איה רימון

MENASHE COMMUNITY COUNCIL
DANCE ULPAN
(063) 78696

-----------------------------------------------------------------------------ךL --

שטודיו

למחול בעמי  -אלשקובשקי

פרתו פחרל לJכי פרזיקה פאת !ייפררזה

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

טל:

03-757233

כוריאוגרפיה :

נעמי אלסקרבסקי

,רת אשל

רקדנית

עכודות-סולו  Iתכנית לכתי-הספר " Iקול ומחול"
חיפה ,שכ' דניה ,רח' שארית הפליטה 45
טל( 04 ) 251038 .

בבדכח,

RUTH ESHEL - SOLO DANCER
DANCEPERFORMANCES

ייצוותא" תל-אביב

אבן

vA c8nter fOrזnA

גבירול 30

--י"'-

HAIFA, DANIA, 45, SHE'ERIT HAPLETA ST.
Tel . : (04) 251038

יםטודיו

ירמחויר

גכן Mגת

 ffרוקות רואחוf
ו fייאחו' fכ; eך "fk
~ eו ורו ' fJחוl

רות

שיעורים כמחול מודרני וג'אז

לכל הגילים

אריק

ברהום

תל  -אביב ,רחוב הירקון . 260
תאירת במה

טל ( 03 ) 282773 .

כרמו
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CHAMBERDANCECOMPANY
(N. Eshkol)
R. Sella. R. Null. Sh. Seidel
Photo: A. Hetz

להקת ריקוד קאמרי
(ב) אשכיל.
 זיידל. ש, ביל. ר, סלע.ר

 חץ. ע: צלם:

""חזזינית

"Visions"
(0. Rei ter-Soffer)
J. Ordman
R. Sheta

(סיפר-) יריט ר-י
_'ו אירמז
 שיטה.ר

BAT-DOR

דור-בת

 מילה הרמתי:צלם

Ph oto: M i. נla-Haramati

""חזיןבןת

(ן) וןיטרסןפר.
יv יisions"

(D. Reiter·Soffer )

BAT-DOR

דןר-בת

""יןסף בעל החלןמןת

~:םל:

(מ) שרןן.

מןלה הרמתי

"Joseph the Dreamer "
(M. Sharon )

Photo :
Mula-Haramat i

""יוסף בעל המלומות
(מ) שרון.

"Joseph the Dreamer"
(M. Sharon)

BAT -DOR

בת~ דךך

 מולה הרמתי:צלמ

Photo : Mula·Haramati

(צ) צרבי. ""נימיסי שילחו

"Table Manners"
(C. Czarny)

(צ) צרבי. ""מקסם שיא

"Dreamscapes"

(י) מאיר. ""תל של אביב

(C. Czarny)

"Hills of Spring"
(Y. Maor)

BAT-DOR

דור-בת

 מילה הרמתי: צלמ
Photo: Mula-Haramati

""גןןנים

(ב) ומפילסקו.

" Shades "
( B. Yampolsky )

ISRAEL BALLET
הבאלט הישראלי

""טרגדה

(ג) באלאבצ'ון.'

" Serenade "
(G . Balanchine )

 אגיר. ו:צלם

Photo; Y. Agor

(ב) ומפרלסקו. ""גוונים

"Shades"
(8. Yampolsky)
Erez Dror

הבאלט הישראלי

ארז דרור

ISRAEL BALLET

"Serenade"
(G. 8alanchine)

Photo: Y.Agor

 אגרר. ו:צלמ

(ג) באלאנצ'ון.' "יימרבדה

הבאלט הישראלי

ISRAEL BALLET

"Graduation Ball"
(0 . Li chine)

""בשף הטיים

() ליצ'ין.ד

 אגיר. י:צלם
Photo: Y. Agor

"" 'מגילת רות
(חבאי-ש) לוי.

" Song of Songs"
( 0. Elkayam-Ronen )

INBAL

ןננבל

""שיר השירים

(רךנן-א) אלקיים.

" Story of Ruth "
(5. Levi-Tanai )

(ר) שרת. ""אגדה בחולות
אילנה כהן ינתן יעקב
"בקטע "יעקב ורחל

" Legend in the Sands"
( R. Sharett )
1. Cohen and N. Ya'akov

INBAL

ענבל

 יערי:צלם

Photo: Ya'ari

(תנאי- לוי.T) ""מגילת רות

INBAL

ענבל

" Story of Ruth "
(S. Levi-TAnai )
(ר) שרת. ""אגדה בחולות
 יערי:צרמ

Photo: Ya 'ari

" Legend in the Sands "
( R. Sharett )

""הילך בתים
(מ) אפרתי.

" He That Walketh Uprightly "
(M. Efrati )

דממה-קול

KOL - DEMAMA

"יימרקמים

(מ) אפרתי.

ריביו

'.

:צלמ

" Textures"
--~::;":----:or:-:~.:. -

-'.

(M. Efrati )
Photo :

_

Y. Rubin
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"Sin Lieth at the Door"
(M . Efrati)
D. Rapoport, M. Efrati , G. Barr

" Y"חטאת לפתח ווב
(מ) אפרתי.
 בר. ג, אפרתי.  מ, רפופורט.ד

 נדלר. א

E. Nadler

KOL - DEMAMA דממה-קול

' רובין. : צלם
Photo : Y. Rubin

הלהקה באופלנה החדש

The company in its new studio

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ DANCE COMPANY

"Three Men"
(J . Arnon)
Z. Dagan, M. Levine
S. Zaga
Photo: Y. Agor

.....

(י) ארנון. ""השלושה
, לווין. מ, דגן.ז
 זגה. ש

 אגור. י:צלם

(ד) אטקר. ""בשלכת

יריאל. ת,הרץ. מ, זגה.ש

"The Shedding of Leaves"
(0. Asker)
S. Zaga, M. Hertz , T.

Yeri{~1

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ DANCE COMPAI\IY

 אגור.  י:צלמ

Photo: Y. Agor

" צלע וכל היתר."שוק
(רונן-)א _ אלקיים

. לביא. א
 דגן.T . לווין. מ

"Triplets Trip"
(0. Elkayam-Ronen)
E. Lavi e,
M. Levin e, Z . Dagan

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ DANCE COMPANY

 אגןר. י: צלם

Phot o : Y. Agor

""עת לכל חפץ
(ה) אורן.

 יריאל. ח, זגה.ש

"And a Time to Every Purpose"
(H . Oren)
S. Zaga, T. Yeriel

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ DANCE COMPANY

 אגור. י: צלם

Photo: Y . Agor

""בנזת שלה
(ר) רון.

" Daughters of Shiloh "
( R. Ron )

BATSHEVA

שבע-בת
"עם-"זכרזנזת

() ברטזנוב.ד

"Recollections of a People"
(D. Bertonoff)

 אגור. ו:צלמ

Photo: Y. Agor

(מ) דואמינד. ""שעה בצהריים

ד נולטן. , שור.ש

"Lunch"
(M . Diamond)
S. Sheer, D. Nielsen

BATSHEVA

שבע-בת

 אגיר. ו:צלם

Photo : Y. Agor'

(טבטרדן

o

"קרקס סטראבינסקי" )פ

 ש שיר,ד בילטן. ,ב טירפןן
o

o

"Stravinsky Dance Circus"
(Po Sanasardo)
No Triffon , D. Nielsen,
S. Sheer

BATSHEVA

שבע-בת

 י אגןר: צלם
o

Pi  ןoto: Y. Agor

" ביצות ויער,"ערבה
( כהן.) ז

" Wilderness, Swamps & Forest"
(Z . Cohen )
D.D vir

 דביר. ד

BATSHEVA

שבע-בת
 אגור. י: בלמ:

Photo : Y . Agor-

(אייל-"כןתרןת בזכרןת" _ר) זין

"Remembered Headlines"
(R . Ziv-Eya l )
התראטרןן הקאמרר

CHAMBER THEATRE

" Remembered Headlines"
( R. Ziv-Eyal )

CHAMBER THEATRE

""כותרות נזכרות

(אייל-~ זין:ך.

התיאטרןו הקאמרי

""ברגע הזה

"חן

This Mome  חt "
( F. Cushman )
S. Saltzman
A . Gadan idis
D . Bitton
D. Einbinder
Y. Margolin

(פ) קישמאן.

 זלצמן.ש
 ס7  י7  גינ.א

 טין7  ב.י
 ניר7  נב7 ד א.

 ן7 מרגיל

.7

סדנת המחול הירושלמית

JERUSALEM DANCE WORKSHOP

'ץ7  צקיב7 ד א. :צלמ

Ph·oto: D. Itzkowitch

""ברגע הזה

(פ) קןשמאו.
"חן

This Mome  חt "
( F. Cushman )

טדנת

המחול
הירושלמית

DANCE
WORKSHOP
JERUSALEM

'ד איצקןביץ. :צלם

Photo: D. Itzkowitch

תיאטרןן עירןני חיפה
( סיקולוב. "כגפיים" )א

HAIFA MUNICIPAL
THEATRE
"Wings"
(A. Sokolow)

 אגור. ך: צלמ

Pho  זo : Y . Agor

תיאטרןן עירןני חיפה
(א) סוקולוב. "" כנפיים

HAIFA MUNICIPAL
THEATRE
"Wings"
(A. Sokolow)

אגור. ל:צלמ

Photo : Y . Agor

(ל) שךברט. ""פטר ךהזאב
 נחמיאס. י, לנדאךי.א

" Peter and the Wolf "
( L. Schubert )
1. Landau, Y. Nachmias

באלט פיקךלך

PICCOLO BALLET

(ל) שךברט. ""נשף מסבךת
 לךי. א, גבאי.ת

" Masquerade Suite "
( L. Schubert )
T . Gabay, E. Levy

ARAB-JEWISH CENTER HAIFA
Photo : V. Cohen

הגפו חיפה-להקת בית
 כהן.1 :צלמ

פסטיבאל הפנטומימה
שמונה-בקרית
חנן רין

 ליצאטי7 דנ
 ר7  קה איפ7 ש
7  דנטק7  ט טנ7 ניר

 טלנאים77  ט7  איר. ירם ניקר7
 אן שאגראן7 ג'יל
 ין7 שראל גיר7 .עזרא דגן

MIME FESTIVAL IN
KIRIAT SHMONA
Hanan Ron
Danni Luzzato
Shay Offir
Boris Svidansky
Yoram Bokker, Uri Teitelbaum
Julian Shagran
Ezra Dagan, Israel Gurion

 כלר7  נ. ר:צלם

Photo: R. Buchler

ותיקי כנסי "דליה יימתכנסים
להקת עמק-חפר

ותיקי להקת "פועל" ת"א

VETERANS OF THE
"DALIAH" FESTIVALS
CELEBRATE

צלם :ו.כהן

Photo: V. Cohen
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המךכותית למחוך-ךונדון

(

האקדמיה

(

הסניף הישראלי מקיים קורסים

'"-) b;C
"""~1*,;i..

והשתלמויות למורי הבאלט ו-

(
(

מארגן

את

הבחינות

השנתיות

של התלמידים בנוכחות בוחנים

המורשים

נציגת האקדמיה:

ריבה פרי A.R.A.D. (A.T,C ).

t......J\.

מהמרכז בלונדון .

(
(
(
(

/

המניף הישראךי

רמת"השררן .רח' הבנים

1

טל03-474652 :

המורים המוסמכים לבאלט קלאסי
ע"י האקדמיה המלכותית למחול )לונדוז( בישראל:

(
(

אררדמז ג'נט

( )ג:ת דרר( ,ת"א ,אבן גביררל ,30
' 5ך 03-2631

(

( אIרנרז לר איזה
ח ' יפה ,יפה נוף

(

גלעד אררלי

יופה חנה

הרצליה .לב יפה 03-987468.9

ירושליס.

קרשט זיגלמז דליה

צ'רניחובטקי 02-665597,48

גרלד דניאל

ירנגרמז אסתר

מושב אילניה067-67836 ,

חיפה .הלל 51

דררר אררה

ירחאי שרה

קירש שירלי
בת"דור ,באר"שבע

128

איזיקרכיץ דליה

רמת השרון ,הטייפן

03-478920,20

נתניה ,ארטישקין

053-31672,22

( בIת"יס03-881 1 07 ,
לרי שילה

הרצרג עירית

( אמיר צלילה

בת"דור ,ת"א .אבן גבירול •30
03-263175

מושבת יוקנעם

(

ב:אר"שבע ,מבצע יראב

(

כIר"מאיר לנה

רחובות .הנשיא הראשון

נIזניה ,אולפן בת"דור .ת"א

03-959858

19
וורשכסקי ררת

(

כ רדיצכסקי מריס
I

( ת"א ,מהר"ל
(
(

03-241865.1

כינג הידקר ליאררה

וקסלר אילנה

ררלדכארם פיליס

( ג'Iכארר גילה

(

(
(

גIרזרז נרעה

בת"דור באר"שבע ,רח' טרופין  1ן Oי

I

י~Iרשלים ,גוואטמלה , 19קרית ירבל ,זמיר לשם מירי
02-414572
טביון ,הגבעה 03-751735,3

( גרלז שררז
(

\

04-921858 , 8

03-730370,8

ת"א) .חבל הבשור( שרת , 64
03-250481

גרלז רחל

תכמי ציריליז ליאררה

גפני דניס
:vפולה ,קרן היסוד בן 10

uליתמז רחל
ת"א .ריינס 03-239598 , 11

~~

חיפה ,פבזנר

04-666989,30

חיפה .כטפרי

26

',א

04-247447

בני"ברק ,התנאיס

03-798668,3

ררביז אנה

נהריה ,גולומב ,' 12א 04-921568

נידלמז פטרישה

יררשלים ,רמות ,יבנון  .2ד.ירה , 29
02-861379
נרטנסקי איררז

בפר שמריהר .החורש

ךזיפה ,אחוזה .שד' אבא חושי ,' 12א הרצליה פתוח ,האצ"ל 03-932439,31
04-25130 '7

רמת השרון,

03-283053

ררזז עליזה

חסרז פלמה
בת"יס ,סמטת מצדה

3

חיפה .ביל"ו 04-520798 •10

ררתם אראלה

מרוז אמירה

057-75577

ר ' מת"גן ,הרימון

 78.46י 04-82

לכ רונית
ב'

קפרז פנינה

רייף מריס

חיפה ,אחוזה ,הירקון

נהריה ,דרך השומר

וולדינג ניקול

03-843247.17

לוי אוסנת

לגמז אריאלה

03-729839,7

קארפמז מריס
פתח"תקוה .הפרטיזניס

03-924011 ,9

ררטשילד מריאז

בארשבע) ,שער"הנגב(057-78563 .

רמת"גן ,שד' אברהם

חיפה ,צ'רניחובסקי  04-535214,17רעננה .הרצל 72

בת"יס ,החרמון

, 26

בת"דור ת"א .אבן גבירול •30
03-263175

03-932371 •40

סגל קררליה
ראשון"לציון ,הירמוך 03-218029,15

רזניק שריל
רעננה,

03-414884

רברז ג'רי

קרית אונר ,המעגל 03-717648 , 34
שפירא דניאלה

בת"דור באר"שבע .חב~;י;151

פרי רינה

גבעתייס ,בצנלטון 03-474652 •127
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בוטיק בלט )ושראל(
)UE (ISRAELס BALLET BOUTI

ם צ יעה

כר הררןםנ רריקרו.
התעמרןת .תיאםרזו ןיןגה

פירמות :
קפזיו
פרדי

בליי )אוסטרליה(
רבסקי

ליינבר
דבסקיז
זטה

טפירם ,תקליטים ,מויסקה ,קטטות

הצידו הרשמי של האדקימה המלכותית של ריקדו ישראל

אבן גבירול  ,45טל03-216466 .
תל-אביב
אווה סיגל ,רח' בן יהודה  ,2טל02-231415 .
ירושלים
לאה קפלן ,רח' מרגלית  ,3טל04-251524 .
חיפה
באר-שבע  :ברבקה בורוביק ,רח' מישעול גירית  ,48טל057-74887 .

התחרות הבינלאומית השלישית לפסנתר ע"ש ארתור רבינשטיין
THE THIRD ARTHUR RUBINSTEIN INTERNATIONAL PIANO MASTER COMPETITION
, .i

'-

APRIL -

1980 - -

אפריל

•.

, \ . , , \ ' .'

~ ~\.

יא מדיגת ישראל

11

יצחק בבוז
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~

7' ..

",~ בחC .--:'"V

מ

/~

רעירן

I

 ביסטריצק. מר י:מגהל התחררת

א- מרזיארן תל: שלב ראשון ושגי
: שלב שלישי

~ רהר

For detailed information and a_Pf1ication forms ,
please apply to the Secretarial _ ~ f the Arthur
Rubinstein International Piano Master
Competition ,
1/
.
Shalom Tower, P.O.B . 29404 , זi el "~ iv ,
Tel . : (03 )51604 .
~'
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בדבר פרטים גרס

,

לפסגתר

הביגלארמית

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

קרן

תל-אביב

קרן תל-אביב לטפרות ולאמנות הוקמה בשנת  1970כמו .טד ציבורי-
תרבותי עצמאי ,ובה שלושה שותפים :עירית תל-אביב-יפו ,משרד
החינוך והתרבות וקרן פרץ נפתלי .לקרן ש"לושה יעדים מרכזיים:
 ( 1עידוד וטיפוח היצירה המקורית בתחום הטפרות והאמנות
בתל-אביב-יפו;  ( 2הרחבת הצריכה התרבותית של תושבי העיר,

ואמנות

לספרות

וכמיוחד מצד אלה שמטיבות שונות נמנע מהם ליהנות מערכי
תרבות ואמנות;  ( 3תמיכה במימוש פרוייקטים מוגדרים בתחומי
התרבות בעיר ,שללא תמיכת הקרן לא היו,מגיעים לידי ביצוע.

פע,ילותה של הקרן מתרכזת בחמישה תחומים :טפרות ,מוטיקה,
ציור ופיטול ,תיאטרון ,מחול אמנותי.
בתחום המחול האמנותי )שהקרן הוטיפה אותו למטגרת פעולותיה

לפני ארבע שנים( ,יזמה הועדה המקצועית המייעצת למחול של
הקרן בשנת הלימודים תש"ם פעולות אלה :

*

25

קבוצות-נוער

מועדוני-נוער
(; 14 - 8

למחול-אמנותי

עירוניים(,

בשכונות-טיפוח

עם 350

ילדות

וילדים

)במטגרת

)בגילים:

המפקחת-האחראית על החוגים היא הרקדנית ,בוגרת האקדמיה
למוטיקה ולמחול בירושלים ,פאני כהן-צדק.

*

צוותים של להקות-מחול אמנותי מופיעים ב 100-מופעים לפני
תלמידי

בתי-טפר

יטודיים

בשכונות-טיפוח,

הטבר )להקת "דור דור וריקודו"

-

בתוטפת

כוריאוגרפיה ודברי הטבר

חטיה לוי; צוות מ"ענבל" בתכנית "מתימן לציון"
ודברי-הטבר
במחול"

הכוריאוגראפית חטיה לוי באחד ממופעי המחול שבתרמו
על ידי קרן תל-אביב לתלמידיס בבתי-הטפר היטודייס
בשכונות-הטיפוח בעיר

 vitiesח  c'e-Acן urc()f(raphcr Ha!;sia l,ev_l' at ()nc ()j' thc DaIןCI
urf(aniscd b,v thc Tcl-A viv F()undatiun !()f l,iterature and
 dcr-privilegcd areas .ן Art at SC'hools in ul

*
*

*

-

שרה

לוי-תנאי;

דברי-

-

כוריאוגרפיה

צוות-מחול בתכנית "קטם ורז

כוריאוגרפיה ודברי-הטבר רינה שרת(_

טיוע ללהקות-מחול שונות להעלאתן של יצירות-מחול מקוריות

ע"י כוריאוגרפים ישראליים.

הזמנת מוטיקה מקורית ממלחינים ישראליים בשביל יצירות-
מחול בלהקות רפרטואריות.
הבאתם של מופעי-מחול )ע"י להקות-מחול מקצועיות( לפני

הקהל הרחב מעל במותיהן של הקונכיות האקוטטיות שניבנו
ע"י הקרן בפארקים ובגנים עירוניים באיזורי העיר השונים,

THE TEL-AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART
_Tel-Aviv -- Yafo

* Special performances in elementary schools in the
_suburbs by dance-companies

* The funding of the creation of new dance-works in
_work-shops

The Foundation was founded in 1970 as an independent
public institution for the encouragement of the arts in
Tel-Aviv -_. Yafo Municipality, The Ministry of Education
and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation
_participate

* Commissioning of musical scores by Israeli composers
_for professional dance-companies

* Dance performances by professional dance companies
on open air stages in public parks in different parts of
_town

I

The Foundation provides for projects in literature, music,
sculpture and art, theatre and dance_ In the dance sphere
the Foundation activities include:
* 25 Modern Dance Groups in under-privileged areas in

BATSHEVA DANCE COMPANY ~שבע-בת
BAT SHEVA DANCE COMPANY
General Director: William Strom
Artistic Dir.ector: Paul Sanasardo
Studio and Office: Tel Aviv, 9 Sderot Hahaskala
Tel.: 337795/6

להקת סחול
"שבע-להקת המחול ייבת
 ריליאס סטררס: המנהל הכללי

 פרל סאנאסארדר:המנהל האמנותי

אביב- תל9  שד' ההשכלה:הנהלה וסטודיו
337795/6 :'טל

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
המרכז לתרבית ילחיניר
היעד הפיעל
המחלקה לאמנית המדיר לריקידי עם
המדור לריקודי עם במרכז לתרבות ולחינוך ,בשיתוף משרד
החינוך והתרבות מקיים חמישה אולפנים להכשרת מדריכים
לריקודי עם במקומות הבאים:

עפולה

חיפה

ירושלים

תל-אביב

באר-שבע

תכנית הילמודים כוללת ריקודי עם ,תרגילי הדרכה ,תורת ההדרכה,
בוריאוגרפיה ומוטיקה  .ליד המדור קיימת וועדה מרכזית לריקודי

מיוחדות לבוגרי האולפנים נערכות אחת לחודש בכל אזורי הארץ.
המדור מטפל בלהקות המחול במועצות הפועלים ,מעודד הקמת
להקות מחול חדשות ,ועושה למעז הקמת חוגים לריקודי עם.

חנוכה,

המדור מתכנז כנטים אזוריים של להקות המחול והחוגים לריקודי

ט"ו בשבט ,פורים  ,פטח ,חג העצמאות וחג הביכורים  .השתלמויות

עם ,לרבות כנט ארצי של להקות מחול )דוגמת דליה( .כז מוציא
המדור טפרות עיונית בנושא המחול.

עם .תפקיד הוועדה

-

מתז עצה מקצועית ואמנותית .המדור מקיים

הש 'תלמויות מיוחדות למדריכי ריקודי עם בנושא החגים

-

.
ממטרות

המדור :
עידוד היצירה העממית.

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

המפעל לטיפוח רקודי עדות
נוטד

על

והמרכז

ידי

המועצה

לתרבות

הציבורית

ולחינוך

ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECT

לתרבות יאמנות

של ההטתדרות הכללית;

פועל בשיתוף המרכז לחקר הפולקלור של האוני-

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

ברטיטה העברית ,ירושלים
נוטד בשנת

1971

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

J

המפעל פעל עד כה בתחומי העדות הכורדית ,התימנית ,הגרוזינית ,הצפוז-אפריקאנית ,ההודית ,הפרטית ,החטידית ,הערבים ,הדרו ים
והצ ' רקטים .

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

כתובת מרכזל

הפעילות :

המפעל לטפיח רקודי עדות ומיעוטים

-

הועד הפועל של ההטתדרות ,ת"א  ,ארלוזורוב  , 93חדר  , 306טלפוז 03 - 261111 :
המרכז לחקר הפולקלור ,האוניברטיטה העברית ,ירושלים ,טלפוז 02 - 35291
הארכיוז למחול יהודי ,צבי פריד האבר ,קרית-חיים ,רח' רא שונים , 78טל 04 - 728369 .

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

':;)6p
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מחול מודרני

*
*

מחול יצירתי
תנועה

-

א'כ<ןן'

ש

בלט קלסי
(--נ

-

·~זבהה

את

(-נ

ריטמיקה

(-נ

תל-אביב  ,שדרות ח"ן 6

לנשים

טלפון 225467 :

(-נ

אוסישקין  , Z2.נתני  ,ח
טלפונים  S'J- ,3167Z :סס 30257 , 3

ההרשמה בימים רא'זtון ,שלישי וחמי iZ",י

. 17.00-19.00 ,10.00-12.00
אתנות הז1ח

(-נ

Contemporary Dance
Creative Dance - I mprovisation
Movement - Rhythmics

*
*

ל~Z

כומשיך לפעול במלון "סביון",

I

פנטומימה

*

א ו ל פני

ם!

עם רצפת עץ ,מיועדת למחול

ריתמיקה ,

~~97tud«J

היא

המרכז לבלט קלסי

התעמלות

מבוגרים וילדים

להן ~~ iי

זבפ'~לה

כ"

מרחיבה

א ית נ  Iת ה ת ח  Iל 1

מודרני

שיעורים למקצועיים וחובבים

ה

בז'יםרת וזבנהלת " ,אמנות המחול"

גו אז

אימפרוביזציה

,

.וו ח אי

הסטודין ע"ש

(-נ

~

א הוד בוידוד ז"ל

ריקודי עם

ל

י
..
,

חימים  , 2.נתניח
ט,פונים  S'J- :סס , 3
30257 ,3167Z

(--נ

'~

-"r

ממשיך לפעו' בששת

ועמים

2,

,.

~ ,

ההר' t:מה בימים ראשון,

Professional and Lay Classes
For Adults and Ch ildren
Tel-Aviv,6 Khen Boulevard
Phone: 225467

'יz,ז'יל ;:.וחמישי . 16--19.00
מורים

מיוחדים

לכל מקצרע
רמת לימרדים גברהה
שני האילפנים
בהנהלה רבהדרכה
האישית

בית ספר למחיל

של

~

שרה יוחאי

ערפרה בז צבי-סררסי

1
*

בלט קלאסי

*

רקיד מידרני

*

ג 'אז

*

הכנה לבחינת בגרית כמחיל של

DANCE ARTS

DIRECTRESS: SARA YOHAI
Principal Teachers: SARA YOHAI - ROSE SUBELL
Address: Hotel Savion, Ussishkin St. 22, Natania,
Tel.: 053-31672

משרד החניך יהתרבית בישראל
DANCE ARTS 2
DANCE CENTER IN MEMORY OF
EHUD BEN-DAVID
Rehov Sheshet Hayamim 2" Natania, Tel: 053-30054
רח' ויזל  9ת"א טל03-255284 :

R.A.D. EXAMINATIONS

הספריה המרכזית למוסיקה ומחול

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE

26, BIALIK ST, TEL-AVIV TEL : 03-658106 :. טל26  רח' ביאליק,תל·אביב

,המחול

מתחומ

בנושאימ

חומרימ

מפיצה

הספריה.

.  עיצוב במה ותלבושות, במוי, תיאוריה,כגון היסטוריה

 שקופיות וטייפימ על מחול,הספריה משאילה סרטימ.
. פיתוח ומוסדות חינוכיימ-עיירות, לקיבוצימ
. הספריה מקיימת תצוגות והקרנות פומביות

Circulates material dealing with the many aspects of
Dance-B iography, H istory, Theory, Stage Production
and Costume Design.

8

Lends Films, Slides and Video Tapes on Dance to
Kibbutzim, Border Towns and Educational Institutions.
Offers free demonstrations and public showings.

8

Maintains a archive of Dance Playbills, Posters, Clippings Programs and Memorabilia.

8

8

Serves as a reference center for Dancers, Dance Students, Dance Teachers, Dance Therapists, Choreographers, Musicians, Artists, Anthropologists and Historians.

8

VIDEO VIEWING HOURS

•

8

indexes and catalogue Books, Periodicals, Slides,
Films and Videotapes.

Sunday - 13 :00 - 15:00
Tuesday - 10: - 12:00

•

,הספריה משמשת כמקור לאינפורמציה לרקדנימ.
, מוסיקאימ, כוריאוגראפימ, תראפיסטימ,מורימ למחול
. אנתרופולוג ימוהיסטוריונימ, אמנימ

8

Sunday, Wednesday - 13:00 - 18:00
Monday, Tuesday, Thursday - 9 :00 - 13 :00
Friday - 9:00 - 12 :45

 סרטימ, שקופיות,עת- כתבי,הקטלוג שלה מכיל ספרימ
, פלקטימ,בספריה ארכיון המכיל כרזות של מופעי מחול
.  תכניות של מופעימ ומזכרות,קטערעיתונות

 טיפוח קהל חובבי:תכניות הספריה לעתיד כוללות
;מחול; כוראיומטריה; ידיעון למחול בשפה העברית
-תיראפיה במחול; הקרנות סרטימ; קורסימ בכתב
תנועה; הרצאות בתולדות המחול; מפגשימ עמ סופרימ
."הכותבימ על מחול; "בימה למחול

OPENING HOURS:

•

.וידיאו-וסרטי

•

The Dance Library, establ ished in 1975 and located at
26 Bialik Street, Tel Aviv, presently houses about 1000
books, films, video tapes, a 16mm moving picture projector, a video play-back machine and:

 אוצרת בתוכה, ך975  ש נוסדה בשנת,הספריה למחול
 סרטי·וידיאו וברשותה מקרנת, סרטימ,כאלף ספרימ
. ך מ"מ ומכונת הקרנה לוידיאוטייפימ6- סרטימ ב

Futu re projects include:
Audience Building 8 Choreometrics 8 A Dance
Newsletter in Hebrew 8 Dance Therapy 8 Free Dance
Film Presentations 8 Labanotation 8 Lecture Courses
8 Meet the Author Series 8 Stage for Dancers

:הספריה פתוחה לקהל
18:00 - 13: 00 - ' 'א ך, בימים
13:00 - 9:00 - '' ה, 'ב ג, בימים
1Z : 45 - 9 : 00 - 'ביום ו

בסרטי וידיאו ביתז לחזות
15:00 - 13: 00 1Z : 00 -  ךO: OO -

'יום א
'יום ג

מרכז המחול חיפה
ליה שוברט

:מנהלת אמנותית

בלט קלסי

לריקוד

ריקוד

מודרני

ריקוד

ז

I

א

,המחיל
,ה

פ

7

ח

, 142

של

INTERNATI  סNAL

TEACHERS AND

F  סLKL  סRE

PR  סFESSI  סNAL DANCERS
C

לילדים

SPANISH DANCE

,לילדים

קורסים

M

במשרד

• 85798

EDUCATI  סN

ריטש

ההרשמה
ת7ב

 א7 הנש

שדרית

: טלפיו

סF

DANCE

הדרכה

ומבוגרים

7

CLASSICAL BALLET

ונוער

ג

,לד

מורים

מקצועית

מרכז

Artistic Director LIA SCHUBER ז

הדרכה

מקצועית

פולקלור בינלאומי
ספרדי

THE HAIFA DANCE CENTRE

 חDERN

נוער
J A Z Z

DANCE

ס

URSES F

ס

TEENAGERS

R CHILDREN

AND

ADULTS

Enrollmcnt in thc Office of the Dance Centre,
Rothschild Culture Centre, Hanassi Ave. 142
Haifa, TeI. : 04..85798

סדנא קטמינלת לתניעה
להקה מידרנלת
אילפן למחיל
מנהל אמנותי  -ירון מרגולין
יועצת אמנותית  -אננה טוקולוב
מנכ"ל  -יוטי טייטלבאום
רכזת  -מוניקה שולדינר

ירושלים ,רח' אלעזר הגדול ; 4
טלפון. OZ-633074 :

י ~ Iאי'ן  leא:ה
ורה גולדמן

מורה למחול ג'אז  -כוריאוגרף -

רקדנית ,כוראוגרפית

וחוקרת מחול
חוג לרקודים הודיים
מתקיים בטטודיו של נעמי אלטקובטקי
בימי ראשון בשעה ZO . 30
טל Z33115 .

רקדן

כתרבת :רח' אהררנרביץ , 7ת"א ,טל03-280-830 :

.knwו ~ 9
TEACHER - CHOREOGRAPHER - DANCER
 ovitz St . Tel-Aviv, Tel . : 03-280-830 .ח Address: 7, Aharo

סטדויו

לבלט m

ל טליתמן

בפקיח האקדמיה למחיל לובדוז

ףר!;!.ף~ רפזס אזפסם בלם

רח' אהל'אב . 3רםת·נן

•

Iבלפן .7249400'J

724931

בלט קלסי

יג 'r

בחינרת  R.A.D .לינדין
לכתרת GRADES MAJOR
רח' ריינט  11תל-אביב
טל Z39598 .

יעמ;ר

~ת;ר
בן-אדם,

מה אתה דוחף?

לא רק אתה ממהר,
כולם .ואם יש תור ,אין ברירה,
חכה בסבלנות.
אם אתה נדחף לראש התור,
עיצבנת את כולם,

מתחילות צעקות ,מריבות ,קללות,
ותמיד יהיה מישהו יותר חזק

שיידחף לפניך.
אז מה השגת?

אם אתה לא אוהב לעמוד בתור,
בבנק למשל,
בקש כרטיס "כספומט".

הכספומט תמיד ישרת אותך בלי תור.

I

מבנק דמ.גםשק צניiנ
הצד האנושי שב המטבע

~

"'
~

/

קרו התרבןת

AMERICA
ISRAEL

ישראל- אמריקה
32 ALLENBY ROAD·TEL AVIV·CABLES ' KERAM·TEL . 654177-8

I

CULTURAL
FOUNDATION

. ך·אב'ב טךn .32 'רח' אךנב

ע חשוב לקידום חיי התרבות בישראל ולקיום גשר תרבותי בין הארץ. שנה בארה"ב הינה גורם מסיי40 ישראל שהוקמה לפני-קרן התרבות אמריקה
.אמריקה-לבין צפון

 בהיותה, היתה עזרת קרן התרבות חיונית ומשמעותית ביותר, וכמיוחד בשנים הראשונות לאחר כינון מדינת ישראל,בשנים שלפני הקמת המדינה
קידום וחינוך אמנים ברוכי כשרון; בתחום

-

 בתחום האנושי: פירותיה מצויים בתחומים רבים.בנושאי אמנות ותרבות

.יצירת תשתית של מבנים וציוד למוסדות אמנות וחינוך אמנותי

-

היחידה שעסקה

קידום ותמיכה במוסדות שונים; ובתחום הפיסי

-

כמעט

המוסדי

:בשנים האחרונות התמקדה הקרן בשני כיווני פעולה עיקריים

. שהוא גולת הכותרת של פעילות הקרן,מפעל המילגות על שם שרת
, אם כי מוסדות האמנות השונים נסמכים יותר ויותר על משרד החינוך והתרבות מבחינה תקציבית,תמיכה במוסדות אמנותיים בישראל

-

האחד
השני

. הרי שתרומת הקרן למוסדות אלה ממשיכה להיות משמעותית וחשובה

 בתחום המילגות מעניקה הקרן מילגות ללימודים: לנושא זה מוקדשים משאבים הולכים וגדלים בשני כווני הפעולה האמורים:ובאשר לתחום המחול
 כמו כן מאפשרת.בישראל לצעירים הלומדים מחול כמקצוע ומילגות;השתלמות לחברי להקות מחול המבקשים להעלות את כשוריהם המקצועיים
.מועד בחו"ל- לצאת למילגות השתלמות קצרות-  אנשי המקצועות הטכניים, מבצעים, יוצרים- הקרן לאנשי מקצוע
שבע מאז הפכה להקה זו לגוף צבורי וכן מסייעת הקרן ללהקות אחרות ולאולפנים-במסגרת תמיכתה במוסדות מחול תומכת הקרן בלהקת מחול בת
ד.למחול ברכישת ציו
.הקרן אף מסייעת לקיומן של סדנאות ובהבאת מורים וכוריאוגרפים מחו"ל

The America-Israel Cultural Foundatio  חwas established 40 years ago in the U.S.A . and is a major factor in assisting the development of the cul tural life in Israel and in creating a cultural bridge between Israel a חd North America .
In the early years of the State of Israel , the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the cou  חtry. Its assista  חce was
threefold: it advanced gifted young artists; it financed the development of many and varied cultural groups and institutions; and it was instru mental i  חproviding an infra-structure of halls and equipment for performance and teaching of the arts .
In more recent years, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public support of Israel's cultural institutions,
the AICF concentrated its efforts in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Foundation's crowning achievement, and in the support
of a few major cultural institutions.
As to the field of dance - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to young dance stu dents who study in Israel to become professional dancers as well as fellowships to members of dance companies who want to further their pro fessional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographs, dancers and stage tech  חicians .
One of the institutions supported regularly by the AICF is the Batsheva Da  חce Company, ever since this group became a public company. Grants
are also made to other companies a  חd dance studios mainly for the acquisition of equipme  חt .
The AICF also assists in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographs from abroad.

הפסטיבאל הישראלי תש"מ
יר"ר ההנהלה :א .בן-נתן

מיסרדר של א.צ .פררפס
ירעץ אמנרתי :גארי ברתיני

-

אב

-

אליל

מנהל :י.ביסטריצקי

THE ISRAEL FESTIVAL 1980 - AUGUST
Founded by A.Z. PROPES
Chairman (Executive Committee): A. Ben-Natan
Artistic Director: Gary Bertini
Director: J. Bistritzky

אופרה

-

OPERA-

פורגי ובט מאת ג'ורג' גרשווין

מחול --

DANCE -

הבאלט הטפרדי של אנטוניו גדט
להקת המחול של אלוין ניקולאיט
בכורות של להקות המחול הישראליות

מוזיקה

)PORGY AND BESS (GEORGE GERSHWIN

_.

ANTONIO GADA'S SPANISH BALLET
THE NIKOLAIS DANCE THEATRE
PREMIERES BY ISRAELI DANCE COMPANIES

MUSIC-

תזמורת רשות השידור  -ירושלים:
עבודת הקודש מאת א. ,נטט בלוך

THE JERUSALEM ORCHESTRA
CONDUCTED BY GARY BERTINI

עם המנצח גארי ברטיני

הטימפונייטה הישראלית בארשבע:
המהגוני הקטן מאת קורט ווייל
)על פי ברכט(
התזמורת הקאמירת הישראלית
עם המנצח רודולף ברשאי

THE ISRAEL CHAMBER ORCHESTRA
THE ISRAELI SINFONIETTA BEER SHEVA
THE KIBBUTZ CHAMBER ORCHESTRA
CONDUCTED BY NOAM SHERIFF
MARTHA ARGERICH - PIANO

התזמורת הקאמירת הקיבוצית

ביצירות בלוך ומלחינים ישראליים

ALEXIS WEISSENBERG - PIANO

בניצוח נועם שריף

THE CLEAVELAND QUARTET - U.S.A.
מרתה ארגרידג'

-

פטנתר

אלקטיט ווייטנברג  -פטנתר
רביעיית קליבלנד )ארה"ב(
ומופעים נוטפים.

I
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AND OTHER ATTRACTIONS.

 IJINברםיLנת חיפה
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 INרני D

ב'ת הספר לחינוך של התנועה הק'בוצ'ת,דואר טבעיו ,טל'~ 931142-8 :

המכרן להרראת המדעימ רלשיפרר דרכי ההרראה
ע"ש י .מסינגר
משרד החינרך רהתרברת-מחרז הצפרן

מחלקה להשתלמרירת ערבדי הרראה
החלה ההרשמה לשנה"ל תשמ"א
לקררס תנרעה רמחרל
מרכזת הקורס:

צופיה נהרין.

הקורס מיועד:

 . 1למורימ

לחינור

מוסמכימ

גופני

המבקשימ להשלימ לימודיהמ לתואר
"מורה מוטמר

בכיר" .

 .2למורימ מוטמכימ כוללימ המבקשימ
להשלימ

לימודיהמ

לתואר

"מורה

תו ספר .חדשי מנהג יפה .בחרי לכם
תי ספר כלבבכם מאיסף עשיר ימקירי

מוטמר בכיר" במגמת תנועה ומחול.
 . 3למורימ העוטקימ בהוראת התנועה
והמחול המבקשימ להשתלמ להעשרה
בלבד.

בכיר",

היקף הלימוד :

לקבלת התואר "מורה'מוטמר
 700שעות לימוד במשר

יומ הלימודימ :

כל יומ ג 'בין השעות . 15.15-8.15

נושאי הלימוד:

מוטיקה,
טכניקה,
יוצר,
מחול
פטיכוררמה ,תנועה לגיל הרר ,חינור
מיוח,ד כראוגרפיה ,צליל ותנועה .

שנתיימ .

*
לקבלת פרטימ נוטפימ וטפטי הרשמה נא לפנות :למכון
לשיפרר דרכי ההוראה טמינר "אורנימ" דאר קרית טבעון

טל.04 - 935013 .

טורנובסקי

' Tumowsky

רח ' גחמגי ד ,' 1א תל  -אביב  .טלפןו 297462/3/4
17a Nahmani St., Tel Aviv. Phone : 297462/3/4
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ךהקת מחוך
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קוך ודממה

'.'

~ "

' ~ 1)

"רקדני אפרתי בשילוב ה"דממה
מיסודה של אגודת החרשים בישראל

I

32002 : טל. ת"א, 41 רח' ישראל ב"ק

KOL DEIV1AMA

~

\

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

\

טירביה דןראו
בערב מחולות ספרדיים
:"ייהארץ

... מרשלס

ערב ארמנרתי

...

:""מעריב

... במינה

היא היחידה

...

:""ידיערת אחררנרת

...

אלגנטירת חרשנית

... מקסלמה

יכרלת

...

ביצרע מרתק

...

:"יידכר

... ממש

 כרשרה לפשרט רללברש דמרת מפליאה...
:""על המשמר
...  סילביה דרראז הדגלמה לפנינר בחז רבכשררז קפדני...
THE JERUSALEM POST :

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

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

 ת"א53 בז יהרדה
233805- 728976 :טל

e

~ f וכI
{ מןN{

•

eה*?רן

נית הספר לנאלט מיה ארנטינה
72

גירוין-בן

שדי
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,מתקדמוס

באלט בשוטה הריסות
, ווסYכותית לרקדנוס מקצי
.מתחולוס יולדוס

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA

?*ןP'' רl'6j

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

'/ 6  רN ,ר6jזכ זכj <*?ןי>!' ן. iJP

' Pסj*?

-n<

,(~

;;)';;).K-ln ,30 n~ו;כר

,'je ה6 מן

;;)/1< '~ זכiJ
:וJן6e

9:00- 2:00 ;;)?ר.J:
4:00-7:00 :.5"<ןמה
261-319 /נו/: f6

, שםינ5 זת תגילd יכמנה
.תודתי גויז, לבט יסלק
,;ולוקת עירתוינו םידליל נלועור
,.בטן תיאטח

. גיז- ננדזיnבטל לקיס ו

SchooIof

AQTI&TIC
DANCE

Di :rect<'אS SARAH and DAN BARZELAY

IsraeI, Tiberias
P.O.Bax 618 TeL067-90288
CLASSlC DANCE BALLET
MODERN DANCE
JAZZ.

אדענז

,תי·יא

( 03 ) 228214 : .טל

סטדויו ךמחוך הידלה קסטן
באלט מודרבי וקלאסי
10  רח' ארלוזורוב,גן-רמת

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

מרכז התרבית האמריקני

acc
american cultural center
71 Hayarkon St. Tel Aviv
Tel: (03) 650661/2

ד תל"אביב, 1 רח' הירקון
( 03) 650661/Z :טל

Hours open to the public:
Monday to Thursday
11 a.m. to 4 p.m.
Fridays & Holiday Eves
11 a.m. to 2 p.m.

:פתוחה לקהל בשעות

4-11
Z-11 חג

'ב-ה,' בימימ
ביומ ו' וערבי

 וווידיוטייפימ במחול, נתבי עט,ברשות הספריה ספרימ
.ובשאר האמנויות

The library has a section in the Arts which includes
books, periodicals and Videotapes. Books are available
for loan.
The collection of videotapes on Dance are:
DANCE IN AMERICA: MARTHA GRAHAM DANCE
COMPANY
AMERICAN BALLET THEATER
TRAILBLAZERS OF MODERN DANCE
PILOBULUS DANCE THEATER
MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY
ALVIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON
DANCE THEATER OF HARLEM
THEPAULTAYLERDANCECOMPANY
THREE BY BALANCHINE
The video tapes can be viewed during library hours.

.הספרימ ניתנימ להשאלה
:רשימת הוידיוטייפימ במחול המ

להקת מרתה גראהמ

תאטררן כלט אמריקאי

חלרצי הריקרד המרדרני

להקת תאטררן כלט פילרברלרס
להקת פרל טיילרר
אלרין איילי לפי מרסיקה של דירק אלינגטרן
שלרשה של כלאנשין
להקת מרס קנינהמ

להקת תאטררן בלט של הרלמ
. ניתן לצפות ברידירטייפימ בשערת הספריה

.;
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אילפו בת-דיד לאמנית המחיל
מנהלת:

נ21

ז'נט אורדמן

?

•
••
:
•

סגנית מנהלת :שילה לוי

בלט קלאסי מחיל מידרני ג'אז

שיעורימ מיוחדימ למקצועיימ ,לגברימ ולנוער

כיתות לילדימ בשיטת האקדמיה המלכותית ,לונדון

תל-אביב ,רח' אבן-גבירול  30טלפון,

o

263175

סניף באר-שבע )בשיתוף עמ עירית באר-שבע האגף לחינוך(
באר-שבע ,שכונה ג' רח' יד ושמ . 16

:
•
•

:

••....................................•• J
המרכז

למחור ספרדי
בחסות

גדול רrנרני ספרר

אנטוניו
בהנהלת

סילביה דוראו

לשטבר רמדנית ראשית בבלט הממלגתי של סםרד

~'m:w..

~

בהמלצת משרד החינון
ההרשמה רנר הג'ר'ס :

ב' OI

ג' בש.ט  Iח

,00

רר

 9,30ר

 3 .00ר

20,30 -

המרגז למחול סםרדי ,רח' ב - Iיהודה
טל( 03 ) 233805 ,

53

ת"א

•

מרכז התרבית הגרמנל
בנין "אסיה"

GoetheInstitut

רח' וייצמן  ,4תל"אביב.

Tel Aviv
התרבבית התרברתית

התכנית התרבותית של מכוז גיתה מבוססת על תפישה רתבותית הולקחת בחשבוז את הצגת התופעות

החברתיות והסביבתיות  .כמו כז מתחשבת תכנית זו במדעי הסבע ,הספרות ,האמנות והמוסיקה .למידע
האקסואלי על ההתפתחויות התרבותיות והחברתיות גברמניה ניתנת עדיפות על פני מידע הנוגע לתחומי
האמנות המסורתייס .

שיסת העבודה מתכוונת ליצור דו'שיח והשאיפה היא לשיתוף פעוהל עם גורמים שוניס בחו " ל .

מכון גיתה בתל"אביב מקשר ,מארגן ותומך ב:
סמינרים ,רבי שיח יהרצאות בעברית ובאנגלית .כאשר תתקיימנה בבנין מכון גרתה הרצאות

גנרמנית ,הן תתורגמנה סימולטנית לענרית.
ערבי קריאה ,סדנאות וכיקורים של סופרים ואמנים גרמנים ,
הקרנת סרטים ותוכניות וידיאו )השאלת הטרטים תעשה ע"י השגרירות( .
תץרוכות

מחזות שנכתבו ע"י מחזאים גרמנים והמוצגים בענרית ,

אירועים מוסיקליים ומופעי בלט.
לימון השפה הגרמנית
הקורסים של מכיז גיתה בנוירם עפ"י הדגם שנוצר והתפתח כ'  20השנים האחרונות כתוצאה מהצסברות
נטיוז בסניםים חשינים של המכיז בגרמניה יבחו"ל ,ובתאום עם מינכז בה מצוי המרכז המדעי לשיסות
היראה יחידושים סכנולוגיים ,כתיספת ללמוד השפה הגרמנית מאפשרים הקורסים ללומד להבנס לתחומי
חרתבות והחבוה בוIויבליקה הפדולית של גרמניה .

מלבר הקיוסים למתחילים ולמתקדמים הקיימים מזה זמז וב ,תנתן מעתה עדיפות עליונה לקווסים

מיוחדים )לםי דושיה(,

הסיו!Iה

המחלקה הגרמנית
טםוות יפה וטIורית מקצועית ,במיוחד באמנות  ,הטסוויה של האמנות  ,מדע הטפוות ,מיסיהק  ,הססו'
ויה ,םוליסיקה וחבוה בגומניה.
הססיריה של היהרדים יהיהרות גברמניה ,
כתבי עת ,

עתרנים יומיים ,שבועונים ,יוחרנים,

המnלקהi1 .עכרית והאנגלית
תרגימים של סםררת יםה וטפורת מקצועית שנבתבר במקיר גבומנית ,במירחד במדעי הרוח והחכוה.
פוטימים על הנישאים הקשרוים לגרמניה,
עתרנים.

מדיוטק
 1,600תקליסים
מחלקה לקססית תרקם בעתיר הקווב ,במי כז גם מחלקה לסרסי וידיאו.

תקליסי מוסיקה ,דיביו והאזבה לגרמנית אשר יושמעי במכוז

קססות למיסיקה וללימוד השפה הגומנית אשר יושמעו במכון )אפשרית השאלה למוסדות בלבד(.

פיטום על פעילית כיסענת :טל217-261 ,

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

המדןר למחןל
קררסים להשתלמרת למררים לתנרעה רמחרל :

ת"א ) -בכל ירם ג :שעה  , 12 . 30 - 8.30ברח שלמה המלך ( 100
חיפה ) -בכל ירם א:שעה  , 12 . 30 - 9.00ברח' ארלרזרררב ( 11

•

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

~

/

האגודה למען תיאטרון-מחול "אפרתי"
בתי-ספר לבלט

אולפז איזורי למחול
בהבהלת :

הדה אירן

מתקיימים שיעורים:

כלט קלאסי
קיראון

אשדוד

מרכז קהילתי ע"ש הרי סטיל
רח' צ  .ה  .ל 106

מתב"ס ד'

קרית·אובו

רובע ד'

-

אראלה רותם
עירית הרצוג

מחרל יצירתי

-

בטע אמיר

אשדוד

טל752472 :

טל 055-42721 :

מחרל מרדרבי
טכביקה כשיטרת

 גרהאם -ניקרלאס -

אורבה כרמי

כמו כן שיעורים באימפרוביזציה

מנהל ארמנרתי:

מרררת ראשירת:
מזכירה ראשית :

משה אפרתי

אסתר בדלר ,גבי בר  ,שרונה )סו( זלצמן
דליה דודקביץ

-

הדה אורן

קומפוזיציה

 ( 067 ) 51838מס' טלפון באולפן
וכן במועצה האזורית ( 067 ) 51421 -
המען למכתבים

-

אולפן למחול מועצה אזורית ,א
הדה אורן

-

אשדות יעקכ איחוד

ד  .ב , .עמק הירדן

Ota

:

אגודה עירוכית לממ

בחסות עירית ירושלים ומשרד ה י
ייהורה אפרוחים ":

 180רקדנים )גיל ביה"ס עממי(

ייהורה נעורים":

 80רקדנים )גיל בי"ס תיכין(

"«~

תזמירת יזמרים.

1978

-

היפעית בפסטיבלים

 - 1978היפעית בפסטיבלים
בסקיטלנ,ד אנגליה ייין.
 - 1979היפעית בפסטיבלים.
בבוגיה ,איסטריה ,צרפת ,אנגלי;:ו.

להתקשרויות:

]J

fז· ~ ,
...._ j

טלפין מס ' ( 02 ) -234976

-

I

בכו מנטומנטום
יש דברים בחיים'שאתה ערשה ללא כל חישרבים
של כדאירת .לילד שלך אתה נרתן הכל .פשרט
מתרך אהבה .אנר ירדעים זאת .ארלם כשאתה
מחליט עם איזה בנק לעבר,דאתה ערשה זאת
בלי סנטימנטים ,אתה ברחר בבנק שנרתן לך
ירתר .לכן ,אנר נרתנים לך ירתר .רזה כדאי
לנר :בשלרש השנים האחררנרת הצטרפר אלינר
עשררת אלפי לקרחרת חדשים ,רמספר הסניפים
שלנר הרכפל .מ  40-סניפים ל  80-סניפים בכל
רחבי הארץ,

$
הבנ  i1הב  Iנכאוםו הראשון
בכJכ כמכןץנה.בכJכ פו  J.Jכ' ןץגודת 'שוןץכ .מjכבו.נת .'.ב.'.פ

אנו נותניס לן יותך .זה נזאי בנו.

כל תנוטה זוכה רביצוט מושרם.
בנק לןץומן הבנק שלן.

בנקלאOIי
טל-ארןין

@

KOL-DEMAMA

"Fantasia Gallega" -

("The Efrati Dancers" together with
"Demama")
Tel-Aviv, 41, Isael Back St.,
Tel: 03-251608

Ch.: Deanna Blacher; m .: Halfter & folkmusic; 1.: Yehiel Orgal

ARTISTIC DIRECTOR &
CHOREOGRAPHER:
Moshe Efrati
ADMINISTRATIVE DIRECTOR:
Shelomo Bossmi
DANCERS: Amnon Damti, Arie Borstein ,
Odia Kupfert, Ester Nadler, Golda Dahan,
Gabi Barr, David Rapoport, Yola Rozinek,
Joseph Moyal, Uzi Bozaglo, Sharona (Sue)
Salzman, Sara Dahan, Shelom Malhi
TOURS ABROAD: Bulgaria, June 1979

PREMIERES in 1979:
"1 + 3 + 3"Ch::Moshe Efrati; m .: Frederic Chopin;
c.: Moshe Ben-Shaul; 1.: Haim Tchelet ;
(commissioned for the International Child's
Day)

"Sin Lieth at the Door"(revival) Ch.: Moshe Efrati; m. : Noam Sheriff;
d.: Dani Karavan; c. : Aviva Paz; 1.: Haim
Tchelet "Chapters - Voices" - ch.: Moshe
Efrati ; m. : Noam Sheriff; c.: Moshe BenShaul; 1. : Haim Tchelet

*
PICCOLO BALLET
Haifa, 142, Sderot Hanassi.,
Tel : 04-85798
FOUNDER & ARTISTIC
DIRECTOR:
Lia Schubert
REHEARSAL ASSISTANT:
Elizabeth Fischtal
PRODUCTION ASSISTANT:
Orit Raz
DANCERS: Gilly Adler, Avigail Orny,
Rakeffet
Almog,
Erez
Levy , Daniela
Breitstein, Menachem Biton, Tamar Gabay ,
Yael Green, Daniela Dimitriuk, Ruth Yanuv,
Daphne Levin, Irit Landau, Varda Lambersky
Ifat Nahamias, Orly Peer, Yael Pinkas, Taly
Shafir, Charro Rozane

OTHER DANCE EVENTS

"Peter and the Wolf" Ch.: Lia Schubert; m.: Prokofiev; s. & c.:
Jan Tom van den Bergen; 1.: Yeh iel Orgal

*
VISITING COMPANIES
SOLISTS OF THE DANISH ROY AL
BALLET, in an aU-BournonviUe program,
commemorating tbe great Danisb
coreograpber's IOOtb birtbday: Dinna
Bjorn, Anne Marie Dybdal, Eva Kloborg,
Lise Stripp, Frank Andersen, Ib Andersen,
Bjarne Hecbt, Paul-Erik Hesselkilde, Arne
Villumsen.
THE MARTHA GRAHAM DANCE
COMPANY on tour wbicb took tbem to
Egypt, Jordan and Israel, sponsored by tbe
State Department, sbowing recent and tirnebonoured works by M.G. wbo addressed tbe
audience before tbe sbow in Haifa, Tel Aviv
and Jerusalem.
THE BALLET OF THE DEUTSCHE OPER
BERLIN in "CindereUa", cboreog.: Valery
Panov; Reda Sbeta, Galina Panov, Vladirnir
Gelvan, Eva Evdokimova and tbe
cboreograpber in tbe main roles as part of
tbe Israel Festival.
THE LONDON CONTEMPORARY DANCE
THEATRE, also in the framework of tbe
Israel Festival, on its f r וst visit to Israel, gave
two programs, one devoted to dances based
on biblical tbemes, as part of the Bible in
Dance seminar•
SOLOISTS FROM SWEDEN in a bodgepodge of solos and weU-known duets.
SOLOISTS OF THE BRITISH ROY AL
BALLET, lead by Vyvyan Lorrayne, in
duets and excerpts from famous ·baUets,
danced by Stepben Jeffries, Paul Waller,
Peter O'Brien, Amanda Rivera, Flora
O'Connor, Manola Asensio and otber. Tbe
program also included tbe world premiere of
"Scottisb Dances" by David Bintley, to
music by Malcolm Arnold.

PREMIERES IN 1979
"Masquerade Suite" Ch .: Lia Schubert; m.: A. Chatchaturian;
c.: Jan Tom van den Bergen; 1.: Yehiel
Orgal

AUSTRALIAN BALLET in Nureyev's
version of "Don Quixote".
FOLKLORIKO PHILIPPINO, an amateur
company.

"Wings", a movement-play, written by Israel
Eliraz, directed and cboreograpbed by Anna
Sokolow, witb music by Mark Kopitman,
was produced by tbe Haifa Municipal
Theatre witb dancers of tbe Batsbeva 2
company. Tbe artists taking part were:
(dancers) Ron Ben-Israel, Atanasios
Gadanidis, Irit Gold, Leora Grossman, Miri
Javetz, Micbal Israeli, Sbai Levi, Shirnsbon
Kristal; (actors) Tecbia Danon, Racbel
Marcus, Pinni HeUer, Ezra Cafri, Ami Traub,
Ligbting by Yebiel Orgal, costumes by GiIa
Labat.
" Remembered Headlines", staged and
cboreograpbed by Rutb Ziv-Eyal: costumes
and sets by Avisbai Eyal; lighting by
Avrabam Zabari. Produced by tbe Tel Aviv
Cameri Tbeatre. Dancer-actors: Dov Reiser ,
Sassi Sa 'ad, Sbirnon Ben Ari, Livia
וOacbmon, Matti Seri, Rose Mesbicbi ,
Tammi Esbel, EIi Glazer, Doreen Caspi.
The Chamber Dance Group - comppsition
and instruction by Noa Esbkol; dancers:
Rutb SeUa, Racbeli Nul, Sbemuel Seidel.
Images Dance Company - cboreography ,
SItaron Pinsley; ligbting, Judy Kupferman ;
dancers: Sboslוa na Langsom, Shai Levi ,
Sbaron Pinsley, Carol Brown, Deborab
Smulian, Ilana David, Barda Lambarsky ,
Tali Sbafir, Rutb Yanuv, Tzafnat Havardi.

SOLO PERFORMANCES
Deanna Blacber;
Deanna Blacher ; Silvia Duran - Spanish
dance
Rina Schefeld in "Tbreads"
Rina Shaham (witb actor Pinni Koren) in
"Capital Letters"
Ruth Eshel in works by several
cboreograpbers
During the BIBLE IN DANCE SEMINAR
(Jerusalem, 5-9 August) special dance
performance took place at the Y.M.C.A.
HaU, in wbicb tbe Jerusalem Dance
Worksbop and students of the Rubin
Academy performed works by Anna
Sokolow; Rina Scboenfeld danced her
"Prayer"; Rina Shacham, Ross McKim,
Roberta Caplan and John West's group
participa ted.

a

THE DANCE' LIBRARY beld several weU attended dance-film sוi ows and workshops
on dance notation and dance therapy .

*
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" Recollectio  חs of a People-"
ch .: Deborah Bertonoff; m.: Josef Tal ;
Narrator, Sh. Bertonoff; c.: Paul Sanasardo ;
1.: Haim Tchelet .
" Lu חch " --

The Chamber Da חce Group performs dance
suites composed by Noa Eshkol in Eshkol Wachman Movement Notation .
It has appeared in Israel; at the Festival of
Two Worlds, Spoleto, Italy; in London (The
Place) and in the U.S.A .

ch.: 'Mathew Diamond; Ass. to the choreo grapher: Nan Friedman; m.: Don York; c :.
Philip Ziffer; 1. Haim Tchelet .

*
ISRAEL BALLET

*

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

INBAL DANCE THEATRE
Tel-Aviv,6 Yechiely St.,
Tel: 03-653711,652758

FOUNDER AND ARTISTIC DIRECTOR:
Sarah Levy-Tannai
GENERAL MANAGER:
Yaacov Ben-Herzel
REHEARSALS DIRECTOR:
Shlomo Haziz
COMPANY COORDINATOR:
Amos Vittori
DANCERS: Malka Hajbi, lIana Cohen, Sarah
Shkarchi, Zion Nuriel, Mordecai Abrahamov,
Tamar Slomi, Rachely Sela, Nathanel Noam,
Tali Hermon, Eva Steinberg, Yoav Levy,
Shoshana Levy, Erez Afjun.

PREMIERES IN 1979
" Lege  חd i  חthe Se  חds"
ch. Rena Sharett; director: Joseph Milo; m :.
Yoni Rechter; d.: Dov Ben-David; C. : Tova
Kleiner-Sadan; 1.: Yehiel Orgal ;
" The Story of Ruth "
direction & ch.: Sarah Levy-Tannai; m . :
Ovadia Tuvia; d.: Danny Karavan; C.: Lydia
Pincus-Gani; 1.: Rafi Cohen .

" SO  חg of SO חgs"
ch.: Oshra Elkayam-Ronnen; m.: Shem-Tov Levy; C.: Ruth Dar; 1.: Yehiel Orgal .

DIRECTOR:
Noa Eshkol
DANCERS: Racheli
Shmuel Siedel

TOURS ABROAD: England, Scotland,
Holland, Belgium - Oct.-Nov. 1979.
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Ruth

Kibbutz Gaaton, Ma'aleh Hagalil 25130;
Tel: 04-923009

ARTISTIC DIRECTOR:
Yehudit Arnon
GENERAL MANAGER:
Mike Levine
DANCERS: Martha Reifeld, Timna Yeriel,
Noa Ronen, Efrat Livni, Einat Livne, Zichri
Dagan, Mike Levine, Shlomo Zaga, Hagai
Sorotsky, Gilad Haruvi, Noam Peleg

PREMIERES IN 1979

" Sere  חade" (revival ) -

" Three Me "חch.: Yehudit Arnon; m.: Daetwyler, Kabelac ,
Crumb; d.:Ken Tabachnick; C. : Bertha
Kwartz; 1. : Ken Tabachnick

" Graduatio  חBall " ch. David Lichine; m .: Johan Strauss; d :.
Lydia Pincus-Gani, Zvi Levav; C. : Lydia
Pincus-Gani, Luba Scherk

" Shades" ch.: Berta Yampo lsky, m.· F-rederic Chopin

" Chaco  חחe " -

*

Sella,

*

KIBBUTZ DANCE COMPANY

ch.: G. Ballanchine; m .: Tchaikovsky; staging :
P. Neary

JERUSALEM DANCE
WORKSHOP
r>Jul,

This Mome  חt " -

PREMIERES IN 1979
" Gra  חd Pas from Raymo  חda " -ch. Marius Petipa; m.: Alexander Glazunov ;
staging: Cora Benador; C. : Luba Scherk

ch. Janine Chrrat; m .: Johan Sebastian Bach

The Movement Notation Society;
75 Arlozorov Street, Holon, Israel.
Tel: Tel-Aviv University 03-415768

PREMIERS IN 1979
"חן

ch.: Flora Cushman,m.: FloraCushmanwith
David Hunt, Dov Mielnik, Gil Cahana; c :.
Judith Bobrov; 1.: Jacob Marzel

" Co  חtrasts" -

*

DANCERS: Daphne Einbinder, Naomi Aran,
Atanasios Gadanidis, Dina Bitton, Evy
Lifshitz, Judy Bobrov, Shulamit Saltzman,
Alice Cohen, Yaron Margolin, Sueli Melsohn,
Michal Yisraeli

ARTISTIC DIRECTORS:
Berta Yampo lsky, Hillel Markman
BALLET MISTRESS:
Roselin e Subel, Iris Gil·Lahad.
GENERAL MANAGER:
Hillel Markman
DANCERS : Moshe Bar, Maike Bauer, Mark
Corbin, Ami Daskal, Erez Dror, Nathalei
Erlbaum, Carine Fishman, Isabelle Goodall,
Brigitte Guilloti, R. Claire Hall, Helen Isely,
Graziella Kaplan, Deena Laska, Monte
Makous, Cathy Martin, Pierre·Andre Morard,
Gaie Morris, Gerrard Pook, Brigitte Roman,
Susan Schneider, Marcia Sussman, Na'ama
Yad lin , Charmin French .
APPRENTICES: Pnina Kapon, Zory Korah

ch.: Naomi Aleskovsky ; m. : Ben-Zion Orgad ;
text: Matityahu Shalem ; singer: Rema
Samsonov; C. : Lydia Pincus-Gani

THE CHAMBER DANCE
GROUP

ARTISTIC ADVISOR:
Flor Cushman
COMPANY TEACHERS:
Flora Cushman, Shulamit Saltzman,
Jack ie Bra ley

Jerusalem, 10 Ha'ari St ..
Tel: 02-661638,02·632778

" The Weave " -ch .: Yehudit Arnon; m.: Villa-Lobos ,
Poulenc; d.: Ken Tabachnick; c.: Bertha
Kwartz, Noa Ronen; 1.: Ken Tabachnick

" A  חd A Time To Every Purpose"
ch.: Heda Oren; m.: Mark Kopytman; C :.
Lisa Pleskow, Bertha Kwartz; 1.: Ken
Tabachnick

" The Sheddi חg of Leaves-"
ch .: Don Asker; m.: Toru Takemitsu; d :.
Ken Tabachnick; c.: Lisa Pleskow; 1.: Ke n
Tabachnick .

" Triplets Trip " _.
ch.: Oshra Elkayam-Ronen; m.: Moshe Kilon ;
d.: Ken Tabachnick;c.: Dani Kerman, Bertha
Kwartz; 1.: Ken Tabachnick .

*

COMPANIES AND PREMIERES IN 1979
Abbreviations :
ch.
m.
d.

c.
1.

choreography
music
sets

BAT-DOR DANCE COMPANY
30, Ibn Gvirol Street, Tel-Aviv
Telephone: 03-263175
ARTISTIC DIRECTOR:
Jeannette Ordman
PRODUCER:
Batsheva de Rothschild
GENERAL MANAGER
Barry Swersky

costumes
lighting

PREMIERES IN 1979
"Nightspells" Ch.: Domy Reiter-Soffer; m. Yaakov Gilboa;
c. Domy Reiter-Soffer, Lea Ladman;
1. Chenault SDence
"Prophetic Visions" Ch .: Domy Reiter-Soffer, m.: Domy ReiterSoffer, Paul Ben Haim d. & c.: Moshe
Mussman; 1.: Yehiel Orgal

REHEARSAL DIRECTORS:
Kenneth Mason, Meryl Graves,
Guest: Laverne Meyer

"The Dreamer" Ch. : Mirali Sharon; m . Yossi Mar Haim;
d. & c.: David Sharir; 1.: Ben Zion Munitz

ASSISTANT REHEARSAL
DIRECTORS:
Ora Dror, Ilana Soffrun

"Hills of Spring" Ch.: Yehuda Maor; m . : Bach; c. : Lea Ladman;
1. : Yehiel Orgal

BALLET MASTERS:
Kenneth Mason, Genia Grodberg, "Table Manners" Ch .: Charles Czarny ; m.: Steve Reich; d. & c.:
Inessa Alexandrovitch,
Guests: Richard Gibson, Laverne Charles Czarny; 1.: Kevin McAlister
Meyer

'Dreamscapes" _

CHOREOLOGIST:
Valerie Williams
DANCERS: Jeannette Ordman, Yehuda Maor,
Amanda Blumberg, Igal Berdichevsky, Miriam
Paskalsky, David Rapoport, Lea Lichtenstein,
Jeremy Al len , Hannah Alex, Rivka Ashkenazi,
Alon Avidan, Jonathan Avni,llan Bechor-Aviv,
Assaf Ben Zeev, Florence Butler, Phyllis
Eckler, Shlomo Erlich, Sarah Fulford-Kirby,
Nathan Garda, Charla Genn, Moshe Goldberg,

Ch.: Charles Czarny; m.: Steve Reich, Philip
Glass; c. : Joop Stokvis, 1.: Kevin McAlister
"Pas de Trois"-

Lisa Gould-Rubin, Andrew Guyat, Fiona Hay,
Michal Hasson, Graciella Kozak, Ondine
Kozlov, Sam McManus, Ohad Naharin,
Timor Ratlas, Helen Ridlington, Christina
Schertz, Yaakov Slivkin, Karen Van Dam,
Ivan Vaslev, Alexa ndre Veal, Daniella Whiteson
Guests: Reda Sheta, Peter O'Brien
TOURS ABROAD:March - April '79 - U.S.A.

BATSHEVA DANCE COMPANY

Ch.: Charles Czarny; m.: Stravinsky; c.:
Lea Ladman ; 1. : Kevin McAlister

..

BALLET MISTRESS AND REHEARSAL
DIRECTOR:
Jean Geddis Zetterburg
GENERAL MANAGER:
William Strum
DANCERS: Leah Avraham, Dalia Dvir, Nira
Triffon, Debi Smulian, Laur ie Freeman,
Nira Paz, Tami Tzafir, Ruth Kleinfeld, Pamela
Sharni, Shelly Sheer, Nurit Stern , .Jay Augen,
Paul Bloom, David Dvir, Zvi Gotheiner, Oded
Harari, Douglas Niels.en, Per-Olof Fernlund,
David Oz, Amir Kolben, Rhamim Ron
BATSHEVA 2: Haim Ochayon, Ilana Ton,
Shai Levy Orit Kenan, Aya Rimon
TOURS ABROAD : France, Spain in spring
1979

PREMIERES --- 1979
, Daughters of Shiloh" _.
Ch : Rahamim Ron, m: Maurice Ravel, Suite
No. 2; c.: Moshe Ben-Shaul, 1.: Moshe Fried
"Metaphors" _.Ch.: Rina Shaham, m .: Penderecki, Baird,
J.S. Bach; c.: Bertha Kwartcz, Rina Shaham;
1.: Moshe Fried
"Wilderness, Swamps and Forest" Ch.: Ze'eva Cohen;. m. : George Crumb
("Ancient Voices of Children", Section 1),
Classical Music of Iran, Environmental
Sounds; Ze 'eva Cohen, Bertha Kwartcz.
"3AM"·

Tel Aviv, Sederot Hahaskala 9;
Tel: 03-337795/6
ARTISTIC DIRECTOR:
Paul Sanasardo, Rena Gluck

Douglas Nielsen : m: Tangerine Dream,
c. : Douglas Nielsen, Bertha Kwartcz; 1.: Moshe
Fried .

REHEARSAL DIRECTOR:
Rahamim Ron

ch. :Paul Sanasardo; c. : Paul Sanasardo; m.:
Igor Stravinsky, 1.: Moseh Fried.

"Stravinsky Dance Circus" ._.
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ANNA AND ISRAEL
Anna Sokolow, whose contribution to modern dance has
been recognised, appreciated and esteemed in her own
country (Dance Magazine Award, 1961), was sent on an
official cultural mission to Eastern Europe and China and
endowed with honorary doctorates from Brandeis University
and the University of Ohio in 1978, awarded grants and
scholarships from important foundations, had her works
performed by innumerable companies. For her, Israel was
something of a revelation. Her Jewish consciousness, based
only on an inner sense for the distant past and not on any
knowledge of the religion, tradition or cUlture, provided
a foothold for her constant seeking of the roots of her
persona1ity and identity among the intellectuals and artists
of Israel. In her own words, "1 discovered the roots of
J ewish spiritual nobility, the positive element in the stubborn
Jewish character". The people, the landscape and the quality
of Israel became an indistinguishable part of her make up
and some of her works (such as "Deserts", "Dreams" ,
""Two Poems "
"Song ofSongs" "Question wit hout Answer,
based on the work of Leah Goldberg), could not have ·been
created save under the influence of this country. There is
no doubt that Israel not on1y provided Anna with rewarding
cultural material but also served to explain her ability t( )
suffer her unending battle with the 'Philistines' of tlle
dance' world and her unswerving adherence to her artistic
aims.
Today, after twenty-five years of permanent conta,ct with
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Israel, it would appear that her creative activities h ~ye.,reach ed a summit. In addition to the three choreographies for
' Batsheva' in 1973 ; I "מMemory of No. 52346", "Deserts "
and "Poem" in 1977, she re-created "Rooms" an<1 in 1978
" Scenes from the Music of Charles Ives" and "Dreams ."
With these serious compositions, 'Batsheva' have become
the spiritual heir of the 'Lyric Theatre ' .
The other dance companies performed works by Anna this
year. Flora Cushman's Jerusalem Dance Workshop perform ed "The Lyric Suite" and the Kibbutz Dance Group, prmiered "Two Poems". Students from the Dance Department of
the Jerusalem Academy prepared "Question and Answer"
last year and this year, a similar group performed "Homage
to Gertrud Kraus" (within the frame-work of an appearance
by 'Batsheva' group). In 1979 ~nna created "By the Water
of Babylon" and "From the Song of Songs" for a special
performance during the Intemational Se rזi inar on " The
Bible in Dance " .
The culmination of her activities in Israel will occur in the
summer of 1979, when an idea she has been thinking and
dreaming of, for a long time will materialise. The 'Haifa
Municipal Theatre', the Batsheva dancers, the poet and
playwrite Israel Eliraz and the Jerusalem composer Mark
Kopitman will collaborate with Anna in recreating the
image 'of Hanna Szenes on stage - "Wings"
Anna Sokolow, Isr~el, and the vision of her 'Lyric Theatre' ,
will be joined together ii1 one focal point.
0

Nathan : What special experiences remain with you?
Ruth and everyone : The work at rehearsals. The dances,
particularly 'Rooms' and 'Dreams'.

Zuri: (Quietly, painfully) When I see that the movements
do not come from within, when the glance is wayward
and there is no justification for the movements of the
hands - I know that it is not dancing. Today, most of the
dancers merely want to be beautiful - the dancing is cold.

Dalia : The full and shared life. We were like a family .
Anna: They really worked together. There was no feeling
of competition - there were no stars. In my work, I avoid
differentiating between the status of soloists and the group.
Nathan: And the sad

n זoments ?

Zuri: When they announced that auditions were going to be
held for the 'Batsheva' company, the Lyric Theatre was still
at work. We were all tense and kept quiet . We didn't talk to
one another about it and did not know who would go to
the auditions.

Galia: (Apologetically) We didn't work enough. Until Anna
came on her annual visit, we were like a herd without a
shepherd. And along came a promise of work with known
international choreographers. It was difficult for me - it
was a sort of betrayal. 1 wrote a long letter to Anna and she
understood!
Nathan: Was the Batsheva group the only reason for discontinuing the work of the 'Lyric Theatre'?
Z:uזi The general situation was difficult. We only received
a salary during half of the year. We had. to earn our living
and danced when possible, in tne theatre in Godik's musi cals, with other groups. We could not bring other choreo graphers from abroad and in the light of our experience
with Anna, we did not want to work with Israeli choreographers. Getting engagements was another problem. Danc ing four or five times a year in Tel Aviv was the limit. There
was no one dealing with organisation or public relations .
Support from the American-Israel Culture Foundation stopped as soon as 'Batsheva' was formed. The dancers in the
fourth program received no pay at all. Rehearsals had to be
held in the foyer of the 'Chamber Theatre' on a stone floor .
The premiere itself was held on a Friday at five in the
afternoon .
Nathan : What did working in the 'Lyric Theatre' give you?
Ruth: Criterions for everything that happened afterwards.
Galia & Dalia: Values! Depth!

Ruth: It gave us a degree of depth wh.ich stayed with us
when we were working with other groups as wel1.

Anna: (Continuing Zuri's remarks) There are better conditions for the dancer than in the past, but the atmosphere
is not what it should be. There is an aura of competitiveness
and not of giving all that it is possible to give. They think of
careers, salaries, more than of the dance and its significance.
There isn't sufficient respect for the actual work. The
various dance groups have no clear concept of their purpose
or their aims. A dancer m.ust know why he dances with a
particular group. The choreographers do not look around
them - they do not relate to the landscape or to life around
them. Remember! You are dancing about people, about
humanity. Who or what is humanity? You!
Not all of Anna Sokolow's expectations, or those of the
dancers or the Israeli dance world, were fulfilled in the
'Lyric Theatre'. The reasons for this are evident from the
remarks of past members of the group. The result was not a
fully professional establishment with an efficient administration, but a pioneering enterprise which was effective due.
to the will power, the artistic beliefs, the persistence and
enormous personal efforts of Anna Sokolow and some of
the dancers.

But the important ach.ievements of the 'Lyric Theatre' are
unquestioned. It educated and developed dancers with h.igh
standards of technical ability and artistic integrity. It staged
eleven choreograph.ies, some of wh.ich are considered as outstanding works in the repertoire of international modem
dance. Th.irty performances of each of the programmes,
newspaper coverage and many critical articles about the
performances, brought about an awareness of the dance and
enlarged the audiences for dance performances. New values
and critieria were applied to choreograph.ic works. And in
1963, not only the 'Lyric Theatre' and 'Inbal' were at work,
but also dance groups such as that of Rina Shacham, Rena
Gluck, Naomi Aleskovsky and Rina Scheinfeld, and dancers
of the 'Lyric Theatre' worked with all of them. Anna
Sokolow's 'Lyric Theatre' not only provided the impulse
to establish other dance groups, but also handed down to
them some of its best dancers.
41

'Dreams' and 'Four Jazz Suites' ; 'Opus '62'
Third Program - 1963
Members of the Group:
Galia Gat, Dalia Harlap, Miriam Ferber, Liora Chachmi,
Moshe Romano, Abraham Zuri, Yanon Neeman, Leah Levin.
'Rooms', 'Suite No. 5' and 'Lyric Suite'
Fourth Program -1964
Choreographic Director: Anna Sokolow
Asst. Director: Abraham Zuri
Guest Artist: Rina Shacham
Members of the Group :
Ofra Ben Zvi, Gideon Abrahami, Joanna Pelled, Yenon
Neeman, Liora Chachmi-Zirlin, Abraham Manzour.
'Forms', 'The Question' and 'Ode'.

*
In the summer of 1978, a few of the former members of
the 'Lyric Theatre' met with the author. Here are a few of
the r <בmarks made by Anna Sokolow, Abraham Zuri, Galia
Gat, Dalia Harlap and Ruth Lerman made at that meeting .
Nathan: What was it like working with Anna?
Galia: Work was sacred! I was afraid to move.
Zuri: Like an electric shock! We were terribly enthusiastic.
We worked like horses.
Galia: That was the life!
Nathan: Were the dancers of the 'Lyric Theatre' different
from dancers you have worked with in the United State?
Anna : Yes. They were Israelis. Like 'Inbal' dancers, they
had insufficient technical training. They had some ballet
and came from the Israeli-German school and from folk
dancing. But because of this, they were open to new ideas,
without a set of cliches. They were very talented, worked
hard, and they came to dance and not to earn money .
Nathan: Actually, how did you come to Anna?

Zuri: From the studio of Archipova, Katia Delakova, Rina
Shacham, Ren~ Gluck, Naomi Aleskovsky.
Dalia & Galia: We studied with everyone we could. With
Judith Ornstein, Mia Arbatova, Gertrud Kraus, Rena Gluck,
and others.
Nathan: What was required of you at the auditions for the
'Lyric Theatre'.
Anna: They had to dance and to read something.
Galia; 1 had to count from one to ten and when 1 came to
ten 1 had to shout the number 'ten'. And I remember that
1 shouted with all my might. 1 really put my heart into it together with all my desire to get on stage and dance.
Zuri: I failed . Only later on I was asked to come again.
Nathan: What did you do every day?

Ruth: We studied elsewhere for two days. Only for rehearsals did we get together.
Galia: The rehearsals took place at different times and at
different places. We worked in the studio ofKatia MichaeIi,
Hassia Levy, 'Inbal', in the gymnasium of the Levinsky
Teachers Seminar.
Nathan : Who looked after all the staging problems?
Dalia: Adam, and Arik (Galia's husband) saw to the lighting
Galia: Everyone did something.
Ruth: I ironed.
Nathan : Where did you perform?
Zuri: We danced everywhere. We danced in places where
no group would appear today. We danced on tables tied
together with rope, on concrete, on the floor, on stacks of
hay. Of course we danced in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa,
Nathanya, but also in the settlements of Kidron, Ein Hod,
Tivon, Lahav, Afikim, Beth Zera, Kfar Witkin, Kiriat Gat,
Maayan Zvi, Hulda, Maabareth, Shuval, Daphna, Ayelet
Hashachar, Reshafim, Mesilloth, Sarid .
Nathan : How were you received outside the big cities?

Ruth: Straight from Archipova. (Valentina Archipova, a
Russian dancer, who taught at Haifa.)
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Everyone: Wonderfully - there was enthusiasm and joy.

And so the spark that was set alight during that first meeting with the Inbal group has never gone out and the American
artist who returned to Israel every year and sometimes twice
a year s:nce (with the help of the America-Israel Culture
Foundation) became an integral part of the dance world of
Israel.
"They were wonderful" says Anna of the Inbal dancers,
"there was something very special and genuine about them.
1 did not know there were Jews like than, who live in such
a manner, or that they can create art in such a way."
Anna took on the role of midwife to the young dance
theatre. She introduced them to an awareness ofbody and
dance disciplines, she taught them p ;וofessional vales of
public performance and instilled in them a pride in artistic
accomplishment. She was their stern artistic governess ;
loving and beloved, who went to great lengths for them and
filled with hope, accompanied them on their first high1y
successful tour to Europe and the United States .

young choreographers (Rina Shaham, Rena Gluck; Naomi
Aleskovsky). It was an important step toward changing the
Israeli tradition of one-choreographer-companies lead by
a single creator, and the beginning of the dancer's release
from dependence on the work of a single artist. This was
the first indication that there was a possibility of establishing a repertory dance theatre in Israel.
These developments, in which Anna played a crucial role,
changed the climate of dance in Israel and led naturally to
the idea of establishing a permanent dance group. Eliezer
Peri, the Chairman of the Board of the American-Israel
Culture Foundation at the time, appioached Anna with the
remark: "Why shouldn't you create a dance group here? "
Anna liked the idea and agreed with enthusiasm, prepared
a plan for action and presented it to the board for their
consideration. Among the members of the board was
Batsheva de Rothschild, who later established the 'Batsheva'
and 'Bat-Dor' dance groups.

THE HISTORICAL TREND
The trend away from modern European dance (inherited
from the pioneers of dance in Israel: the Ornstein sisters,
Gertrud Kraus, Katia Michaeli, Tehilla Roessler, Dvora
Bertonoff and others) towards American dance techniques
which took place in the fifties with the appearance and
work of Rina Shaham and Rena Gluck, became more acute
and established by the end of the decade through dance
classes which Anna held with the aid of the America-Israel
Culture Fund. These were given to dancers, others were
held for young actors - and and her work which appeared
on the stage in 1958, 'A Soldier's Tale' (narrated by Arik
Lavie; The Soldier: David Abraham; The Princess: Bruria
Eviezer; The Devil: Juky Arkin), 'Poem', performed by the
Dance Stage (Bamat Machol) and the choreography for
an opera by Avidom: 'Alexander the Hashmonai' (Israel
Opera, 1959), not only established American techniques as
the new dominant force in Israeli dance, but also clarified
to the younger generation of dancers and instilled in them
the need for more exacting discipline in the daily ninetyminute class, in rehearsals and in public performances, as
well as the profound difference between improvisation and
dance composition.
It was Anna who advised the America-Israel Culture
Foundation (according to Judith Gottlieb - director ofthe
Foundation at the time) to setup a single dance theatre for
various choreographers. The importance of this was not
only to emphasise that it was the public's duty to support

"It was a revolution", according to Judith Gottlieb, "no
one thought about dancers, at the time, but only about
creators. The major support went to choreographers.
Although 'Inbal' was already in existence, no one understood
that dancers would have to be paid if a permanent group
were to be set up. Anna's proposal was accepted. For the
first time, working dancers were given independent professional standing and' on May 24, 1962, the Lyric Theatre was
formed.

THE LYRIC THEATRE
The Lyric Theatre presented four programmes.
First Program - 1962
Members of the Group:
Galia Gat, Liora Chachmi, Dalia Harlap, Ze'eva Cohen,
Dalia Kimchi, Judith Ron, Rina Shacham, Rina Schenfeld,
Ehud Ben-David, Itzchak Ben-Nissim, Shimon Siani, Yigal
Paz, Abraham Zuri, Joseph Kipnis.
The program consisted of: 'A Soldier's Tale'; 'The Treasure'
- from a story by J .L. Peretz; Music: Nathan Mishori; and
'Dreams' all choreographed by Anna Sokolow.
Second Program - 1962
Members of the group:
Galia Gat, Liora Chachmi, Dalia Harlap, Ze'eva Cohen,
Miriam Ferber, Ehud Ben David, Itzchak Ben Nissim,
Sh1omo Dever, Yigal Paz, Abraham Zuri, Joseph Kipnis.
39

of each dancer, as in polyphonic music, in which the lirnits
of choreographic lines lie only in the number of participants.
In various choreographies, Anna gives these basic contrasts
diverse forms. The attraction of opposite poles she uses in a
logical and conscious fashion in order to develop movement
to and from pole to pole, by establishing different intermediary forms of grouping and dispersal, lines and dots, in
unison and in multi-movement. Incidentally, the choreographic cluster was to be found in Anna's work, before its
musical couterpart (the'tone cluster') became an important
element in modem music. Needless to add that today the
choreographic cluster can be found in the work of many
choreographers of both modem dance and classical ballet.
Anna Sokolow's identity as a creative artist, and no choreographer worthy of the name lacks such an identity, is expressed not only in her overall approach to the structure of
the work. One finds her signature in every single movement
of each dancer, in the general selection of movement and
line, in the choice of music and its integration into the
choreography. The body of the dancer is the field wherein
Anna creates significant contrasts of round lines versus
angular and straight ones. She develops transitions between
contrasts and even presents contrasts simultaneously. But
these are never arbitrary contrasts or movements, but different aspects of the same concept. Tbe overall choice of
movement is actually simple and perhaps closer to a person's
movements in everyday life, rather than to traditional dance.
But the clear artistic and metric definition of rhythm, tempo
and energy of every movement and the particular nuances
created by the direction of the eyes, the position of the head
and shoulders and the placing of the palms and fingers of
the hands, give the movements an unmistakeable character.
Great and expressive music, taken mostly from the best
repertoire of modern music and of jazz (she was one of the
fist to use jazz for serious dance compositions) is a characteristic of most of Anna's works. But because she possesses
an independent and conscious concept of choreographic
form, she does not depend on the obvious formal aspects of
music, as do many other choreographers. Her profound
musical sense enables her to blend the choreographic lines
with those of the musical composition into a single pattern,
whose branches are so entwined that one cannot distinguish
whether the movement directs the music or the contrary.
But what distinguishes Anna Sokolow beyond everything
else is the fact, that although everything we have mentioned
so far refersto the realm of purely structural choreographic
values, she does not relate to them as such and they are not
the source of her inspiration.
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Everyformal detail of her work has an expressive motivation
and the source of each and every movement derives from an
inner spiritual emotion. In other workds, the movement
does riot. only represent its outward aspect but also the feelings that prompted it. For this reason, it does not suffice to
use one's eyes to grasp the entire meaning of her choreography, one must also have an understanding heart. The
cluster, the line and the unisono, therefore, symbolise forme
personally, not only the striving for fraternity, equality and
social harmony, but also the growing threat to man's individuality - while the contrasts stand for the dual nature
of the individual who is fighting for the right to express his
own identity while at the same time strives toward his integration into society as a whole.

LIGHTING THE SPARK.
Jerome Robbinsevidently knew exactly what he was doing
when he approached Anna in the winter of 1953 with the
question: "What are you doing during the Christmasholidays,
Anna? Nothing? Then come to Israel with me. There you
will find an original group of people, fascinating and unusual
- the members of 'Inbal' and Sarah Levi-Tanai. With your
training disciplines, they can soon become the exponents
of israel."
It was clear to Robbins that this fighting artist, who at the
time had already twenty years ·of work to her credit - as a
solo dancer and choreographer to dance groups, the theatre
and musical comedies - could contribute considerable to
Inbal and to the dance in Israel in general. ·He knew, too, of
her experience in education, in establishing dance groups,
her knowledge of the techniques of both modern dance and
the classical ballet. He was also aware of the appreciation
afforded her by Mexican artists such as Diego Rivera, Carlos
Chavez and others, who had assisted. her in setting up the
first group of moaern dance ofMexico in 1939. He realised
that the same social conscience which prompted her to appear in workers' clubs in the thirties and to create choreographies on such s~bjects as juvenile delinquency, 'A Strange
American Funeral' ( about a worker killed by a stream of
molten copper), 'The Murder of the Innocent' (about the
Civil War in Spain), 'War is Beautiful' (the rise of Fascism in
Italy - 1937) would also make her react sympathetically
and energetically to the new society in Israel. Rightly he
also imagined that this American artist, who stemmed from
an non-religeous Jewish home and who had created works
on Jewish themes, such as 'Exile' (1939), 'The Dog'
'Kaddish' 'Three Biblical Characters' (1946) and others,
would inevitably strike a bond with Israel that could not
be untied.

ANNA SOKOLO\l\l, THE LYRIC THEATRE
AND ISRAEL
BY
NATHAN MISHORI
Ever since 1 first met Anna Sokolow in 1953, when she
came to Israel at the instigation of Jerome Robbins and
with the help of the America-Israel Culture Foundation,
(then the Norman Fund) , until today, innumerable voices
have reached me - all uttering the name 'Anna'. Those that
come to mind are the young voices of the early days of
'Inbal', of students of drama and dance who studied with
her in various courses in Israel and the United States. Interming1ed with these, are the voices of choreographers and
dancers Jerome Robbins, Glenn Tetley, John Butler, Alvin
Ailey, Norman Morrice, Jane Dudley, Martha Hill - of
actors Aharon Meskin, Hanna Rovina, Fania Lubitsch and
many, many others from the theatre and dance world in
the United States, England, Holland and Israel. There are
no limits to the profusion of feelings expressed in these
voices, whether in Anna's presence or not, or when recalling
her name. And the larger part of these expression were
always love, appreciation and admiration for the artist and
person, the teacher and choreographer of immense influence
and individuality, for a figure which symbolised an unquestionable bond between humanity and the art of movement.
It is true that here and there amidst the rich harmony of
voices there were also somel dissonant notes. There were
those who, speaking in the name of art, of course, criticised
her demanding technical approach and serious choreographic
themes, which were not to their taste and for whom, it
appeared, she lacked respect and underrated them. There
were also those youngsters who had dropped out of her
classes as they could not put up with the rough side of her
tongue, or at times, her hands. But even those who were
displeased or disquieted by her, discovered and all agree
that Anna Sokolow and her close links with Israel, served
as a challenge to live up to, that her personality, her values
and artistic activities changed the landscape and opened up
new avenues in the development of the art of dance in
Israel.

(Translation from an
"Israel Dance" 78/79)
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THE UNDERSTANDING HEART
When Anna Sokolow is creating for a dance group, her
work reveals two elements that are actually one and the
same, as far as she is concerned - human values and choreographic values. At the core of her compositions stands
modern man - without theatrical embellishment or affectations which diminish and distort his true image. Historical
or mythological figures are not generally part of her subject
matter.

Truth and beauty are bound together in Sokolow's work,
but it is esseQtially the truth which determines the quality
of beauty as far as she is concerned. Ug1y behaviour attracts
her attention and evokes her choreographic reactions with
regard to mankind today. From the individual, from dancer
and spectator alike, she demands an emotional response the prompting of one's conscience, an understanding that
justifies the term 'human being'.

There is no story line in her work, apart from that for the
legitimate theatre. Poetry is the rule. Her poetry suffersthe
pain of man and recalls his few moments of joy. Anna's
song weaves, forcefully, the coming together of individuals
who, in their fusion, may possibly arrive at the meaning of
life.

Every creative work, including choreography, needs clearly
to define the opposite poles of its material. These outline
the living space in which the work moves and develops. Of
these contrasts, or opposite poles, we find a number which
are characteristic of Anna Sokolow's work in particular,
and of modern art in general. We find the 'choreographic
cluster' - a body of closely-knit dancers, as well as its opposite, a widespread dispersal of dancers all around the
stage; a single straight line and a broken series of dots;
'unisond' - the same movements enacted by all the dancers
at the same time, and varied and independent movements
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DATE(S)

CHOREOGRAPHER

PRINCIPAL DANCER

COMPOSER

TITLE

1895
1907
1907ff
1909
1911
1912
1913-14
1919
1921
1924
1931-50
1932-33
1933-35
1934
1936-50
1937
1944ff
1945
1945-46
1946
1948
1949
1950
1950
1950
1951ff
1953
1954

Loie Fuller
Loie Fuller
Maud Allan
Michel F okine

Loie Fuller
Loie Fuller
Maud Allan
Ida Rubinstein
Stasia Napierkowska
Natasha Trouhanowa
Tamara Karsavina
Ida. Rubinstein

Gabriel Pierne
Florent Schmitt
Marcel Remy

Salome
La Tragedie de Salome
Vision of Salome
Salome

Florent Schmitt
Florent Schmitt
Florent Schmitt

La Tragedie de Salome
La Tragedie de Salome
La Tragedie de Salome

Ruth St. Denis
Felicia Sorel
Ruth Sorel (Abramovitch)
Joy Montaya
Mia Slavenska
Bella Lewitzky
Martha Graham
La Meri
Olga Adabache

Richard Strauss
Richard Strauss
Richard Strauss
Constance Boynton
Alexander Glaz6unov
Bertha Miller English
Paul Hindemith
Richard Strauss
Richard Strauss

Bella Lewitzky
Celia Franca
Rosella Hightower
Natalie Philippart
Carmen de Lavallade
Ruth Page
Carmen de Lavallade
Ruth Page

Lester Horton
J ames Hartley
Richard Strauss
Paul Hindemith
Lester Horton
Richard Strauss
Lester Horton
Richard Strauss

Lycette Darsonval
Colette Marchand

Florent Schmitt

Boris Romanov
Nicola Guerra
Alexander Gorsky
Kassian Goleizovsky
Ruth St. Denis
Senia Gluck-Sandor
Alexander Gorsky
Lester Horton
Mia Slavenska
Lester Horton
Martha Graham
La Meri
Serge Lifar
Gertrud Kraus
Lester' Horton
Celia Franca
Rosella Hightower
Janine Charrat
Lester Horton
Ruth Page
Lester Horton
Ruth Page
Lycette Darsonval

ca 1955
ca 1958
1961
1963
1964
1960s
1968
1970

Heino Heiden
Martha Graham
Birgit Cullberg
Martha Graham
J oseph Lazzini
Peter Darrell

1970

Maurice Bejart

1972-73
1972-75
1975-76
1975
1977

Andre Leclair
James TruittejHorton
Martha Graham
Lindsay Kemp
Lindsay Kemp

1918

' Flemmirig Flindt

Ethel Winter
Catharine Ericson
Rena Gluck
Elaine McDonald and
Patricia Rianne
Josyane Consoli

Paul Hindemith
Paul Hindemith
Hilding Rosenberg
Paul Hindemith

Salome
Salome
Salome
Salome
Salome
Dance Poem on Salome
Salome
Mirror Before MejHerodiade
Salome's Dance
Salome
Salome
Salome
The Dance of Salome
Salome
Herodiade
Salome
Salome and Herod
Face of Violence
SalomejDaughter of
HerodiasjRetribution
Salome
Salome
Herodiade
Herodiade
Salome
Herodiade

Paul Hindemith

Herodias

Richard Strauss

Comme la Princesse Salome
est belle ce soir
Salome
Face of Violence (Salome)
Herodiade
Salome
Salome

Marie-Louise Wilderijckx
William Walton
Karen KuertzjColleen Giesting Lester Horton
Pearl LangjDiane Gray
Paul Hindemith
Lindsay Kemp
Wjlliam Hellerman
Lindsay Kemp
John Riley, Craig Snelling,
Andrew Wilson
Vivi Flindt
Peter Maxwell Davies

Salome

increasing1y interested in the abstract patterns discernibl~ in
the story. In 1948 his program notes called it "A study in
the pathology of decadence". For the 1953 production he
changed the work's title to Face of Violence, accentuating
this evolution toward abstaraction, or perhaps toward a kind
of transcendence.
The last twenty-five years have seen a proliferation of dancetheatre Salomes. Ruth Page performed a duet for several
years wruch she called Salome and Herod; and then she
created a full-scale dance-drama which she first called
Salome, later Daughter of Herodias, and finally Retribution.
If John Martin's biography of Miss Page is accurate, the
ballet was only performed one time (in 1954); and then she
became involved in other projects.

name of no little importance in dance rustory .
And that brings us more or less to the present. I have had to
omit mention of many versions of the Salome story simply
for lack of time. I should at least mention, however, that
Lester Horton's Face of Violence has been revived and is
in the repertory of the Cincinnati Ballet Company - here
is a scene from a 1971 production; and that Martha Graham's
Herodiade is periodically performed both by her own company (here is Pearl Lang in 1975) and by the Batsheva Dance
Company here in Israel.
The most recent Salome of all premiered in Copenhagen in
November of last year. The scenario, the choreography, and
the production were by Flemming Flindt, who also took
the role of Herod.

Peter Darrell's Herodias (1970) took a number of liberties
with the received story, including the casting of two
Herodiases, one old, one young. Here John the Baptist is
seen between the two Herodiases. Darrell cast a man in the
part of Salome in order to suggest pre-bubescence; and
Salome dances on his/her hands in imitation of medieval
depictions which show her thus.

The following list includes all the dance versions of Salome
I have so far identified. There are blanks, where I am lacking information; no doubt there are also omissions and
errors. I will be very grateful to anyone who would help me
to fill in the blanks or correct the errors or omissions.

Lindsay Kemp:s Salome (1975) had an all-male cast. Here
Kemp, as a leonine Salome, assails John the Baptist. In the
production I saw in London in 1977, which was otherwise a
visual orgy of camp theatrics, the one note of sanity, or even
dignity, was struck by Herod, played by Anton Dolin, a

I will close with the traditional Hebrew greeting, but I will
do so with a certain sense of irony, as the name Salome,
(Shlomit in Hebrew) has the same etymological source, the
same Semitic root, as the word , "Shalom".
Make of that what you will!
0

Loie Fuller as Salome, Paris, 1985
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In fact, St. Denis did not get around to the part until 1931,
but she kept the Dance of the Seven Veils in her repertoire
until at least 1950. 8t . Denis's version of the dance of the
seven veils was quite her own. She really performed seven
separate dances, each with a different piece of fabric. It
is doubtful whether Miss Ruth's interpretation of Salome
had any appreciable effect on later versions, coming when it
did in her career and in the development of modern dance;
but the theme did lend itself gracefulIy to her particular
style.
From Ruth St . Denis to Martha Graham is of course one of
the important transitions in the h.istory of modern dance ;
and it is instructive to contrast the work of the two women
on this subject. St. Denis's Salome has virtually no story ,
no drama, but manages to achieve a certain prettiness and
an exotic quality. It is primarily a work of decorative art .
Martha Graham's Herodiade (originally titled Miחor Before
Me) is none of these things .
In her early years with Denishawn, Graham had frequently
appeared in exotic parts, with exotic names and costumes,
but she had turned away from all that when she set out on
her own. Not surprisingly, her Herodiade (1944) represents
a radical departure from previous dances based on the
Salome theme. So different is it that some have claimed it
has nothing to do with that theme. Certainly there is no
dance of the seven veils, and it is not even known whether
the main character, calIed "A Woman", represents Salome
or Herodias, or both, or neither. Isamu Noguch.i, who collaborated with Graham for many years and who designed
the scenery for Herodiade, calls her "Salome" . Most critics
call her "Herodias". But perhaps it does not matter what
we call her; for, as Ronald Gold wrote , "as is usual with
Graham, the myth is used as the take-off point for psychological exploration" . In th.is respect the dance is true to its
literary source, no Wilde's play but Stephane Mallarme's
poem; for the poem too takes off from the familiar myth,
rather than simply retelling it. And there is no doubt that
the poem does relate to the original Biblical story, even if
in mysterious and ambiguous ways.
Those who have written about Graham's Herodiade emphasize its power and impact. They call it astonish.ing, terrifying, gripping, amazing, disturbing, and - among a host of
other adjectives - beautiful. Graham seems to have
ach.ieved two high1y different effects simultaneously. On
the one hand the dance is introspective, self-search.ing: an
exploration of the psyche. On the other hand it is, as John
Martin wrote, "as dramatic as if there were gunplay and
counterplot" - "an unforgettable theatrical experience".
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1 th.ink it is safe to say that the successful dance versions of
the Salome story are those wh.ich have conveyed the drama
of the story and not just presented her dance in isolation.
Martha Graham ach.ieved h.igh drama with only two characters; but for the most part the dramatized dance versions
have used fulI cast. Until the 1930s, dance seemed still to
be in the shadow of Wilde and Strauss - in this sense : that
choreographers were content to deal with Salome's dance,
and leave the story to playwright, composer, and (increasingly) screenwriter. But in the 'th.irties there began a trend
wh.ich 1 th.ink continues today - a trend with.in dance to
explore kinetically the fulI possibilities of the Salome story,
including its wide range of nauative and dramatic possibilities.
Perhaps it began in 1932, in New York, with Senia GluckSandor's Salome, in wh.ich Felicia Sorel danced the title
role. But a more significant date is 1934, when Lester
Horton, working in the dance-obscurity of Los Angeles,
staged the first of h.is six versions of the story.
Each dance-theatre interpretation of the story has intro duced innovations. Gluck-Sandor, for example, stayed fairly
close to the Wildean plot, but left out the dance of the
seven veils and introduced a note of pity to ז:n itigate the
horror of Wilde's stark ending. With Lester Horton, each of
thesix versions introduced innovations, so that over a
twenty-year period the work evolved into something entirely
of h.is own making .
Joy Montaya was h.is first Salome. Horton's biographer describes the choreography of the..1934 version as "relatively
calm and restrained". Th.is was Horton's first choreodrama
and he stayed close to Wilde's play, a production of wh.ich
he had in fact directed earlier that same year.
BelIa Lewitzky was h.is Salome for the next three editions,
two different ones in 1937 and one in 1948. Some of the
changes were made to suit the capacities of changing personnel in h.is company. Accordingly, Lewitzkywasasensuous
Salome, fire to Montaya's ice. Other changes simply represented Horton's progressive involvement with the ongoing
project. By 1948 , for example, he had begun using h.is own
score for percussion and voice .
Carmen de LavalIade was Salome in the last two versions,
and Horton re-choreographed to take advantage of her
lyrical qualities. By now it was entirely Horton's: concept,
choreography, score, costumes, and staging. He had become

none of these longings is fulfilled except - one does sincerely
hope - John's love for his Maker. The play is, as one cri.tic
has said, "a play about varieties of love". Indeed it is! Love
sacred and profane, heterosexua1, homosexua1, incestuous,
necrophiliac: Wilde's one-act play is a veritable supermarket
of sexua1 pathology; and other artists have been shopping
in it ever since.
Practically the first. to do so was Richard Strauss, who took
Wilde's version intact (except translated into German) and
set it to appropriately lurid music. The opera, Salome, was
an immediate hit in 1905, and over the next two years, as
its impact swept across Europe and then the Americas,
Strauss's success etched the Widean version of the story
deeply into the popular imagination. It a1so brought the
Dance of the Seven Veils into opera houses around the
world. Now the dance was of course only one scene in the
opera, but it generated much more than its share of excitement. Perhaps this was partly because, while you cannot
photograph an aria, you can photograph a dance. And the
popular press, with recently acquired skilIs at mass-producing photographic images, fed the fires of the rage for
Sa1ome. The Sa10me craze acquired a nickname: it was
called "Sa1omania". The fad had grown to such proportions
that the opera house could no longer contain it; and Sa10me
dancers sprang up everywhere. One of the first was Loie
Fuller.
Now Loie Fuller had actually performed as Sa10me back in
1895. Loie FulIer's 1895 Salome was not a notable success,
particularly in contrast with her highly popular Serpentine
Dance and her Dance of Fire. Perhaps the timing was not
right. By 1895 the Sa10me story was rampant in 1iterature
and painting, but it had made on1y minor inroads into the
performing arts. It was Strauss's opera ten years later which,
directly and indirectly, put Sa10mes onto a thousand
stages. And when Loie FulIer performed an entirely different version of the story in 1907, called La Tragedie de
Salome, it found a much more receptive audience .
The most popular Salome of the time was Maud Allan, who
performed her "Vision of Sa1ome" first in Munich, then
elsewhere on the Continent, and had her greatest success
in London. AlIan became one of the biggest stars in Eng1ish
variety; in 1908 she was held over at the Palace Theatre in
London for more than 200 performances. Her dance , as
you can imagine, was controversia1, not only because of the
skimpy costumes, but also because of her rather ghoulish
play with the head of the Babtist - very much in the
Wildean tradition.

Maud Allan's success was such that, as a 1909 magazine
article says, soon there were "All Sorts and Kinds of
Sa1omes". Every vaudevilIe house, every music hall and
variety theatre, in the provinces as welI as the great cities,
had a Sa10me performer. In October 1908, no fewer than
24 dancing daughters of Herodias could be found on the
stages ofNew York City a1one.

When classically trained ballerinas performed as Sa1ome, as
Tamara Karsavina did in 1913, they tended to doff their
toe shoes and to adopt costumes and even mannerjsms from
variety and music hall. The rose painted on Karsavina's thigh
for each performance was as flashy מi its way as any gimmick
ever dreamed up by a vaudeville artiste. Even with the rose ,
however, Karsavina's Sa10me was generally considered un successful; and virtually all subsequent attempts to bring
Sa10me as a solo performer onto the concert dance stage
have been failures. It should be acknowledged that Mia
Slavenska had a certain amount of success with her version ,
which she performed off and on from 1936 until the early
1950s; and no doubt one could think of other isolated
successes. But the fate of RoselIa Hightower, who choreo graphed and danced the role as a so10 in 1950, and who was
castigated by the critics, is much closer to be מig typica1 .
Hightower, by the way, is one ofthe relatively few to have
danced as Sa10me on point .

If the pioneers of modem dance were Loie Fuller, Isadora
Duncan, Maud AlIan, and Ruth St. Denis, on1y Duncan of
this pioneering group never performed as Sa1ome. There are
some reports that St. Denis did a Salome dance in Europe
as earlyas 1906; but these reports have not been confirmed,
and they possibly result from a confusion between the
Dance of the Seven Veils and St. Denis's early dance called
"Radha, the Dance of the Five Senses" . St. Denis herself
did nothing to set the record straight; in fact, she added to
the confusion. In 1909 a Chicago newspaper quoted her as
saying, "1 preceded all the classic dancers except Isadora
Duncan. I appeared at the Hudson Theater in New York in
my oriental dances long before any of the Sa10mes were
astonishing human fo1k. My day was before that ofGertrude
Hoffman (sic), Maud Allan (sic) or Lotta Faust. They were
all followers" . St. Denis did not actually say here that she
had performed as Salome; but, especially since Hoffmann,
Allan, and Faust were famous for that role, the casua1
reader might have drawn that inference.
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SALOME INMODERN DANCE
BY
RICHARD BIZOT
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Thirty miles from where we meet today, on the Eastern
shore of the Dead Sea, is the site of Machaerus, the fortress
of Herod Antipas. There John the Baptist denounced Herod,
was imprisoned by him and then .executed. There Sa10me
danced for Herod and, prompted by Herodias her mother,
demanded the head of the Baptist in return. These are the
outlines of a story which has been told over and over by
artists, with countless variations and elaborations, through
the ages.

The greatest indebtedness can be traced to the work of three
artists who worked in three different media: an lrish-born
playwright who wrote a play in French, a 22-year-old Eng1ish
graphic artist, and a German composer. 1 refer of course
to Oscar Wilde, whose play, Salome (1891), was illustrated
by Aubrey Beardsley (1894), and provided the libretto for
Richard Strauss's opera (1905). It would be difficult to
exaggerate the .extent to which subsequent representations
of the Sa10me story, including those in dance, have.been influenced by one or the other or a1l three of these artists.

The modern era, so far as retellings of this story are concerned, started about the middle of the nineteenth century,
when writers and visua1 artists alike began to turn to it first a few, then a few more, ever increasing, until there
were literally thousands of nineteenth-century versions of
the story, in fiction, poetry, and drama, in painting and
sculpture. The socia1 and aesthetic forces which caused this
upsurge of interest, at just this time, in a rather obscure
Biblical story, are too numerous and too complicated to
go into now. What matters for our purposes is simply that
modern dance came into being when Sa10me was a1l the
rage.

Beardsley's influence, being visua1, is the easiest to illustrate .
Probably the most famous of a1l of his drawings is "The
Peacock Skirt", in which Sa10me wears this marvellous creation. The skirt is irrelevant to the story, but it is visua1ly
memorable - so that when Tamara Karsavina danced as
Salome for Diaghi1ev in 1913, her entrance was made wearing this cape. A London reviewer wrote: "the spirit of
Aubrey Beardsley was, one felt assured, haunting the house
last night" . Then in 1922, in Alla Nazimova's silent f ,ו1m
Salome, the costumes and sets were even more specifica11y
Beardsleyesque. Beardsley's drawings had saturated the
public consciousness .

There was considerable influence on dance from the other
arts. Here, for example, is Gustave Moreau's painting,
"The Apparition" (1876), in which John's head has risen
up accusingly in front of Sa10me and she falls back in shock
and fear . And here is Stasia Napierkowska in a 1911 photograph. Napierkowska may have danced with the Russian
Imperia1 Ballet,and she defmitely danced in American
vaudeville. Put the painting. and the photograph together,
compare the two, and the resemblance is so close that it is
easy to think - as 1 do - that the young dancer consciously
modelled her pose after the 35-year-old painting. The point
which is illustrated here is that dances of the modern era
owed debts to the other arts: here in posture, elsewhere in
costuming and staging, and above all in interpretations of
the personality and motivation of Sa1ome.

Simi1arly, Oscar Wi1de's conception of the story has set the
pattern for a host of twentieth-century tellings of the ta1e.
Wilde was not the first to write about a Salome who lusts
after John the Baptist- an interpretatio!1 of her character
which has no basis in fact - but it was he who popularized
this reading. And Wilde did make certain innovations in the
play which areall his own. For example, to the four central
characters (Sa1ome, John, Herod, and Herodias) he adds
two others: the young Syrian named Narraboth, and the
page .of Herodias. Then Wilde links these characters in a
sort of daisy chain of unrequited desire; to wit: the Page
wants Narraboth, but Narraboth wants Salome, however
Salome wants John, and John wants only God. And then of
course there is Herodias's somewhat shaken desire for Herod,
and Herod's more than avuncular interest in Salome. And

I had a Ietter from Mrs. Billy Sunday saying I was making
fun of her husband and that he was a very serious preacher.
I was not making fun of him at aII. If parts of this were
funny it was because of his making aII of his statements in
the vernacular, and to me, his vemacular was extraordinary
poetry. At times his Ianguage was so graphic and so
humourous that it seemed a strange combination of terrific
sincerity, naivete and Iots of good American "corn" . He
aIways said that "God Iike a Iittle humour as is evidenced
by the fact that he made the parrot, the monkey and some
of you people."
BilIy Sunday said "I'm an old-fashioned preacher of the
oIdtime reIigion that has warmed this cold world's heart for
2000 years. 1 believe the Bible is the word of God from
cover to cover. I want to preach the gospel so plainly that
men can come from the factories and not have to bring a
dictionary. Too many of us have been wrapping the Bible
in mothbaIIs. I am trying to bring the Bible into the day's
work and the day's pleasures of the men and women whom
1 urge to accept it. 1 want to make it real and vitaI and definite and personaI and not a taIcum-powder, violet-scented,
lady-like proposition. 1 want people to know what 1 mean.
What do 1 care if some puffy-eyed, dainty Iittle dibblydibbly preacher goes tibbly-tibbly around because 1 use
plain Anglo-Saxon words." As BilIy himself says, "A revivaI
gives the church a little digitalis instead of an opiate. What

we need is the good oId kind of revivaI that wiII cause you
to Iove your neighbors and quit talking about them .יי
Everybody seems to have a different interpretation of
"Salome" and 1, Iike everybody eIse, have been fascinated
by this strange subject. I have done two versions of this
story. One was about half an hour Iong and reaIIy told the
story Iike the opera by Richard Strauss and I used a reduced version of the music. When the curtain goes up
(Nicholas Remisoff did the decor and costumes), John is
standing up on a pedestaI, with Herod on his throne with
SaIome Iying on the floor at his feet and the chorus of J ews
arguing. Herodias does not make her entrance untillater.
This version of "Salome" was entirely impracticaI because
I knew it needed a big orchestra and the subject matter was
too shocking to take on tour - so I did this only a very few
times.
I Iater used only the Dance of the Seven VeiIs music and it
was a pas de deux between Salome and Herod. Again
Remisoff did the costumes and they were a very unusuaI
conception of SaIome - maybe a Iittle Beardsleyesque.
SaIome is aImost Iike a fragile, baby-doII type. I have never
seen Salome Iike this and I find it a fascinating conception.
There is so much to say about Ballet in conjunction with
0
the Bible. The subject is endless.

Alexandra Danilova as Mrs. Potiphar (at left) in Ruth Page's "Billy Sunday Love Stories of the Bible"
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MRS. POTIPHAR: My , you're a fine looking young man.
So big and strong. And much too handsome to be a slave.
Come have tea with me today . I've baked biscuits with my
very own hands, And I've received new honey. (plaintively)
Come! Come to my room and we'll talk ofbetter things for
you. Come! Come! (Joseph moves away and shyly turns his
head.) (for Joseph): You'll have to pardon me!
(Mrs. Potiphar retreats. Bil1y hands her a mirror, silently
and she looks at herself - adjusts her hair - puts on a hat
hopefully.)
MRS. POTIPHAR: (wistfully) I've made myself beautiful
just for you. (to Joseph) You'll have to pardon me!

DANCE OF THE VIRGINS
BILLY: Consider the Wise and Foolish Virgins. (The Wise
Virgins enter. The Foolish Virgins enter. Billy appears in a
devil's mask.)
DEVIL: Hello, you beautiful bit of femininity. You're so
pretty you'd look good - even in a burlap bag. Don't tell
me to go away and forget you -  יוm a memory expert .
Kisses are the language of love - let's talk .
( Billy gathers the Foolish Virgins around him. The Wise
Virgins begin to dance a slow waltz .)
WALTZ OF THE WISE VIRGINS
THE DEVIL'S DANCE ON A GROUND

MRS. POTIPHAR'S POLKA
(A moment of tenseness, as Mrs. Potiphar mentally debates
what to do. Infuriated, she decides to recover her lost dignity; imperiously she dances a Polka. Mrs. Potiphar, enraged grasps him in a struggle. His garment becomes torn
and falls of.)
BILLY: (to Joseph): Unhand me woman! 1 will not yield to
your infamous designs. (Joseph runs away.)
MRS. POTIPHAR: You are cruel! (Mrs. Potiphar picks up
the garment and screams.)
THE POTIPHAR MELODRAMA
(Potiphar re-enters, and the tearful wife via gestures explains the presence of Joseph's torn shirt.) Soldiers_enter.
Potiphar orders them to bring in Joseph).
BILLY : Ah, the woman scorned! (Joseph, guarded by two
soldiers, is brought in, in chains.) Circumstantial evidence !
But too often it convicts. Especially if there is no chance
for cross-examination. (Billy mocks the unctuousness of
Potiphar - the foolishness of Mrs. Potiphar's rage -- then
leaves the stage.) She held Exhibit A. Who was  )ןotiphar to
doubt her story? (Billy waves an ironical farewell to the
pair) (Weeping, Mrs. Potiphar is led away by her husband .)
JOSEPH AND THE ANGEL OF INNOCENCE
(The gtlards release Joseph . He begins to dance, quietly .
The Angel of Innocence enters and dances with Joseph .)
B וLL Y: And you can't burn the candle at b()th ends and
expect to have light when you need it .
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BILLY: Who's sorry now ?  וt was fun while it lasted . . .
On with the wedding !
MARCH OF THE WEDDING DOLLS
THE SAMSON MELODRAMA
(Samson, standing erect and motionless, is seen on an elevation in the center of the stage. Delilah reclines on the
stairs at his feet)
BILLY: Bulging biceps are wonderful. But the steel in
muscles can become as fragile as chicken coop wire unless
there's common sense between the ears. (Samson changes
posture each time Bil1y speaks). Witness Samson and his
dancing dollie, Delilah!
DELILAH'S DANCE
SCENE AND TRIUMPH MARCH OF THE PHILLISTINES
(Delilah views Samson asleep, then cautiously approaches
him and cuts off his hair. Samson shakes the temple. Lights
out! Billy enters, carrying a baseball bat.)
FINALE
SWING TO THE BA T OF RIGHTEOUSNESS
BILLY: Samson was sold out for silver . Treacl  וery and avar ice - treason and greed! TI  וey I וךarch hal  וd in I וand . Samson
knocked a clean hit off the Devil. But tl וe old Devil is still
in there pitching. Slam that telnptation ball back at him
and ram it down I וis tl וroat. So swing the bat of righteous ness' Swing the bat of faith !  ו- lit a hl)I וךe run and knock the
Devil out of the box !

BILLY SUNDAY'S 'BIBLE
BY
RUTHPAGE

Ever since I was a little girl I have always been interested
in the Bible . . . not so much as a religion maybe, but as
1iterature. I never missed a single Sunday in Sunday School
because I adored learning stories of the Bible. I even got a
ribbon all filled with golden stars showing that I had never
missed.
Much later as a choreographer, I wanted to do a Bible
" revue" with the first half of the evening being the old
testament and the second half - the new testament. I
wanted to do it on a very large scale for a big pub1ic. In the
Bible as you know, all the stories are told very concisely
with no waste of words and yet with a certain beauty and
simplicity of style which I hoped somehow to approximate
in dance movement accompanied b.y the spoken word,with
singing, and the harp predominant in the orchestra. I
tho.ught Kurt Wei11 the ideal composer .for this ...Blit hehad
just finished Reinhardt's "Eternal Road" and .didn't want
to do anything biblical unless it could be the Bible "with a
difference". In other words, he wanted a "pojnt, of view."
At this moment, Billy Sunday popped iilto my mind. In the
middle twenties 1 was in a French School for Girls in New
York w.here 1 was "being finished off' as theysay, and we
were all taken en masse to the Bi11ySundayrevival meeting .
Maybe it is only nostalgia for the innocence of my youth ,
but 1 nowseem to remember that all us school girls were
very much affected, for we all went around singing
Rhodeheaver's famous hymn "Brighten t 1:ן: e Corner Where
You Are ."
.

...

.

.

Unfortunately Kurt Weil got involved in something else'b גit
anyway 1 did do the Bi11y Sunday Love Stories ofthe Bible
in about 1948 with the Ballet Russe de Monte Carl0 and in
Paris with Bentley Stone and myself. The following isthe
scenario which Iused. Frederick F.ra kןןlin plaYed Billy
Sunday - spoke al  גthe words and also danced 3.11: the vari ous parts. Alexandra .Danilova was Mrs. Potiphar ... they
were both extraordinary in these .roles .
BILLY SUNDAY
orgivingthe devil his due
BI LLY: (shouting) Temptation is the devillooking through

the keyhole; Yielding is opening the door and inviting him
in. My Theology, they say, is weaker than a jackrabbit's,
But I know the fast pitches of the devil. He's quite a
pitcher. Strictly big league stuff! And it's amazing the
fe110ws he strikes out. Strikes 'em out! And they don't even
take the bat off their shoulders. Notwhen he feeds up that
old temptation ball . . . The one with a curve on it ...
usually a woman's!

THE DAVlD MELODRAMA
BILLY: Take David, the man after God's own heart. David ·
is revealed. David was a great man. (shouting) The leader of
his people. But he was weak, - as other men have been
weak. You know Davjds - So do 1. They are 'men who
covet othe  זmen's wives! (softly) Seeing Bathsheba, David
- coveted her .

BAT,fIsIiE~A'S BATH

PasdeDeux
BILLY: (with vehenience) History calls it affinity, The
Bi.ble ca11s it adultery,1 be1ieve the Bible from cover to
cover.

THE jOSEPH MELODRAMA " '.
Young, boyish J oseph appears. Potiphar follows, his motions
indicatingthe orders he gives Joseph . .
.

:

.

. .

...

"

.

BILLY: Now .y oung10seph -wasa differ~nt sort.He was a
great kid - eager to learn - liked by .his boss, Potiphar.
Yes, old man Potiphar would .h avetrusted Joseph with
ev.erything in his possession. As .a matter()f fact,-' he did.
What he didn't know was that he couldn't trust his possessions - notably his wife, Mrs. Potiphar.
(MRS. POTIPHAR APPEARS)
(Mrs. Potiphar adopts a vampish attitude. Hands on ' sensuously swaying hips, she approaches Joseph again).
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tions, and he joined her in those strained acrobatical feats,
wmch characterize Mr. Balanchine's choreography."
The movements of the final scene are, however, of the utmost simplicity. The son, leaning on a staff, inches ms way
along, reaches, falls, trembles, and finally pulls mmself up
into the arms of the father. In the beginning, he leaped in
defiance; now he can barely drag himself along the floor on
ms knees until the father lifts mm. The scene has the
elevated and moving dignity of biblicallanguage.
The contrast in Balancmne's choreography becomes especially striking when compared with the lack of it in the derivative version staged by David Licmne for the Original
Ballet Russe in 1938. Edwin Denby described it as "more
convincing as a busy night on the waterfront than as a
parable. The action parts were lively, striking dances, but
the lyric parts, the scenes of warning, of remorse, of reconciliation were mostly dumb show." The ballet is full of activity throughout; even in the final scene, before the son
crawls back to the father, he has a dance of eneI'getic torment that weakens the depiction of penitence and sorrow.
The theme has not been spared its jazz version. Barry
Moreland's Prodigal Son (in ragtime), choreographed in
1974 for London's Festival Ballet, concerns a family at the
turn of the century. The boy goes offto return some seventy-

five years later after tap dancing ms way through two world
wars and their aftermaths. There is a Siren and also a Master
of Ceremonies, who appears as an Evil Influence - all to
the music of Scott J oplin. When the ballet was mounted for
the Houston (Texas) Ballet last year, Suzanne Shelton remarked that "there is so much color, sound, and symbolism
in this ballet that it takes a wmle to discover there's not
much significant dancing." The character of the son, she
found, remained unchanged, undeveloped; "he could only
keep on trucking."

In 1966, when I was editing a book on the modern dance, I
asked seven choreographers to describe how they would
create a dance on the theme of the prodigal son. They came
up with vastly divergent answers: biblical ambience and
modern dress; elaborate sets and a bare stage; a cast of hundreds and a cast of two. It was Jose Lim6n who suggested
that ultimate distillation, wmch ended for mm, not in the
celebration of reconciliation, but in quiet recognition of the
chasm that must always exist between father and son, "the
two dancers, remote as two planets, would circle - ostensibly for an eternity - each in ms own lonely orbit."

I wish Jose could have lived to choreograph that dance.

o
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Lydia Sokolova put the new ballet in the context of the
evolving repertory of the Ballets Russes: "In recent years
the Russian Ballet had fought shy of the dramatic and passionate works for which they had originally been famous, .and
Balanchine's specialty was a kind of up-to-date classicism.
Now he had to do something to match the grandeur of the
parable and the force of Prokofiev's music . . . . (Serge)
Lifar was given an opportunity to let himself go in an
emotional role, the like ofwhich had not been seenin ballet
since the days of Fokine. Yet how differently Balanchine
and Fokine set about things! It was interesting to consider
the contrast between the orgy in Sheherazade with its
sprawling girls and bounding Negroes, and the orgy in Le
Fils prodigue with its weird atmosphere and acrobatic
groupings. In the first ballet there were cushions , wine and
fruit; in the second the only props were a hoop and a trestle
table" .
While the new seriousness of tone was practically dictated
to Balanchine by Kochno's libretto, the "acrobatic groupings" derived from his earlier work with the Petrograd
theatre. In 1923, Balanchine had worked in Russia with
FEKS (Eccentric Actor Factory). Yury Slonimsky accounted
for the choreographer's interest in the group in terms of
their "audacious, defiant rejection of the 'theatrical gods'
of the past and their yearning to embrace and master everything which might be of use in the future when, it was
hoped, art would join with revolutionary reality and win
over the broad masses". Balanchine was then using devices
drawn from the vocabularies of acrobats and clowns; his
women dancers appeared in boldly high lifts, in splits, in
the "bridge". His anti-realistic approach may also be traced
to the theories of Vsevelod Meyerhold, who had urged that
the essence of stage rhythm was the antithesis of everyday
life, urging invention and stylization for the theatre.
Slonimsky suggested the influence of Meyerhold in
Balanchine's "modeling of sculptural groups as if to generalize individual experience" .
But by the time Prokofiev set to work on the music for
Le Fils prodigue, Soviet theatrical attitudes had been reversed; realism was in favor. The composer had expected
Diaghilev to use real glass goblets, wine, and cushions; instead, he found a few all-purpose props. The choreography
he considered "a shocking mixture of nightclub acts infused
with formal classicism." The attitude of the designer,
Georges Rouault, was enigmatic, for all the company saw
him do, during the month of preparation that he spent with
them in Monte Carlo, was balance a chair on his nose. Some
say a few sketches were found in his hotel room the day be-

fore he retumed to Paris; others say he made all the designs
in a single night, the last he spent there.
W.A. Propert remarked of Balanchine's treatment of the
parable that the swine were the only "notable" .omission.
However, the omission ofthe elder son is surely more significant. His absence at once simplifies and intensifies the
plot; the conflict subsists only between father and prodigal;
the resolution proceeds without interference. Actually,
Balanchine's more direct source was Alexandre Pushkin's
story The Postmaster, which describes three pictures illustrating the parable: In the first, the old father bids farewell
to his restless son, giving him a blessing and a bag of money;
in the second, the son is shown wasting his substance with
dissolute companions; in the third, he retums penitent to
the father. The ballet has exactly these three scenes and
thesesame characters.
Bemard Taper has asserted that there is never a literal or
naturalistic gesture in The Prodigal Son (as it has been
known since 1950), but perhaps his definition of literal is
unusually rigid. In the opening, the son points to the water
jugs prepared for his trip as he counts them; he beats his
thighs in anger; the father blesses his family with a simple,
outstretched hand. There is also stylized movement, to be
sure: the son's wonderful "corkscrew" pirouettes in deep
plie, the figure twisted and turned inward; his magnificent
leaps, their defiance heightened by the strong sideward
thrust of one leg, the hands clenched in fists of tension. But
the original gesture is clear beneath the form that intensifies
it.
In contrast, the creatures the son encounters in the second
scene are given movements that are bizarre, exaggerated
distorted; they resemble monsters in a surreal nightmare.
The eccentricities of FEKS may be seen in these weird
beings, so marvelously described by Agnes de Mille : "Bald
as eggs, dressed identically, moving identically, crowded together as closely as possible, the dancers hop over one another's back, circle around alternately squatting and rising
. . . scramble about sideways in ridiculous positions like
crabs."
The Siren,in Soviet style acrobatics, not only arches her
body into the bridge, but "walks" in that position, rhythmically kicking up altemate legs. She climbs on the son's
neck, slides down his back, wraps one leg around his body,
then entwines his limbs with hers. An English critic commented : "Was there ever a woman more strangely serpentine? There was not a hint of voluptuousness in this scene.
The prodigal was fascinated by the siren's inhuman contor27

a robe and crown. But he becomes a tyrant and is attacked
by his former followers. Now the companion pretends to
befriend him, presenting him to the queen of the harlots,
but then denounces him to the people. Seeing that the
elements of his destruction were pride and ambition, the
prodigal humbly returns home.
Beryl de Zoete noted the structure: "The ba11et opens with
a monotonous rhythm of patriarchal simplicity . . . and
passes through a series of splendid scenes depicting the
Prodigal's journey . . . (until) his return and re-absorption
into the partriarchal rhythm of the opening" . She praised
the ballet for its "intense poetic conception" and its
"passionate and moving beauty" . Coton remarked that
Jooss's scenario, "touched upon almost every problem,
moral, intellectual and emotiona1, with which man is faced
in his social relationships. There is no preselytising, no
emphasis of praise or blame" . The only message : "none of
us is beyond love; the only reward worth having".
At the time, curiously, no one paid attention to Jooss's
changing the "riotous living" motif to the pursuit of power.
Two years later, the choreographer remade his Prodigal, replacing Prokofiev's score with one composed especia11y for
him by Frederick Cohen. By then, however, the Nazis in
their rise to power, had forced Jooss to leave Germany and
settle in Eng1and.
More than years seperated the Germany of 1931 and the
Sweden of 1957, when Ivo Cramer created his Prodigal Son,
a work that Anna Greta Strhle called "the most nationa1 of
the Swedish repertoire" . Cramer may have owed some of
his interest in native material to his teacher Birgit Cullberg,
who had studied with Jooss and who frequently drew her
ballet themes from Scandinavian legend or literature. After
many years of continental dominance, Swedish theatrical
dance had begun to assert its own identity.
Cramer took his theme from the Bible, but told the story
as it might have been envisioned by the peasants of the
Swedish province of. Dalecarlia, whose delightul 19thcentury folk art retold biblical stories with characters in
native costumes set against native scenes. The ba11et's decor
was designed by Rune Linstrom, who came from Da1ecarlia,
while Hugo A1fven provided a score that blended actual fo1k
tunes with origina1 music composed in a consistent style.
Here the characters are father, brother, mother, false
prophet, the Queen of Araby, and the Four Horsemen
(power, war, pestilence, and death). "Colorful, gay, and
amusing," wrote 01eg Kerensky, who saw it at the Edinburgh
Festival. Here the son is led by the top-hatted prophet into
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a boat bound for Araby, where he meets the queen, who
leads him in a dance of merry-making. But his pleasures
with her are interrupted by the appearance of the Four
Horsemen, who frighten him into returning home. His repentence, remarked Kerensky, was not overly stressed, but
the fina1 scene led quickly into the fo1k dances that formed
the finale of celebration. One avenue of appeal to the present, after all, is nostalgia.
On the contrary, George Balanchine's Le Fils prodigue was
considered by most critics to be typica1 of the trendy work
of the Diaghilev Ballets Russes, which produced it in 1929.
Reviewing its reviva1 by the New York City Ballet in 1950,
Robert Sabin found it essentially a period piece: "The mixture of styles, alternating between slangy informality of
idiom and serious and elevated emotionalism, the incessant
attempt to be clever and different, the desire to shock, the
combination of sophisticated wit and the most unabashed
use of vaudeville devices - all these earmarks of the 1920s
are to be found". Actua11y, Le Fils prodigue marked a
drastic departure in genre for the Diaghilev company, which
had been specializing in cold, formalistic works, and its
movement roots can be traced, not to the Paris of its late
20s premiere, but to the early years of the Soviet Union,
where the young Balanchine began to choreograph.
According to Boris Kochno, Dighilev had comrnissioned
the score from Serge Prokofiev in 1927, without specifying
a theme but asking for something simple, timeless, and
poetic; then it was Kochno who proposed the idea of the
prodigal son and who eventua11y prepared the libretto. It
was hardly a concept that would have appealed to the earlier
Diaghilev, the one who cried to Jean Cocteau, "Etonnemoi! " After the Ba11ets Russes had become tjrmly associated
with the avant-garde, the chic and the shocking no longer
held such interest for him. "Assez de musiquette". was his
order now.
His regisseur, Serge Grigoriev, recalled Diaghilev urging the
cast of Le Fils prodigue to interpret the dramatic action to
the full with appropriate emotion and admitted finding it
"odd to hear Dighilev extol in this way what for so many
years he had been wont to condemn". Many welcomed the
change. His former ba11erina, Lydia Lopokova, wrote in
London for The Nation and Athenaeum, remarked of
Ba1anchine's choreography: "There were the same stylized
versions of acrobatic actions and the same staccato mass
movements witJ1 a wilful disregard of prettiness. But his
other ballets seemed rather cold and empty and when 1 reflected on them, .were about nothing. This time Ba1anchine
seemed to succeed for the first time in using his technique
for the expression of a serious dramatic motif' .

THE PRODIGA L SON
BY
SELMA JEANNE COHEN

As a source for dance works, the theme of the prodigal son
has not been especially prolific. For the tastes of the early
years of ballet, choreographers probably found its lack of
epic dimension a serious drawback. It deals, after all, with
simple people, with family relationships; no battles are won
or lost, no great hero emerges. More serious still, the story
offers little occasion for the display of splendid and costly
decor and costumes; only the episodes of "rioutous living"
- which merit no more description than that in the Bible suggest the possibility of scenic wonders.
Fortunately fo.r the 20th century, "riotous living" can
include sexuality, and most modern versions have a seductress who engages the innocent youth in a sen.suous pas de
deux which, rather than the biblical famine, brings about
his downfal1. But the opening and closing scenes remain
problematical; the rebellious youth seems too common a
character to be very int.eresting, the forgiving father may
easily be wiewed as weak or merely stupid, and the dutiful
elder brother may be something of a bore.
Of the choreographers whose prodigal sons I have been able
to see or to read about, I have chosen to discuss several that
have manipulated the parable in rather notable ways in
order to make it more viable theatrical material. Each
instance may be seen not only as an individual interpretation,
but as a reflection of some of the artistic ideas current at
the time of its conception.
Pierre Gardel's libretto for his L'Enfant prodigue, which
was produced at the Paris Opera in 1812, shows that a good
deal of theatrical imagination had been at work on the outline of the plot. In his preface Gardel explains that he has
violated the traditionally obligatory unities in order to include as many scenes as possible . Not long before he would
have strictly observed the rules of French classicism and
would more likely have taken his subject from Greek myth
or drama. Now, however, the choreographer was well aware
of what was needed to please the post-revolutionary audience, whose tastes had been formed not by the classics of
the Opera, but by the spectacular melodramas and vaudeville
entertainments to be seen at the popular boulevard theatres.
On the verge of romanticism, some sentiment was in order

as well, so Gardel's scenario neatly provides for a few tears
at the end of its panorama of exotic settings.
To lure the working-class audience to the Opera, Gardel
invented not only new scenes, but a number of new characters. When the son Azael (Auguste Vestris) leaves his home
in Goshen for the city of Memphis, he finds; "Le luxe
egyptien y regne de toutes parts, les merveilles de l'art, de
l' architecture brillent dans tous les monumens . ..." A
religious ceremony occasions a grand temple scene with a
variety of dances by virgins, priests, and slaves. Azael is
attracted by the lovely Lia, who shyly admits her fondness
forhim. She goes t.o tell her father about him. But when
she retums, Azael is dancing with several other girls, and
Lia throws herself into the river. The people banish Azael
who, after an arduous joumey through the desert, reaches
his home where he is welcomed by his father, mother,
brother, and sweetheart. What a production it must have
been!
When Kurt Jooss choreographed The Prodigal Son for his
Folkwang Tanzbiihne in Essen in 1931 , he held a very different attitude toward his audience. Germany, never very
creatively involved wjth classical ballet, was now the center
of a new form of dance, Ausdruckstanz, the dance of expression, a vessel of cosmic experience and communication,
opposed to the widespread conception of ballet as a vehicle
of mere virtuosic display. While some of hiscontemporaries
were primarily concemed with dance in relation to the development of the individual personality, J ooss applied the
new theories tothe realm of dance-drama. Approaching the
Bible, he too made changes in the outline of the original
parable, which A.V. Coton attributed to his need for "a plot
suitable for his style of dramatic manipulation" .
Coton finds Jooss's most notable invention here to be the
creation of the "Mysterious Companion" , a kind of personification of the threats encountered by the son on his travels.
The stranger is at times an outright enemy, at others a
false friend, but he consistently defeats the son until the
final homeward journey, when the prodigal is able finallyto
repulse him. Here the son indulges not in riotous living, but
in the pursuit of power, climaxed when he is invested with
2S

Yemanite teacher and pupil practising reading with gestures

Yemenite dancers from Kiriat
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Traditional reading gestures used i n modern dance
(Dancers : Tirza Spanhauf and Tami Ben-Ami)

The Yemeni+, Jew uses his hands abundantly in illustrating
his everyday speech; in this rich gesticulation there are many
elements derived from the scriptural reading movements.
We cannot say which of the two came first, natural gesticulation or movement associated with reading ofthe scriptures,
and we shr·l probably never know, but both are part of a
very chara{,teristic movement vocabulary, unique among
the Yemenite J ews.
This movem.ent vocabulary becomes part of the body language; indeed it is part and parcel of the spiritual world of
the Yemenite J ew. The personal vocabulary becomes a
communal vocabulary, preserving personal features of teacher .and pupil, but at the same time having a common basis
much wider than the personal variants.
When singing from the Diwan (paraliturgical book of devotional poems), the Yemenite men accompany their singing
with spontaneous hand movements related to the contents
of the poem as well as to its poetical and musical meter,
adding hand-clapping and clicking of the fingers in a free
but stylized way.
The dancing ofthe male Yemenite Jews is based exclusively
on the.singing of the Shira part of the Diwan poems, written
in the Middle Ages and later. The texts were copied by
hand while the music and the dance were transmitted orally
from father to son. Hence, the dance is linked with the poem
and the written text is the basis of all body movement.
Since movement is so closely connected with text in perfonnance of the Diwan, it is logical to assume that those
same movements have their source in the manual signs

which are used as mnemotechnical aids in reading of the
scriptures.

A characteristic feature of the Yemenite male dance is the
equilibrium set up between certain constant elements and
improvised body movements. The dance has a more-or-less
fixed structure based on the poetic-musical fonn, but the
dancers respond to the singers and vice versa, so that every
perfonnance is unique and unrepeatable. The unchanging
part of the dance is mainly in the steps and movements of
legs and feet. A good dancer has to know these fJXed fonnulae well and must be able to manipulate them, creating
different fonns in space. He adds to these basic fonnulae
the spontaneous improvisations of upper body, head and
hands. In this way the dancer makes his personal creative
contribution to the dance and this issomething which his
audience looks forward to.
In conclusion we may note that this vocabulary of dance
movements is becorning integrated into cotemporary dance:
witness some pieces in the repertoire of the Inbal Dance
Theatre, especially those created by Sara Levi-Tanai; some
Israeli folk-dances and even some dances perfonned by
modern dance groups. These movements are used also as a
basis for creative work in choreographic workshops and in
seminars for teachers of dance and movement. In such
workshops possibilities are opened up for experimentation
with dance movement vocabularies from many sources. Thus
the hand movements used by the Yemenites when reading
the scriptures may well be a fruitful and inspiring source for
the development of new techniques and fonns of expression
0
in t}le world of dance.

ו
Teaching scriptual reading hand movements
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TRADITIONAL SCRIPTUAL
READING HAND MOVEMENTS
AS A SOURCE OF DANCE OF
YEMENITE JE\lVS
BY
NAOMI & AVNER BAHAT

Every J ewish male child in every traditional home leams
from early childhood to read the Bible with the cantillation
accents (te'amim). These te'amim have three distinctive
functions:
1.

To mark the correct accent of each word or phrase;

2.

To make clear the syntactical logic and thus the real
meaning of every sentence;

3.

To represent the molodic patterns of the cantillation
and assist the reader in singing the text

Of these three functions the second is undoubtedly the most
important and the most significant.
The traditional manner of reading the scriptures is studied
and practiced in the Heder with the Rabbi (Mori, as he is
called by the Yemenite Jews) or at home with the father, or
grandfather or other grown-up relatives. Often it is done
both in the Heder and at home. In certain Jewish communities this process of study is aided by movements of the
teacher's right hand, mainly the fingers, palm and foreann.
We shall try to show how this is done in the Yemenite
community.
The manual movements we are discussing are a kind of
stimulus to the pupil but serve mainly as a mnemotechnical
device .
Two fonns of the scriptural text are in use:
1.
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That on the scroll in the synagogue, which is handwritten with neither punctuation marks nor accents,
a bare text consisting of unpointed letters only;

2. . That in the book used for learning, where the bare text
is reproduced from the scroll and beside it the -full
pointed and accented text is added.

0r

While learning, the child watches the hand movements
his teacher, each of which becomes associated in his min .
with a particular accent in the text. When he comes to reji
the unpointed text of the scroll in the synagogue, the hand
movements of the reading guide wi11 remind him of the
correct way of phrasing and chanting the text.

The Biblical accents are divided into two main groups:
disjunctive and conjunctive. The disjunctive are subdivided
into strong, final accents and weak, pausal ones. The hand
movements are likewise divided into groups:
1. Decisive and strong, with pressure of the finger on the
text page, for the final disjunctives (sof pasuq-fullstop,
and etnah-comma).
2.

Open, with hand withdrawn, for the pausal disjunctives.

3.

Continuous, flowing, urging forward, for the conjunctives.

The child sees the movements of his teacher and imitates
them unconsciously while reading the scriptural text. This
he practices for several hours each day over several years
and naturally the movements become an integral part of his
body language, spreading later into other areas in his life for
other purposes: into prayer, into the singing of piyyutim
(sung poetry) athome, and the dances that accompany them .
As body movements, they spread from the finger, the palm
and the .forearm, into the upper ann, the shoulders, the head
and the whole upper body .
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Return, retum that we may see you .
"What," (she asks) "will you see in the Shulamite?"
(They answer) : "Of course, the dance of the two camps."
Just as by synecdoche  מחולcame to be employed to desig nate 'joy' in Lam. 5 and Ps. 30 so, apparently, the same
term came to designate a drum in Ps. 149 and Ps . 150
where the term  מחולappears among a list of musical
instruments. This nuance of the term מחול, which was
stressed by the medieval philologists Ibn Janah, Abraham
Ibn Ezra, and David Kimhi and in modern times by N.H .
Tur-Sinai, has been accounted for by J .S. Licht. He suggests
that the drum, which was used to provide the rhythm
during the dancing of the  מחולcame to be designated
( מחול. 28) Support for this suggestion is provided by the
Rabbinic Hebrew term אירוט, lit., 'betrothal', which desig nates a gong played at weddings .
If, in fact, the term מחול, which may designate a multi media event like the Greek ·hyprochema, can a1so designate
'joy' or 'drum', we should not be surprised that in Cant . 7 : 1
it can designate a specific dance step rather than the entire
multi-media event. Apropos of Cant. 7 : 1 Sachs observed ,
" When we read these verses from the Song of Songs we are
convinced that what is referred to is a facing in a1l four
directions" .(29) Indeed, the interpretation of  מחולas a
whirl dance in which the dancer rotates and thereby ex hibits her beauty accounts for the audience's exclamation
 " שובי שוביRetum, return" and their saying, "And let us
look at you". This interpretation of  מחולis supported by
the derivation of the noun from the root ' חולwhirl ,
writhe'. Julian Morgenstern long ago suggested that the root
 חלל, which is the derivation preferred by comtemporary
scholars such as Sasson,(30) is related to  חולas is  כררto
 כור. ( 31 )
The whirling dance of the nubile woman to exhibit herself
to prospective marriage partners is suggested by the passage
which follows in Cant. 7:2-10 where one of these eligible
men praises her beauty from bottom to top, beginning with
" How beautiful are your (dancing) feet in sanda1s, 0 noble
woman!" (Cant. 7:2). Moreover ,  מחולrefers to precisely
such a dance in Judg. 21 :21 and in Mishnah Ta'anit 4:8 .
Finally, the interpretation of  מחולas whirling or turning
around is supported by the Rabbinic Hebrew expression
 ' מחול הכרםcircumference of the vineyard' attested and de fined in Mishnah Kilayim 4:1-2 . There is no basis in the
exegetica1 tradition for Morgenstern's clever suggestion that
this term designated an open space surrounding every vine yard, which was provided for the performance of the
dances alluded to in Ta'anit 4:8 .( 32.)
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שחק

- ' dance, play '

Particularly interesting is the variety of nuances of the pi'el
of the verb שחק. In II Sam . 6:21 King David tells Michal
that he intends to do more of that which he is described as
having done in II Sam. 6:14. In II Sam. 6:21 King David
says ,  " ושחקתי1 sha11 dance" while in 6 :14 King David is
described as עז- " מכרכר בכלwhirling with a11 (his )
strength". 1 Ch. 15 :29 transforms the unusua1
דוד מפזז
 " ומכרכרDavid (was) skipping and whirling" of II Sam .
6:16 into  " דויד מרקד ומשחקDavid (was) skipping and
dancing". Moreover, 1 Ch. 13:8a , שיראל משחקים-ודויד וכל
עז-לפני האלהים בכל
" David and a1l Isrea1 were dancing
before God with a1l strength" seems to be another para11el
to the expression found in II Sam. 6: 14 whi1e II Sam . 6 :5
seems to be a corruption of the text which has been faith fully produced in 1 Ch . 13:8 .
In mQst other cases the pi'el of the verb  שחקhas nothing
to do with dancing, it means 'play'. Typica1 of this usage
are Ps. 104:26b, "Leviathan whom You created to play
with him" and Prov. 8 :30-31, " ... playing in His presence
continua11y, playing on His earth ... " In 1 Sam . 18:17 ,
however, we find another nuance ofthe verb שחק. Here we
find, "The meSahaq6t women chanted, 'Saul slew his thou sands, David his myriads". In 11 Sam. 21 : 12b and 29 :5b we
have instead of "The meSahaq6t women chanted" the
equiva1ent expression, "They chantecl in the mehol6t ,
saying". The equation of  שחוקand  מחולshould n  סt be
surprising in that, as we have seen ,  מחולis both semanti ca11y and etymologica11y equiva1ent of Akk. melulu, which
may designate both 'play' and 'dance' precisely as does
Heb . שחק. Hence it is possible a1so to appreciate the ex prs ךsion  מחול משחקים. ' dancers' dance' in Jer . 31 :4 .
Once we can go beyond etymologica1 speculation to the
establishment of semantic equiva1ents between expressions
in Biblica1 Hebrew and dance terminology in the cognate
languages we can expect to be able to clarify the Hebrew
terms by reference to the rich legacy o ~ pictoria1 art from
the surrounding cultures. This, in turn, opens up the possi bility of reconstructing the ancient Hebrew dance and
accomplishing for ancient Israel what Maurice Emmanuel
did for the classica1 world in his The Antique Greek Dance .
(33) This cha1lenge Ileave for another time .
0

and the.re was no one who answered, so they performed the
limping dance (Heb .  )ויפסחוabout the altar which he
( Elijah) had made " .
The Jimping dance referred to in this description of the
priests of Baal has been compared to the manner in which
devout Muslims on pilgrimage to Mecca circle the Ka'aba
" with a peculiar limping walk, dragging one foot behind the
other".(21) There is a controversy among Bible commentators as to whether or not Elijah refers to the limping
dance also in 1 Ki. 18 :21, "It is long enough that you are
limping between two opinions". Arnold Ehrlich takes the
Hebrew word  ' סעפיםopinions' as a biform of ספים
' thresholds (of temples)', and he interprets Elijah's remark
as a reference to the persons who have been worshipping
both Baal and the LORD by means of the limping dance .
He is asking these people to perform the limping dance
either for the one deity or for the other, not for both .(22 )
Other commentators see the two references to limping in
vv. 21 and 26 as coincidental, and they hold that only in
v. 26 does the verb refer to a dance . They hold that this
dance is peculiar to the worship of Baal and foreign to the
worship of the LORD.(23) Regardless of the tenability of
this contention there is no question but that the author of
the narrative has deliberately employed two forms of the
same verb in the two verses. It is equally certain that there
is no other attestation of the limping dance in the Hebrew
Bible .

צלע

- 'limp '

Because Dvora Lapson took her list of eleven verhs directly
from Oesterley(24) she included  ' צלעlimp'. Oesterley
listed  צלעas a verb meaning 'dance' because he held that
Gen. 32:32, "The sun rose upon him (Jacob) just as he
passed Penuel, limping on his hip", refers to a ritual dance
similar to ( פסוח.25) While there may have been such a
dance referred to by the verb צלע, there is, in fact, no
attestation of such a dance. Oesterley suggested also that
the place-name Zelah (Josh. 18:28; II Sam. 21 :14) usually
taken to mean 'side' or 'slope' "was possibly an ancient
sanctuary where this special kind of limping dance was performed " (.26)
It is worth taking note of Oesterley's untenable suggestions
conceming  צלעin order to appreciate the great extent to
which the most recent discussions of dance in the Hebrew
Bible slavishly rely upon Oesterley's pioneering but no
longer adequate treatise .

מחול

- ' whirling dance'

The most frequently attested and hence the most frequent ly discussed term for 'dance' in the Hebrew Bible is  מחול.
Just as the Hebrew word  מספדand its Akkadian cognate
sipittu, which originally designated a gestus of mourning ,
' beating the breast', came by synecdoche to denote simply
' mourning' so did מחול, which originally designated a kind
of dance associated with joyous occasions, come by exten sion to denote 'joy'. For example, in Lam. 5:15 the Jews
who suffered defeat at the hand of Nebuchadnezzar lament ,
נהפך לאבל מחלנו/ " שבת משוש לבנוOur happiness has
ceased, our joy has been turned into mourning" . Ref1ecting
the same semantic development  ' מחולdance ' ' מחולjoy ,'
the author of Ps. 30, a psalm of thanksgiving, gives thanks
to the LORD, saying, "You turned my mourning
( Heb .  )מספדיinto joy (Heb .  )למחולfor me; You un girded my sackcloth, and You girt me with (a gan ווent
appropriate to) happiness ."
It should not be surprising that of alJ the terms for 'dance '
in Biblical Hebrew the one that develops the nuance 'joy' is
 מחולseeing that this is the type of dance which is danced
as an expression of joy upon the safe return from battle of
the armies of Israel. For example, when Jephthah retums
from defeating the Ammonites, "Behold, his daughter went
forth to greet him with drums and with  ' מחלותdances' "
(Judg. 11 :34). Likewise, in response to David's victory over
Goliath "the women went forth from al1 the Israelite cities
for song and the to greet King Saul with drums, with joy ,
and with sistrums. T'he dancing (Heb .  )המשחקותwomen
chanted, saying, Saul slew his thousands, and David his
myriads' " (1 Sam. 18 :6-7). The Association of  מחלותwith
the verb  ' ענהchant' is clearer stil1 in 1 Sam. 21 :12b, "They
chanted in the  מחלות, saying, 'Saul slew his thousands ,
and David his myriads,' " and 1 Sam. 29 :5b, "They chanted
to him in the מחלות, saying, 'Saul slew his thousands, and
David his myriads' ". The association of chanting and מחול
lends support to the theory developed by Jack Sasson that
 מחולis both etymologically related to and semantic
equivalent of Akkadian melultu, which, in turn, couesponds to Greek hyporchema, a multi-media performance
including instrumental music, dance, choral singing, and
mime (.27 )
It is the association of  מחולwith military victory demon strated in Judg. 11:34; 1 Sam. 18:6-7; 21:12b; and 29:5
as wel1 as Ex. 15 :20 that probably accounts for the tenn
 ' מחלת המחניםdance of the two camps' in Cant . 7 : 1 :
Retum, retum Shulamite.
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by God, "Then the lame will dance like a hart , and the
tongue of the dumb shall sing a joyous song" . Only if the
verb  ידלגis taken to refer to a kind of dance will its juxtaposition with 'sing a joyous song' make sense, for the as sociation of song and dance is natural and universal .
t

כרכר

- ' whirl, pirouette '

The verb ' כרכרwhirl' is twice attested in the account of
King David's dancing in the procession that brought the
Ark to Jerusalem (11 Sam. 6: 14, 16). The interpretation of
 כרכררas a whirling dance is based primarily on the view
that  כרכרis an intensive (pilpel) of the verb  ' כררrotate ' .
( 12) Moreover, Julian Morgenstern suggested that  כררis a
secondary formation from  ' כררbe round', from which we
get the noun  ( ככר13) (= Akkadian kakkaru) 'a round loaf
of bread, a round weight, a round district' .(14) Thus Emil
G. Hirsch in his article "Dancing - Biblical Data" suggested
that  כרכרis "most likely the turning round and round
upon the heels on one spot, as practised by the dervishes" .
( 15) Equally plausible from an etymological point of view
and to be preferred by reason of its antiquity is the suggestion presented anonymously in Numbers Rabbah 4: 20 that
 כרכרdesignates 'pirouette .'

when she saw K.ing David skipping and whirling, and secretly she despised him".
The substitution of the verb  ' שחקdance' for  כרכרin the
parallel accounts in I Ch. 13:8; 15 :29 seems further to sup port the interpretation of  כרכררas 'whirling, pirouette .'
Nevertheless, Numbers Rabbah 4:20 records the following
alternative interpretation: "What is mekarker? (It is that )
he struck his hands against each other, clapping them and
saying, 'kyry ram ' ." כירי, a play on the word מכרכר,
seems to be the Greek word kyrios 'Lord ' =(  )אדרני+ the
Hebrew first person singular possessive suffix while  רםis
H.ebrew for 'He (my Lord) is exalted". This interpretation
underscores the fact that in II Sam. 6:14a  כרכררis an act
of divine worship. The suggestion that  כרכררmay designate
a gesture of the hand is supported also by the following
Ugaritic text: "When El saw her (Asherah), he partedhis
jaw, and he laughed . He put his foot on the footstool, and
he twiddled (wykrkr) his fingers" .(20) For the significance
of the gestus of putting foot on footstool see my "Aspects
of Nonverbal Communicationin the Ancient Near East ."

פזז

Notwithstanding the plausible arguments to the contrary
advanced by Avishur,(16) the interpretation of  כרכררas
' dancing', specifically 'pirouette' , is supported by numerous
attestations of the verb and derived nouns in Rabbinic
Hebrew and Aramaic referring either to dancing or to verbal
circumlocution.(17) Nevertheless, there is some evidence
both in Rabbinic literature and in Ugaritic literature for
 כרכררdenoting a gesture of the hand rather than a move ment upon the heel or toe. That  ' כרכררdancing' may also
denote a gesture or gestures of the hand or fingers is plaus ible in view of the following : (a) Curt Sachs' delineation of
sitting dances in which all significant movement takes place
from the waist upward ;( 18) and (b) the hasta 'single hand
gesture' and samyuta hasta 'double hand gesture' "which
have now become the hallmark of Indian dance through out the world " .( 19 )
The first of the two biblical attestations of ' כרכררwhirling ,
pirouette' is 11 Sam. 6 :14a where we read, "David was
whirling with all (his) might before the LORD". The ad verbial phrase "before the LORD" indicates that the dance
was performed as an act of worship. The second attestation
of  כרכררis found in 11 Sam. 6:16 where we read , "When
the Ark of the LORD was coming to the City of David ,
Michal daughter of Saul was peering through the window
18

- ' skip '

The verb  פזזattested with reference to a dance step only in
11 Sam. 6 :16 is usually rendered 'skip' on the basis of 1. Ch .
15 :29 which seems to equate the common verb  ' רקדskip '
with the rare verb פזז. Given the two lines of evidence that
 כרכרmeans 'pirouette', the expression  ' מפזז רמכרכרskip
and whirl' must refer to the raising of one foot (Heb .
 רקרד, )פזרזwhile the other foot, the pivot executes the
pirouette ( )כרכרר.
.

פסח

- 'limp '

Frequently it has been suggested that the festival of Pesah
derives its name from a limping dance performed on this
festival in hoary antiquity. In fact, there is no basis for this
suggestion other than the presumed derivation of the noun
pesah from the verb pasah 'limp'. Nevertheless, the Bible
does refer at least once to  ' פטרחa limping dance'. In I Ki .
18 :26 the behavior of the priests of Baal in their contest
with Elijah is descr  ·'כed as follows : "They took the bull that
he (Elijah) had given them, and they prepared it. They
called upon the name of Baal from morning until noon ,
saying, 'Baa1, answer us!' Tpere was, however, no sound ,

Seeing that  ' סבבencircle, turn about' can and does refer to
the circle dance or processional dance elsewhere called חג,
we may be able to appreciate the Bible's single reference to
dancing as a rite of mourning. In The Sacred Dance Oesterley
wrote, "There is no instance to be found in the Old Testament of dancing being performed as a mourning or burial
rite; that must be acknowledged; yet in spite of this there
are strong reasons for be1ieving that the custom did exist
among the Israelites" .(8) He went on to say, "The strongest
reason for believing that this custom was in vogue among
the ancient Israelites is that it exists at the present day" (. 9 )
He refers specifical1y to the seven circumnabulations of the
bier which are stil1 part of the prescribed rites of burial
according to the custom of the Sephardim. It is 1ikely that
the Mishnaic and modern term for funeral  לוויהderived
from the common Semitic root  ' לויto encircle' refers to
the circumnabulation of the bier .
We have seen that Bib1ical Hebrew refers to circumnabulation either by means of the verb  חגג, the noun  חג, or the
verb  סבב. Hence it is probable that  ' סבבparticipate in a
circle dance or procession' refers to the circumnabulation
ofthe bier in Eccles. 12 :5b where we read ,
הלך האדט-כי
עולמו וסבבו בשוק הספדיט-אל בית
" When a person goes
to his eternal home, the mourners in the street participate
in the circumnabulations" . It is indeed remarkable that this
reference to circumnabulation has not been recognized in
any of the major translations of the Hebrew Bible into
English nor in the major critical commentaries on
Ecclesiastes .

רקד

- ' skip '

Curt Sachs in his monumental World History of the Dance
points out: "Skip dances as movements in which either [oot
is used ought to be distinguished from the jump dances, in
the real jump dance the dancer leaves the ground with both
feet at the same time. It seems to me that only the Hebrew
language discriminates carefully between the two terms" .
(10)
Sachs' distinction between  ' רקודthe skip dance' and קפוץ
' the jump dance' derives from the assertion of Rabbi
Jeremiah in the name of Rabbi Ze'ira in the name of Rab
Huna (d. 296 C.E.) in the Jerusalem Talmud , Beza 5:1 :
" in qippus one removes one foot from the ground while
placing the other [oot upon the ground". Sachs concludes
that King David's dance before the Ark described in I Ch .
15 :29 as  מרקדwas a skip dance .

Sachs' conclusion.seems to be corroborated by the Bible's
characterization of  רקודas the activity of rams (Ps .
114:4, 6), calves (Ps. 29 :6), he-goats (Isa. 13 :21). The
similes 'dance like a calf in Ps. 29 :6, 'dance 1ike rams '
and 'dance 1ike young sheep' in Ps. 114:4,6 suggest that in
ancient Israel  רקודwas regarded as an imitation of the
skipping or romping of large and smal1 cattle.(II) Like
raqadu, the Akkadian cognate of Heb . רקד, another
Akkadian verb, dakaku, is employed both to refer to the
romping of animals including calves, sheep, donkeys, and
foxes and to refer to the dancing of young girls. Moreover ,
1ike  רקדin Joel 2:5 and Nah. 3:5, Akkadian dakaku may
refer to the gathering together like a flock of sheep of mili tary troops .
Because the dance is frequently a feature of mourning rites
it should not be surprising that in Syriac the root  רקדcame
to have the two meanings 'dance' and 'mourn'. In the
Hebrew Bible, however ,  רקודwas understood to be a dance
ofjoy and, perhaps like  מחולin Lam. 5:15 andinPs . 30:12
to be a dance-derived expression for 'joy'. Hence Eccles .
3:4 informs us, "There is an appointed time to cry, and an
appointed time to laugh, an appointed time to beat the
breast, and an appointed time to dance ."
In J ob . 21: 11-12 J ob, describing the happiness and prosperity of the wicked seems to characterize the  רקודboth as
a dance imitative of the behavior of sheep and goats and as
an expression of joy. There we read, "They produce their
little ones like a flock, and their children continual1y dance .
They play the tambourine and the lyre, and they rejoice at
the sound of the flute " .
 רקדand ' דלגjump '

As the above-cited passage from the J erusalem Talmud
indicates both  רקודand  קפוץwere attested as terms desig nating specific and distinct darice forms during the Amoraic
period. The Jerusalem Talmud passage is useful for the
evaluation of the biblical evidence although the single bibli cal attestation of  קפץin the sense 'jump' is not in a dance
context. The single attestation is Cant. 2:8 where the
woman in love says of the man she loves, "Hark, my
beloved! There he comes, leaping over mountains, jumping
over hills". The fact that in the Talmudic period  קפוץdesig nated the jumping dance and the fact that the two verbs
 דלגand  קפץare employed as synonyms in Cant 2:8 help
us fully appreciate the single clear reference in the Hebrew
Bible to the jumping dance, Isa. 35 :6. Here the prophet
who is generally said to have been the Second Isaiah, the
author of Isa. 40-66, tells us that when Israel is vindicated
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basicmeaning rs 'move about in a circle' was used to refer
to dancing in a circle in celebration of victory as perhaps in
I Sam. 30: 1 and to dancing in a circle in praise of God as
perhaps in Ps. 42:5. The semantic development ' בכהweep '
to ' בבהweep (in mouming)', to  ' בכהmourn'. Thus it is
reasonable to assume that  ' חגfestival' derives from a verb
' celebrate', which, in turn, is a nuance of a verb which
meant 'dance in a circle'. This does not mean that by designating the festivals of Pesach, Shavuot, and Sukkot as חג
the Bible means to tell us that a sacred (or non-sacred )
dance was a common feature of these festivals although it
may have been .
There does seem to be one clear reference to the circle
dance or processional dance about the altar which employs
the noun  חגin the sense 'procession'. This is Ps . 118 :27
where we read, "Make a procession with branches up to the
sides of the altar" .(5) This interpretation of the verse ,
which seems to refer to the Sukkot procession with lu1av
and etrog, is supported by reference to the Akkadian cognate of Heb . אטרו, which is usually rendered 'bind'. In
light of the Akkadian cognate eseru, which may mean
' enclose, surround', it would appear that Heb . אטרר חג
should mean 'make a procession, form a circle' .

טבב

- ' encircle, turn about'

Especially worthy of note are the four attestations of טבב
' encircle, turn about' in Jer. 31 :22; Ps. 114:3, 5; and
Eccles. 12: 5 precisely because these references to dancing
are generally ignored both in the previous discussions of
dance in the Bible and in Bible commentaries and transla tions .
The most obvious instance of  ' טבנencircle' which refers to
a dance is Ps. 26:6 where the psalmist says, "1 shall wash
my palms with innocence so that I may walk in the pro cession around Your altar, 0 LORD". Here  טבבrefers to
the same rite of worship as is described in I Sam. 30 :16 by
the verb  חגג. Incidentally, the reference to palms washed
by innocence reflects the idea expressed in Isa. 1:5 that
God will not heed prayer or worship by those whose hands
are defiled with guilt, an idea which derives its poignancy
from the fact that ancient Israelites supplicated with palms
spread apart, a gesture I have disctissed at length in my
" Aspect of Nonverbal Communication in the Ancient Near
East " .
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That Josh. 6 where the verb  טבבis attested six times des cribes a ceremonial processional dance around the wal1s of
Jericho is well known, and it has frequently been discussed .
While the aim of the circumnabulation in Ps. 26:6 is worship, the purpose of the circumnabulations prescribed and
carried out in Josh. 6 is symbolical1y to lay claim to the
territory of Jericho.(6) Perhaps the psalmists's metaphoric
description of the conspiracy of his enemies in Ps. 118: 11 a ,
 " טברני גם טבברניThey encircled me; indeed, they en circled me" is an extension of the circumnabulation as a
symbolic act designed to conquer or overpower an enemy .
That the same verb of motion or idiom may describe several
different meanings determined by context in life is dis cussed at length in my "Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East ."
In Ps. 114:3- 4 we have additional attestations of טבב
referring to a dance performed as an act of divine worship .
Here we are told that in response to the deliverance of
Israel from Egypt "The sea saw and fled, the Jordan turned
around, the mountains danced like rams, the hills like
young sheep" . These verses combine three images. These
are (a) the primordial battle between the LORD and the
rebellious Sea/River (Isa. 51: 10; Ps . 66:6 ; 74 :13 ; 89 : 10-11 ;
104:6-8; Job . 26: 12; etc.); (b) the splitting of the Read
Sea (Ex. 14:21 etc.) and of the Jordan River (Josh .
3: 13-17) to enable the Israelites to pass over on dry land ;
and (c) dancing as a form of praise and worship of the
LORD. Just as the personified mountains (probably
Lubnan = Mt. Lebanon and Sirion = Mt. Hermon ; see Ps .
29:6) are said to have danced the  ' רקרדskipping dance '
so are Sea and Jordan said to have danced the circle dance .
Similarly in Ps . 114:7  ' ארץthe land' (Eretz Israel?) is
commanded  ' חרליdance the mah61' in praise of God .
In Jer . 31 :22  טבבrefers neither to an act of worship nor to
laying claim to territory but to the universal phenomenon of
circumnabulation of the bridegroom, bride, or bridal
couple. According to folklorists the origin of this practice is
" to obstruct the entry of demons and noxious influences"
that might seek to harm the bridegroom and/or bride (.7 )
Bible commentators have long been puzzled as to why
Jeremiah calls the practice ofwoman circumnabulating man
an innovation when he says (Jers. 31 :22b), "Indeed, the
LORD creates an innovation in the land : a woman will
circumnabulate a man". To those who had become so com pletely used to disaster that they said of J udah and
Jerusalem, "It has been destroyed . .. no one lives here "
(Jer.33:10) it was indeed an innovation that weddings
should again be celebrated here (see Jer. 33 :11). Using
pars pro toto the prophet describes a wedding as "a woman
will circumnabulate a man ."

THE NUANCES·IN ELEVEN DANCE-DERIVED
EXPRESSION IN THE HEBREVV BIBLE
BY
MAYER I. GRUBER

Dvora Lapson in her article, "Dance", in the Encyclopedia
Judaica notes, "The Bible contains eleven Hebrew roots employed to describe dancing activity and to high1ight the
nuances of dance movements". Moreover, she claims, "This
points to an advanced stage of choreography among the
Jews (in Biblica1 times)".(I) In her classic, "Symbolic Gestures in Akkadian Contracts from Ala1akh and Ugarit"
Anne Draffkom KiImer notes that it would be of genera1
interest to trace "figures of speech .. . from the symbolic
act in an origina1 context to the symbolic figure of speech,
attempting to establish whether the act was performed or
not in the latter situation" .(2) In my own comprehensive
study of references to postures, gestures, and facia1 expressions attested in Akkadian, Urgaritic, Biblica1 Hebrew, and
Biblica1 Aramaic, "Aspects of Nonverba1 Communication in
the Ancient Near East" ,(3) I demonstrated that criteria
could indeed be established for determining when verbs or
expressions whose litera1 meanings denoted postures, gestures, or facial expressions were employed in their litera1
meanings and when they were employed idiomatically to
denote attitudes or emotions such as praise, entreaty r anger,
grief, happiness, etc. I showed that the most important criterion for determining when a particular verb or expression
is employed literally to refer to a body movement is its
being juxtaposed with other expressions denoting physical
acts while the most important criterion for determining
when a particular expression is employed idiomatically is its
being juxtaposed with other abstract expressions.
In this paper I examine the nuances of the eleven verbs
which Dvora Lapson cites in her encyclopedia article. Previous studies of which the most important was the sti11
classic The Sacred Dance by W. O. E. Oesterley(4) relied
almost exclusively upon etymology for the determination
of meaning. In this paper I present the findings of my reinvestigation of the nuances of the eleven verbs based upon
(a) the criteria explained in the previous paragraph; (b) the
determination of semantic equivalents in Biblical Hebrew
and cognate languages; (c) traditions preserved in Rabbinic

literature; and (d) comparisons with terminology employed
in other cultures whose dance has been systematically investigated. The eleven verbs to be considered in the fol lowing order are :
, חילוחלל, צלע, פסח, פזז, ברבר, דלג, קפץ, רקד, סבב,חגג
·שחק

חגג

- 'dance in a circle'

In thirteen of its sixteen occurrences the Hebr~w verb חגג
means simply 'celebrate (a prescribed festiva1)' . In Ps .
107:27  חגגis juxtaposed with the verb  ' נעmove about ,'
and both verbs are sajd to describe the behavior of a drunk .
Based on the assumed etymologica1 relationship between
the verb attested in Ps. 107:27 and the verb  ' חגdrawa
circle' attested in Job. 26:10, it has been assumed that Ps .
107:27a means "They shall move about going in circ:.;s like
a drunk". Hence it has seemed plausible to suggest that in
I Sam. 30:16 and Ps. 42:5 - the only other instances where
 חגגdoes not mean 'celebrate (a prescribed festiva1)' - may
mean 'dance in a circle'. If so, I Sam. 30: 16 where the verb
is juxtaposed with the verbs  ' אבלeat ,'  'שתהdrink', and נטש
' scatter' should be rendered as fo11ows: "So he (the Egyptian
boy) led him (King David) down, and there they (Ziklag's
band) were scattered a11 over the ground eating and drinking
and dancing in a circle in eommemoration of the vast spoil
they had taken from Philistia and Judah" .
In Ps. 42:5 the words רנה יתידה המין חיגג- בקילmay be
rendered "The multitude dances in a circl.e to the. tune of a
song ofthanksgiving". It cannot be demonstrated, however ,
that in either I Sam. 30:16 or Ps. 42:5 the verb  חגגdoes
not mean simply 'celebrate' as it does everywhere except in
Ps. 107:27 where the context calls for a verb of motion .
Nevertheless, the most plausible explanation as to how a
single verb can mean 'move in circles (like a drunk)' and
' celebrate (a prescribed festiva1)' is that the verb  חגגwhose
15

The Bible is not on1y studied as ancient history. It became
part of everyday Jewish life and its festive occasions
through the religious law (based on Scripture), and the holy
prayer-books - which have crystallized through the ages .
Among European Jewish communities, mainly since the
Enlightenment, there existed a rift between secular and
religious sections. In the Oriental Jewish communities until
their eזnigration to Israel the religious framework, the
Bible, the Talmud and the prayer-book were the strongest
bonds holding together the J ewish identity. The surrounding
Moslem society also kept, and keeps, its religious structure
intact. The religious element, in its ecstatic aspect, was an
important component of the art of Inbal. The vocabulary
we needed for widening the means of expression, especially
in our Biblical works, we purloined mainly from the
Yemenite dance tradition and from the inf1uences it ab sorbed from the surrounding Arabian desert, even casting
an eye towards East Africa and as far as India .

Apart from that we are Israeli-born and thus absorbed
something from the Mediterranean region - or perhaps it is
in our blood already.

Several critics writing about Inbal abroad have even found
traces of ancient Egypt and Greece in our dances. Who
knows? We did what we did simply because we did not
know how they danced in biblical times and we had such a
vigorous dance tradition as the Yemenite at our disposal.
Some of the biblical themes in the Inbal repertoire are:
The Queen of Sheba, Song of Debora, The Lad Samuel,
The Story of Ruth, A Psalm of David, Jacob in Haran; and
tonight you are about to see Rjna Sharet's Nimrod and the
Coat and Oshra Elkayam-Ronen's Song of Songs. Let us
now approach our last example, taken from Debora's Song,
that archaic poetry of the desert. The exerpt we will see
deals with the contempt heaped by the prophetess on those
tribes which did not come to help in fighting Sissera, and
Barak's dance.
Finally one asks oneself: where does the folkloristic material leave off and where does personal expression and comment start? Everything is so chaotically mixed. But you are
all learned men and women, and will, undoubtedly, be able
to distinguish between the diverse elements. We hope that
what you will watch tonight on stage will round out this
lecture-demonstration, and peace unto you all.
0

Sara Levi-Tanai lectures at the international seminar on "The Bible in Dance"
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Now let us consider an actual street-play:
Ya-gammal
(An Arabic song incorporating Jewish elements)
Ya-gammal-how does the loving one walk? Ya-gammal . , .
Ya-gammal-how does the one chopping wood go? Ya-gammal . . .
Ya-gammal-how does the lilly (the bride) walk? Ya-gammal .. .
Ya-gammal-how does the bridegroom walk? Ya-gammal ...
Ya-gammal-they have offspring (children) in the heavens.
Ya-gammal-how do the sufferers weep? Ya gammal . . .
Ya-gammal-towards the land of Israel we travel. Ya-gammal . . .
Ya-gammal-how graceful you are in your dance (the camel).
Ya-gammal . . .

"Ya-gamal" is an Arabic song with Jewish elements in it.
It is sung to the bride who marries someone from a distant
town . The eponymous Gamal is the person who leads the
bride's caravan, as she travels to her new home. I saw this
done for the first time at the wedding of our dancer Malka.
The leader in this case was her cousin. On another occasion,
when this man was unava.ilable, his wife played the role.
She put a turban on her head and a small sword, the
shubrieh, in her girdle, just as her husband had done. Even
her dance and her movement were those of a man.
In the poetry, the song and the dance of the Yemenite J ews
as we perceive them we find incorporated the orientallandscape, omamentation and habits. And of course the Jewish
mysticism and culture of different historical periods. The
Jew in the diaspora took with him his homeland, which
1ived on in his literature. The Jews carried in their books
the sun, the fruits even the sheep of their homeland. The
sun became the "hidden light" of his belief, the spouse of
the Shechinah, the godhead. The lamb was put by the East
European Jews beneath the baby's cradle. Instead of the
lamb the Yemenite Jews sang about gazel1es. At each
wedding they fell in love again with the gentle creature.
To be sure, the gazelle in this case is nothing else but the
godhead itself.
There is no wedding without the following song:
Graceful gazelle, gentle gazcllc, .
In exile wiIl comfort mc.
And at night, and at night
In her bosom 1 dwell.

This symbolic way of thinking influenced the eroticism in
our works and the man-woman relationship in them, but
this is a subject in itself, which I wil1 not now pursue any
further.
The Jewish-Yemenite dancer in Yemen used his imagination
irlside a very limited space. But musicians and choreographers from Yemen living in Israel of course use the wider
area put at their disposal by the modern theatre. These artists' imagination 1inks them to the ancient desert, to that
wildemess that became a spiritual landscape, a wilderness
which holds both wrath and tranquility, clear air and the
unpenetrable sand-storm; the desert which has perilous
precipices and rocks but also leads the eye towards the far,
sharply defined horizon. Where Time, wise and ancient,
patiently nurses doubts and meditation. Where the feet
massage the sand, the steps disappearing in it quietly, and
man's voice is lost in the distance or returns as a rich echo
of one's simple, everyday voice.
In such deserts Abraham, Moses, Muhamad and Jesus
wandered about pondering their soul and God's ways.
From there they brought back monotheism. As far as my
simple thought al10ws me to understand, I come to the conclusion that monotheism is, finally, the reckoning of man
with himself and his deeds. In the huge void of the wilderness the true leaders of mankind heard the voice of God
whispering from the bush burning in their heart: You are
bound to help me in carrying the burden of the world's
existence. I will not carry it unaided by man.
This is one aspect of the wilderness, but there are others as
wel1. When, ,as an Israeli, modem, oriental choreographer,
one respectfully approaches the Bible and wishes to offer,
for example Debora's Song as a straightforward dance, then
the terrible dessert invades your heart with images of dunes,
rocks, the animals that live in your mind - and only God
himself who led us out of the wilderness can shield you
from yourself.
Until now we have refrained from mentioning the Bible ,
the chief protagonist of this Seminar, We have left it for
the very end. Perhaps we were apprehensive. Of cou זse the
Bible was and will always be one of the most powerful
sources of inspiration for US, as a gigantic creation of the
Jewish nation and of mankind and as the eternal com panion of our nation throughout its long history .
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To this very day no special Inbal technique has been developed. There exists a specific language based on stepsand
moves from the rich oriental tradition, but no expert has as
yet moulded it into a systematic technique. Some of the
most experienced Inbal dancers are engaged in developing
such a system, but it is in an experimental stage. All of us
are creating choreography and have learned to employ that
inevitable ruler, technique, as best we may.
Perhaps you noticed that both the singing and the dancing
always begin with rather long sentences, which have no pronouned rhythm patterns. The words are, mostly, prayers
asking God's permission to start singing. In Arab culture
one may find similar first stanzas. In Jewish tradition these
prayers almost always include the theme of longing for a
return to the Holy Land and for the rebuilding of the
Temple.
For example:
Lord, let us be dispersed no more,
Have mercy and gather the scattered,
Who shall save us? Where shall we plead?
Who shall command our salvation?

The men's songs are mostly Hebrew, but also in Arabic. The
slow opening is called nasheed and is in the form of verse
and response; one singer answering another, two responding
to two others, or a group and an individual. The singer himself does not dance. He provides the accompaniment. In
Israel sometimes the dancer joins the singer in the song.
Yemenites love singing. I have to admit I seldom choreograph without singing to my dancers. I real1y hate the taperecorder.
Professor Yehuda Rasahbi, a noted scholar and expert on
Yemenite literature, writes: "The nasheed has a parallel in
the Kasseida, the ancient Arabic of the desert population.
The melody is monotonous, drawn-out, tranquil, and not at
all suitable as accompaniment for dancing." The Yemenite
Jews accompany even the nasheed with movement. They
simply can't sit quietly when they hear singing. But the
nasheed movement is slow, freewheeling and low-energy : a
sort of preparation for the rhythmic movement to follow.
As you may have noticed, all the demonstrations began
with a nasheed. In the nasheed (and in Prof. Razahbi's
description) I found an echo of all my own feelings about
the desert . I have never succeeded in creating a dance in a
clear, down-to-earth marching rhythm . 1 always found myself rocking on a camel's back .
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Though the women traditiorially never dance in front of the
men, I have asked Malka "to nasheed" for you . .Her family
comes from a rural area in Yemen. When she moves, I
always see her riding camels, horses or dorikeys. She will
never be able to run along on a modern paved road. Even
should you uproot this sort of dance from its archaic landscape and transplant it to a modern stage, it will, on the sly,
instil in your dance some little piece of desert aroma. So be
it.
The rhythmic component of Yemenite dance is called
Shirah. Most of the poems in the diwan are Shirot, a term
which includes the tausheech, a word meaning "girdle". In
Prof. Razahbi's words: "The shira has its parallel in the
Arabic maushhaat, a form reborn in Andalusia and the
"girdle-songs" of the Jewish-Spanish period. These poems
arevaried in their form and rich in meter and versification.
Their freshness made them suitable for singing, setting to
music and dancing." Why are they called "girdle-songs"?
In Arabic tausheech or muvaashach means belt or girdle.
All this is a matter for researchers, but we, after all, wish to
dance. So let us now watch a girdle-song, which will show
us clearly how anasheed gets into a shira and how a tausheech
displaces it gently and dominates the dance space.
Before we proceed any further let us consider the basic, typical Yemenite step, with which every dancer plays around
as the spirit moves him. Let us analyse. it. Analysis is far
from a Yemenite dancer's mind. As soon as he arrived in
Israel, the joy of being finally in his homeland expressed
itself in a riot of variations on the basic original step,
causing us a lot of trouble defining it. The 1ittle Yemenite
step with astonishing speed assimilated the Israeli movement and invaded the territory of Israeli fo1k dance and
even contributed to the relaxation of the professional
dancer's body.
Because of the confined area in which the dance was executed in Yemen, there were no group dances, only a single
dancer or.a couple, as I stated in the beginning of my paper.
In Israel, on the other hand, everybody dances simultaneously. There is even a sort of Yemenite-disco dance. In
Yemen each dancer plays around with the movement and
with the help of imagination he creates hundreds of variations even in the small space at his disposal and thereby
also satisfies his acting talent. Undoubtedly there is also an
influence of Arab street players in this theatrical form ,
including even acrobatics and subtle eroticism.

patient . As we are ta1king about 1nbal, the accent was on
the Yemenite e1ements. But we regard the traditions of the
other ethnic communities as a 1egitimate and important
source of e1ements for our dance. On purpose 1 am not
saying Israe1i dance . This wil1 be deve10ped by all the
Israe1is. And 1 hope Inba1 wi11 p1ay an important ro1e in this
development . But it is quite c1ear that the cornerstone and
basis for 1nba1, was, first of a11 , the Yemenite dance .
1 first encountered this s')rt of dance when 1 was fourteen
years old. 1mmediate1y 1 fe1t - this is it! 1t's mine. My
father used to dance this way. Ti11 then, a11 1 had seen was
Hora , Po1ka, Cracowiak, dances brought at the begjnning
of the century by the pioneers from Eastern Europe. 1 did
see some Arab Debka. Even then, at that momentous
meeting with Yemenite dance, 1 did not realise that dance
was to be my life. 1nba1 was founded many years 1ater, after
the Jewish popu1ation in Eretz Israe1 had become much
bigger, cu1tura11ife in the country had developed , and probab1y 1 too had developed .
During the first years of 1nbal, we were not concerned with
technique. We had no idea what it was, we simply danced .
We did a11 kinds of ן: uite demanding and difficult steps, but
our backs never ached . We did not study anatomy. The
only anatomy 1 knew was the skeleton we were shown in
elementary school. The bones of this skeleton would ratt1e
from time to time , but there seemed to be no dance in their
scary movement .
How can one learn such a dance? The erect and at the same
time compressed posture. The thin movements and the
fluttering hands. All the time there is a pull towards the
earth and upsurging prayer towards heaven. And where are
these cunning impulses hiding in the inner and outer parts
of the body? To learn to dance like a Yemenite dancer
takes at 1east 150 years.
The Yemenite is not concerned with theatre. He has al1 the
time in the world. But we want theatre , modern theatre,
here and now. So, from time to time we assemble the e1ements in a studio and press them into the mould of a
"c1ass" .
A11 Yemenite dance is improvised. Like all other ethnic
dancing , it be10ngs to ritual . The Yemenite Jews dance
on1y at weddings, at the Simchat Tora festiva1 or other
festive occasions. Yemenite dance stems from the poetry.
The ho1y poetry of the diwan is for singing, often accompanied by dance. Yemenite Jewish dance is main1y a man's

dance. The women sing a 10t, and their dance is made up of
much more restricted and repetitive movements than the
men's. On1y in Israe1 cou1d one see Yemenite women
dancing with the men present, an unheard of thing in
Yemen.
But 1et us return to the men. You have probab1y noticed
that there is no covering of wide space in Yemenite dance.
There are no 1arge 1eaps. The steps and jumps may be animated and spirited, but they a1ways remain restricted to a
smal1 area. The dance takes p1ace in the 1iving-room, at a
fami1y gathering, a1ways indoors, never outside. The movement is most1y vertica1, the arms are he1d c10se to the body,
and when they are extended, the dancer 100ks like one defending himse1f or attacking.
The Yemenite dancer dances spontaneous1y, does not know
how to teach or 1earn a dance conscious1y. The dance is
quite forcefu1, but songs, sacral in nature, sublimate the
physica1 expression and 1end it a spiritual incandescene. In
such circumstances it is impossib1e to engage in analysing
each step . Let's dance, and that's that. Very we11, but we
are professiona1 dancers. We 1ive in Israel wruch has changed
a 10t through the years. Even the landscape has changed,
and with it forms dynamics and content too. Tradition,
a1as, is waning . . . In such a situation movement has no
choice but to develop. This specific movement could not do
without prayer, poetry and the spiritua1 sp1endor of its
sources, but it happens here and now.
1t endeavors to be earthy, simp1e and gay, but a1so to preserve that special flavour concentrated in centuries of
diaspora, the aroma and power of suffering, rage and happiness.
1t was c1ear that we had to make the acquaintance of that
new territory ca11ed technique. This happened during the
first visit of our friend Jerome Robbins, in the ear1y 50's.
He fe11 in 10ve with Yemenite dancing. Like me he saw the
tremendous potentia1 inherent in the Yemenite tradition,
but to1d us : "You don't possess the technique required by a
professiona1 dancer". And he ca11ed on our great. friend,
Anna Soko10w, who came and stayed three months to
teach. Other teachers fol10wed . The technique was based
on suitab1e exercises from ba11et and modern dance combined with dai1y rehearsa1s of the movement 1anguage
which deve10ped from our materia1. And we became fami1iar with the inevitab1e back-ache, knee troub1e, musc1e
prob1ems, al1 of which proved to us that we had become
members of the internationa1 c1ub of professiona1
dancers . . .
11

THE SOURCE OF THE MOVEMENT
LANGUAGE OF INBAL
BY
SARA LEVI-TANAI
This lecture-demonstration takes place nearly exactly on
the thirtieth anniversary of the founding of the Inbal Dance
Theatre. The subject is the Bible in dance. I wil1 begin by
speaking about the dance of Inbal, for without this aspect,
we as honest dancers, who talk with our feet, cannot approach the Bible.
I have to admit that 1 do not feel like summing up my
creative activity. With the passing years the sources of our
art seem so rich that it will take generations of choreographers, dancers and dance teachers to build the rich edifice which the ancient and new Jewish tradition and the
richly varied folk materials warrant.
By the way, only two Jewish communities have produced
dance which shows distinct characteristics: the Hassidim in
Eastem Europe and the J ews of Southern Arabia, the
Yemenites. But this topic will not be discussed today.
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The most aggressive were those "elements" . They emerged
from all directions: from the movement, the melos, the
rhythm, from the garments, the embroidery, the jewellery,
from the pots and jars and accessories.
Later we discovered Shabazi who came to us from his 17th
century and all my slim Yemenites seemed suddenly much
fatter, big with pride: we possess a great poet! I bowed
deeply before him, a truly great poet. The excitement
generated by Shabazi's poetry was such, that forgetting all
my modesty, I created a choreographic poem "Ode to
Shabazi".
My meeting with the diwan was no less exciting. The diwan
is the poetry book of Yemenite Jews . These poems are not
read but sung during the Sabbath and holiday meals. Therefore the diwan is traditionally a narrow, elongated book in
order that one may hold it in one hand and continue eating
with the other. From much joyous use our diwans get torn
and food-stained, God forbid!

The Israeli artist of oriental extraction finds himself in a
situation which requires a delicate balance: he works in a
modern, western framework, but the landscapes, traditions
and the ambience of his forefathers in the Orient are still
alive in his body and mind, in his feelings and his memory.
Movement, gestures, music and ornamentation are often
represented on stage as the cultural values of ethnic groups.
That may be so, but for quite a long time now Israeli artists
have been searching for ways and means to bring out the
spiritual beauty contained in the traditional cultural values
of Israel's ethnic communities, and express it in terms of a
national and universal, contemporary stage language.

Such variegated, stormy, embracing poetry! It stemmed from
the Sephardic, Spanish-Jewish poetry of the 12tl1 and 13th
centuries but developed in its own direction, wrapped in
the gossamer veils of mysticism and kabbala, prayer and
J ewish martyrology.

This complicated background was the matrix from which
Inbal was born. It began simply: a folk-art group. But when
development and continuation were required and the need
for personal expression became evident, difficulties appeared. What are the structural elements to be used? What
about technique? What is this terrible word "choreography"
and what does "composition" mean? Just between us, to
this very day 1 am not quite sure what all these important
terms really mean.

This poetry came to our lives in the middle of the 20th
century, with Israel fighting for its existence. How can one
escape from all this? One can't of course. It was imperative
to gather together all these elements, smal1 and large,
stormy and delicate, the elements of poetry, song and
movement, to hold them gingerly but firmly and to begin
courting those two important ladies, technique and composition. Both these intellectual dames know only a slow
pace. But we had no time to spare. Our elements were im-

In the diwan there are poems by many poets, but mainly
they are by Salem or Shalem Shabazi, and his are the best.
And the best part is that these poems are not only read arid
sung, but danced. Yemenite dance is danced to poetry.

She uses an extraordinary flow of movement in the dancers'
bodies, together with humor, to recreate the socia1 dance
and popu1ar music world of the 1930's and 4O's. The movement never stops; it flows through individua1 bodies, and
from body to body, without visible drops or dead spots.
The dancers meet, c1ing together, bounce and ro11 off each
other, giving and receiving energy from each other's flow of
movement. And when body contact occurs between dancers it is not for the purpose of spectacular 1ifts or other
technica1 fireworks, but to show us rea1 bodies: excited,
moving, playing exhausted. Her use of humor a1so allows
the audience to perceive a sense of community ( a sense of
we are a11 in this together) among the dancers. We see
potentia1 couples eye each other, try each other; we see
them both succeed and fail at dancing together; and we see
them both serious and absurd. And, 1ike us, they keep on
dancing, stepping on each other's feet, and squeezing the
last drop of 1ife out of an era and out of themselves.
"Sue's Leg", 1ike "Cloven Kingdom" is a prophetic dance
with secular subject matter. It is prophetic in showing us
human beingsnot on1y as they were but as they are. Tharp's
dances have been ca11ed merely fashionable, chic, and slick
by some critics. But in this particular work, whether she

intended to do so or not she has shown us something of
"the plight of man", to use Heschel's words. Watching
"Sue's Leg" and listening to its music, one begins to remember that those people moving frenetica11y, throwing
each other into the air, clinging together in the last hours of
dance marathons, were people on the brink of war and in
the midst of war. Their dances came out of the heart of
"the plight of man". As we watch them, recreated by
Tharp, we are in our time and in the midst of our own wars,
rerninded of our own plight.
A prophetic modem dance whether re1igious in subject
matter or not te11s us the truth: not necessarily particu1ar
truths. (that the Prodiga1 Son came home or did not, or that
Job made his peace with God or did not) but some part of
the truth about ourselves. A prophetic modem dance te11s
us something about how it is to be a human being. Any particular truth, any particular message is soon stated. But the
truth about ourselves can never be told fu11y or too often.
Bib1ica11y prophetic art is made by an iconoclast, by artists
who break the holy images to startle us into new awareness
of the truth about ourselves. Confronted with such a work
of art, we once again have ears to hear and eyes to see; and
miraculously, for a moment, we do hear, and we do see.

o
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Other choreographers (e.g. Alwin Nikolais and Merce
Cunningham  כhave tumed to theatricality and almost exclusively to form itself as basic artistic concems. This is a
potential1y prophetic direction, as witnessed by Tillich's
second category of art with religious style but non-religious
content. However, a requirement for the prophetic whether
in the Biblical narrative or in modern dance is that it cal1s
us and our favorite attitudes and assumptions into question .
Insofar as choreographers have simply acknowledged the in escapableness of. contemporary forces of abstraction ,
randomness, mechanization, and meaninglessness, they have
ceased to be prophetic. The prophetic is tl\at which speaks
the new word and calls us beyond what is. The prophetic
transcends the contemporary and is al1ied with a yet un realized future. Insofar as modern dance or any art simply
ref1ects or reiterates the beliefs and tendencies and state ments of the surrounding culture, it ceases to be prophetic .
The prophetic art form grows out of its time and place but
also calls its time and place into question offering a clearer
and deeper vision - lest the people perish .
In the work of the new choreographers of the 1970's, such
as Twyla Tharp, Meredith Monk, Pilobolus, and Kei Takei,
there seems to be some retum to a concem with emotional
motivation and the importance of human experience, although the result looks utterly different than the works of
Graham, Humphrey, Limon, Weidmann, et.al. There is a
new wedding of emotional motivation and abstraction of
form in dances which are religious in style by suggesting
realities and concerns below the surface of human life. In
these works the modern dance seems to be reemerging as a
prophetic art form in our time and place.
In retrospect, we see that dances which have struck us in
the past as prophetic have certain technical elements in
evidence that stress realities of human life as we live it: use
of percussive movement, the center body, fall and recovery,
the f1oor, asymmetry, humor .. . Such elements have been
used to create dances that have surprised us and struck us as
new; and they have required us to look again more closely
and have stretched our vision. Similarly, the Biblically
prophetic challenges us to hear the new song, taste the new
wine; for repeating what used to be prophetic will no longer
be prophetic. John Cage helps us understand why this is the
case. He notes that the American f1ag is radically asym-

15 . John Cage, "Jasper Johns: Stories and Ideas"j re'printed in Alan Solomon, Jasper Johns, Paintings,
Drawings, and Sculpture, 1954-1965, Whitechapel
Gallery, London, 1964, pp. 27-28 .
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metrical in design; but we have seen it so often that it has
become for us symmetrical and visual1y undisturbing we do
not real1y look at it any more.
Paul Taylor, although not a new choreographer, is a master
at making prophetic dances which force us to look again at
ourselves and our lives. One such dance is "Cloven Kingdom".
As the piece begins, men and women in evening dress gather
and dance. We see what we expect to see on such an occasion: glamor, sophistication, courtesy, flirtation. But
Taylor paints his glittering urbane picture in order to spasmodical1y peel it away so that we see into a more subconscious, basic, humorous, and al1 too recognizable reality.
So qUickly that we are not sure whether we really saw it or
only imagined it, a dancer breaks the smooth sequence to
make a shambling animal-like movement toward another
dancer. Just as quickly the original sequence is resumed as
though it had never been broken. As the piece develops, the
animal-like qualities of the apparent sophisticates emerge
more completely. The dorninant movement themes are now
based on animal movement, which contrasts po'intedly with
.
the evening dresses and tailcoats of the dancers.
Cloven Kingdom Is a Biblical1y prophetic dance, although it
has no Biblical characters or religious subject matter. It is
Biblical prophetic because of its style, fitting the second
category in Tillich's religion and art analysis. Not only does
its title echo the basic human predicament; human beings
are formed, as the Bible puts it, from the dust of the earth
and the breath of God (Gen. 2 :7) so that to be a person is
by definition to inhabit a cloven kingdom. The dance is
prophetic also because it forces us to look beneath the surface of our lives ' and our interactions with others, and to
meet and recognize our shadow selves. Taylor, urbanely .and
with humor, cal1s into question some of our favorite assumptions about ourselves: that we are basically quite nice,
civilized, courteous, and sophisticated creatures. He
suggests to us that the wearing 'of tail-coats may be more
appropriate than we realize.
New prophetic dances use movement elements in unexpected, newly prophetic ways as we see in Twyla Tharp's
"Sue's Leg". Although al1 dancers try for a f10w of movement, Tharp achieves it to a unique degree in "Sue's Leg" .

J ohn Martin, New York Times dance critic, elaborated in
1933 that the modem dance was not dance for spectacular
display or self-expression, but dance which attempted to
communicate personal authentic experience, experience
connected with a basic truth about human beings and reality.(10) Modern dance began as a prophetic form in that
its purpose was the communication of personal authentic
experience by means of new symbols, new forms, and new
ways of moving. It called into question both the dance that
had gone before and the time and place in which it found
itself.
Perhaps the modem dance of the 1920's, 30's, and 40's
shows the basically prophetic character of the form more
clearly than the dance of the 50's, 60's and early 70's. For
the early choreographers (Graham, Humphrey, and Wigman),
emotional motivation and human communication about human beings was primary. These choreographers believed in
the potential social relevance of art, art rooted like the
Biblical narrative in time and space. They saw the ordinary
experience of real human beings as valid artistic material
out of which the artist may create. They were concemed
with meaning in all its dimensions; and like Biblical characters and stories, they saw no necessity for happy endings.
(Moses never made it to the promised land; (Deut. 34:4)
and the elder brother in Jesus' parable does not go to the
party. (Luke 15 :28)) While the earlier choreographers saw
that dance could be communicative in itself apart from
narrative or representational content, they were always concemed with form as the shape of content, rather than simply as an end in itself. As Heschel reminds us, the prophet's
central concern is "the plight of man ... God Himself is
described as reflecting over the plight of man, rather than as
contemplating etemal ideas."(II) The early modem dances,
including Graham, Wigman, and Humphrey did not merely
contemplate eternal ideas. These choreographers looked at
human beings in human situations and told the brusque,
undecorated, unlovely truth as they saw it.
Those choreographers offered us dances which lift up the
ambiguity, the humor, the sorrow, the absurdity (and
through these realities the truth) to be found in ordinary
human experience. This lifting up of things as they are is
part of the prophetic voice and potential Biblical touchstone within modern dance. Confronted with one of these
early dances (one thinks among others of Joos' "Green
10. Cohen, op. cit., p. 4.

Table", Graham's "Lamentation" and her dances based on
Greek myths and Wigman's "Witch Dance".) the audience
has the opportunity to see some part of themselves as they
really are, to hear some part of the truth about how it is to
be a human being.
Heschel states that though the prophet beglns with a message of hope.(12) As the modern dance and its choreographers grew, they also developed the counterp~int side of
their prophetic form. The prophetic message has ,a tenderness at its heart, what Heschel calls the pathos of God.(13)
Repent so that the crooked may be made straight, s~ that
the barren places may bear fruit, so that Jacob may stand,
for he is very small. Dances which come immediately to
mind are Humphrey's "Day On Earth" , Graham'~
"Appalachian Spring", and Charles Weidmann's "On My
Mother's Side".
While in that earlier period modern dancers shared many of
the above mentioned principles of belief, this is less true today. Perhaps the major change since 1950 has been the lessening importance of emotional motivation and communication of universal human experience. Form has taken precedence over content. The early creators found new forms
in order to communicate new content. Graham fOllnd the
genesis of movement in the act of breathing, the source of
human life, beginning as the Biblical narrative begins with
the gift of breath to the human body, and its consequences.
She used this new discovery to communicate human experience, tuming away from the lovely exoticism of the
Denishown school.
As זlon-Western religions and their conesponding aesthetics
permeate Western culture, one sees a shift in modern dance
style as reflected in the work of Erick Hawkins. Hawkins
states that the function of the artist is not to present life as
it is; but in line with traditional Oriental aesthetics, to offer
ideals of enlightenment, life as it ought to be.(14) This is
directly counter to the Biblically prophetic understanding
that renewal or enlightenment is to be found in the midst
of life as it is in all its grubbiness and ambiguity, that God
is at least as likely to be encountered through the experi ence of being invaded by the Assyrian army as in medita tion in the temple .

12 . Ibid., p. 12.
13. Ibid., p. 7.

11. Heschel, op. cit., p. 5.
14. Cohen, op. cit., p. 44.

ד

second grouping characterized by religious style and non religious subject matter would include Kurt Joos' "Green
Table", Anna Sakalow's "Rooms", Paul Taylor's "Cloven
Kingdom" and "Esplanade", Jose Limon's "The Moor's
Pavane", and Twyla Tharp's "Sue's Leg" to name only a
very few. In the third category. we would place many of
the so-called "religious" and "Biblical" dances we have
seen. Many of these dances, while their content is specifi calIy religious, display a non-religious style: i.e. a style
which is primarily smooth, pretty, and ente t זaining, free of
serious conflict and certain of a happy ending. Norbert
Vesak's "Gift to be Simple", a ballet about American
Shakers, falls for us into this third category. In the fourth
category, that of dances with both religious style and
religious content, we would place Margalit Oved's "Mothers
of Israel,", Helen Tamiris' "Negro Spirituals", and Martha
Graham's "Seraphic Dialogue", Jose Limon's "Exiles" and
Paul Sanasardo's "Abandoned Prayer."
It is the second category which radically expands our
understanding of the Bible in dance, as we begin to explore
Tillich's observation that the very style or form of an art
work may be Biblical whether or not its subject matter is
Biblical.
One may perceptively see that when TilIich speaks of
"religious" style he has in mind the style of Biblical faiths
as prophetic. One may argue some other religions are not
predominantly prophetic in style but are largely priestly in
style. For distinctions between prophetic and priestly
styles, see the bottom of page 5. Although Old and New
Testaments have some priestly elements, they are predominantly prophetic.
The reason for this is that there is in modern dance technique and choreography a prophetic element which parallels the prophetic element in the Biblical narrative.
The prophetic is iconoclastic towards any standing order;
for the prophet sees the limits of that order and would
stretch such limits to include those left out and reform
those within. The Smithsonian's director of the National
Collection of Fine Arts, Joshua Taylor, has seen a parallel
of the prophetic in an art style he calls "will to fellowship"

6.
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Selma Jean Cohen, The Modem Dance: Seven Statements of Belief, Wesleyan University Press, Middletown,
1965, p. 14.
Abraham J oshua Heschel, The Prophets, Harper and
Row, New York, 1969, p. 10.

or "communitive"; for such art makes me aware of individual persons and our relationships. Figurative or not in subject matter, the work's painterly style (e.g. van Gogh)
makes me aware that a person with a body made that and
makes me aware of myself as a distinct bodily individual
that can relate with others but never totalIy become one. In
contrast, the priestly is styled a "wilI to form" and "unitive"
(e.g. classical or neo-classical works) that make me oblivious
to persons as 1 am drawn beyond into perfect art styles are
religious; but they correspond to different religions:
"unitive" corresponds to eastern religions with major concem for unity with eternal ideals and absorption into immortality of the soul where all are one; but "communitive"
corresponds to western religions with major concern for
community among persons and resurrection of the body
with each inidividual persisting as a distinct part in the
world. Doug Adams, "Insights From Three Perspectives Qn
The Religious and Aesthetic Imagination", Seedbed (Society for the Arts, Religion and Contemporary Culture), III,
No.3,June 1975,pp.I-3.
The first obvious question raised by this thesis is an important one. Because the modern dance is such a diverse
phenomenon in terms of style, technique, .and choreographic intention, is it even possible to speak of a basic
modern dance aesthetic? Selma Jean Cohen states, in her
Introduction to The Modern Dance: Seven Statements of
Belief, "The modern dance is always concerned with the
unacceptable symbol, the one that startles us into awareness. The pressure may be subtle or it may be obvious, but
it is always there."(6) The modem dance, then, can be seen
as a prophetic attitude toward the function of art in general, and dance in particular, in the contemporary world.
The basic modern dance aesthetic is a prophetic point of
view.
Biblical prophetic is defined by Abraham Heschel: "The
prophet is an iconoclast, challenging the apparently holy,
revered, and awesome."(7) The prophet's language, poetry,
and action is charged with agitation, anguish, and a spirit
of nonacceptance.(8) The prophet "is a preacher whose
purpose is not self-expression or the purgation of feeling,
but communication."(9)

8.
9.

Ibid., p. 6.
Ibid., p. 7.

BIBLICAL CRITERIA IN MODERN DANCE
BY
DOUG ADAMS & JUDITH ROCK

Theologian Paul Tillich advanced the discussion of"Theology
and the Arts" by noting that some art is strongly religious
instyle eventhough it is not religious in subject matter; and
conversely, some art is not religious in style even though it
is religious in subject matter. Simi1arly, some sermons and
writings cite many Biblical passages but are essentially unexpressive of Biblical faiths (in so far as they uphold the
status quo without justice for many individuals); while other
sermons and writings cite few if any Biblical passages but
express Biblical faiths (in so far as they call into question
the status quo and seek justice for each human life). To
date, most discussions of the Bible in dance have foCused
on works which are Biblical in subject matter such as
"The Prodigal Son" or "Job". (1) This paper focuses on
the less obvious but profound reflection of Biblical faith
and values in the aesthetics of modem dance technique and
choreography.
" Religion and Art" analysis in the visual arts has proceded
further than such analysis i מdance and therefore may aid
dance criticism as we consider the question of Biblical
criteria. Tillich has drawn our attention to how the very
style of art expresses theology. Our preoccupation with
iconography in visual art or with subject matter in dance
tends to reduce visual art or dance to narrative or literature ;
but attention to style considers each art form in its own
terms and allows its unique contributions to inform us .
Tillich distinguished between religion in the larger sense
"(being ultimately conceme<l about one's own being, about
one's self and one's world, about its meaning and its estrangement and its finitude") and religion in the narrower sense
"(having a set of symbols, . . . divine beings, . . . ritual
actions and doctrinal formulations about their relationship
to us"). (2) The larger sense of religion is communicated
in style and the narrower sense is communicated through
subject matter .

1.

Most recently Giora Manor's "The Bible As Dance" ,
Dance Magazine (December 1978), pp. 56-86.

2.

Paul Tillich, "Existentialist Aspects of Modem Art",
Christianity and the Existentialists, Carl Michelson, ed.,
Scribner's Sons, New York, 1956, p. 132.

Thus he was able to distinguish four categories of relation
between religion and visual art. The first is that of a style
expressive of no ultirnate concem and a content without
religious subject matter. The second is that of religious in
style and non-religious in content. As an example of this
second category, Tillich cites Picasso's "Guernica", because
it is a painting in which "we do not cover up anything, but
have to look at the human situation in its depths". (3) The
third category is that of non-religious style but obviously
religious content, as in the case of Raphael's "Madonna and
Child" series or "CrucifJXion". The symbols in these paintings are obviously religious; but so harmonious and weU
rounded is the style that it denies the content and makes
the paintings "dangerously irreligious". Tillich sees paintings of this kind as dangerous because, for example,
Raphael's Christ on the cross reveals no dimension of suffering and so may mislead the viewer to expect an easy
harmony with humanity as the goal or result of God's
presence, an expectation that will blind the viewer to God's
presence in much of life. The fourth category is that in
which we find both religious style and religious content.
Tillich's prime example for the fourth category is Grunewald's sixteenth century "CruxifJXion" on the Isenheirn
altar where the style as well as content expresses crucif1Xion.
He is uneasy about identifymg any contemporary visual art
on this level.

Tillich's four categories are thought provoking when considered in relation to modem dance. In the first category,
that of a work whose style shows no ultimate concem and
whose subject matter is not religious, we would place many
student dance compositions of the CUnningham genre. The

3.

Ibid., p. 138.
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1979 was an exceptionally rich dance year in Israel. Israeli dance companies eamed critiCaI accolades touring abroad, and no Iess than eight foreign companies danced in Israel
during the season. More than 130 distinguished guests from all over the world and about
150 Israeli dance people attended the "Bible in Dance" seminar held in Jerusalem in
August.
AlI over the world the traditional boundaries separating theatre and dance are crumbling. Dancers speak lines and actors dance, and nobody worries any more about what
artistic category their art belongs to. This refreshing phenomenon could be observed in
Israel in the Haifa Municipal Theatre's production "Winp" and in "Remembered Headlines", presented by the Cameri Theatre.
New studios have opened and are overflowing with eager students. Workshops and video
and f l וm events organized by the Dance Library were sold out. More than 30 groups and
choreographers presented their creations at auditions held for the new "Stage for Dance ,"
a joint project of the Dance Ubrary, the Tel-Aviv Museum and the National Council for
the Arts.
מI spite of aU this flourishing activity, the deteriorating economic situation threatens to
curtail new ventures, and even established companies find themselves in dire circumstances, their very existence in jeopardy . זt is to be hoped that the administrators will
bear in mind while slashing budgets that artistic reativity is easily destroyed, but it takes
long years to revive. Israel cannot afford to be reduced to surviving spiritually on imports
and becoming an artistic backwater.

The bulk of this - the fifth- issue of זSRAEL DANCE is devoted mainly to reproducing in print the lectures heard at the Bible in Dance seminar. of course it proved impossible to print all of these .
During 1979 dance was officially approved as one of the recognized disciplines for the
"Bagrut" (matriculation examinations). This too shows that dance is finally taking its
proper place among the arts in Israel. But clouds of economic crisis loom darkly on the
horizon.
The Editor
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