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הישראליהמחילשלתמינת-מצב
מאת

מנורגיורא

שעדבארצרת-איררפה,בערלם.משתוללתמהפכת-מחרל
מהר,מרדרנימחרלבהןידערלאשניםמעשרפחרתלפני

בלבהבערי-הבירהרלא-רקטנרתגדרלרתלהקרתפרעלרת
מתחתהתחבארשכמרלהקרת-הבאלט,בעריהשדה.גםאלא

אמנרתיתלעצמארתרביםבמקרמרתהגיערלסינררהארפירה,
לאעצמרכשבית-הארפירהגםזאת,בעולם;נתפרסמרראף
הפררבינציאלי.ממעמדוחרג

המדהימהההתפתחרתהחלהשבהבארץרבארצרת-הברית?
כשמרנהכירםפועלרתהשבעים,בשנותהאמנותיהמחרלשל

גברבובזמןמקצרעירת.להקרת-מחרל )!(רחמשיםמארת
שהיהרמההרחב,הקהלאצלזהאמנרתיבתחרםהענין

הפךלדבררמשרגעיםלאניניטעםאיזוטריתענרגבבחינת
רארץ·ארץבכלעולם-האמנרתשלאררגאנילחלקמכבר

השינריאתשגרמרהסיברתאתמדעיבאררחלנסחקשה
האחררןבעשררהררגשהראשית,לנחש.רקלנררנרתרהזה,

הבסיסעלדרקאהרשתתשבמיטבומהתיאטרון,מרהאכזבה
נער,בשדה-התיאטררןהמרצלחיםהנסירנרתשלר.המסררתי

הגרפני.הלא-מילרלי,רהביטריהתנרעהבכיררן ..בררבם
השימרשע"יערצבררמצביםדמריותצללילים;הפכרהדיאלרגים

הרקדניםהמחרל.אלהתיאטררןהתקרברבכן-בתנרעה
שבהןלבעירתהפתררנרתאתלתיאטררןסיפקרהמרדרניים

התלבט.

הצופיםאתהביאהלבתיםהטלרריזיהשלפלישתהגםבודאי:
שלהרחב(במרבןלדירקןלאימאז,'לחזרת,רגישותליתר
מבחינת(הןמילרליתאינפלאציהשלבתקרפהזו).מילה

אלקטררני)באררחהמרשמעתזרמבחינתוהןהמרדפסתהמילה
יצירהשלבמרכזהעצמרהאדם·רהצבתהתנרעההנה-

המרסכםהשקרמתחרשתכמרצאנסתמנראמנךתית-בימתית

משריםההמרנייםשאמצעי-התקשררתרמפיחרת-ערך-המילה
רהבלתיהמיידירתמאתנר.שלהשניההמחציתבניעל

ייאינסטאנט"מיקצב-ימינר.אתתראמיםהמחרלשלאמצעירת
זמננר.אתהמאפייןמרשגהרא

קירמר,זכרתעלערדנלחםבישראלהאמנרתיהמחרלשאיןעם
כמהאבלרבה,ההתפתחרתשפיר.ברשהכלהדברררש 1'פאין

התלרתהיצירתירת;מארד:לרמציקרתערדןבעירת-יסוד
שלבראשהמרכזיתאישירתשלבהתייצברתההבלתינמנעת

כלכלייםבתנאיםהאדמיניסטראטירריהניהוללהקה;כל
הכרריארגראפיםבקרבהנסירניתההעזהמיערטקשים;

כאח.דוהרקדנים

אמנרתיבמנהלזרכה"בת-שבע"שלה'~תהראשרנההפעםזר
מחילופיםבלבדלאזרלהקהסג:להיסרדה,מאזישראלי.
-האמניםשררבמכך,גםאלאאמנותיים,מנהליםשלתכרפים
-אותםהרלםהאמנרתיהמנהלשתרארבירתררצינייםביניהם

שלברראשונהבראשהישראליתבלהקהבעברדתםראר
בעיקר,כאן,מדרברהאישית.-האמנרתיתבהתפתחרתם

לשנתיים-שלרש). :(קרילשעהבאררחים

(עםהגרהאמיתמהאסכרלה"בת-שבע"להקתנפרדהמאז
הראשית,המנהלתכירםשהיאהרדב!:,ליבדהשלעזיבתה
שפקעהרלאחרבניו-יררק)גרהאםשללהקתהשללמעשה,
החריפההלהקה,עלדה-ררטשילדבת-שבעשלבעלרתה

במשךזהתפקידמילאלותרן'יליאםבעיית-הניהרל-האמנרתי.
עםלשפל-המדרגה.הלהקההגיעהשבהתקרפה-שנתיים
עלבטלציבורית,מתמיכההנהנהעצמאי,למרסדהפיכתה

והצליחהניהרל,אתגלוק)ריבחעם(יחדלוטמאןקייעצמר
יעדיםלקברעמבליאךקשים,בזמניםהלהקהאתלנררט

כמורה'אישיותואליהם.לשארףשישחדשיםאמנרתיים
ברורנעשחזאתרעםהלהקה,שלקיומההמשךאתאיפשרה
חדש.לשלבלהביאהכדייצירתיתיכרלתבעלבאמןהצורך

שממשמוריס,בורמאןעםרצינימשא-ומת.ןאיפרא,התנהל,
היהשלאהצעהלפנירהרעלתהסף-חתימת-ההסכם-ענז.רעל

הבאלטשלהאמנותילמנהלנז.ונהרהואלה,לסרבאפשר
אמנותימנהלאחרקדחתנייםחיפושיםהבריטי.המלכותי
כוריאוגראףסבסרדר,פולאתדברשלבסרפרהעלרללהקה

לרמרישבבת-דור,בעיקרבישראל,לעברדשהירבהאמריקני
דווקאכיאםהרקדנים,טוביאתללהקהשהביאלזכרתר
סיוםעם-רעתהאותה.עזבוהמוכשריםמהבחרריםאחדים

נכבדחלקהירושלרשיציררתירעללהצטעראפשר-כהרנתר
הריםשלוהקדנציהבסרףרקלמעשה,ברפרטראר.מדי

ע"יזאת,לקידרם-הלהקה;כירצרכלשהיתררמהסנסרדר
יהרדיים"."שיריםהמחרל

אמנרתיכירעץכוהןרוברטבושמש 1980-81מעונתהחל
מצידררהואדיפלרמאטית),לשוןלנקוטאםלא-תרשב,(מנהל
שלבמחיצתרשעבד(מן'רתיקי-הלהקה,רומבומשהאתמינה
שינוייםבעקבותאמנותי.כמנהל )בלונדוןשניםשבעכרהן
וריבחרוןרחמיםאחרוני-מייסדיה,הלהקהאתעזבראלה

נמנע.בלתיהיהאבלמצער,זהגלוק,

בריענוןיהיההחדשהאמנותית jןההנהלהשלמיבחנה
ישראליותיצירותהעלאתע"י(בעיקר,הלהקהשלהרפרטואר
יתבררשנה-שנתייםבעודרקונועזות).חדשניותמקוריות,

במיבחן.החשרהמנותית Iה-זההנהלהעמדהאםלנו
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גדולות- /ברובן /הןהקלאסיהבאלטשלהבסיסיותהיצירות
 'למעלהזהנכבדים.םיבימתיאמצעיםודורשותממדים

ימפולסקיוברטהמרקמןהללמתאמציםשניםמשתים-עשרה
לבנות-קושימכלנרתעיםשאינםאמיתייםכחלוצים-

הישראלי""הבאלטלהקתם ..בישראלקלאסיתלהקהולקיים
הבלתיהציבוריתהתמיכהובשלהבלכלימצבהבשל-

ורקדניותיהרקדניהשמספרקאמרית/להקההיא-מספקת
הישראלי""הבאלטרקלמעשה/לעשרים.חמשה-עשרביןנע

דהיינו/בינלאומיות"/"להקותבבחינתעדייןהןו"בת-דור"
שמקרובכאלהאוישראליםאינםאמניהןשרובלהקות

הסדנאות"ענבל"/הבינקיבוצית/הלהקה"בת-שבע"/באו.
ברובםהם/רקדניהם-יותרהקטנותוהקבוצותהשונות

בעולםלהקותשללהרכביהןבהשוואהישראליים.הגדול/
-למשלתיאטר",דאנסב"נדרלנדס :חמורהבעיהכאןאין

ילידיהםמזהופחותהולאנדים/הםהאמניםמשלשיפחות
שלשאלהזושאיןאלאשטוטגארט.שלבבאלטגרמניה
-הרגשת-שייכות-וקביעותשלאםכילאומיות/אומצוא

שהוזכרוהישראליותהלהקותבשתיחסרהלי,כמדומהוזו,
 .לעיל

האורחים(עםהישראלי""הבאלטשלהאחרונההופעתו
להקהשכאשרהוכיחה,אבדוקימובה)ואווהגודונובאלכסנדר

להעמידמסוגלתהיא-מספיקכספיאמרגנילבסיסזוכה
נחזהשבעתידהנמנעמןאיפוא/זה,איןביותר.נאותיצירות

נאותה.וברמהמלאבבציועהגדולים,הקלאסייםבבאלטים
תמהאינושאישוכשםהקלאסי/הסיגנוןאתאוהברבקהל
מאותבנותמוכרותמוזיקאליותיצירותשלבציועןנוכח
מהשאלהלחדולהדיןמןכן-מוכרותתזמורות ·ע"ישנים

הבאלטשלהללוולנימפותולנסיכיםלנומההנצחית:
הקלאסי?

הנוערבקרבחשרבהפעילותמגלההישראלי""הבאלט
בצדארלםאחרות.חינוכיותובמסגרותבבתיספרהצגותע"י

-ישראלייםמיבצעיםשלויציבקבועבסיסיצירתשלהבעיה
רפרטראר,שלמקריתבבחירההישראלי""הבאלטלוקה
איןשבעטיר-כזהתיכנוןהעדרארוך.לטווחתיכנרןללא

-לנדודיםמרעדוהראהבאהבעונהלרמצפהמהיודעהרקדן
הלהקה.שלהתפתחותהאתמעכב

האישיותהיאלוי-תנאיששרהכךעלחולקכמדרמה/אין/
שיבישראל.המחולבתחרםבירתרהחשרבההיצורת

שרהאבל-מצרייניםראפילוטרביםאחרים,כרריאוגראפים
משלה.מירחדתמדרגהעלניצבתלויתנאי

שלרשיםמלאתאלהבימיםחרגג"ענבל"תיאטררן-המחרל
אירגרני/(משברקשרתשנות-משברלאחרלהיורסדר.שנה

למרחב.-כךנראה-הלהקהציאהאמנותי)וגםכלכלי/
סוף-זכתה/היאצעירים.אנשיםקרשיהעלנראיםשרב
שיאפשרמקרם-ירתר)או(פחרתנאותלמקרם-עברדהסרף/

התפתחרת-של-ממש.בעתדי
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בשימרר-ארצררתירלראות ,ילדעתחייב/"ענבל"תיאטררן
לריתנאי)שרהשלמשכברבי'ציררתיה /בעיקר(רמדרבר/

להקות-לשארבניגרד"ענבל" .המרכזייםמתפקידיראחדאת
בכךאחת.ירצרתאישירתסביבסרבבת-המברססרתהמחרל
לפתחה.הררבצתהסכנהגםרבכךהלהקה/שלכרחהטמרן

 :פרריהלפעילרתהדררשההתשתית-"בת-דרר"ללהקת
מכרנהזרהי .מערלהאירגרנימנגנרןארלם-תיאטררן,סטרדירת,
מר-הגלםבחרלחלרטיןהתלרייההיטב,משרמנתאמנרתית

המנהלתשלגישתהלה.הניתןהיצירתיהכרריארגראפי
תפיסהעלמרשתתתאורדמן,ז'אנט"בת-דוו-"/שלהאמנרתי
שללאבררר .הקפדניהביצרעהמשמעת,הדיוק,שבמרכזה
איןזאתרעםלהישגים,להגיעאי-אפשראלהכלעלהקפדה
 .היצירהאתלשמשאלאנרעדרלארדירקשמשמעתלשכרח

-חדררתנעדרתייבת-דרר"שלמארדהמהרקצערתמהרפערתיה
עלשברמקרםהיאשבימת-"בת-דרר" Jהי~ההרגשההמחרל;

ע"ישנקבעמהאתמחדשערבמדילחזררהאמן-המבצע
לא.רתרהכרריארגראף

מידניכראחרת,ללהקהערבר"בת-דור"שלשרקדןרשעה
שהיההטרב,הטכניהבסיסב:תנרעתר.שחלמדהיםשינוי
פתארםחרפשירת;תרךלפתעמרפעל-ב"בת-דרר"עיקר

-לייבת-דור"כל-כךהארפיינית-רתיהאנרנימלהנעלמת
שבהשכלהמרכיח.הדברהרקדןשלהעצמיתהאישירתרמתגלה
די.לא-רבהקפדהיסרדית

מבחינה-"בת-דרר"להקתוזרמההאחררנרתבשנים
טיילורפולשלאלהכגרןחשרבות,יציררת-כרריאגרראפית

כמעט(שהרארייטר-סופרדומישלעברדתרקיליאן.ריירי
וסמלים,מרייםבדימשרפעתהקה):בלכרריארגראף-בית

 .לגרדשעדרלעיתים

קהל-שלניכרתלהרחבהגרםהלהקהשלמפעל-המנריים
בה:רקרץאליה-שיטת-המנרייםארלם .שלהצרפיהקבע

-מרפעבכלחדשרתיציררתלרארתתוב:עמשרם-מה,המנרי,
ערנה,בכלמדירברתיציררתלהכיןהקהלהעלהכרפהדבר

הבימהמןנעלמיםבהםרלצפרתלחזררמארדשכדאירמחרלרת
קצר.זמןתרך

ההתפתחרתאתידעההאחררנרתשבשני~םלהקת-המחול,
שלהאמנרתיתהמנהלתהקיבוצית.זרהיאבירתר,הגדרלה
מערלים-רמרריםירצריםעםבשיתרף-ארנוןיהודיתהלהקה,
מקצרעיתלהקת-רקדניםין-של-חרבבים'מגרעלטפחהשכילה
בימיערדנעצוהזהתהליךשלראשיתרמלהיבה.ראפילר
הלהקה,שלכמנהלת-החזררתושמאן 1 ~פלורהשלכהרנתה

מבטיחמדורהמשך,הלהקהנהניתכר'רםשנים.כארבעלפני
מרסדכללפניחריפותהבכלניצבתהמשךשלזר(שאלהלמדי

 .רלשיא-יכרלתר)לבשלרתהגיעשלרםישדרר-המייסדאמנרתי
היחסיםחדרות-מחרי.מהיקרדם-כל,הירדעת,להקהזוהי

הקיבוציומהחינרךמחיי-הקיברץהגזרריםבלהקה,החברתיים
הבימה.עלארתרתיהםאתהםגםנרתניםהמשרתף,



כרריארגראפיםעםלהתקשרהשכילההקיברציתהלהקה
רפרטראר-הלהקהלהציע.מהלהםשישרזריםישראליים

ניכר.יתררןלהמקנההראשגםדבר-בררברמקררי,הרא
בשלרזאתקירמהעלמתמידבמאבקנתרנהשהלהקהרקחבל

חשיברת-אתתפסשטרםהקיברצי,המימסדשלצררת-המרחין
 .חיי-הקיברץשלהמררכבתבמסכתהיצירה-האמנרתית

אמנרתילכרחהפךחרשיםרקדניםעםבשיטרת-עברדהנסירן
רדממה","קרלאפרתי,משהשלבלהקתרמדרברעצמאי:

גםהראהלהקהשלשכרחהאלאמלהיב.בבצירעהצמטיינת
אחת,ירצרתאישירתסביבהסרבבתלהקהזרהיחרלשתה.

מחרלרת-כל .הלהקהשלהאמנרתיהמנהל-אפרתימשה
שישאלאשלהם.האיתןהבסיסרמכאןיציררתיר,הםהלהקה

הרעירנירתהחזררתכאןשברלטרתלפימיגבלה,גםבכך
שבמרכזהבלהקהמהןמנרסכמעטשאיןרהצררנירת,
בירתר.המרכשרריהיה-יחידכרריארגראף

עםשיתרףתרךחרשים,רקדניםעםשיטרת-העברדהבזכרת

קהלרדממה"ייקרללהקתלעצמהרכשה-שרמעיםרקדנים
בעת-כלללהבדילאיןבעצם,בערלם.רמרניטיןבארץארהד
שלבירתרהגדרלשבחהרזהררשרמעים,חרשיםביןמרפע

הלהקה.

שאכנהישראלית-טיפרסית,תרפעהארתימטרידהרברתשנים
כמעטהתרכזההאחררןלזמןעדרצין-ההתמסדית.כאן:אותה

הממיסדית.המקצועייתבמסגררתהירצרתהפעילרתכל
השקטיםהמיםאתקרדם-כל,חיפש,לפרקרשהגיערקדן

-טרבהטכניתלרמהלהגיעהקבועה.הלהקהשל ) ...(יחסית
הציירה.עלהאפילהביצרעהמרכזי.היעדהיהזה

המרכזיותהלהקותבצדבצמב.שינריחלהאחררנותבשנים
עיסוקםשעיקר-רמבצעיםירצרים-אמברמחולמרפיעים
מספרראשית,גררמים.כמהזהשלינךיהעצמית.בציירה

למרריםרבביקרשישרהתעצם.עלהברחביהארץהסטרדירת
אמנרת-המחולשלשלרחרתיהרלכלמרדרנילמחרללבאלט,

עלהשמירהעםבבדבדרכד).ספרדימחרלסטאפס,(ג'אז,
ירתרפנרילרקדן,בניגרדהמררה,-חרפש-הפערלה-הציירתית

בשללקרן-זריתהנדחקתלציירה,להתמסרררגשית)(פיזית
הקברעה.בלהקהערמס-העברדה

המאפשררתראמרגנירת,אירגרנירתמסגררתנרצררשנימצד

בהתחייברירתלהסתבךמבליעברדתראתלהרארתלירצר
רבראשרנה,בראשמתכררן,אניליכרלתך.מעברשהןכספירת
'וירםבכלבת-לאביב:"צרתא"מרעדרןשלהפתיחהלבמה

ללארמבקרים,אמניםלפנילהרפיעלאמןכאןמתאפשר
שכלמסגרת,נרספההאחררנהבשנהכספירת.התחייברירת

פרדע'-יישלמחילבימהנסיונירת:הרפערתלאפשרתפקידה
בת"אךלמחוללמרזיקההספריהביןשיתוף-פערלהתוךברק.
בימהעלהרפערתשתיכברהתקיימרת-לאביבמרזיארןרבין

לחבר-השךפטים,שהרגשרהעבךדרתשלהמפתיעהמספרזר.
-השניהמרפעשלברמת-המחרלרתשחלהניכרהשיפרררכן
כזאת.מסגרתשללנחיצרתהההרכחההם

ארציתלתחררתמשמערתכמעטו-ין tרספררט,איננ.האמנית
לרערתה,ציירהלהשררתקשהראשית,בתחרם-היצירה.

יפהאיןאךממנה,יפרתרברת"ישאלתרמן:שלרכמאמרר
משמערת,נטרליתאריםבחלרקתטען!:איןשנית,כמרה".
בתחרם-המחרל.רשמיתתחררתאצו/נרשאיןטרברלפיכך
ליצירהתראר-כברדלהעניקשתי fנתבואילרזאת:רבכל

האחררנרתבעברדרתיהללא-היסרסברחרהייתיישראלית,
הגיער"בתש-בע"להקתאתעזבהמאזשינפל.דרינהשל

אחרימפגרתאינהכמבצעת(ריכ:רלתהשלהכרחרת-היצירה
הםשלהערברהסרלרחדש.לשיאשלה)הכרריארגראפיה

התנרעתית,המחשבהלבהיררתליכרלת-ב:יטרי,מרבהקתדרגמא
כאח.דרחזרתימרזיקאל'י-בימתילעיצרב

 נ...דצנטראליזאציהשלבריאלח,הליךאנרעדיםבאחררנה
בעיקר)(רארלי,גםאםכימדרבר,בלבן'בתחרם-המחרלרלא

הלהקהשלהבררכהמפעילרתהלבדבשדה-התיאטררן.
-המערבישבגלילגעתרןבקיברץ,שמרכזה-הקיבצוית

תמים)ירסישל(בניהרלרמבאר-שבעלהקרתבאחררנההרפיער
כברהפרעלתלמחרלהיררשלמיתהסדנהביררשלים:רכן

שללהקתרקרשמאן;פלירהשל Jבהנהלתיאחדרת,שנים
בשכרנרת-גרנניםהקהילתיהמרכז'א Iהשבסיסהונרגילין,ירין

הציירהבשלידרערתדרקא'שלארשכרנרת-הקטמרנים
בדרךנעהלתנרעההקטמרניתבה Iהסדשלהן.האמנרתית
בירתר.רמעניינתעצמאית

דרכיאחרהתריםשרנים,עצאייםירצריכןעלליידרערערד
להקתהאתלמשל,כאן,אצייןקב:רערת.במסגררתשלאציירה
שלישית"ב"הקרמהשעברהבשנה Jשהרפיעישחם,רינהשל

המרח,ף".ב"תיאטררןרהשנה

לאלפיםמגיעבארץלמחרלהספרבבתרהתלמידיםמספר
הסטרדירמדהימה.התפתחרתחלהזהבתחרםגםראכן,רבים.
רמבין.טיבלקהלאלאלז~מניהעתיהבית-ירצררקלאהרא

בלבהבטכניקהעדייןמתרכזרתהסטרדירתררבהצער,למרבה
צידרההבנה-רהציירתירת.אח,כרארימדגישרתראינן

שפרעלרתהקיברצית,בתנרעהבתרiדספרזהמכללירצאים
הקיברצייםבמרסדרת-החינרךמחרל. Iלארלפנירתכמאהבהן

התלמידיםכלכמעטנכב.דמקרםצרררתירכלעלהמחרלתרפס
בשיערריתנרעךךמשתתפים:-ההמשך nרבמרסדרבכיתרת-היסדו

רמחרל.

בתחרםחדשניםכמהבזכרתב,ערלםמרניטיןציארלשיראל
-רבראשרנהרבראשבריארתית, iרההחינרכיתהמחשבה
שמהשגישתםאשכרל,רניעהרייז iפלדנומשהשלבזכרתם

לבצייעיםכבסיסההרפייהרעלחרפש-התנרעהעלדגש
כנהרג-לאימרךיהכרח-רפיתרחרבניגרדזאת,מערלים.-טכניים
רהמרדרניהקלאסיהבאלטשלשיטות-ההוראהרובעפ"י

המכשירבסמינר-הקיברצים,בעיקר,,ננקטת,החשדה(הגשיה
לתנועה).מורים

ך



הנהלת-כזכרתהמקרבלרת,בדרכי-ההרראהשיפררגםחל
שלזהלרברתם,ירבבבתי-ספרהבריטית " R.Aשיטת-ה-"ס.
היטב,מחרשבתבשיטהכאןשמדרברראף"בת-דרר".

אתדרחקטכנירבצירעמיבחניםעלהמרשםהדגשדידאקטית,
לקרן-זרית.הציירתירת

בבחינרת-כמקצרעבהכללת-המחרללרארתישלא-מברטלהשיג
מחקרירתבעברדרתמשרד-החינרך-רהתרברתרבהכרתהבגררת,

שנים,חמשמזהמהבחינה.כחלקאמנרת-המחרלבתחרם
רברתיכרןבית-ספרביררשליםלמרזיקההאקדמיהלידקיים
מחרל.מגמת

העירנית.ההשכלהבתחרםשחלהשיפרראתלjזייןגםיש
לחרמר-קריאהרקלאהדראגתבתראביב,למחרלהספריה

להיסטרריההמרקשדיםרלקררסיםלהרצארתגםאלא
אבל .זהבכיררןחירניצעדהיאהמחרל,שלרלאסתטיקה

למדי.דל'~דייןהראיבררספררת-רעתרנרת-המחרל

אביב-קיץ , 57-58 (ב"במה"פירסמתישניםכשבעלפני
אתסיימתי .בישראלהאמנרתיהמחרלעלרשימה ) 1973

ממשרדלדררשהשעההגיעהייהאםהבארת:בשרררתהרשימה
רלייסדהאחרירתמלראאתעצמרעלשיטרלרהתרברתהייינרי

'ענבל' :לכךטבעייםמרעמדיםשנילארמי?תיאטררן-מחרל
המרניטיןבשל'בת-שבע'רלהקתהסיגנרני,ייחרדרבגלל
 " ...שלה

דבר.לכלציבררימרסד"בת-שבע"להקתהפכהבינתיים
איןהאםהשאלה,אתפעםמדימערררהקשההכלכליהמצב

מרסדרלכרנןאחדאירגרניגגתחתלהקרתלאחדהרצרימןזה
מספיקים),(שאינםהמשאביםעלשיחוזרשמרכזי-ממלכתי

ארתה?רייעלהפעילרתאתיעשיר

סברראיניבהם,מתייסרתלהקת-מחרלשכלהלבטיםאףעל
לאחדיציעלאשאישכשםההרלמת.התשן'בההיאשריכרזירת

כלאתאראחדלארמילפארקהציבררייםהגניםכלאת
אמנרתלפתחאיןכך-אחתמרכזיתלתצרגההמרזיארנים

הצדנטראליזאציהגדרלה.אחתמסגרתשלכינרנהע"יבימתית
איפרא,מתבקשת, .הארמנתיהנרףאת jהמעשירןהיאדררקא

תקציבים,דררשיםהביצרע.עלרלאהצייו'העלשימת-דגש
עידר.דשלארירהגםנחרצהמהםירתראך

בארצרת-המערבלנהרגבניגרדאירגרנית.בבעיהמדרבררלא
יחס-שרחשדנרתאצלנרמהלךעדייןבמירחהרבארה"ב

איש-רבעיקרהממרצע,הישראליהצרפההאמנרתי.לנסירן
להרארתשמנסהמיכללגביסקפטירת tמגליכעצמר,המקצרע
ישאםלבחרןבמקרםהרשמית.הגישפנקהללאמשלר,משהן

בקיצרר,חשדרת-של-רמיה.ברמטיליםלרמרמהלאמן,לר,
הרדאיאתמבקשיםאםכיבחידרשים,להסתכןמרכניםאיננר

רהסרבלנרתהסבלנרתמחרסרהדברנרבעארלירהמוכר.
אחרים.מתחרמיםכל-כךלנרהמרכרדברהישראלים,של

אינטלקטראלית.סקרנותגםלנרחסרהרארלי

התפתחרת.שלבתהליךמצריים'שאנרמלמדים,הסימנים
 oגדרלים.שסיכרייהדרך,שלבראשיתהמצריהשיראליהמחרל
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ארבאטובהמיה

ירםאתארבאטרבהמיהשלהרביםתלמידיהחגגרהשנה
שלאבישראל,רקדןלךראיןרכמעטמררתם,של 7Sה-הרלדתה

 .חניכיהעללהמנרתחיירשלאחרתארזרבתקרפהזכה
גםרמשמששימשבתל-אביבבן-גררירןבשד'שלההסטרדיר

לרבים.עברדהמקרםכירם

הגיעה,שמשפחתהאחרירקלה rהדכרקדניתדרכהאת
לראשרנההגיעהארצהלריגה. , Jהררסיךהמהפכהלאחר
שהתהשניםארבעבמשךהרפערת.למספר , 1934בשנת
לארןישראל,באה 1938רבשנתרניר-יררקבלרנדרןרעבדה
נשארה.רפשרטבדרכר.בה,תייראשרתכשרק

רכךשלה,הסטרדיראתלהלהשכירהסכימהקרארסגרטררד
לדעתנכחההיאהכררכה.החינרכיתבפערלתה'מיההחלה
יחסאפילרהיהימיםרבארתםמהר,באלטבארץירדעיםשאין
שהדרךראתהמיה .זהאמנרתיז<נףמפנירחששאיבהשל

נרסףעשתה.רכך-משלהסטרדירלפתרחהיאהיחידה
שתירפיתחההרצתההיאהסדירים,הטכניקהלשיעררי
ילדיםלפניהאחתלהרפיע,החלר 1940משנתשהחלקברצרת,
למברגרים.רהשניה

חברההיתהאלאהבאלט,:אמנרת Iרקהתענינהלאמיה
כ"סליק"אפילרשימששלהרהסטרדירב"הגנה",פעילה
השני,בעלהעםיחדאחת,לאהרפיןכהרהיאלנשק,סרדי
פרליטי.קאבארטשלבתכנירתירגרלנ,וירסףהזמר

פיק,מיההמררהאליהרהצטרפההתפתחמיהשלהסטרדיר
שהירהאררחיםהאמניםכלאתשימשהראמגרמניה.שעלתה
ביןרשיעררים.לחזררתלישראל,לפעםמפעםמגיעים

ראחרים.ררבינסג'ררם ,ןדרליאנטרןהירהאררחים

ארבאטרבהמיהנתמנתההיןזzראלית,הארפרהייסרדעם
שלבחבר-השרפטיםשימשהאחת,זא .שלההבאלטלמנהלת
באיררפה.באלטתחררירת

המחרלבערלםמרכזיתדמרת ,היא iמיןשנהארבעיםבמשך
לעצהשזקרקמילכללעזררמרכנההיאהירםעדהישראלי.

שלההטטרדיראתרלהעמידבר,לעברדלמקרםפשרט,אר,
 oלרשרת~
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זהותשלשאלהאלאזואין
מאת

קםג'ואן

להקהלמעןאףאו-גדולהלהקת~מחוללמעןהמתכוןמהו
להקותמחמשפחותבלאהמשתבחתבישראל,מאודךטובה
כדי(תוךבחו"לסיורלערוךכדימספקתרמהבעלותמחול

זושאלהשלנו),המרובותהפולקלורמלהקותהתעלמות
למחשבה.ראויה

-עדיפהסבוכות,והצדקותבתיאוריותלהרבותבמקום
להקותבמספרדיון-דהיינופרגמאטית,גישה-לדעתי
המעולה,רמתןבגללהרחבהקהלבדעתלהכרההזוכותמחול,
להלןביניהן.-כזהישאם-המשותףשלחשיפהכדיתוך

ביקורתיות-להערכותזכושכולןלהקות, 18שלרשימה
לא(במתכוון-20הבמאהקופתייםלהישגיםאוענייניות

מישראל):להקותלרשימהצורפו
גראהם.מרתהלהקת . 1
קאנינגהם.מרסלהקת . 2
 .ניקולאסאלוויןלהקת . 3
 .באלנצ'יןג'ורג'שלהניו-יורקיבאלטהסיטי . 4
ארפינו.ג'רלדשלה,הראשיוהכוריאוגרףג'ופריילהקת . 5
 .קראנקוג'וןשלשטוטגארטבאלט . 6
 .קיליאןיירישלתיאטרדאנסהנדרלאנד . 7
תארפ.טווילהלהקת . 8
 .לימוןחוזהלהקת . 9

 .כוהןרוברטשלהלונדוניתזמננובןהמחוללהקת . 10
בז'אר.מוריסשל-20ההמאהבאלט . 11
המלכותי.הדניהבאלט . 12
"בולשוי".להקת . 13
"קירוב".הבאלטלהקת . 14
הבריטי.המלכותיהבאלט . 15
 .האמריקניהבאלטתיאטרון . 16
ראמבר.באלט . 17
לב.אגידישלרוס""באלט . 18

תואר-אתנושאותאלהלהקות 18מבין 11כיאיפואמסתבר
מביניהןחמשלגבירקאךבשמותיהן,"באלט"-הלואי

מבצעותשהן ,הדברפירוש ) 16 , 15 , 14 , 13 , 12(המספרים

הרוסיותהלהקותשתיורקמסורתיות,קלאסיותיצירות
היא,עובדהבלבדי.באורחקלאסיותיצירותמבצעות
באלטבקטעירבעניןמגליםבימינומחולבמופעישהצופים

בזמן,ובוהברבורים"ו"אגם"ז'יזל",כגון-19ההמאהשל
אתהמיחדיםהפסיכולוגייםמהחידושיםגםנהנים

האור-מהחזיונותאו ,גראהםמרתהשל"קליטמנסטרה"
שלומבנהבתנועהמנסוייםניקולאיס,אלוויןשלקוליים
התצורות.יתרבין-קאנינגהםומרסתארפטווילה
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זהותשלשאלהאלאזואין
שטיין)(גךטךרד

בלהקתמחפשים(ואנחנו)שהצופיםף rהמשוןהקווכן,על
המיוח.דהסגנוןאוהשיגרתיהרפרטואראיננוטובהמחול
אלבגישותיהןפחותהלאבמידהנבדלותאלולהקותהרי

"אגון"מבצעהניו-יורקיבאלט"ה"סיטילמשלהביצוע.
אתומלבישריקהבמהעלסטראבינסקי)-ין'(באלאנצ
באלט"ה"ג'ופריואילוהדוקים;ולחבבגדי-מהרקדנים
בציועאתלחדשכדיבשפע,ותלבושותבתפאורותמשתמש

אתלחפשאיןכן,על-סטראבינסקי).-(פוקין"פטרושקה"
ויקרה.ראוותניתהצגהשלבמבצעיםהתשובה

הםטובהללהקהוהמפתחייתכןלרקדני'םךבנוגעומה
טוב.צוותבליווימשכנעיםסולניםכלומרהווירטואוזים,

מקצועניםברקדניםמשופעותהללוקות iהלןכלכיספק,אין
אולםממש.זוהריםכוכבי-מחולוביניהם-היטבומאומנים

היינו,הרישלהןהעיקריהמשיכהכוחמתבטאהיהבכךאילו
מרביתשלהבולטיםהרקדניםלשמותמודעיםלהיותצריכים
שלבשמותלקרואיכוליםאתםבעוד . rהמפורסמוןהלהקות
הלהקות, 18ברשימתשניתשתעיינומןטבמהם,אחדים

וכמהשביניהן,"הזוהרים",הכוכביםר Jמסבמהתווכחןואז

בכלאולםביותר!רבאינו,מספרםואכןזכרתם.משמותיהם
 .אחראוזהמפורסםשםזכרונכםאלמעלהלהקהכלזאת
-בעבררקדניםהיומביניהםשרביםהעובדה,אףעלאך
מובהקתסיבהבכךלראןתאין-'עתהגםכאלההנםאן

בעציובדרכםבגללנודעוהם-אדרבהשלהם.למוניטין
המכוונתהאמנותיתמדיניןתםבגללאושלהם,הכוריאוגרפי

מעצביםהםזאתבדרךייחודיים.לביצועיםאחריםלעודד
אתלראותישבכךוהרי-שלהםהמחוללהקתשלהאופיאת

לגדולה.המפתח

מחוללהקתכל .תרנושאחריוה:משותף,היסודזהאכן,
יותראואחדקבועכוריאוגרףעםמזוההמפורסמת

לעוררעשוייחידשרקדןבמידהבהבית").("כוריאוגרף
מסגולותיוהנובעספציפית,דמותצגתו jןאופןבגללענין

מסוימתבאסכולההטכניתיכולתורמתפניו,וביטויהגופניות
לרכושלהקהעשויהכן-שלוהאינטרפרטציהורגישות
להקתשלראשיתהמשלח.ייחודיתאישיותבבטאהמהימנות

יותר;אופחותמוכשריםיחידים,אמניםשלבהתלכדותמחול
שלמיכאנימסכוםהחורגלגוףהלהקהנהפכתאט-אט
טובהלהקהנמרצת.כוריאוגרפיתמהדרכהכתוצאהחבריה,

רבהבמידהיעוצבהכלליסגנונהייחודי.אופיתשאלעולם
האמנותיהחזוןאתמשקףשמצדושלה,הרפרטואריסודעל
 .הכוריאוגרףשל



עוצבהאמריקני"הבאלט"תיאטרוןשלהתיאטרליהסגנון
רובינסג'רוםטיודור,אנתוניהכוריאוגרפיםבידיבמשותף

דה"מיל.ואגנס

סרגיאוראמברמריעל"ידיישירותנוצרהלאיצירהשום
הכוריאוגרפים,עלחותמםאתהטביעושניהםאולםדיאגילב,
ה"באלטאתאיפיינהפוקןשלהכוריאוגרפיהוטיפחו.שבחרו
ראמברלהקתביותר.והמרשימותהראשונותבשנותיורוס"

האחרונהובעתטיודור,שלמגישתובהתחלההושפעה
ברוס.קריסטופרשלמזו

בזיהותבטחוןורכשוהתמסדואלושלהקותברגעכמובן,
סגנונות.מגווניולבצעלהסתעףגםיכלושלהן,האישית

המאמץהאמנותילמנהלצפוירבסיכוןדא"עקא,ברם
ללהקתו."טבעיים"שאינםסגנונות,

 1מס'בלהקותמוזכרהמפתח"ו"שםברורהזאתנקודת"מבט

הלהקותיתרלגביהדברנכוןהמידהבאותהאך . 11מס'עד
הקורותלמעשה,מהולל.והפחותהמוקדםהתפתחותןבשלב
הקוראיםאתכם,במשותףמסמרותלקבועאותןאילצואותן
הצמיחהאחרבעוקביכה.עדזהבמאמריהכתובאת

הופתעתיבכלל,המערביוהמחולהבאלטשלוההתפתחות
באמצעותהישגיהןשיאאלהגדולותהלהקותשלמדרכיהן

הלהקה.עלסגנונואתשהטביעראשי,כוריאוגרף

במאההמלךבחצרדרכואתהחלהמלכותיהדניהבאלט
כפיגדולהלהקהלאותהנהפךשנה 300כעבוררקאך . 16ה"

בורנונוולשאוגוסטלרפרטואר,הודותוזאת-עתהשהיא
הי"ט.המאהבאמצעעבורויצר

כברהתקיימו-ובולשויקירוב-הגדולותהרוסיותהלהקות
במיוחדושובבעולם,מוניטיןרכשובטרםשנה,למאהמעל

(ואילו 1860מ"החלפטיפהמריוסשללכוריאוגרפיההודות
היטבידועאינואם"כיגורסקי,הכוריאוגרףבלטב"בולשוי"

 .)מבריה"לגבולותמחוץ

הנוכחילאופיואחראיהיהאשטרןפרדריקשלהרפרטראר
הדראמטיתהשפעתהעלנרסףהאנגלי,המלכרתיהבאלטשל

הלהקה.מנהלתדה"וואלרא,נינטשלהמשנית

מ"מברכתסרבלתכאילרארצנולישראל?באשרמה-רלבסרף
בלהקותפרעליםבלתי"ממוקדיםכשררך.רתהמרן-השפע"
הבאלטלהקת.אפילוביניהןלהבחיןניתןבקרשישאךרברת,
הכשרונרתשלהכלליבמאגרהמרדרנירתהלהקרתעםשרתפה

עונותבמשךמרפיעהרקדןשארתראיפרא,ייתכןהמציגים.

היאירתרעודשמדאיגמהשרנרת.להקרתבמספראחדרת
השיטרתביןחילרפיןמעיןלערוךשניתןהערבדה,

לעירברביהנהפכיםהרפרטרארכ!ריטיכלכיעדהאמנרתירת,
מרפשטדראמטי,סגנרןבימינר: tהידרעיכסגנרנרת,של

אררקלאסירתמודרניותטכניקרתהמייצגתרכוריארגרפיה
רפרלקלרר.ג'אזשל

זיהותעם 1950ב"שנרסדההישראלית,הלהקה"ענבל"
שלהתימניתהסגנרניתמתררמתהכתרצאהרמוחלטתמרגדרת

מקרריהשהתרחקהככלרנחלשההלכהלרי"תנאי,שרה
מוצק:בקר"ארפי ) 1963 "ב(החלה"בת"שבע"גםהמרכזיים.

מרתהשלהאמרצירנלימהרפרטרארמרשפעדרמאטימרץ
רברכןאחרים,בשביליםלתערתשהרבתהככלגראהם.

ארמרכרהןררברטהחדשהאמנרתיירעצהמהישגיה.האכזברת

ספק,ראיןלהקתר",זיהרתאתשרב"לעצבשבכררנתרעתה,
של"בת"דרר",הערבדהאףעלהנכרנה.היאזאתגישהכי

לעתיםהיר-רלאחרים-הישראלירלבאלטהקיברציתללהקה
היראילרמאהמשתפררתאלה,הירמאדמרצלחרתהרפערת
"כרריארגרףבעזרתברררהאמנרתיתמדיניותהלהקרתנרקטרת

טרב.בית"

להערותירהקרראיםתשרמת"לבאתלערררלייררשה-לסיכרם
מהניהרל-שנה 44אחרי-שפרששעהאררמנדיירג'יןשל

רמסררפילדלפיהשלהפילהרמרניתהתזמררתשלהמרזיקלי
פילדלפיהביןזמנראתלחלקהיהש~!מררמרטי,ריקרדרלמנצח
אלה,""מנצחי"סילרןרפירנצה.רנדון Iבודרמהתפקידרמילוי
ילדיםלהםאיןכירסרפםלמקרם,ממקרם"מקפצים ,אמר

שייךהנניכשלעצמי,ילדיםמרסיקליים.כלרמרמשלהם,
ם,חיראיתהבלבהאחתלתזמררתנשראיםשבהלאסכרלה,

ביממה."שערת 24

עצתיאנרשיים,כליםשלתזמררתזררה 1ממחרלשלהקתבמידה
במלר-א"יתיחסרכיכישראל,המחרלערלםשללמנהליםנתרנה

 o .ה~!לההדבריםאלהרצינרת

ואלאך)אליקיםמאנגלית(תרגם
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תשמ"א-ישראלפרסכלת-קדמןגורית
מאת

אשכבזירות

הציברריתבפעילרתההחלהרארבע,השמרניםבתקדמן,גררית
התבטארבאישירתה .שנה-50מלמעלהלפנירהחינרכית
לסלרלהצליחהגרריתראהבת-האדם.ההתמדההעקשנרת,

מכלבישראלשהתקבצרהרברת,העדרתבנישלליבםאלדרך
מחרל-העם.ארהברלכלערלם,קצרת

ביברלתטמרןבארץהעממיתלתרברתגרריתשלתררמתהעיקר
אתלערדדלארץ,גלי-העליהבראעםשגלתההעצרמה,
שנשארהתרברתמכמניאתמהםרלדלרתהחדשיםהערלים

זאת,כלהעממי.המחרלבתחרםרבמירחדארצהבראםעםעמם
ערליםהמרניקליטתשלהקשההתקרפהרקעעלכמרבן,
הירם-ירם.רלחיילפרנסהרדאגה

מירחדיםיחסיםפיתחההעדרת,אתארהבתבידטיפחהגררית

שהפכהתרברת-עם,שלתשתיתאט-אטרבנתהמנהיגיהןעם
בארצר.ישראלעםלכללנכס

לרקרדי-גרריתשלהמכרעתבתררמתהנרספרתדרךאבנישתי
ככנסיםבצדק,הנחשבים,"דליה",כנסיבישראל:העם

רעידרדהמחרל-העממי,בתחרםבארץשהירבירתרהחשרבים
רהשבטיםהעמיםכלשלהמחרלתרברתשלרעקשנימתמיד
זכתהאלהכלעלרבדראים.ערביםדררזים,צ'רקסים,בארץ:
בארץ".העממיהמחרלייאםהנבבדבתרארגררית

• 
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גרריתהערבד.האדםעםתמידהזז'התהערלמהבהשקפת
האדםאתלקדםשתפקידרמרס,דבהסתדר'רתראתהקדמן

זר ; tהשקפרהתרברתי.הררחנילפיתרחרלדארגרגםהערבד
לטפרחהמפעלראתלרקרדרהעםמסגררתלטפחארתההניעה

ההסתדררת,שלרלחינרךלתרברתהמרכזבמסגרתרקרדי-עדרת,

בדבקרתהפרעליםחייה,למפעלממשיכיםדררהקימהגררית
מפעלה.מרשתתשעליהםהעו-כיםבהפצתרבהתמדה,

הארץ,ברחביפזרריםשהירהכרחרתאתאליהמשכהאישירתה
ררקדים.אלפירבעקברתיהםמדריכיםדררלהקיםכדי

שרחחנר.ישראל,פרסקבלתעם

שאלתי.-ישראל?"פרסאתלקבלראריהאתבעיניך"האם
מקבלתשאניבסדר,שזהחרשבתייאניבבטחהענתה-"כן"
 ";ירתרמרקדםשניםכמהארתרלקבליכרלההייתיהפרס.את

עםיחדייאדטפרסית.גרריתיתרבהחו~טתירתבחירךהרסיפה
החלצוירת,תקרפתגדרל;מזלליהיה Iשחרשבתאניזאת,

תקרפההיתהזרכנפים.עלארתיאה Vנ(השליש.ית,העליה
שלה."הררחהלךאתלהסבירשקשהחד-פעמית,

בההתנופהעלישראלפרסכמקבלתעצמהרראהגורית
להחיאתררעקשנרתהרקדוי-העםהתפתחרתאתקידמה

אמנרת-נרצרתכירםגםלדעתה,האתני.הרקרדשלרשימררר
לאטצרמחתאמנרתשלפיהםהעברמרשגילפילאכיאףעם,

ייפרלקלררהראהעםאתשמבטאמהכירם,עמרקים.רמשרשים
שנצוריםהעםרקרדיימינר.אתשמבטאפרלקלררעכשרי",
שהםכנראה"אךמלאכרתית.כיצירה'ת Jלגררנראיםלאחררנה

הפסיכרלרגיהאתמבטאיםהררקדים,שלהצרכיםעלערנים
אתםרחשיםתנרעתיבטריבהםבlאים tמרהררקדיםשלנר."
בנרח.

רמכטתקררהגםרקיימתשלב,אלאאי.:ורההררהגרריתלדעת
-המקרררתכלשללאינטגרציהכדבריה,מקררה,רהיאלעתיד,
רקרדי-העדרתרשלרקרדי-עםשלשההתפתחרתאחררת,במלים
בתעררבת.רלאבתרכרבתתתבטא

בישראל",אתני"רקרדספרהכתיבתעלגרריתשרקדתכירם
שלההתפתחרתכררנילבעיתתשרברתלתתמקררההיאבר

 oביניהם.הגרמליןריחסיתני l'tהרהרקרדרקרדרהעם



ימחיל-העםהמודרגלהמחילהנאלם,
קיליאןייריאתמראייןמנורגיורא

בישראלנדירלאהנדהמחרלתיאטררןלהקתשלביקררהבעת
שלהאמנרתימנהלרקיליאן,יירינתבקש 1980שנתבאביב

הקיימיםהיחסיםבנרשאלהרצרתתיאטר,דנסהנדרלנדס
נראההאתני.העממי,רהמחרלהמרדרניהמחרלהבאלט,בין
אתשאירחרבת-דרר,להקתאנשי-המפגשלמארגניהיה

אמנרתלהבנתבסיסיזהשנרשאררנן,דןרהדר'הלהקה,
יסרדרתניכריםשביציררתירהאררח,אתבמירחדרהרלםהמחרל
 .העממיתרמהמסררתהאתנימהמחרלכאילר,השארלים,רבים
הרידיארמסרטיכמהלהציגקיליאןביקשלהרצרת,תחתאבל
בפרמבי.רלהתראייןלהקתרשל

מרריםרקדנים,בת-דרר,בארלסהתכנסראישמארתכשלרש
תקצירלהלןרלרארת.להאזיןמחרל,רחרבבימבקריםלמחרל,
הראירן·שלעררך

בפראג,קבלתשלךהאמנרתיהחינרךשאתידרעמנרר:גדררא
ביןהקשר.הקלאסי.הבאלטבתחרםרדררקאמרלדתך,עיר

דברלךאיןכימרזר,אחהמצדנראה,העממירהמחרלהבאלט
הקלאסי.כבאלטירם-ירםמחייררחרקמסרגנן"מלאכרתי",

לביןזהסגנרןביןאמיציםקשריםניכריםשנימצדאבל
מעטלאמכיליםהקלאסייםרהבאלטיםהעממייםשררשיר

שמקררםצעדיםשמנצליםמחרלרתא..ז"מחרלרת-ארפי",
לארמי.ארפישלדמרתלעצבשתפקידםכאלהארבמחרלרת-עס

לרבשג'יימסרגיברררבסקרטלנהמתרחשסילפיד""לה
ספרדייםמחרלרתכמרבןישקישרט"ב"דרןסקרטית;חצאית

תפרחישלרשתב"אהבתהדיןרהראספרדי,צבירןבעליאר
 .דה-פיהשלהמשרלש""הכרבעארהקרסמת""האהבההזהב",

 DEMI-"הבאלטבלשרןשמכרנהמהשלררגמארתאלהכל
CHARACTERE ", לעניןהתיחסתאיך"חצי-ארפי".משמע

עממימחרלשליסרדרתמצארמכאןרהאם ,שלמדתשעהזה,
ארממשמחרלרת-עמיםלמדתהאםשלך?ליציררתדרכםאת
 DEMI-"ה-שלהמסרגננרת,הגירסארתאתרק

CHARACTERE ". 

אולפןהיהוזהבפראג,בקונסרבטוריהלמדתיקיליאן:יירי
עליךבצ'כרסלרבקיה,לרקדןלהירתבדעתךישאםמצריין·
ריחיהאחדרסגנרןבגרפך,הטכניהשימרשאתרקלאללמוד
היתההלימרדיםתכנית .רביםבמקצרערתלהשתלםעליךאלא

מחולרת-עמים,גםהקלאסיהבאלט,מלבדרכללהבירתררחבה
כלעל .רשפרתפסיכרלרגיהסייף,גז,גראהם,שלטכניקה
 ,בפסנתר)בחרר(ררבםכלשהרבכלינגינהללמרדהיהתלמיד

קרמפוזיציההאמנרת,תרלדרתאתהתיאטררן,תרלדרתאת
רקדןלהירתבדעתךשאםיתכןרקרנטראפרנקט.מרזיקאלית

להיותבדעתךאםאבלמרכ:רזות.דרישרתאלהבלבה
 .אלהבכלשתתמצאמרטברמנהל-חזררת,מורהאוכרריאוגרף

רמחרל-אתני.קלאסיבאלטללמרד,עליךכמרבןכל,ראשית
סילוףאלאשאינר"מחרלרת-אופי",שמכרנהמהאתלאאבל
שאפשרמבריק,בימתילמשהווהפיכתרהמקרריהחרמרשל

לאהצבערנירת.למעןהקלאסיים,הקטעיםביןלהכניסו
 .מקורייםארטנטיים,רקודי-עמיםאלאמחרלרת-ארפילמדנר
נאמר,אלא,כללי,צ'ארדאש,תם :tכבלימרדעסקנולאלמשל,

פולקה,סתםלמדנולאשבהרנגריה.שקלימאיזררהצ'ארדאש
זהמרגדרבאיזררארתהשררקדיםכפימסרימת,פרלקהאלא
 .ררסיהאררלניה Jפצ'כרסלרבקיה,שלאחראר

כדברלינראהמקרריים,סכ:ציפיים,אתנייםמחרלרתהרראת
ש!וצררההראהארפימחרלכי .הרקדןשלבחינרכרחשרב
ארץמניחרחבראיןאבלהבימתי,לביצרעהדררשעיברד
חשרבהבעינישהיאהעממית,הייחרדירתהריקרהשלהמרצא

רמענינת.

החצררניהבאלטהעממי.ברקודהקלאסיהבאלטשלמקררר
דררםשלהבאסקים,ארץשלהעםרקרדי'בסיסעלנרצר

הטכניקההתפתחהרמכאןפררבאנסאיזררשלצרפת,
 .-18הבמאההקלאסית

לצרפתשהגיעבררגרנדיה,שלרקהמררסממחרלרגם :ג.מ.
השפעהאפילרלמצראניתןכךספר.דדרךאפריקהמצפרן

התפתח,האנגליה"מרריס-דנס"הבאלט.בראשיתמזרחית
הכניסלמעשהמחרל-חרברת.היהזהמהמררסקה.כנראה,
שלאל"נערהשלרלנרסחכזהמרריס-דנסאשטרןפרדריק
 .היטב"נשמרה

מרדרנימחרללעצבוי,חשבתיא, IIJבנרשוחחנרכאשראמש,
כיאתני.רמחרלמבאלט'יירתרערדמשרנהזהררקרדי-עם,

ב"קרפליה",הצ'ארדאשאתמכיי~יםהכלדברשלבסופו
 " LES NOCES "אתלהזכירשלא ,"ב"נערההקצירמחולאת

יוצריםשגםמצאתי,אבל .)ה iניז'ינס~של("הנישואין"
בעברדרתיהם.עממייםביסודותהשתמשוהמודרניבסגנון

המחוללימון,חוזהמאתהכרשי"שלהפאבאן"למשל,
שאינוהפאבאן,עלמברססבעיני,ביותרהמושלםרני·המוד
מחול,ולא-17וה-16המהמאהחצרונל,חברתיריקודאלא

כלל.בימתי

נכון :·ק·י
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האפלאצ'ים"בהריב"אביבגםניכרתעממ~תהשפעה :.מ.ג
 SQUARE "ישדה-מיל.אגנסשלרב"ררדיאר"גראהם,של

DANCE " .שרהשלביציררתיההדברניכרספקרבליממש
המשתמשמרדרניכרריארגרףמכיראיניאבלשלנר.לרי"תנאי
מתכררןאיניממך.ירתרמשמערתיתבצררהעממייםביסרדרת

המתנגשרתשרררתשתיכגרןצררנייםליסרדרתאלאלצעדים,
רנפרמיםשנרצריםמעגליםארזר.דרךזרערבררתבזר,זר

המחרלמאצורשנשאברחששאניאחריםצררנייםרמרכיבים
ממש.עממייםבצעדיםשימרשללאהעממי,

ריחסיםטבעיתבתנרעהעממיים,ביסרדרתלשימרש :.ק.י
בררררת.סיברתלדעתי,יש,המרדרניתבכרריארגרפיהטבעיים

מקרי.זהאין

לחירתנדחפיםשאנרתררכח,האנרשרת,בתרלדרתתתברנןאם
למדשהאדםעדנדרשרשניםאלפיחרדה.מערררבקצב

התפתחרהעתיקרתהתרברירתכבמכשירים.בחפציםלהשתמש
שניםמארתרקנמשכרימי"הבינייםארלםשנים.אלפיבמשך

שתרברירת,מתברר-19הלמאהמתקרביםאנרכאשראחדרת.
נמשכרהררמנטיקהארהקלאסיציסטיתהתקרפהשלזרכגרן
המאהתחילתעםלפתע,אחת.כלשנהמחמישיםירתרלא
במקביל.שרניםזרמיםאחתרבערנהבעתמרפיעים , 20ה"

היצירהאתשמקיףכחללסגנרןאיןלבדר.ניצביצורכלכירם
כרלה.המרדרנית

מכשיריםארתםבכלהטכנרלרגית,בהתפתחרתתתברנן,אם
מכשיריםמפעילאחזכלכיכטיפש,תרגישארתנר,המקיפים

העצרמהההתפתחרתלמררתפרעלים,הםאיךמרשגלרשאין
פרט,שכלכךכלגדרלהספציאליזציהחלההאנרשי,ביידע
ייצרריםאנחנרממנה,זעירחלקאלאלהקיףיכרלאינר

שכמעטטלריזירת,מכרנירת,בטלפרנים,במכרנרת,מרקפים
שהשגיחשאתהפרעלים,הםאיךמביןאינרמאיתנראיש

,בעיהבעיניזר,מצטמק.הפרטאבלמתעצמים,האנרשרת
בבאלטנרצררשנה,כעשריםלפנייל,דכשהייתיחמררה.
אליהםלהתיחסהיהאפשרראירמפלצתיים,מרזריםדברים
לדעתיאררנגרדי.כרריארגרףלהירתבכררנתיאיןכאדם.
אתהיסרדרת,אתמחדשלגלרתלאחרר,להביטהשעההגיעה

אניהראשרני.הפשרט,האנרשיאתהבסיסירת,התנרערת

הקלאסי,מהבאלטיסרדרתשליהביטרילצררךליטרלמשתדל
הטבעית,מהתנרעהרכןהעממיהמחילהמרדרני,מהמחרל
בני-האדם.שלהממשיתמתנרעתם-הירם"ירמיתהרגילה,

להתקרבלישתאפשרשפה,ליצרררמנסהאלהמכלברחראני
שאנירמהארתישמעניןמהזהללב.לבני-האדם,לקרקע,
לעשרת.מנסה

ארזהאתנימחרלמתרךממשייםצעדיםנטלתילאמערלם
בארפימשתמשאניתמידשלי.לבאלטיםארתםרהכנסתיאחר
חדשה.צררהלהםרמשררהארתםמשנההמקררי,בניחרחאר

שליהמחרללמשלהעממי.למחולנגיעהלזהישבהחלטאבל
במוזיקהמקורההיאגםיאנאצ'קשלהמוזיקה"סימפונייטה".

יסודותזוביצירהישפולקלרר.בבחינתאיננהאבלעממית,
 .שיצרתימהיצרתישבגללם
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למה,טבעית.בתנרעהלשימוששראףשאתהאמרת :.מ.ג
לתנועהמנרגדתטבעיתתנרעההאםזה?במונחכרונתךבעצם,

המצריןלשימרשלבשמתימסרגננת?תניעהארמלאכרתית
ההתמדה.בכרחבתנרפה,שלךבכרריארגרפיהעשרהשאתה
לגלרשממשיכיםשלךשהרקדניםארהבמארדאתהלמשל

ההרמות .עצמםבכרחרתלנרעשחדלרחר.לאהרצפהגביעל
איןלערלםתנרעה,כדיתרךתמידנiזבשרתשלךבבאלטים

שמדוברחשאתהבההנקרדהמהיאבלפרזה.סטאטית,הרמה
טבעית?תנרעהמגדירהייתאירךטבעית?בתנרעה

לאבודאימכםאחדיםמאר.דפשרטהטבעיתתנרעה :·ק·י
לקום,כגרןמשהרלבצעאתכםביקשתיראילמערלם.רקדר

מאימנתבלתיבצררהזאתערשיםהייתםהארלם,דרךילעברר
ביצירהכזה.תנרעהבארפןואמתירפיהרבהשישסבררראני-

אנשיםזה.מסרגתנרעההרבהיש ,ילדים"יימשחקישלי,אחת
גםברדאי .לנרעמפליא.היכרלתמגליםלפעמיםמארמניםלא

ילארקדלאשמערלםמישהרשראיתםבכךהתנסיתםאתם
לרמר,רציןמעוררתהליכה,סתםליכתר, iשןבימה,עלעלה
ללכתפשרטאגב,דרךבה!ישירפיוכמההליכה,סתםהנה
מהזה ...לביציעבירתרהקשיםהדבריםאחדזהבימה,על

טבעית.תנרעהמכנהשאני

הםהמבצעיםילדים",ב"משחקיאפילרהכל,למרות :.מ.ג
מסוגליםהיורגיליםשאנשיםסבןראינימאומנים.רקדנים
עושים.שהםמהלבצע

היהאםזאת,לבצעמסרגלהיהאחדשכלחושבאני :·ק·י
 ...רבהעבודהבכךמשקיע

להיותחדלהיההראאזאבל ...מתאמןהיהאםכוונת,ן :.מ.ג
אםיודעאיני-לדעתי .דברלכלרקדןונעשהאדם'סתם

להשגתהמברצעתתנועההיאטבעיתתנו'עה-עימיתסכים
עצמה.בפניכמטרהתנרעהרלאמסוימת,מטרה

 ,טבעיתתנועהלבצע,יודעאחדשכלתנועה ·כןכן, :·ק·י
בהחליםשאזכמרבן .בימתייםלצרכיםבהלהשתמשאפשר

כזוטבעיתשתנרעהמוצאאנימשתנה.משמעותה ,שינויים

 .בכרריאוגרפיהחשרבמרכיבהיאאמנותייםצרכיםהמשמשת

בכך,התחלנרילדים","משחקיעלעבדנוכאשרלמשל,
חיילים,שלתחתוןלבושפרכיימאותוקנינולשוקשירדנו
בסטודיואותםפרשנוכךואחרתחתונים,שילשלימותחבילות

פניעלארתםפיזרנו- ...אותםכיבסנוכלקודםטרב,-
 ,משונרתצרררתמיניבכלארתםללברשרהתחלנךהארלפנה

אראמאשלהשמלהאתלרבשיםכשהם ,ילדיםשערשיםכשם
הלבניםארמרתזאת ,אלהתלברשותאבא.שלהנעליים
אררכיםתחתוניםזרג .במהרפךהרלבשרהמשרמשים,הצבאיים
נערה ;הקרסרלייםאתכאילרכבלרשהםכך ,להפךהרלבש
משתלשלרשיערהתחתוני-ילדיםראשהעללהישאחת

בכללמעשה,רכדומה.לרגלייםשנועדרםיהפתחדרךהחרצה
להם.שנועדהבדרךשלאבחפציםמשתמשיםהזההבאלט



טבעיתתנרעהטבעי,במצבשמקררהתנרעה,רכן :.מ.ג

שלהמרכזילעקררןהפכררהתנסרתחזררתשלבסיטראציה
היצירה.

מרזיקהמסרימיםבחלקיםשהיאהמלררה,המרזיקהבדבררמה
גרסטאבשלמיצירתרחלקיםהרכנסרשלתרכהקרנקרטית,

איניאםהרכנה,התעררבתהילדים".מרתיישירימאהלר
קארפנטר.גריהלהקה,שלהקברעהמרזיקאיידיעלטרעה,

ידיעלנרצרהמרזיקאליהליררישלהגלמיהחרמרגם :.ק.י
שפשפנרהפתיחהלסצינרת .החזררתכדיתרדעצמם,הרקדנים
צלילשנשמעעדכרסרת-בדרלח,שלקצרתיהןאתבאצבע

הרקדניםכלאתאספנרהקרבסצינרתעברררזימרתי.עדין
מברזל,רגיליםאינסטאלאציהצינרררתלתרדנשפררהם

מרזררת.תררערתמינינתקבלררכןחצרצררתאלההירכאילר
כלראתנשברתזכרכיתרשלבחבירתהקשהקרלרתהקלטנר

ריצרנריחדארתםרבישלנרלמעבדהרהבאנרנטלנראלה
הדררשים.המקצביםאתשיצרנרמהחרמרים

הרפיעהלהקתכםכאשר ,ממשטבעית""תנרעהאגב :.מ.ג
הבדרלחמכרסרתאחתנשברהבירשולים,ילדים"ב"משחקי
רקדניםשניהקלעיםמןהגיחרלפתעהראשרנה.שבסצינה

אתניגברסמרטרט,כשבידיהםארבע,עלרכ,ןברכיהם,על
שסביבם.התנרעהעםשלימהבהארמרניהררחבה,לכלהצרפה

כדאחרשרקכרלה,היצירהשללריאליזםהתאיםכדכלזה
אלאמתרכננים,הירלאהללרפרעלי-הנקירןששניהבנתי

רגליהם,אתיפצערהזכרכיתשרסיסיחששר,פשרטשהרקדנים
יסרלקר.לאאם

ככלעבררי,ערב.דאניבההדרןעםגםקשרלכדיש :.ק.י
המחרלרעלטבעית,להירתעליהרמררכבת,מסרבכתשהתנרעה

קשהשתהיהרככלרהפיזיקה.הטבעלחרקיבהתאםלנרע
שעליהארמרתזאתאיןחה.רנלהירתעליה-רמהירהלביצרע
שהרפתעהאחת,גברתליאמרהאמשמראש.צפריהלהירת
להתפתחרתציפתהשתמידהבימה,עלשהתרחשמהמכל
ניקרלאסעםפעםשנפגשתילהסיפרתישבאה.מזרשרנה

הררסיהבאלטעםלעברדשהרבהרכרריארגרףרקדןברירזרף,
קלאסירתיציררתלבירםאחראישהיהמיקארלר,ממרנטה

יח.דרסעדנראיטליה,בטררינר,נפגשנרשרנרת.בלהקרתרברת
מרשגליאיןיייירי,ראמר:אליפנהרלבסרףקשישאדםהרא
שמאלה,יפנרשלדשהרקדניםסרברכשאניתמידאבלזה,מה
שלנכרןהלאלצדהביטהעתשכלכד ", ...ימינהפרניםהם

מפתיערתשליהרקדניםתנרערתשיהירככלאבלהבימה.
נרחרת.להירתעליהןצפרירת,רבלתי

מהיהגדרהאלאבעצם,אינה,עתהזהשאמרתמה :.מ.ג
מעליהמרבנתלהרארתצריכהטרבהאמנרתמערלה.אמנרת

מרצארט,שלהמרזיקהכמראחת,רבערנהבעתרמפתיעה
אתהזאתעםריחדממנהפשרטדברלדאיןלכאררהלמשל.
רמשתרמם.מרפתע

מצריההאתנישבמחרלכמרבןשלנר.לנרשאנחזררהבהאבל

דררשיםרביםרקרדי-עםזאתעםיחדאבלטבעית.תנרעה
אתנייםמחרלרתלעיתיםאקררבאטית.יכר'~תראפילרמירמנרת
כללאחרתתרברתרבניאחרזרריאבני.שביצרעים,כרללים
לבצע.מסרגליםאינם

המימדיםאתתראםשכרלרהראהעממיבמחרלשנפלאמה :י.ק.
עםמרשלמתבהארמרניהשררירהראמבצעיר,שלהגרפניים
אפשרבא.הראממנרבערלםאיזרררתר Iלאמרתאםסביבתר,
שיצררמזהמארדשרנהבערברת,שמקרררשמחרל,בכדלהבחין
להלןרגיליםאיזררבכלאנשיםהררי.איזררשלתרשביר
לסביבתםבירתרהנכרנהבצררהרלעברדלהםהמירחדבארפן

ריקרדיהם.עלמשפיעזהנבדלרארפיהמירחדת,

היתררנרתבניצרלהראאתנייםמחרלרת,שלאחרנפלאפן
בצררהאתנימחרללבצעאפשרהאדם.גרףשלרהחסררנרת
בצררהקלאסיבאלטלרקרדיכרלאינןלערלםאבלמרשלמת,
רהטכניקההקלאסישהבאלטמכדנרבעהדברמרשלמת.

הגרפנירתבמגבלרתהתחשברתללאמחן'שבת,בצררהנרצררשלר
הגרףמננהלמגרערתמקרםברהאנרשיים,איןרבפגמים
מרשלם.אקרטהארארבסקלבצעא:פשראילערלםהאנרשי.

כשמרתנירמעלרת-90מלירתרמררמתשרגלררקדןראיתיטרם
בספרים.שכתרבכפיהתיארריה,שדררשת,כפילחלרטיןישררת
הצלחתי.לאעדייןאבלניסיתי,כזה?דברראיתאתההאם
אינדרנזיה,שלמארדרמסרבכיםהמערדניםברקרדיםארלם

מרשלם.ביצרעקייםמארהקשיםביצרעיםהכרלליםלמשל,

היההרדיאראינדרנזישכרריארגרףבטרחאתההאם :.ג.מ

אתד?מסכים

שכן·מקררהאני :.ק.י

רקדנירראילרמרשלםהקלאסישהבאלטריחשרביתכן :.מ.ג
לא.-שלר

עליהםאזהשלימרת.כלילאינםשלרשהמבצעיםיתכן :ק..י
לבצעדרדכלאיןפשרטהקלאסינ:באלטאבלירתר.להתאמן

מרשלם.בארפן

,המתיחסאידיאלשלרעירן,שלהתגלמרתשהראמשרם :.מ.ג
במציארת.קייםאינר t (! ,אידיאליאדםלגרף

בדירק· :י.ק·

נאבאהרשבטנשרתנרסף.עניןכאןשישריתכן :ג.מ.

אררגרת,שהןהנהדררתבשמיכרתהמפררסמרתהאינדיאני,

"שגיאה"איזרבמתכררןמשאירות ,הסברכיםהקישרטיםבעלרת
צוהרלנשמהלהשאיר"כדי:ארמררת,שהןכפיבצרררת,
פשפשאיזהלהותירעלין ,לשלימותף Iשר-זכשאתהלצאת."
בזה .לחלרטיןמכאנימשהרליצררררצהאינןאםלנפש,
 .מכרנהמעשהלערמתעברדת-ידניכרת

 ...שליביצירותהרתרתילנשמהפתחיםכמהאר, :.י.ק
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ערמדשאתהלימזכיררזהרלמזרח,לאסיההתקרבנר :ג.מ.
הרחרקהליבשתזרלנסיעהישהאםלארסטרליה.לצאת
לנרשא'שלנר?קשראיזה

מקררבמכירמכםמשיהרהאםמרשגליאיןבהחלט.כן, :.ק.י
שלהצפרנייםבחלקיההחייםהמקרריים,התרשביםשבטיאת

עלסרטבטלריזיהראיתיאחדרתשניםלפני .ארסטראליה
ממחרל.כךכלהתרגשתילארמערלםריקרדיהם,ארדרת

שלהם,המחרלאמנרתאתרללמרדלחקררשעליהחלטתי
ריקרדיםשארתםמשרםערשים,באמתהםמהמקררבלבדרק
התרשביםריקרדיממש.מדהימיםהירשראיתימעטים

למחרלרתדרמיםאינםהמקררייםהארסטראליים
רדרכי-עצרמהטכניקהלהםיששהתמסחרר.האפריקאניים,

השתתפרציי.דשנרשארמחרלראיתיבמינן.מירחדרתהבעה
מעגליהיההמחרל .הניצרדהרהחיההציידרקדנים,שניבר

להתרחק,כדימעגלשלבהקפרהעתכלנערהרקדניםרשני
אבלהשתנה.לאביניהםשהמרחקכךהאפשר,ככלמזהזה
לחיהלפתעהפךהציידתפקידיהם:אתהחליפרהמהעתכל

היהזהמי.הראמיבטרחלהירתיכרלתלאלערלםרלהפך.
מחרלרתיהם.אתרללמרדלשםלנסרעהחלטתיכןעלנהדר.

רתרברתםריקרדיהםעלהמברססשלם,ערבעתהמתכנניםאנר
עבררנריכתברהמרזיקהאתהראשרניים.ארסטרליהתשובישל

נררדהייםארנהיחבראחדחלק .ידרעיםמלחיניםשלרשה
ידיעלרהשלישיברירלצו'יאנרידיעליכתבאחדמנורררגיה,

בשנתתרשלםזרהפקהטאקמיטסר.טרררהיפאניהמלחין
כעתירצאיםאנרזרעברדהרלקראתבהרלנה 1982

השבטיםבחברתנחיהימיםחרדשבמשך .לארסטרליה
אירגנהשםמקרםארסטרליה,שלהצפרניתבטריטרריה
ערדהיהשלאגדרלמפגשעבררנרהארסטרליתהממשלה

מאלהרביםשבטיהם.עלהמקררייםהתרשביםשלכמרתר,
יתאספרהםעצרמים.המרחקיםכיכה,עדנפגשרלאמערלם
בראשהראהמחרלכיהשרנרת.תרברירתיהםאתריציגרלשברע
אתהאםמרשגיהם,לפישבטים.ארתםשלהעדיפרירתסרלם
לסחרריכרלראתהרכרשךהרא .בעליראתהמסרים,רקרדררקד

 ...בר

עליצורים"ייזכרירתשלהסדרלהםשישארמרתזאת :.מ.ג
באיררפהלאחררנהברלדרןשמרביםנרשאכרריארגרפיה,
רבאמריקה.

מישהריבראאם ...ירצריםזכרירתעלמרשלמתהגנהכן, :.ק.'
בעיניר,חןשימצאאחרשבטבןשלמחרלריראהאחדמשבט
בעצמר.ארתרלבצעהמחרלשלמבעליררשרתליטרלעליר
משלךמחרללירתןזהרקרדקחטרב,לר,רייאמרריתכן

תמררתר.

היאאתניתאמנרתירתר.רחבבנרשאמערניןאנילמעשה
רלשמרללמרדכךכלחשרבלכןלשמרה.מארדשקשהתרפעה

רעםפסלארציררלשמראפשראלה.תרברירתהאפשרככל
לחןארשירלמשל.בית,ארכיטקטרנית,יצירהגםמזלקצת

מחרל,לשמראבלירתר.ארפחרתכתב,בעזרתלהנציחאפשר
בלתימבצעכמעטהראכתב-תנרעהבעזרתאתני,מחרלרבפרט
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דרךאת ,הארירהאתלרשרםאפשרשאימשרםזאתאפשרי.
המיטרלרגיה,עםהקשריםאתשנצורת,ההרגשהאתהביצרע,

להעביררקאפשראלהכלאתהתרברת.שלשררשיהעם
להחירתאלהחרמריםעםהעברדהבדרךררקלאדםמאדם
ארתם.

האיררעאתרלצלםהסרטהצררתאיתגרלקחתערמדיםאנר
מארדמערניניםארסטרליהצפרןשלהתרשביםאבג,כרלר.

כאשררנכחדת.ההרלכתשלהם,התרברתיתהמסררתבשימרר
מהכלהזה,המפגשאירגרןתמררתירצרמהארתםשאלנר
שנכין.הסרטשלערןזקלקבלהיהדרשרשהם

קראשמלחינהעברדהעלמברססתמצייררתיךאחת :.מ.ג
שהםחלרם",ל"מחרלרתכמרבן, ,כררנתי"שירי-עם".לה

רקדן.כלשלחלרמרמחרל,שלחלרםלדעתי,באמת,

כתבהראבריר.לרצ'יאנרשלהיא ; jהמרזיקתרדרת.רב :.ק.י
ברבריאן.קאתיהזמרתאשתר)יתה jשן(מיעברראלהשירים

אלהכישירי-עם,ארתםלכנרתלגמרינכרןזהשאיןחשאני
שירי-אלהזאתרבכלהמלחין.ידיעלרערבדרשנכתברשירים

מאחד-עשראחדלכלשרנהרגרפיה Jכררי~ליצררניסיתיעם.
שיריםבהםישאחרת.בארץמקררראחדכלהשירים.

אחדכלראזרבייג'אן,סרדיניהצרפת,אמריקה,מאיטליה,
ליצרררציניאתגרשזהמרבןקרת.דלשלשדקהביןנמשך

אחדכלשלהמירחדארפירעלרלשמררכךכלקצריםרקרדים
שלשתרתרך .שנירת 45אלאנמשךלאהרקרדיםאחדראחד.
לאנחרשההיתהרהחלטתימשהר.לרכו:רעליהיההדקהרבעי

 .ממשעממימחרלבצעדילהשתמש

שרנתהכךאחראבל"יישירי-עמים",ליצירהקראנרתחילה
חלרםכדיתרךכאילרנרצררהםכיליימחרלרת-חלרם",הכרתרת

השימרשידיעלמרדעת,כרריארגרפיתבמחשבהמאשרירתר
עממיים.ביסרדרת

היאביצירתךמרצאשאניאתנימחרלשלאחרפן :ג.מ.
מחרלרתשלהבסיסיתהצררהראחרר.פניםבהםשאיןהערבדה
מסגרת-בימה,ראיןהמעגלקררברתלעיתיםהיאאתניים

 .רקעשהרארניגרדרפניםשהראצדאיןכןרעלפררסצנירם,
זמןלמשכישלךהרקדניםאתמעמידה,אתקררברתלעיתים
הפתגםכיאםרגיל,איננררזההצרכ!ים.אלכשגבםאררכים
 tEIN SCHנ NER RUCKEN KANN AUCH " :ארמרהגרמני

ENTZUCKEN ", מתחתכ"גםלעבריתתירגםששלרנסקי
יצירתךשלזהמאפייןביןקשרשישלינראה ...נחת"יש

אלפנירצירר,עלכסבהראשב:מהרתרהעממי,המחרללבין
ביסרדר.מרנחאינרקהל"-"בלמההמרכזירהצירהמרכז

התיאטררןלדעתינרסף:רמשהרקשר.ישבהחלטכן, :.ק.י
מהביןפעריש .מחרלברלרארתבירתרהטרבהמקרםאינר

חרזראנירראה.בארלםשהצרפהמהלביןהבימה,עלשנעשה
עצמםעברררראשרנהבראשירקדר t\ןשלי,מהרקדניםרדררש
מסרגמחרלהיאהתרצאהלקהל.א jדררורלארלשני,רהאחד



הואאיןאבלבמקומו,להמצאיכולהקהלעבורישונה.
הרקדניםאםכךכלליאיכפתשלאהסיבה,זואוליהכרחי.

אניהצידה.פוניםכשהםאוהקהל,אלוגבםעומדיםשלי
-גבובעזרתלהתבטאמסוגללהיותצריךטובשרקדןסבור
הרקדןבגוףביותרחשובחלקהואהגבישבנו.דווקאלאו
העממישבמחולנכוןמאו.דאקספרסיבילהיותמסוגלוהוא

הדבראצלנואבלהעברים,לכלופונהסיבוביתהתנועה
עבורנו.הכרחיאינושהקהלמכךוראשונהבראשנובע

רוק,דאתהברקודי-עםכיהעממי.למחולאופיניזהוגם :.מ.ג
הצופה,שללהנאתושניהבדרגהורקלהנאתךכל,ראשית

למעשהיותר.לאאבלבנעשה,להציץכאילו,לו,שמרשים
הקירבתיאטרון:מאודמקובלתבמוסכמהמשתמשאתה

עבורהקייםהבימה,שבקדמתהשקוף,הדמיוני,הרביעי,

הריאליסטי.במחזההצופהלגבילאאבלהשחקנים,

חשוביםאנשיםביןקשרים .בדיאלוגביחסים,מאמיןאני :.ק.י
אומראומחשבהחושבלבדך,אתהאםאפילומאוד.בעיני
למישהוזאתמוסראינךעודכלמשמעות,לכךאיןמשהו,
לזולת.לסביבה,שלךההרהוראוהתחושהאתמקריןאחר,

שאניהסיבהזובני-אדם.שניביןהואביותרהחזקוהקשר

יחד.הרוקדיםאנשיםשניהואהבסיסדואטים.יוצרתמיד

שלהקטעיםבאחדכמוסולו,לךישכברוכאשר :.מ.ג

ישארשהרקדןמחירבכל'~מנועמנתעלחלום",יימחולות
שנשארההבימה,בקצהשוכבתנערהמותיראתהלבדו,
שלו.הסולואתמבצעשהרקדןשעההקודם,מהקטעשם
מאו.דיפהוזה

עבורה.רוקדהואכן, :.ק.י

למחולאופיניהשנילמעןרוקדד Iשהאחזהוגם,מובןזה :.מ.ג
העממי.

בדנ'אט.תמידמשתמששאניעלליהעירואחתלא :.ק,י
עלבחזרהסכנהישכיזאת,מקב:לאניבקורתיתכהערה

אח.דבעקרוןופרז Zנושימושוהרגליםמוטיבים

שהשמעתהעינייםמאיריהז-בריםכלעללךתודה :,מ,ג
הכוריאוגרפיהשלביותרכללייםבהבטיםדיוןתוךהיום,
לעיתים ,שלךיצירתךשליותרעמוקהבהבנהשזכינודומני

בנוגעתובנהרוכשאדםרחוקיםלתחומיםהפלגהידיעל
לךתעניקלאוסטרליהשנסיעתךמקווהואנישלו,לבעיותיו

הצופים,אלינו,תגיעזואמתיצירוזךודרךמעמיקהתובנה
לך,ותודהזה,מפגשלכולנושאפשרועללבת-דורותודה
יירי!

 oגיורא,לך,תודה :,ק,י

שלבהדגמה

לראבן'ישורוןעדןמוך

הפאון"שלהצהריים"אחרי

תולדותעלההרצאותבמטגרת

למוטיקההטפריהשלהמחול

ת"א,במוזיאוןולמחול
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לרקודשרצהתל-אביבינער
מאת

בסמיכה

הילדיםאלקרניהשלחהחררפיתשמשתל-אביב.שליםשפת
הרבהריצררהסלעיםאלהתנפצרהגלים .בצדפיםששיחקר

הקטנים,לשמחתחרלשלמגדליםבנתההמטפלתלבנבן.קצף
עקברבמבטרבצדשכבאחדילדידיה.ממעשהשהתפעלר

ניסהבידירארתר.הקסימרשתמידהשחפים,דאייתאחרי

גרףתנרערתאתמחקהגרפרבערדהכנפיים,צררהאתליצרר
הראארתר.מלאררהשחפיםהגליםהים, .הלבנרתהציפררים

משחקי-הילדים,מגדלי-החרל,הצדפים,התנרעה.אתאהב
מדבר ,מרזרילדעליר,הביטההמטפלת .הרבהלראמררלא

חרלם.הירםכלרחרלם,האלה,הצבריםכלביןררסית,

ערבריםמהיםערליםרק .לרינסקיסמינרשלאחרריתחצר
דרךשם, .לחצררנכנסיםהערביהקבררתרביתהכרםאת

נערתבשחרר,רנשיםפסנתרצליליקסרם,ערלםרראיםהחלרן,
שחררשיערכזר,אישהבמרכז,רשם,השחפים!כמר ...כמר

עפהרהיאגברהה,הכיהיא,אבלמכרלןקרמהנמרכתרהיא
לרהטת,אש,היאהנה .נעיםחגים,כנפיהתחתכאילררכרלם

מזנקתהיארפתארםלרחשת,רתנרפהבכחברערת,שררפת,
המסךעםמתמזגהשחרררשיערהלהברתידיהרנרפלת,
כמקררראפהכגחליםררחשרתעיניה .שברקעהשחרר

קרנההיאהלבנרת.מהפניםירצארעצרם,חזק ,השחפים
הקטן,החלרןדרךברלחרשהיהשאפשרחרם,רהפיצהכרלה

לרקראההמטפלתנמצא,הראלבסרףשבחצר.השחרר,
מהחלרם.ארתררנתקה

עלהאש,הצרררת,עלחשבתיבמיטה,הרטבתיכאשרבלילה,
החרףשעלהשחפיםכלראזזה,שבשםהקסםעלגרטררד,

גרטררהלגביהירהזררמיםרהמיםהתמריםרעציגרטררההיר
הרגשתיתמרד .שלהבת-נרארשרפה,שללהבההאש,שהיא
הררקדת.האששללערלמהלשם,שייךשאני

* 1< 

* 
תרקרד?נעמהרקלמה

אלזההמררהשעררים.לרארתאיתההרלךראניררצה,אניגם
תחילהדיזנגרף.שברחרבקרארסגרטררדשלבסטרדירשרף
המרתף.חלרנרתדרךמציץררקפנימהלהכנסאףמתבישאני
ארמץ,מקבלראנימלמדת,בעצמהרגרטררדחרלהאלזהאך
 .לשערררנכנסבפניר,לעמרדיכרלשאיני,דחףנכרןירתראר
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כךאחרמררגש.רלאנראהבלתיבצ,דמכררבלאניבהתחלה
פררצתשגרטררדכזה,בשחררררררקדהשיעררעםנסחףאני

בארפןלבראמתחילאנילכיתה.הצטרף L (לירמרשהבצחרק
באלטלרמדאניכתרבתי.ראתארתירשמההמזכירהקברע.

כך,עלידעלאאישכמרבןעצמה.דרגרטראצלמרדרני
לי,הירלאריקרדבגדיהררי.לאאפילרגמרר,סרדהיהזה
אררכים,תחתרני-גטקסזרגשלהחנרתאתשתפרתיכך

מאר.דאמנרתיעצמירהרגשתי

הלשרן:בזרמכתבהרריקבלראחדירםאבל

קרארסגרטררד-מרדרבילבלטסטרדיר

נכבדים!א.ג.

עללכםארדההריקר.דשיערריעבררלשלםסיימהטרםבתכם
האפשרי.דם jבהוהתשלרםסידרר

 .חרההמזכירה ,בברכה

תשרבה:מכתבנשלחמיד .מסרדריםאנשיםהםהררי

לבאלטהסטרדירלכ'

בנים,שניהםאךילדים,שנילנרישאכןנכבדה,גברת
בניםממתירבכללררקדים,שהםלנרידרעלארלצערנר
ררקדים?

פינס.רפנינהמאיררב,בכברד

לראשרן.דרמהבנרסחשנימכתבמקבליםהםשברעיםלאחר
ערד.להטרידלאנאבנרת,איןבמקצת,חריפהתשרבתם

 . 16.00בשעהחמישיבירםלסטרדירארתםזימןשלישימכתב
גרטררדעםלפגישההשבתבבגדיים ,1Zלברזשניהם ,הררי

ראני,הפתרחההסטרדירלדלתנז.:גיעיםהגדרלה.קרארס
בסרףררקהעלירנרתבספיררתכרליכלררקד,כשאניכרגיל,

הפערריםרפירתיהםתמהרנירתבעיניםמרגישאניהשיערר

כשררןאינרבעצםשבנםליבםעלמדברתגרטררז"ההררים.של
הררילעשרת.מהראיןריקרד,שלדיברקלרישאךגדרל,

בשברעפעמיםפניםלהעמידממשיךאניהדין,אתמקבלים
אחרת.בשכרנהכדררגל.בלשחקהרלךשאני



לנרהעבירהאךמסרימת,טכניקהארתנרלימדהלאגרטררד
לעבררארתנרהמריץהירצרדמירנהתחושת"הריקר,דאת

נראושרקדנרהאימפררביזצירתשרנים.לערלמרתאיתה
הקברצהתלמידיביןהנפשיהקשרמתרכנן.כבאלטלפעמים

רלרקרדהשני,אתהאחדלהרגיששיכרלנרקרוב,כההיה
לנורמסבירהבפסנתרמאלתרתכשגרטררד,מלא,בתארםיחד
המנגינות.דרךלהביעררצהשהיאאת

* * 
* 

לאיפסקלאאםגשם.יררדבברקרבבית"החינרך.פררימרן

השמשמשמררת.בשתיבחדר"האוכל,אלאבחצר,יתקיים
רהספסליםהשרלחנותאתמוצאיםז'כתהתלמידיזררחת.

אתמפאריםקישרטיםהחצר.אתרמסדריםמחדרהארכל
מלכות"מחרפשים,כרלםירצארת,רכיתרתאחשורררש,ארמון
כיפרת"אדומרת,קארבריים,המרניאחשררררשים,אסתר,

תלברשתר.עבררבפרסיזכהשהראמקררהאחדרכלסינים,
לבמהערלהאדרם,ראףבצלינדרכמרקירןלברשהמררה,משה,
אחשררררשנכנסמתחיל.פרריםחזירןלמקררפרן.רצרעק
המלך.לבאתלשמחבאיםהליצניםעכשראסתר.אתומחפש

זהשפגטים.סלטרת,גלגלונים,ערשיםמקפצים,רירסיאני
כזהרוק,דבןבמברכה,צרחקהספרביתכלפררים,שלי,החג
לרמד"זההאלה?הקרנציםכלאתעושההראראיךגמיש
הגדרליםבאיםמרןפרריהראחרי ,הבנרת"כלעםבאלט

"אז-"בטח"שפגט?"לעשרתירדעאתה,"הי,רשראלים:
אבללברוח,מנסהאנישפגט."שתעשהעדהביתהתלךלא

מחלק"צרציליקרראיםרהםשפגט,רערשהחרזרכךאחר
למה.ירדעלאראניהחלב",

* * 
* 

מה,אזאיכפת.היהלאזהלי"באלטניק".ליקרארהם
היאנעמה,לאררקד?שאנילהםגילהמימעניןשיקראר!

ברשהלאבכללזהיחד.לרמדיםאנחנרמזהחרץמלשינה.לא
אברהםריאיר,דניצרחקים,כרלםהםלמהאזררקד.שבן

שלארקרבררח.באלטניקליקרראהקטןיגאלראפילררגדערן,
לאהםאםמה,אזנררא.לאזהבשכרנהכיבבית"הספר"ידער

לגגעליתיעצרב.היהלאלישלהם,במשחקיםארתישיתפר
רגלגלחבלי"הכביסההכחרלים,השמיםהשמש,ררקדתי.
סיברבים,לקפיצרת,מפרארתתפאררהליהירהישניםהגרמי
פחדעלברן,זעקה,שרםממני.שפרצררהתפתלרירתנפילרת
השתלברתהיתהזרלהפך,ברקר.דנכררלאהבדידרתמפני

רלהירתלהתגלגלהיכרליל,דשלהאמרנהכלשחרררביקרם,
הגג.עלמיםארנמררעכבר,ציפרר

רכברלבדהייתיכירציתי,בכרת,,ליכרלתילאכברכךאחר
הביתה,חזרתיבכיתי.לאאבלהביוזה.לחזרררצריךחרשךהיה
מזיע,כהאנירלמה ,כךכלהתלכלכתיכיצדארתישראלתאמא
אתהאיפהערללתי,כברמההילדים.שארעםשחקתילאהרי

עםכדררגללשחקיכרלאינךלמהשלך,החבריםמימסתרבב,
בשכרנה?החבר'השאר

אתלזכררמנסהאנייכרל.ראינישעררים,להכיןצריךאני
כלאתלזכרריכרלהגרטררדרקרדים?זרכריםאיךהרקר.ד

ראניהתנרעה,סרדאתירדעתהיאשלנר.אפילרהתנרערת,
אברח?ארליללמרד?ארכלאיךהרבה.ללמרדערדצריך

זהררקדים.בניםגםלארץ,זרץ Iברבכללשבצרפתשמעתי
באלט?שררקדבערלם"ד Jיחבןשאניארלהירת?יכרל

* * 
* 

הצעיר"ל"השרמרג'אזרקרדלחברמרכןהייתילאלמה
שבערלם?הרןכלבעד

נערכרבתנרעה"הצרפיםסמלן lמרלפניכחרדשהיהזה
אתלקבלראריהראכמהעדמהחברים,אחדכלעלדירנים
לכלמעשנים.שהםיררדעשמאדאגןמהחברהכמההסמל.
המדריךשקט.הייתיאניבבטן.ד'שגרהקטןהג'רקהיהאחד

לקיברץ,רללכתלהגשיםררצהאניבאמתאםארתישאל
לאמערלםאמרתי.בסדר""זהאמיתיים.שררירןחיילחירת
המדריך.שאל-להגיד"מהישהר'למ"ישגדרל.דברןהייתי

לרמד"הראידיהן.מרימרתרז"בררהרעיהלבסרףלחשרשים,
כרלםהקלה.רהרגשתמברכהשלבצחרקרפרצראמרר-באלט"
נגמררלאככה"חברה,בוהבדיחה.נהנההמדריךגםצחקר.

לתתאפשרבאמת"מה,נמררד:אמראזאבלפעם!"אף
בתנרעה?"סמללבאלטניק

ארתילהרציאהרחלטפערלהבארתהרערדנרדע,זהרכך
המדריךשברע.כעבררחרזרדירןבקשתירקאנימהתנרעה.

הבאתיכשברערלאחרהחברה,שארלדעתבנגרדהסכים,
הבאלטעלתמרנרת"המחשהשלבחרברתמלררההרצאה,

זהדרגמא,לנרשמשמשתבררסיה,ראםבברית"המרעצרת.
אזהסרציאליזם,הגשמתשלבירתרהגברההלרמהנחשב
כל.בעיניירכרהנכרןמקרמיאלינר,תגיעהמהפכהכאשר

חלרקתבטכסלרקרדשעליהרחלטראףבתנרעהנשארתירכך
הסמלים.

ג'אזגםלרמדשאנינרדעהסמליםחלרקתלפניירםאבל
יכרלתילאכזאתקפיטליסטיתרמהשפעההריס,ררתאצל

מהתנרעה.ברורפהגררשתיוכךזכאי.לצאת

בשרםהצעיר,בשרמרג'אזללמדמוכןאהיהלאלערלםלא,
 oמחיר.
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הרקדן

מאת

בן-לשראלרון

שלצירופןנשמע"רקדן",ועונהעיסוקיעלנשאלכשאני
בחשדנותמתיחסשליבעל-המכולתמוזר.הללוהאותיות

בהקפה".לקנותש"איןלילהזכירונוהגלמשלוח-רגלי
אךבנאמנות,אותימעריצותאמנם,הצעירות,תלמידותי
מתייצבכשאניאתי.משיחהבדרך-כלל,נמנעים,אבותיהן
-דודתיאצלמבקראובבנקאשראימבקשמילואים,לשירות

אכןחייםאנובההחברה .ודחייהלהתקפהמצפהאני
בהופעת-הצפיהבריקוד.העוסקגברלגביבספקנותמתייחסת

הרקדן,למגיש,אבלוהתפעלותהתרגשותמעוררתמחול
צעירמגילנדחפיםאנובה ,בארץבייחודשונה.עניןזה

מהצ~תהמתפרנסגברו"חברמניות","גבריות"שללתבניות
חריג.הואבציבורגופו

-האפטריימחסוםאתהממוצעהישראליהגברעבראםגם
ובלוי-חייוצורתבלבושו,ממוצעלהשארמנסההוא ,שייב"
מהחברה.ולהדחותללעגלהיותהואבסיסיחששזמנו.

היהודיההאםכבתחביב.עדיףבאמנות,לעסוקמותרלנשים
מסכןהרקדן-הגבראךמוסיקלי.כעלוייתגלהשבנהמוכנה

הואגופו,אתמטפחהוא-זובחברהוהקבועהקייםכלאת
חושני,יצורהואבמהותוהרקדן ,כן .ותשוקהרגשמביע

אוהב"אניאומראינוהוא .ובוטותירותשיאיכויותהמקרין

 ."בחוץ"הואלכןזאת.מראההראארתך",

בחררהואאיןאופןבשרםרקדן.שלזרדמרתלבדרקננסה
רבעיתעליוהמוטלותהחברתירתהמגבלותמלבדרגיל.

ירםמדילהאבקעליר-לימרדיואתהדרחההצבאי,השירות
המשימהשליחות,והרגשתמשמעת-ברזלללא .ונפשוגופועם
עםלהתמודדמנסהאינוהריקודעולםבלתי-אפשרית.היא

חוסרהרמרסקסואליות,בנרקיסיזם,אותרהמאשימההחברה
מארשרהרקדןהגדולההדחייהלאחר .רכדרמהרצינות
מרכרים,החוקיםכאןשלר.הסטרדיובממלכתלהתבצר

מהררה,להקת-הריקרדהמקצרעית.יכולתרלפיארתרומעריכים
ללאעצמרהראלהיותלרקדןהמאפשרחם,קן ,היתרביך
במיערטמתבטאתזרהפרדה .ערינתחברתיתמביקררתשחש

 .אישירתםרמבנהרקדניםשלצררת-חייהםעלהכתרבהחרמר
רעמיתיהם.מקצרעםסביבכפייתיבארפןסרבבתרקדניםשיחת

אףמרגבלשלהםהחברתירהחרב ,לרקדנירתנשראיםהםלרב
ירצרשהרקדך ,בכךרא jlהפרדוכס .אחריםמתחרמיםלאמנים

בלתי-בצררהאמנרתראתרמעביר ,רחבקהלעםמידיקשר
נחשדהראמסרכךרכבעל-מקצרעכאדםאךבגרפר,אמצעית
 .ונדחה
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מסררתללאבארץביחודמתחיל,רקדןהמטרידהרציניתבעיה
הגברוהרקדןמאחר .ההזדהרתבעיתהיז~מפרתחת,מחול

ניתנתהמקצרעיתההכשרהרלרבבסטרדיו,בכיתתובמיערט
הבגריהתנרעהארפןאתבעצמולמצואעליראישה,ידיעל
לחקרתמנסהשהתלמידסכנהבכךישהחדשה.חיירדרךראת
מחברישאחדזרכראניאליה.להדמרתרשראףמררתר,את

במחרלשיערררלרארתלסטרדירלבאארת("שכנעבתיכרן
רסרערת,יחפהנימפהבמררה,שהתאהבתיכמרבןמרדרני.

כמהלה.ראריעצמילהרכיחהיתההררמך.טיתנפשירמשאת
המייסרידהממגעלהמנעבכדיראשרנה!שנהבארתהסבלתי
גםברד.דהייתי .מכולםגברהלקפרץוניסיתיגבי,אתזקפתי

גיליתיאזשרק.דהיחידהבחררהייתיריבסטרדרגםבביה"ס
גבר.היההראשרן,הבלטרקדןהמקצרע,שמייסדלראשרנה,

אתשהריםמלךזההיהארלםטרפסיכררה,היאהריקרדמרזת
 .קרנה

אנרלאצילי-הרנסנס,שנרעדררנימרסים,הליכרתבספרי
עלירבן-התקרפה.שללדמרתומדרייקותהבחנרתמרצאים
רציי.דסייףרכיבה,-האציליםהקרבבמקצרערתלהצטיין

אףבכך,רצרנרראםהיפרת,לאמנרירתפטררןלהירתעליר
זריכרלתרלשכלללרקרדלדעתשעלירכמרבן .חרבבמשררר

הרנסנסשלהאידאליהגברדמרתכלרמר,מירחדים.בשיעררים
ררגלאמנרתיתרגישרתלצדרגבררהארמץמתכרנרתמררכבת

לטפרפהמרגבלת ,הכבדרתהשמלותבעלתלבבר,גבירת .קלה
עליזיםבגררניםטייטסאצילנרלרבשלערנותהבלב.דמכרבדת
הרגל.כףשלגנדרניתמתיחהן;מאפשררתקלרת,נעליםרנרעל

מבילריי-הזמןאחדזובתקרפה,שהיההחיזררבשעתבמירחד
הביצרעדרךשרקיר.ריפיחן-תנרעותיונמדדבירתר,החביבים

שידרךשלגררלרלהכריעיכלה(קידה),ה"ררררנס"של
המקצרעייםהרקדניםלהרפיעהחלרהגדרליםבנשפים .מלכותי

הללררברלעי-חרברת.ללוליניםהקררבנרד,זגזע-הראשרנים
הקנאההאציל.אצללקנאהשגרמרטכג:יים,ביצרעיםהפגינר
ההתנגשרתלתחילתגםאך-זהשלביצו'עירלשיפררהביאה

לחברה.הרקדן-הגברבין

שייכתהיתההרנסנסשלהמעמדיתבחברהההתפרקרת
התנרערתהרקדן,שלהגמישבגרףהשימרשלאמן.ארלאיכר

 .האהבה-אחדלנרשאכרונורהדרמה,הקרמדיההמגררת,
מסרכןכךרמשרם-מארדעדמרשךהיהכטררבדרר,הרקדן,

רהיצריהפררעהריקרדאת-14הלראימע'רןברררסאירנרדף.
גם,אלאמערלהרקדןרקלאהיהלראי .רהלרליןהאיכרשל

הנרקשיםריקרדי-החצראתשכללהוא.דרהריקלאמנרתפטררן
מדיצ'י.משפחתבנישלהמפראריםהספקטקליםעםרחברם



הראשי,בתפקידלראירהפיעררסאילשהבאלטבהפקרת
צפרשאףאנשי"חצרררקדרסביבר ,כאפרלרארהשמשכמלך

אלרבאלטיםהיררשבדבר,רהתענרגהבידררמלבדבזה,זה
האקדמיהאתשהקיםהרא ,רכחטרב"טעםערשר,שלהפגנה

חכמיםעסקרכאן ,)!הז(בסדררמרסיקהלמחרלהראשרנה
האקדמי,הבאלטשלהבסיסמרשגיארתםכלרסיררגבעיברד

כפרת"הרגלים,שלהמצביםחמשתרהרנצחרנקבערגםכאן
 ,קפיצהרההמתיחההפתיחה,רעקררנרת

האמנרתיתלצררהנהפךהבאלטמהירה,היתהההתפתחרת
רהבאלט" ,לבמהקהלביןההפרדהנרצרהבירתר,המרשכת
עלשרמעיםאנררהטכניקה,העלילהאתהעשירמאסטר
בעלי"שם,אמניםכרלםרנרבר,דרפרההגדרל,רסטריס

חלרקהנרצרת ,כרלהבאיררפההאצרלהחצררתע"יהמברקשים
מתבטאתהעממיתהמררשתהגברים,סרגי"הרקדניםביןברררה

לביצרעיםמסרגלרהראמפרתחגרפרהדמי"קרקטר,ברקדן
ארגררטסקיתכדמרתמרפיעזהרקדן-קשיםטכניים

רהרארדק,אלגנטיבגרףניחןהאציל,הרקדןדרמאטית;
שבנרת"חררההיההנמנעמן ,ראליםמלכיםדמרירתשיגלם
המאהשלהראשרןבחציכברבני"זרגם,שלזהליתררןיסכימר

רמסירה ,חצאיתהאתקאמרגרמריהרקדניתמקצרת , 1Sה"

בהצלחתהמתקנאהשלהמתחרה ,מנעליההעקביםאת
כתפיהאתחרשפתהיא-מרבהקנשיבטכסיסרמשתמשת

שלהטכניקהערלהמעתהירתר,ערדחצאיתהאתרמקצרת
הרקדן,שלפרפרלרירתראתרמסכנתבמהיררתהרקדנית
,הגאההאצילאצלמהלכיםלהמרצארתהקלרתהליכרתיה

 ,כפטררןלהלשמש

התנרעהחרדרת 19ה"רראשית 1Sה"המאהסרףלקראת
הבאלטהרא,אףהשתנההקהלהבאלט,לתיאטררןהררמנטית
פעיל,בארפןברהשתתפהשאף ,האצרלהנחלתהיההחצררני

פטררןקםהבינרני,המעמדרעליתהתעשיתיתהמהפיכהעקב
ערדלאלטעמר,בידררדררשרהראלתיאטררן"הבאלטחדש
מחייראשליהמפלטאלאהמל,ןשלרלכרחרלערשרביטרי

נרלדתרבתיאטררןפוליטיםשינרייםערברתאירופה ,הירמירם
מרארת,מגלההגזמאררחדשה,המצאה ,הבאלרינהאגדת
 ,בהרנרתיהעלהמרחפתפיהסילף,-הזה"מהערלם"שלא
גדרליםרקדניםעלשרמעיםעדייןשקרף,במרסליןעטריה

החדשה,הדמרתאתמעדיףהקהלאךרבלסיס,ריגאנרכדידלן,
כפרטנר-רבזמןרלמשך-כרריארגרףכמררה,נשארהגבר
 ,השתנרתקרפהארתהשלהחברתייםהריקרדיםגם ,בלבד

ירתרמשרחררנשאראךגינרנים,לעצמרמאמץהבררגני
הגבראתרמגבילירתרצמרדבני"הזרגביןהמגע ;מהאציל
סביברמסתחררתהאישהבערדרמרביל,תרמךשללתפקיד
המקצרעניבבאלטהמתנופפרת,בשמלרתיהקסםארירתוירצרת
בטכניקת ,שלרבכליררקלאהרקדןאתהרקדניתמנצחת

עדינרתידיםתנרערתקלילרת,-שלהבכליםגםאלאהרגלים,
 ,אררירימרחף,רלברש

הגברבאהבתרערסקיםירתרררמנטייםהםשהנרשאיםככל
 1Sה"המאהסרףלקראת ,הגברתפקידמצטמצםכך-לאישה

אתאלאהגיברראתערדמזכירים א~'הבאלטיםשמרתררב
הבאלרינהרכר.'אסמרלדהג'יזל,סילפי,דלה :העלילהבררתיג

רמעריציה ,איררפהבביררתנצחרנהאתחרגגתאלסלרפאני
ארתהרמסיעיםההצגהלאחרבתה:למרכעצמםררתמים
 ,שלההאצבערתטכניקתאתפיתחהטלירנימארי ,לביתה

לדרגתמתקצררה"טרטו"מתקדמתהטכני'~הקשה,התחררת
בלב.דסמל

אמרתלהציבנרבר,הר'קדן"הכרריארגרףניסה 1Sה"במאה
בחלקתבאלט,לאמנרתחדשרתטירת tראסכדרמאטירתמידה

ניתרסגנתראחדניכרתתקרפהמארתהששרדרמתבאלטים
עהרהתנהמוסיקה,הרעירן,בשילרב-מדהימהררעירנית
הררארלמפגןנסרגה 19ה"המאה ,רתאררה)(תפאררהרהעיצרב

החשרבההבמהשהיתהפריס,שלהאו'פרהרברק,טכניקהשל
אן-גבריםבתפקידירקדנירתציגה'משבאיררפה,רהטרבה

רחרשףבלבד,רקדנירתבציררירמתארדגאהציירטרורסטי,
 "לסנטלררסיה,ערברההתפתחותןו:רכזשלהן,המנייריזםאת

משתמשאמנם,הרא, ,פטיפההצרפתימשתקעשםפטרבורג,

אךנמוכה,מדרגהובמרסיקהלרשרת jודראמטירתבעלילרת
ירקרתרמופשטת,תנרעהשלשיארה jמושלרהכרריארגרפיה

אךהבאלרינה,שלזהלערמתפרחתתאמנםהררסיהרקדןשל
ארתרמגבילפטיפה ,הצארשלחסרתרתחתנמצאעדייןהרא

מעבר,בקטעימתעלההרקדןאךהג"בררהשלבן"זרגהלתפקיד
ררחנשמרהכךעממירת,צרררתעלהמברססיםבריקרדים
פעלשם-רבדנמרקבררסיה\כבריתתנרעהשלאמיתית

 , Iבררנרנררי?הכרריארגרף

זכרנסיכים,רלאבני"אנרשהירברר'נרנררילשלוגיבררירמאחר
רבדנמרקבררסיהרבעלילה,וגרפיה Iבכרריאשררהלייצרג
קירםלרשהעניקהמל,ןע"ימסרבסדלהירתהבאלטהמשיך
לרדתהבאלטנאלץאחר,מקרםבכל tארלכאמנרתית,רהכרה
בהעדרגםנערצההירידהמעמד,להחזיקכדיהקהללטעם

בנסירנרתעסרקהיהפטיפהבערדה, l:לתנרןחדשיםרעיונרת
בצרפת,המנייריזםהתגברתקרפתר,לגביחדשניים

בתיאטררן"חדשהתקרפחרנסנס,יאה:מב 20ה"המאהתחילת
דינמית ,חדשהתנרעהודררשתמשתנההחברה ,המחרל

דררשהחברתירת,במרסכמרתניכרשחררו· ,ירתררמרתקת

גברללאמציארתלהרארתניתןרכ"צדאמיתיים,גיבררים
לפריסהבשררהאתמביארתררסירתדמרירתשלרשראישה!

רבאלט"כהרגה"דיערתפרקיןהאמרגן,דיאגילב-רללרנדרן
בהלםהרכתהאיררפהמבצע,אמן:כוניז'ינסקימאסטר

תנרעה,ררחב,בעלהררסיהרקדן"הגבראתלראשרנהכשראתה
מציגדיאגילבדרמאטית,רהבעהרכהנחיתהגברה,זינרק

כלרחםאפשררירתיר:במגררןהגברערמדשבמרכזםלהיטים,
גרףבבגדמיניתכפנטסיהרבציים"; Iהפרוב"מחרלרתאכזר

הנערהשםל"ג'יזל,"מענין(היפרך 'הררד''ב"חלרםחשפני
רכדמרתב"שחרזדה";חצי"עררם,תן,רתארכעבדררח);היא

 ,ררשקה" :tב"פככברבהללבנרגעת

חדשים,רתכניםקריםליצררממשיךככרריארגרף,ניז'ינסקי,
ע"ירלאהערלם,אתרתפיסרתירי~ברירע"ימרנחהכשהרא
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אתירצרהראאקזרטיתבמסגרתהרקדנית.לררחהערצה

הראאח"כהאביב","פרלחןראתפארן"שלהצהרים"אחר
התקרפהבתלברשרתלברשרתחירת,דמרירתהבמהעלמעלה

לשתיגברביןבלתי-בררריםיחסיםעלהבאלטב"משחק",
טניס.משחקרקעעלנשים,

בבאלטהמרדרני.המחרל :החדשהזרםשלתחילתרזרהי
הרקדןרבזמןממשיךאקדמית,תנרעהלשרןעלהמברסס
ראשיתרעם ,-40השנרתעדלעמיתיר.דרגמאלהירתהררסי

ררסי.שאינרשםבעלרקדןנמצאלאהאנגלי,הבאלטשל
אתבאינטנסיבירתתרהשרנים,גילגרלירעלררס",ה"באלט
חדשלטיפרסהיתרךכררמהררהאמריקהראמריקה.איררפה

הררסי,האקדמאיהבאלט :רביםממקרררתהשראברקדןשל
רמררשתהמרסיקליהתיאטררןהארריינטלי,הכרשי,הריקרד
להןנדרשהמרדרנירת,הרקדנירתהעממי.האמריקאיהריקרד
רנרכחרת.תקיפרתכרב.דבעלחזק,רקדן-כנגדןלעזר

שלחדשרתדרישרתמעמידבאמריקה,הירצרבאלנצ'ין,
נררייבשלבראםאתלכךנרסיףראלגנטירת.מהיררת

ראמנרתיים.טכנייםכאתגריםלמערב,מררסיהרברישניקרב
לאמר,ניתןרהצלחתר.כרשררבשיאנמצאכירם,הגבר,הרקדן
מבחינת-הבמהאתביניהםמחלקיםרהרקדניתשהרא

לגביהפרפולריותרמבחינתתנרעתית,רעירנית,חשיברת
הקהל.

ברנרדראתפגשתיהרקדנים,משפחתשררשיאחרבחיפרשי

ראשרןלתוארשלר,הגמרעברדתאתכתבברנרדרצ'זס.
-רמחרל"ספררטבנרשאת"אבארניברסיטתבפסיכולרגיה,

לגביהחברתירתבמומכמותדנהעברדתר .רנשירת"גברירת
-בהםהערסקהמיןאתכתראמיםהמקרבליםקצרערת iנארתם

מקרבליםשאינםרלמקצרערתבנים,רבספררטבנרתבריקרד
לבנרת.רספררטלבניםריקרד-בהםהערסקלמיןכתראמים

למרסיקההמרכזיתבספריהזרמעברדהבהעתקלעיין(ניתן
מגדלת,שהיאהגבריםבפניציפירתמציבהחברתנררמחרל).
ארמרמקרבלרת,התנהגרתלצרררתלהתאיםעליהםרלרחצת
חרבב.רקדןעצמרשהראצ'זס,ברנרדר

אינר,עצמאי,תקפן :מהתכרנרתמררכבהגבריהסטריארטיפ

גבררכר.'למתמטיקהנרטההגירני,רגשרתיר,אתמפגין
רגשית,מבחינהפגיערתאמרצירנלירת,כגרןתכרנרתהמבטא
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רכר:לאמנרתנרטהחיצרנית,הרפעהמפגיןבקלרת,הברכה
מרדגשבארפןהנרטההגברהנשי.לסטריארטיפכשייךיתקבל

אםאףנערץ,יהיהכסרפרמן,יתקבלהגברירת,לתכרנרת
ה"קשרחים"(כגרןשליליבארפןמבךטאאלרתכרנרתשלריכרזן

שבסרטים).

מאר.דכנשיתנתפסתהנשירתהתכונותאתהמדגישהאישה

הפגנת-(כגרןנסלח.אלהתכונותשלהשליליריכרזןואף
יכרלהכבגריותהמקרבלרתו!תכונרתהנרטהאישהחולשה).

וכו.'ליבהארמץהשגיה,עלנערצתהיאאךמפחידה,להירת
תכרנרתהמפגיןגברהיאהחברהאתביותרהמפחידההנטיה

חיצרנית.הרפעהטיפרחלאמנרת,נטיהרגישות,נשיות:
אצלהגבריות,התכרנרתאתניכרבאופןמעריכההחברה
לתכרנרתרסלחנרתבביטולרמתיחסתכאח.דוגבריםנשים

 .הנשיות

יוצרתאלה,חמרררתבדרישותלעמודהיכרלתמחרסרהחרדה
אלימרתשתיה,כגוןמפצרתהתנהגרירתרביםגבריםאצל

בטחרןחרסרנרצרזאת,לעומתנשים,אצללסיכרנים.ונכונות
אמן,ככלהרקדן,בהן.הצררךרמידתהופעתןלגבימתמיד
למרסכמות.נרגדיםהםאםגםהאנרשיים,צרכיראתמבטא

רנרגדתירתר,חרפשיתלהיותיכרלההמיניתהתנהגרתרגם
למקרבל.

רקדניםשלרבמספרצ'זסברנרדרראייןמחקררכמהלך
אתלבדוקניסההראלספררטאים.ארתםרהשררהישראלים,
הנחשברתתכרנרתשלגלוימשרםהאםשבשאלההמיתוס
גבריות.תכרנרתשלדיכריישהר'·קוד)במקצרע(כמרנשירת
יהיההרקדןאסטטי,רטיפרחרגשותשלחשיפהבגללהאם
עיברדאיסרף,לאחרראחראי.שאפתןבטרח,אמיץ,פחות

רקדניות,(רקדנים,הקבוצרתמאו·בעהנתרניםוהשרראת

מצאמייצגת,ארכלרסיהרמקברצתוספררטאירת)ספורטאים
משניתכרנרתשלגברהאיזרןיששלרקדןצ'זס,ברנרדו
סרפר-עםסופר-רגישרתע"ימאופייןרקדןכלומר, .הסוגים

ממרצעזהמצבנקראהמקצרעיתבלשרןרכר.'שאפתנרת
ע"יהנגרםהנזקעלמצביעהמחקרגברה.אנדררגניות

לעסרקקררארהואחברתנר,שלהנרקשיםהסטריאוטיפים
התנהגרתכצררתרלאלררח-האדם,כביטויוספררטבמחול
 o .כפויה



להקה?ללאחייסהיש
מאת

אשלרות

ישנים.רצעיפיםבדיםשלבשפעלהתכרבלארהביםהם
צררארםרלעטרארזניהםבתנרכיענקייםעגיליםלשים

רהצררךהדמירןמבהיקרת.שרשרארתשלמרשרשתבצבערנירת
מהםשרפערתרהתנרערתבמחרל,יחדעבררםחברר-להתבטא
במחשברתיהם,רנרעזיםפתרחיםמעצררים.רללאבטבעירת

הילדים.רררקדיםירצרים

צררךישהיצירה,אתיגביללאהכלי,שהראשהגרף,כדי
ישרלשנן.לחזררלכל,רמעללתרגלר,שנים,במשךלאמנר
מדריקאמין,,לכליחייםהשרפעההפכפך,הגרףאתלהפרך

השראה.ריקריןשישרתרממרשמע,

האתגריםעםלהתמרדדיאלצררקדנים,להירתהמבקשים
בשעררי-המחרלבימינר.זראמנרתשמציבההקשים,הטכניים
רמילרןשרנרתלמידהשיטרתלפיידיערתיצבררהילדים
שלאדיררתכמרירתלהזריםיצטרכרהםמדריק.תנרערת
רברת.רשניםשערתבמשךירם,כללגרפםראדרנליןאנרגיה
משנסתייםהכרחרת.מאזןאתעדייןיעשרלאנערריהםבלהט
התרחשרירתיר,עלשהערלם,עדתשושים,כההםהירמי,האמון
באתגריםיעמדרשלאמחששרהלאה.מהם-רלבטיראתגריר

חברתירת,פעילרירתעלמררתריםהםצעירים,בערדםהטכניים
אפילרלהשתמטהמנסיםמעטים,רישנםחבריםטירלים,
שפעעלשמסביבם,הרחביםהארפקיםלארמירת.מחוברת
הסטרדיר.כרתלילארבעתמתגמדיםצבעיהם,

הירתאמנרתם.בתחוםמקובללמהמרדעיםיותרנעשיםהם
כרערת,,תשלמדריקרתתבנירתלבצעשניםבמשךרתררגלר

יסרדרתאתרלמדראימפררביזציותעשרשבמקבילמבלי
יצירתיים.מלהירתלחדרלהחלרהכרריארגרפיה,

ללהקרת-מסביבהגדלהמהצמחיהלחלקויהפכומעטעדו
להתקבלכדירשניםחרדשיםשברערת,במשךהממתינההמחול
לרקרדחלרמםאתלממשירכלרבההיחידההמסגרת-ללהקה

מתחילהרקדןשלרהיקרהמרעטזמנרכאשרהבמה.על
רדכארן,עצבנרתבמצבי-ררח,אלהצעיריםנתקפים ~לחלרף

הםקשה.ארירהסביבםרמשריםעברדתםבאיכותהפרגמים

גביה,מהר,קדימה,לפררץמי,רעכשיר,חייביםשהםירדעים
חסריהםארתם.להגביליתחילשהגוףלפנישירכלו,ככל

"שיקחררמחכיםבמחרלשעררי-טכניקהלרקחיםארנים,
לאשאםארוכה,כהדרךכברעבררהםארתם".ריפעילר
עצמםבעיניייראוהבמה,עליעלרולאללהקה,יתקבלר
 .ככשלוןסביבתםובעיני

החלוכברללהקה,מתקבליםמהםשצעיריםמשנרכחר,רק
הקמטיםנרספרמבצבצרת,הראשונרתהשיבהששעררתלהרפיע,

לפתענתקפיםהםלהשמין,החלרשהירכייםהעינים,סביב
רפרתחיםמשפחה,מקימים,נישאים,האחררןהרגעשלבבהלה
בנפשם.צלקתתשארלרביםלמחרל.סטרדיר

הלהקהשמדינירתמהריררכחר ; Iללהקשיתקבלרהמעטים
הםלגביהם.הקרבעיםהםהשן'ניםהכרריארגרפיםררצרן
יפיחהצייר,בהםישתמשאםש'רקדרממים,לצבעיםדרמים
בעצםרהירקרההכברדמהם,רבים 1 ,יתגלה.רירפיםחייםבהם

הבמהעלוהעליהמכובדתמקצן'עיתללהקההשתייכותם
בלהקהתלרתםתסכול.להרבהיחידהכמעטהפיצריתהיה
שחונךרקדןיעשהמהיעשר?מהיעזבר,אםמוחלטת.היא
להקה?ללאחרנכר,שהםכפי

שבתרכניתמכירןנרצררשתיארתיהמצבלהררצררתהתנאים
במחרלליצירההכליםמתןנכללרלאלימרדי-המחרל

רלבחררדימירנם,אתלהפעילתררגלולאהםראימפרוביזציה.
רבחירתם,החלטתםעלאחרירתלקחןזרברת,אפשרריותבין

חיצרני.גררםידיעל:הפעלתם Iלחלרטיןתלרייםרנעשר
רסקרנרת,העזהלשמחת-חיים,יף Iמניהיהשהמחולבמקרם
מחשבתםעלהשתלטההאמרןשאחרירתרקדניםיצרנר

רצוןשלאדירבבזברזהמלררהזה,תהליךגרפם.אתרעיצבה
שמריה.עלהקרפאתממרסד'ת,אמנרת,יוצררכשררן

רהמשמעת,הדירקרהחזרה,השינרןללאכלילבנרתאי-אפשר
המחשבהאתידעבעזרתרלפתחלערדדלשמרר,ישאך

רכלליםחרקיםאלרבכבליםבאזיקיםתכבלשלאהירצרת,
המרדערתלרשתהיהחייבהמררהלחלרטין.שתתנררןעד

זה.עדיןלאיזרןרהרגישרת

ליחידיהמירעדמתת-שמים,הראהיצירהשכשררןהטענה,
שלבמעטההנרשאכלאתרהערטהבלב,רלגארניםסגרלה,

רמירשנת.מיסרדהמרטעיתמיסתררין,

הקרמפרזיציהלהבנתרביםרתרגיליםמערכי-שיעררקיימים
בנרשאיםבהרחבההמטפלתעניפהספררתישבמחרל.

דררשלבעיהפתררןכלבעירת.הצגתשלבצררההיסרדיים
יצירתית.מחשבהמהאדם

לטפל:יששבהםמהנרשאיםמזעריחלקאציין
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במסלרליםהתקדמרתשרנים,כררניםכללי,אישי,מרחבמרחב:
לתנרערתחסרתהתיבשרנים,ררחביםשרנים,גבהיםשרנים,

מודעותרכר'.בקברצהבזרגרת,יחיד,שלהתקדמרתאחרים,של
עלעברדהגרף,חלקיביןיחסיםשינרישרנים,גרףחלקי :לגוף

רמקצב.תנרעהשרנרת,מהיררירתזמן:רכר'.תנרעתיתמיגבלה
כוח:המרקם.איכרירתוארר,צבעחלל,קר,וצורה:תנועה

רהפעלה.בלימהכרח,שלשרנרתאיכרירת

ארתםרימלארפשרטבארפןלתלמידירבארהבסיסייםהנרשאים
התבגררתםעםיחדהטכנית.ריכולתרלגילר,בהתאםבתרכן

מחשיפהכתרצאההחניכים,שלערצמת-התברננרתםרהגברת
ירתרבארפןנרשאכללחקררירכלררפתררנן,לבעירתמתמדת
האמנרירתלהכרתסקרנרתאצלםתתערררבמקביל,מעמיק.

בעקררנרתרהשרנההשררהביןלהבחיןהיכרלתהאחררת,
רמתמש,ןחידינאמי,בתהליךשמדרברלהבין,חשרבהיסר.ד

יתבגרשהתלמידעדארתרלדחרתשאפשרבנרשא,רלא
טכניקה".לרר"תהיה

במנהלהבלהקה,תלריעתידםשכלפאסיביים,רקדניםבמקרם
אמניםברגרים,רקדניםיגדלרארתם,שיפעילרבכרריארגרףאר

הרמרני,בארפןהיקפהלמלראאצלםהתפתחהשהיצירתירת
כרשרבצירע,יכרלתטכני,ידעשלגרמליןמפעילרתכתרצאה
 .רכשררןחייםנסירןיצירה,

ילדים,אלפיקיימיםהמקצרעי,המחרללבעיתמעבראך
הכללי.מחינרכםכחלקספרררת,שניםבנושךמחרלהלרמדים

התנרעה,לאמנרתמקדישיםשהםהמרעטשבזמןיתכןלא
לחזק,לנסרתשישכמרבןתנרערת.שלתבנירתררקאךילמדר
הזמןבמסגרתניתןשהדברכמהעדהגרףאתרלעדןלציב

אתלחנךישהמחרלמצערתשבאלשכרחאסרראךהנתרן,
רכלהירתבריא.בקררתרלחרשלתרברת ,: lטרלטעםהילדים

מרסיקה,פירט,ביצירתשמדרברביןהיצירתיים,התהליכים
יוכלולמדי,דרמיםרפראי,תכשירארטכנרלוגית,המצאה
יעסקו.אשרבכלבתנרעהשלמדואתיד Iבעןליישםהילדים

מלאעשיר,העולםשעבורםאנשיםירתרנראההמחרלבעזרת
יוזמה,בעליסקרנים,אנשיםודינאמי.תרססרצבע,חררירת

 oהשראה.להרמעניקיםמקבליםבחברה,מעררים

לתנועה:החינוךבנושאמומלצתספרות

: Ruth Lovell Murray 
 Dance in Elementary Educationהספרים)בחנרירתלהזמיז(ניתז

Barbal'a Mettler: 
Materi.als of Dance as a Creative Art Activity 

Mettler Studios, 3131 N. Cherry Ave., Tuscon, Arizona 
 U.S.A 85719 .מהמר"ל)ישיררתלהזמיז(ניתז

Viola :Spolin: 
Improvisation for the Theatre 

Viola :Spolin, c/o Northwestern University Press, 
173513enson Ave ., Evanston, 111 . 60201, U.S.A . 

מההרצאה)ישיררתארהספרים(בחנרירת

גלירב:

לילדיםלתבועהבחיבוריסודות

וינגייט)מכרז(בהוצאת

ברטלרחנהנאמזנירה

ויצירהמודעותהתבועה,

פרעלים)ספרית(כהרצאת
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הנכונההפתיחה
מאת

בז-זאבאסףדר'

סתםאומופעלקראתקשההעובדיםהמקצועיים,הרקדנים
'קורעים'ולפעמיםגופםאתקשהמעבידיםאכןלהנאתם,

אתלהביןחשובהיכולת.שיפורלמטרתוהכל-במקצתאותו
נזקים,מניעתלמעןשורשיה,ואתהנכונההעבודהמהות
אנובגופנויותר.טובההרגשהולמעזמהירההתקדמותלשם

זאת.לשכוחלנוואלעוסקים

כרקדנים,אותנוהמעסיקהביותר,שכיחהבנקודההפעםניגע

,אשרהממושךהיומיומימאבקנולכלהבסיסאתהמהווה
ולמותר.לנדרשמעברלעשותולרצוןלתיסכולפעםלאגורמת
לכנותרגיליםשאנוכפיאו ,התחתוןהגףשללפתיחההכוונה

הרגל.של ) TURNOUT (החוצה"-"הסבובזאת

.הריהירךמפרקמלמעלה,לפתוחשישיודעים,כולנונכון
חשיבותעלועומדיםזאתמדגישיםכולם,לאאםהמורים,רוב

היכולתלביןעו,דלהשיגהצרוןביןמתמדתמלחמהזוהענין.
אומדעתקצת,גונביםאנוזהמאבקכדיתוךולפעמיםשלנו
הזמןעםהמצטבריםקטנים,לנזקיםוגורמיםמדעתשלא
ניתן(בלתיהפיךאינוכברמסויםבשלבאשרגדול,לנזק

לתיקון).

Lateral Malleolus 

Medial Malleolus 
Pholonges 

אנטימיה

לגזעובחיבורוהתחתוןהגףשלהאנטוכןיבמבנהנביטהבה
בנויזהגףהירך).במפרקאי-שםכידוע,(המתבצעהגוף

ומעצמותהרגל,שלדאתיומהוותארוכות,עצמותמשלשו
הארוכותהעצמותשלוש:ף-הרגל. Iלבניןהמשמשותקצרות,

 .) FIBULA (הפיבולה ,) TIBIA (:יה 1הטי ,) FEMUR (הפמורהן:

מתחברתשבגופנו,והגדולההארוכההעצםשהינההפמור,
יוצרתובתחתיתההירך)(מפרקלעצמות-האגןהעליוןבקצה
באורכה)השניה(העצםהטיביהעםיחדהברך,מפרקאת

החלקאתומרכיבהמהפיבולהיותרעבההטיביהוהפיבולה.
החציוניבצדנמצאתהפיבולהב:עודהברך,מפרקשלהעיקרי
שלההעליוןוהקצהלה,במקבילממוקמתלטיביה,(צדדית)
המתחברהתחתוןהקצההברך.מפו-קבציירתבמעטמשתתף

בולטקצה ) TALUS (הטאלוס-הרגלכףמעצמותלאחת
החציונית,כבליטהולזהותוז.ששו 1ליכוליםוכולנובמקצת,

החציוניהמלאולוס-.הקו"סולבאזורהממוקמת
) IJATERAL MALLEOLUS (. 

שנזההבליטהקיימתהקרסולישלהפנימי,השני,מהצדגם
 ,) MEDIAL MALLEOLUS (תפנימי Iהמלאולוס-בקלותאותת

הטאלוס.לעצםבקרסולחיבורהבמקו!!:הטיביהע"יהנוצרת

החציוני)והמלאולוסהפנימי(המלאו'לוסאלהבליטותשתי
ישרקונעבירואםלרעותהאחתבמקבילכמעטממוקמות
הבליטותשתיביןהחיבורקואתהואיחצהלמטה,מהברך
-האנכיהללו,הדימיונייםהקוויםשניבמרכזו.כמעט
 ) MALLEOLI (המלאוליםשניבין-והאופקילמטהמהברך
עדהעליוןבקצהוהממשיךהאח,דתנועתיים.ציריםהינם
והשניהרגלשלוהחוצהפנימהתנועתמאפשרהירך,מפרק
 .כף·'הרגלשלומטהמעלהתנועת

בליטההנועצם,אותהשלהעליוןהקצהשהואראש-הפמור,
זהכדורהעצם.לגוףהקשורצוא,רעלהיושבתכדורית,
עצמות.שלושהאגןמפרקאת ,גן Iעצמות-ה~עםיחדמהווה,
האצטאבולום-עמוקשקעברות rיויח,דהמחוברותהאגן

) ACETABULUM (, זהסידורראש-הפמור.נכנסשאליו
הכיוונים.לכלמושלמתסיבוביתתנועהאנטומית,מאפשר,
ראש-הפמוראתהקשורהגידע"יזותנועהמוגבלתלמעשה

שתנועהכך t (y -LIGAMENT)האצטבולוכשקעבתוך
קדימהמעלות 6Sכ-היאהתחוזוןהגףשלטהורה

) (EN AVANT , -4כS הצידהנז.עלות) ALASECOND ( 
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ררהימפרק

התנרעהגדרלהאם .) EN ARRIERE (אחררהמעלרת-20רכ
הנרטיםהשדרהרעמרדהאגןשלהשתתפרתכברישמכך,

ירמירמיאימרןשע"ימרבןבהתאם.אחררה,ארהצידהקדימה,

במקצת.הנקיההתנרעהאתלהגדילניתן

בשכבתעטרפההתחתרןהגףשלהשילדיתהמערכתכל
לצררךבהתאםאררכים,רמהםקצריםמהםעבה,שרירים

כרצרננרהגףתנרעתירתאתלנרהמאפשריםהםהתנרעתי.
לפמררקידמיתהראשיהשרירהאנטרמית.ליכרלתרבהתאם

שריריםקברצתזר .) QUADRICEPS ("הארבע-ראשי"הרא
לשניה.מתחתאחתשכברת,בארבעהמסרדרתגדרלה,

(בקצהרלפמרררבחלקםלאגןבחלקםמחרבריםשבההשרירים
הברךלמפרקקידמיתהערברעבה,בגידרמסתיימיםהעלירן)
תפקידהתחתרן).(בקצהלטיביהרמתחברלפיקה)(מתחת
זרשריריםקברצתהברך.אתרלישרהירךלכרפףזרקברצה
הברך).רמפרקהירך(מפרקמפרקיםשנימעלערברת

HAMSTRINGS 

משנימררכבתהפמררשמאחרריהעיקריתהשריריםקברצת

חיצרני-אררךאחד ) BICEPS FEMORIS (בלבדראשים
ביצירתחשרביםשריריםאלרירתר.פנימי-קצררהשניירתר,

שנימעלערבריםהםגםהתחתרן.!;גףשלהחרצההסיברב
העלירןבקצהרנגמריםהאגןמעצמרתירצאים-מפרקים

אתרלכרפףהירךמפרקאתליישרתפקיד'ם .הפיברלהשל
הברך.מפרק

החרצה",ייהסיברבביצירתמשתתפיםנרספיםשרירים

רהחצי-ממברנרזי ) SEMITENDINOSUS (החצי-גידיכמר

) SEJ\1IMEMBRANOSUS (. לפמרר,אחרריתמצרייםהםגם
האחרריים-השריריםכיכן,עלנזכרר .הירךשלהפנימיבצד

כשמדרברהירמית,עברדתנרמטרתם iךהירךשלפנימיים
קברצתהתחתרן.הגףכלשלנכרנהרהחזקהבכרנהביציבה

המסטרינגסבאנגלית,נקראת,בכללרתההנ"להשרירים
) (HAMSTRINGS . 

להחזיקלנךהמאפשריםראלההחשן'ביםהאגןמשרירי.
הגלרטאיםקבצותאתנזכררהתחתרן,הגףשלבפיתחה-החרצה

) GLUTEUS (, המסרדריםגדרלים,שריריםמשלרשההמררכב:ת
הישבןשלהידרעההאנטרמיתהצררהאתרהנרתניםבשכברת

הירךמפרקאתמיישריםהגלרטארסשריריהעכרז).(לחי
התחתרן.הגףשל(פתיחה)החיצרניבסיברבכאמרר,רערזרים,

מעלרת,-90כפנימה-החרצההסיברבשלהתנרעהטררח
העלירןהגמלרסהםבמפרק-הירךלכךהגררמיםרהשרירים
- GEMELLUS SUPERIOR (רהתחתרן GEMELLUS 

INFERIOR (. ביןרממרקמיםיחסיתקצריםשריריםאלר
כאשרהליכה,בזמןגםחשרב,!פקידםהפמרר.רראשהאגן
הצידה.נפילהרמרנעיםהאגןאתמיצביםהם

rOH LONGUS ןr- j'IJIJIUC 

SARTORIUS 

RECTUS 
FEMORIS 

PERONEUS 
BREVIS 

TIBIALIS 
ANTERI 

התחתרנרתהגפייםשרירי

מלפניםמאחיר



מאחור)(מבטהירכייםאגןשיררי

GLUTEUS MEDIUS ---IfIt'lll+l1 

-/' 44 i4ל~--+ GLUTEIJS MAXIMUS 

פנימייםשרירים

(החלקוהפיבולההטיביהאתהעוטפיםהשריריםמקבוצת
התלת"השרירהאחוריים;אתנזכורהרגל)גףשלהתחתון
ביותרוהחזקהעבהבגידהמסתיימים ,) TRICEPS (ראשי

המתחבר ) TENDO CALCANEUS (אכילסגידבגופנו,
השריר .) CALCANEUS (הקלקנאוסכף"הרגללעצם

ראשי"שריר;משלושהכאמור,מורכב,התלת"ראשי
 GASTROCNEMIUS LAT (והפנימיהחיצרניהגסטררקנמיס

MED &( רהסרלארס) SOLEUS ( למתרחנשאףנכרנהרבעברדה
 .רהעקשןהעבהגיד"אכילסאתרלהאריךהאפשרככלארתר

הירדשריריחתד

האחוריתהשריריםקובצת
ראשי")(ייהדר

הנפימיתהשריריםקבוצת
 .ה"חצי"ממברנוזי")(ה"חצ"גידי",

הקידמיתהשריריםקבוצת
(ייהארבע'ראשי")

נכינהלאשבעבידההסכנות

העברדהאםלרקדןהאררברתהעיקריותהסכנרתהןשלוש
רבעיקרזמן,לאררךנמשכתהחרצה iהפתיחןשלנכרנההבלתי

עדייןהעצמרתכאשריחסית,צעירבגילמתחילההיאאם
השדרהלעמודנזק ) 1 .חזקיםמספיקאינםוהשריריםרכות

הברך;למפרקנזק ) 2נכרנה);לאיציבה(והיווצררתהתחתון
קרסול). i(וכף"הרגללמפרקנזק ) 3

כאשרתתפתח,הצעירהרקדןאצלנכונההבלתיהיציבה
הגפייםשלהחוצההפתיחהאתלילהגדכוחנובכלנשאף

הישבןשריריבעזרתכיאות,זאתלהחזיקנדעולאהתחתונות
העוטפיםאחוריים,"הפנימייםיריםוהשובעזרת(הגלוטאים)

כלומרמלמטה,מתבצעתההחזקהכזהבמקוההפמור.את
החוצהפונהלראותהונוכלבכוח ;לריצפךנלחצתכף"הרגל

בכיוונהלהקבילצריכה,שאנטומיתהברךמאשריותרהרבה
תגרוםכזונכונהלאעבודהזמן,לאורך .כף"הרגללכיוון

וכאבים,מדיהפתוחהכף"הרגלל VJפניםכלפיל"נפילה"
ובכלגידאכילסחמלאולוס"הפנימי,באזורלהופיעהיכולים
הפרק,ומעטפתהגידיםמתיחתעקבזאתכלמסביב.הקרסול

הקרסולוחולשתכרוניתאוחריפהודלקתנוזליםהצטברות
פעם.מדי ) DISLOCATION (נקעסכנתעםבכללותו

שלנכונההחזקהוחוסרפנימהכף"הרגללנפילתכפציוי
שקיעת(עםהחוצהייבורח"רא jlוהשיבן,הבטןשרירי

בגבלכולנו,שישהטבעי,השקעיתעמקוכךקדימה)הבטן
 .) LORDOSIS (הלורדוזיס-התחתון

בין"נזקיםלהצטברותהזמןעםגורמתזונכונהבלתייציבה
הסחוסעלמתמשךלחץעםבעמוד"השדרה,חולייתיים
בלתילנזקדבר,שלבסופושיביא, ,הבין"חולייתי(הדיסקוס)

מהדיסקוסחלקשל(הרניאציה)החבריעםזהבאזורהפיך
הטבעיים;בגולרתיומתרךהחרלירת)בין(הממרקםהסחרסי
תחתוןגבלכאבייגררםבאזורהעצביםשורשיעלולחצו
שכיחנזק .לגף"התחתוןגםדברל VJבסופושיקרינוחזקים,
אתלהגדילהשואפותצעירות,בנרתאצלרבעיקרנוסף,

יקרהמלמעלה,החזקתהליכולתמעברהחרצההפתיחה
הברך.למפרק

הקראלבכירונההברךמקבילהאנטומיתכיכברראינר
הפנימי(המלאולרסשבקרסרלות Iהבליכשתיאתהמחבר

כלפיכף"הרגלתנרעתצירהואדימיוניקרארתרוהחיצרני),
-מעלהכלפירהמגיעזה,לצירהניצב:הקוומטה.מעלה

,כוללהתחתרןהגףכללסיבובהצירהראהפמור,לראשעד
ארהראשונהביציבהבעומדנורהחצוה.פנימהכף"הרגל,
 .חוץכלפימסרבברתהתחתונרתהגפייםשתיהחמישית,
סיברביתררטאציהמתבצעתלאכ-ףך;רגלשלהפתיחהבהגזמת
 Iממפרק-התחתרןבחלקורקאלא ,הניצבהצירבכלהחצרה

כלפיבכרחהטיביהאתמסובביםאנרכלומר,ולמטה.הברך
עללחץעםשלה,הטבעיתהפיזירלרגיתלתנועהבניגוד ,חוץ
ביןהברךבמפרקהממוקמיםהמניסקיים,הסחרסיםשני

תגררםנכרנהלאעברדההזמןבמשך .והפמורהטיביה
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(באמצע); Releveב"נכינהיציבה

 ;) Sickling (פניםכלפיעיקים-משמאל

חיץכלפיעיקים-מימין

מריקמההעשרייםהללר,המניסקיםשניר"שירף"לשיפשרף
בהם.ממשיקרעסכנתכדיעדרכה,דיסחרסית

בגילנכרןלאבארפןלעבדומתחיליםאםירתררבהזרסכנה
כאצלגרמירת,לאעדייןהשילדירתהרקמרתכאשרצעיר,

הגףאתליציבבכדיחלשההשריריםרמעטפתהמברגר,
עברדהתרךעלירהמרפעליםחזקיםבלחציםהערמדהתחתרן

זר.

נכרנהלאבעברדהלנרהאררברתהסכנרתאלהכלליים,בקררים
ראנרשלנרהכלי-הגרףכיתמידלזכרראנרחייביםגרפנר.עם

ירתר,בגרההיכרלתלמצרתשנרכלבכדילשכללר,מערנינים
הגבלהללארמחשברתינררגשרתינראתלהביעשתאפשר

כליעללשמררשישנזכררתמידאךשאפשר.כמהעדטכנית,
לחרשכשנדענגדר.לארלערלםאתר,בהרמרניהרלעברדזה

שגםכפיהתרעלתמירבאתממנרנפיקגרפנר,אתרנרגישזאת
ראנר.גרפנר-יחדירנתקדםראזכךה.רא

החרצה""פתיחהארתהעללעברדחשרבכהבעצם,מדרע,
רבה?כהבקנארתלכךהאחראיםהשריריםאתרלפתח

אשרהקלאסי,הבאלטטכניקתבמהרתטמרנההתשרבה
המרדרנית.זרשלגםרבהרבמידהבשניםמארתפרתחה
שרירילפיתרחהקלאסיתבטכניקהנרדעתרבהחשיברת
אררכיםשריריםהתחתרנרת.בגפייםרבעיקרגרפנרבכלהאררך
בנריזהרקררהבמהעלשיראההנכרן,הקרראתלנרנרתנים

גםמשמשתהפתיחההגפיים.שלהחרצהרהסיברבמהפתיחה
אחתעלאררגליםשתיעלרהיציבהעמידתנרלכליסרד

שריררהפתיחהארתםבעזרתרקנכרנהבצררהתתאפשר

רקפיצרתנכרןפירראטלבצעהיכרלתגםכןכמרשהרזכרר.
נכרנרת.

כלאתלבצענרכללאפשרטשרירים,שלמספיקחרזקללא
אתלהביעמאדעלינריקשהזררללאהטכניקהשדררשתמה

 oהכרריארגרף.שלרצרנראתלמלאארעצמנר
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(משמאל),יבלתי~נכינה(מימין)נכינהיציבה

מעיקמיתהרגלייםכשכפית

(באמצע);גכינהיציבה

=-- ' 

מדי;מיכנסיםיהאגןהישבן-משמאל

מוחזקים tאיגכוהבטןהישבן-מימין



החינוכיבתהליךמחול-העם
מאת

אשכנזירות

כלשלחרדיתהייהעממיתהתרברתאתהמשקףעדרת,הררי
אתהמעסיקיםהמרכזיים,הנרשאיםלאחדהיהעדה,

המחנכיםאיןכירםבארץ.בתי-ספרשלרבבמספרהמחנכים
פרלקלרר .עדרת-המזרחפרלקלררשמכרנהבמהראשמקלים
המשתלמיםלמרריםההרראהבמסגררתנכללהעדרת

המררשת.במקצרערת

פרלקלרר.המרשגעלרברתמתררכחיםכבעבר,הירם,גם
מאחררימסתתרמהישראל?במדינתפרלקלררקייםהאם

כבעבר,שלאהירם,אךעדרת-המזרח"?"פרלקלררהמלים
רללמרד.להביןרמטרתםענינייםהםרהדירניםהררכרחים

היההשבעים,שנרתבתחילתראףרהששים,החמישיםבשנרת
אתהמגביררלכללשטחילפרימיטיבי,נרדףשםפרלקלרר
המשתמערכלפרלקלרר,המרנח .השרנרתהעדרתביןהניכרר
אצלראףמחנכיםמחקר,אנשיאצלהתנגדרתערררממנר,
ייחרדירתההדגשת,שמשמערתרברתיפלרראליזם .העדרתאנשי
העדרת.לפרלקלרררהיחסהגישהלשנריגרםעדה,כלשל

המרנחשמאחרריהתברר,הריגשיהמחסרםשבירתלאחר
להררתשעתידהשררשית,עממיתתרברתמסתתרתפרלקלרר

ישראלית.עממיתלתרברתהתשתיתאת

כדירשרנרת,רכרתכמסגררתנערכררהשתלמרירתקררסים
החרמרכלרמר:בפרלקלרר,המהבתחרםהןרלבחררלבררר
הטכניקההאי,ןבתחרםרהןבבתי-ספר,נלמדלהירתהרארי
הפרלקלררראריאםספקרת, .שנבחרהחרמראתללמדכיצד

נעלמר.תררה,שלאמרתיהבד'להכנס

למסקנה,הגיער ,מרדיםבתכני-ליהערסקים ,חינרךאנשי
ארצרתירצארתעדרתשלרהספררתההיסטרריהלימרדישבצד

העממיתהתרברתרהרראתבלימרדגםלעסרקראריהאיסלם,
חמרית,תרברתרקרד-עדה,ספרר-עם,שיר-עם,אלר.עדרתשל

רארירהמאחההמייחד-שרנרתעדרתשלרמנהגיםטכסים
בבית-התלמידשלרהחברתיהתרברתימערלמרלחלקשיהיר
הספר.

פרקיםלהרציאתכנירת-לימרדים,לשנרתקלשלאכשםאך
במקרמםרלהכניסהלימרדספרימתרךרהיסטרריהבספרות
חדשותמסגרותליצררירתרערדקשהאחרים,נבחריםפרקים

כגרןלחלרטין,חדשלימרדיחרמרעםלהתמרדדמנתעל
רקמהאריגה,צררפות,טכסים,שחזררלחנים,רקרדי-עדרת,

רער.ד

כיצדחרריה?ירצריםכיצדמלמדים?כיצד-המרכזיתהבעיה
הצדקהישהאםהעדרת?לררלפולקרקרבהסימפטיהמטפחים
יתערברהתרבות,החינרךמשרדזהריהישהרא,כלשממסד

שנבחרהחרמרהאםעממית?תרברתשלהתפתחרתהאתריכררן
תרברתליצירתרתשתיתכבסיסלשמשרהמתאיםהראריהרא

חרריה,לשםמה?לשם-רהלימרדמקררית?ישראלית
אךמידישמרשארשרנרת,תרברירתשלספיגההתרשמרת,

הנלמד?בחרמרשטחי

הרראתשלהפררבלמטיקהאתמשקפתהאחררנההשאלה
צריכיםהתימניהרקרדארהכררדיהרקודהאםאותנטי;חרמר

הנרקדיםרקרדי-העםשלהרקרדימהרפרטרארחלקלהררת
בארץ?

רמגררניםרביםנסירנרתנערכרהאחו'רנרתהשניםחמשבמשך

ירתררחבהמסגרתבתרךרי~רדי-עדרתשילרבהיתהשמטרתם
מענין.נסירןרהצטברהעממית,תהתרבררהרראתלימרדשל

עדות.בסימןבר-מצווה

חלקהחברה,מןחלקהיהרדיהילדנעשז;בר-המצררהבירם ... "
לרנשמרתראלפילישראל,להפניםשאלפירמכיררןהעם.מן

חלקעצמרלהרגישחייבמאיתנראחדכלהריליהרדי,
אפשראיךארלם .שייךלהירתהזר,הגדרלהמהמשפחה
דכרי-קישרר(מתרךמכירים?"אין , tירדעינאיןאםלהשתלב,
בחגיגה).שנאמרר

ז'כתרתלילדיבר-מצררהחגיגתהתקייבז.ה 1980במאי-19ב
-250להחגיגהאתלחרגהחלטה iזבחיפה.חרגיםבבי"ס

בסדריזרטאלמהפכהגרמהעדרת","בסימןהתלמידים
ביה"ס.

ילדיתרברירת:משלרשבר-מצררהילד"הפגישחרגיםבי"ס
ילדיםאשכנזים;להרריםבניםבררבםשהםחרגים,בי"ס

להררים,בניםשאןביתשבעמקירסףרביתירדנהממרשבים
התימנית.,בני-העדהמדרך-ערזמרשברילדיכררדיסתאן;ירצאי

בי"סשלחטיבת-הביניםמררינפגשרהמשימהבצרעלקראת
עדהכלשלחלקהיחדרתכננרהמרשבים,נציגיעםחרגים

שרנים.בנרסחיםההפטרהריאת j ?עלהרחלט .בחגיגה
מהמרשבים,תלמידיםהיררכררדיסתאןתימןבנרסחהקרראים

אשכנז.בנרסחההפטרהאתקראחרגיםבי"סתלמידבערד
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היוכיתותשתיקבוצות.לשלושנחלקוחוגיםבי"סתלמידי
רקודיםשלעיבודיםולמדוהמזרח-אירופיתהעדהנציגי

עסקוכיתותשתימזרח-אירופה.נוסחושיריםחסידיים

נוספותכיתותושתיהתימניתוהשירההריקודבלימוד
עםהמפגשלפני .הכורדיתהעדהשלהעממיתבתרבות
נערכההעדות,שתישלהאוטנטיוהרקודיהמוזיקליהחומר
התלמידיםולהורילמוריםלתלמידים,הרצאותשלסדרה

בנושא.

הכורדיתהשירהעלנדלקוחוגיםמבי"סהצעיריםהמוזיקאים
המקוריתהשירהעםהקסטותאתלקחוהםוהתימנית.
ומענינים,חדישיםעבודיםעשוהלחנים,אתפענחולבתיהם,

המקורי.והצבעהסגנוןעלהקפדהתוך

ילדישלבבתיהםילדי-המושביםהתארחועצמהבחגיגה
.המארחיםשלבכתותיהםבקרואחדיוםחוגים.בי"ס

לקראתלחזרותהוקדשהשניהיוםואילובלימודיםוהשתתפו
העירוני.בהיכל-הספורטשהתקיימההגדולההחגיגה

היתהזו .אישאלפיםשלושתבןאורחיםקהלהגיעלמופע
יפיפיה.חגיגה

חיפהבמוזיאוןכורדיתחגיגה

היאחיפה,במוזיאון 1981בינוארשהתקיימהכורדית,חגיגה

חגיגהתימנית,חגיגהערבי-עדות:שלסדרהמתוךהראשונה
גרוזינית.וחגיגהאשכנזיתחגיגהמרוקאית,

התרבותעםהיכרותלערוךמטרות:מספראלולחגיגות
העדותלתרבותכבודמשכןלתתישראל:עדרתשלהעממית
מרטיביםעלמרשתתתשתהאחדשה,ליצירהגררירליצרר

העדרת.פרלקלררשל

ההיסטררי,הרקענשזרהראשרןבחלקרלשנים:נחלקהערב
שקרפירתסרטים,בקטעיהעדהשלרהפרלקלרריהחברתי
עםחימפגשהתקייםהשניבחלקרבני-העדה.עםרראירנרת
בספרר-עם,ברקר,דבשירה,הארטנטיתהעממיתהתרברת

הירשביםהעדהבניעל-ידיבמאכל,ראףטקסיםבשחזור
רבקרית-חיים.בחיפהיררשלים,לידבמערז-צירן

השירהבתחרםחדשנינסירןנערךהערב,שלזהחלקבמהלך
זמררתחמשהמרנה"חבררת-הכיס",העתיקה.הכררדית

בעיברדעתיקיםכררדיםשיריםשלרשההציגהחרגיםמבי"ס
מרדרני.

ארתן,המלרריםרהמרזיקאיםהמרזיקליתרהמנהלתהבנרת
הירשביםבני-העדהמפיכררדייםשיריםכשלרשיםשמער

שלהמרזיקליתהמנהלת .שיריםבשלרשהרבחררבחיפה,
גיסאשמחדכךהשירים,אתלעבדכיצדהתלבטההחבררה
לאזניהםקליטיםיהירגיסארמאידךהמקרריהסגנרןיישמר

בעיהבישראל.העדרתמגררןאתהמייצגהצרפים,קהלשל
התרגרם.בעיתהיתהעמה,להתמרדדצררךשהיהנרספת
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שהשתתפרהתלמידיםשונה.מדגםהראאשרתהאזרריבי"ס
חמישהנתקיימוהשנהבמשךברצים. i 'בניהםבפרויקט

ירםתכניתלנרשא.לימרדיםיוםהרקדשחודשמדימפגשים.
לימרדהעדה,נציגיעםחימפגשעיונית,הרצאהכללהכזה

בביתבקררהיההנושאלמרדסכוםמסכם.ראררעריקודים
התפוצות.

רראריעצמרהרכיחלרקרדי-עדרתוורגיםהקמתשלהנסיון
המתאיםהדגםאתלעצמרבונהבי"סכשכלבולהמשיך

התלמידים.צפירתעלרהעונהלאפשררירתיר

מבחינתהןהתוכן,מבחינתהןלמקור,קררבהלהירת"רציתי
התרגרםעלהאחראיתספרההשירי,"והמבנההארירה

החגיגה.במהלךעמהשנערךבראירןוהעמדה,

המקרריהשיראתשמענרבתחילהמענינת.היתההתרצאה
השיראתשמענואח"כהכררדית.העדהבתזמרתבבצוע

להקת-הכיסבנרתמפיעיברדללאהמקןריתבשפההמקורי,
רבתרגרםמרזיקליתמבחינה-השירההתפתחהאזורק

הצרפים.לעינינערךהארטנטיהחרמרעיבן'דתהליךלעברית.
מרזיקלירבעיברדהעבריתבשפההכררדיתהעממיתהשירה
נרלד.חדששיר-עםבסערה.הצדפיםאתכבשרמרדרני,

הספרבבתיעדותרקודי

לרקרדי-חוגיםלהפעילנסירןנערךט "',שתמרדיםהליבשנת
אליאנסבבי"סנתקיימרהחרגיםבארץ.בתי-ספרבמספרעדרת

בבאר-סיניבבי"סהמערבי,בגלילאשרתבמרסדבחיפה,
אלישבעבבי"סביררשלים,בקטמרניםגונןגבעתבבי"סשבע,

נתניה.שלידבאביחילאביחילהאזררירבבי"סבפרדס-חנה

האדםלכחלארכלרסיתר,לצרכיר,ג:התאםתכניתבנהבי"סכל
בלימרדהמררההתרכזאליאנסבבי"סלרשותר.שעמדהמירמן

רהאשכנזית.התימניתהעדהממקוררתשהרשפעררקרדי-עם,

רנתקבלררבית-ירסף,ירדנהבמרשביםבקררביה"סתלמידי
בהכנסתמדגישיםכשאלרהמארחים,התלמידיםבבתי

הכררדית.העדהשלהמסררתאתהאררחים

ביה"סשלהמרכזיבנרשאהעדרתנרשאשרלבאביחילבבי"ס
לנתניה.רלעליהעמק-חפרלגארלתשנה 50-הנחשרנים

תימןהעמק:תרשביבארשמתרכןעדרתבמספרהתמקדרהם

מזרח-בררגתא);(תרשביתררכיהראליכין);אלישיב(תרשבי
ריתקין);כפראביחיל,בישרביםעמק-חפר(ראשרניאיררפה
הררא"ה).רכפרצאנזקרית(תרשביבכללהדתירהזרםחסידים

כלירצאילביןתלמידיםביןפגישרתנערכרהשנהבמשך
הגלרירת.קברץבסימןמרפענערךכ:סכרם,השנה,בסרף .העדרת

התימנית.העדהבןאמן-עםהראאלישבעבבי"סהחרגמדריך
התימנית.העדהבנרתררבןהירבחרגשהשתתפרהתלמידרת

כדיתרךררקמהתפירהכןכמרתימניררקרדשירהלמדרהן
מאזררלאישההתימניהכרבעהגרגרש,כמרתלברשרתהכנת
צנעה.



באולפנימפולקלורתכנית
לרקרדי-עם,מדריכיםלהכשירשמטרתםהארלפנים,תכנית
תררתישראליים;רקרדי-עם-200כשלשיטתילימרדכרללת

בתחרמיהעשרהשיר-העם;מרזיקה,מעשית,עברדהההדרכה,

בתחרםנסירניתתכניתגםרלאחררנהריצירה,כרריארגרפיה
הפרלקלרר.

התימנית,העדהעדרת:מספרמקיפההפרלקלררתכנית
עדרת-(חסידים)מזרח-איררפהירצאיהכררדית,העדה

 .יהרדירתלאעדרת-רדררזיםערביםיהרדירת;

רקרדי-עםבלימרדמתרכזהשערריםשלהמעשיהחלק
משמשיםשרנרתעדרתשלרקרדייםכשמרטיביםישראליים

הדסה""אהבתרקרד-העם :לדרגמאהרקר.דליצירתבסיס
מהצעדרתהלקרחהמקרריהדעסהרצעדשטררמן)רבקה(מאת
אשריאל)יראב(מאתדלערנה""דבקה-התימניהרקרדשל

מפרדיס.ארמבקה-אל-גרביההערביתרה"דלערנה"

עדהעםירתרמעמיקהלהיכררתמרקדשרםנרספיםמפגשים
רנשיםגבריםרקרדישלתנרעהבאיכרירתדניםמסרימת.
המרזיקהביןהקשריםאתמברריםבתימן,שרניםבאזררים

משקיפיםהערביתהדבקהרדרךהחסידיםאצלרהתנרעה
 .מזרח-תיכרניתתרברתשלרמעניןמרפלאערלםלתרך

 .עדהכלשלהעתיקיםהרקרדיםאתלרמדיםהמעשיבחלק
פרלקלררהתכניתבמסגרתהכפרים.בניאמני-עםהםהמררים

מנהגיהעברה,העדה,אתלהכירהתלמידלרמדבארלפנים
רקרויה.אתרכמרבןהארץ,בחייהשתלברתה

התלמידיםמגיעיםרהמעשיהתיאררטיהלימרדבמהלך
העדרתרקרדישלהתנרעתייםהאלמנטיםאכןכילמסקנה,

 .מקררילי.ישרארקרד-עםלהרר.צררתהבסיסהם

עממיתמתרבו'תכחלקרקודי-עמ

רלהחירתלשמרהאםעדרת?למיזרגהאם-לאןישראלתרברת
האלמנטיםכללמיזרגלשאוףאות,יהאתנהתרבותאת

ישראל,שבטישלהמפורדיםהחייםשרידיהתרבותיים,
כללית?לאומיתלתרבות

מתהליךחלקזהו .לכשעצמהמטרהאינהרקודי-עדותלימוד
האלמנטיםמיזוג-הרחוקהשבוטרתואיטי,חינוכי-פולקלורי

כללית.לאומיתרקודלתרבותשרנותעדותשלהרקרדיים

אתמשקפיםספורי-עם,אושירי-עםכמוריקודי-עם,

שוניםעמנותולדותשלו.העממיתהתרבותהתפתחות
נכרת .ברקודי-עםמשתקפיםוהםאחרים,עמיםמתולדות

רקודי-התפתחותעולם;קצווימכלשניםשלהשפעהבהם
המפגשאתמשקפיםהאחרונותהשנהארבעיםבמשךהעם

השונותהעדותהשפעתוהמערב;המזרחתרבויותבין

 .יהודיותוהלאהיהודיות

השמשההר,הים,-הארץנוףאתמבטאיםרקודי-העם

שללרגישויותבטוינותניםהםהשמיכו;שלהכחולוהצבע
המתבטאותאידאולוגיותזפיסות Iועדתיותלחץקבוצות

 .העממיתלתרבות~כתיים Iהממהמוסדותבהתיחסות

שנותשלרקוד-עםהעכשוי,לררהפולקקייםתקופהבכל
נמצאיםאנו .-80הבשנותנצור illהעםרקודאינו-40ה

הווצרותתרבות-עם,הורצרות!ל l/התהליךשלבעיצומו
רקרד-עם.

זותרבותמתוךרקודיים.אלמנטיםספורבאיןמוצפיםאנר
שלליצירהתשתיתשיהווריים'הרקוהאלמנטיםיצמחו

הסגנוןאתשתקבעהיאהאלמנטים,שלהבחירה .רקודי-עם
 oשלנו.רקוז'רהעםשלהתנועתיוההרכב
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פאנובואלרישלייהאידיוט"
מאת

מישורינתז

דרסטריבסקישמעלההכביררת,הדרמטירתהסצינרת
זההררדפיםצפרייםבלתישיאיםבהןראשרב"האידירט':

כמהאחתעלאדם.כלשלדמירנרלשלהבעשרירתזה,את
גיברריהן,רדמרירתכאלהסצינרתירצר.שלדמירנררכמה

רנעשרתרבחלרםבהקיץהקרראאתררדפרתרמשונירת,ראשירת
הדיברקפשרכןעלליהיהמרבן .מהרריתרנפרדבלתיחלק
ממנרהירפהרשלאפאנרבראלרירברקדןבכרריארגרףשאחז
מערכרתשלרשבןבאלט"האידירט"בעיקברתריצרשקםעד

ידיעלשהרעלהשערת),כשלרשהנמשכרתתמרנרת, 15 (
ברלין".הגרמניתהארפרה"באלט

שלציירהעםלהתמרדדמסרגלשיהאהאמןמיהראך
שבמיבנה,חסררנרתבהמרצאאתהשאפילרדרסטריבסקי,

בכללניתןזהרכיצדמרשגים?בלתיבגבהיםעדייןנרתרת
הכרריארגרפיה?לשפתספררתיתיצירהבתרגרםלהצליח
בנמצא.אינןארליאלה,מרכזירתלשאלרתמרשלמרתתשרברת

כשראיתיקיבלתי,לשאלר!ןיבירתרמרשימרתתשרברתארלם
האזנתירכשבברליןהארפרהבביתפאנרבשל"האידירט"את

היהלאשכללבענייןגרמני,קרלנרעןעםפאנרבשללשיחה
עםשיחהבארתההמארחר.אתאקדים .ל"אידירט"שייך

רגשירתתנרפרתשלבקירמןפאנרבאצלהרגשתיהקרלנרען
בדמרירתאלאמרצאאתהאדןשכדרגמתםחזקים,כהרדחפים
רשנאהעצרםזעםמלאפאנרבשלליבר .דרסטריבסקישיצר

מאמין,הראמכך.רירתר .הסרבייטיהדיכרימשטרכלפיעמוקה
הסרבייטיבמשטררקלאנערץשהרעבצדק,שלאארבצדק
להזכרשלאיכרלתילאהררסי.העםשלטבערבעצםאלא

"האידירט"בפידרסטריבסקיששםהקצריםהסיפרריםבאחד

בדמרתנרסףקררלצייןלי,נראהכךמבקש,הראברראשר
תיארררבבעייתאשרהרגיל':הררסי"האדםשלהכרללת

ידידים,שניבקצרה:הסיפררזה.בספרבמרדעמתעסקהרא

היפהלשערנרשהתאררההאחהבאכסניה.לנראיכרים,בני
תפילהשישאבטרםלאאךידידר,אתררצוחקםהשנישל

נשקארהתפללהראאףמשער,אניכךררגרז'ין, ...לאלרהים
נסטסיה.אתרצחבטרםמישקיןהנסיךשלהעץצלבאת

ידיעלאףבשיחהלררפאנרב,שלאלהחזקיםרגשרת
פרשת-לחרפשעזהותאררהאהבהחדררפאנרבניגודיהם.
באמונתרלרהטרהרא-כךעלרמעידיםידועים,רסבלרמרידתר

שבבריתסגרלהיחידיכמהרשלהמערביהאדםשלבאנרשירת
אםהיא,הראשרנהלשאלהכאןשקבלתיהתשרבההמרעצרת.

דמרתמיןעצמרהראיהיהאמןשארתרשצריךכ.ך
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מרדן,רשאפתנית,גרעשתנפשבעלאדםדרסטריבסקית.

הררסי.האדםנפשאתלהביןשמיטיב'יימיהטרב,בשיררתלרחם
בשיחהשנרמזרדבריםמתרךמשליםוlני tכאן-זאתעםאך

לשפתהספררתיהחרמרתרגרםלבעייתפאנרבשלרמגישתר
מסריימיםעניינים .גמררמהפכןזהאמןשאיןהבאלט

הצדקהטרהר,הטרב,ררעיונרתממהרתרחלקהםשבמסררת
האלרהרת.רעירןעםר Iאצלקשרריםרהחרפש

הביןשלר,אמנרתרמציארתאתהמכיראמןשלבחרשפאנרב,
מכליבהעברהאלאבתרגרםכאןררבר:מלהירתיכרלשלא
בעייהאררעירןשכלבררר,כנראה,לר,הין;שרנה.לכליאחד

האררתרדרכסיתהכנסיהמרלהקאתרלירתהנשים,(בעיית
רכר'),האצרלהרתפקידיהאיכריםשיזגברדבעירתהררסית,
הראשרן;בכלייררתררממש,שלעשים .rבנמתבטאיםשאינם

בראשוןלהרתירמאצלתהשניהכלישלהזמניתרשמרגבלרתר
בבחינתשהןרדמרירתמעשיםאףאלארבעירת,רעירנרתרקלא

הדרמטירתהדמרירתארבעתכמרבןהרא,העיקר'לעיקר.נלררה
רנסטסיהאגלאיהררגרז'ין,משוקין,הנסיך-הראשירת

אתומפתחרתמפרשרתהמציגרת,תירהתמרנפיליפרבנה,
העלילה.אתרהמקדמרתהללרהדמרירתשביןהיחסים

שהפכרהנסיךאריביחבררתהעדרעללהצטערניתן ,אמת
שלאבאדייבעלחבל .ראחריםאיפרליטהשח(!ןעלפניו,שרחרי

עללהשקיףהיהניתןשדרכרלרביץ:'פאביבגנירבמירחד
מיכלאךלתמרנה.מחרץנרתררחדשרת,בעיניםהנעשה
מבחרידיעלשניתןלהסכים,יתקשהל~והספראתשמכיר

הסיפררבדרךדרסטריבסקינקטבהןהתמרנן"תמן-15כשל
משךעםכמעטמזדהההקריאהזמןשך·מבהןראשרהישיר,

זאתרחזק.תמציתיישיר,דרמטירצףליצר(-האיררעים,זמן
לבחררישכילהבמהעלהדבריםאתשהמעלהבתנאי,כמרבן

דרמטיים,רמצביםדמרירתלעצבן"יידעמתאימיםבאנשים
שציירתאלהלביןבינםזהרתתי~רצורארתםשברארתך
 .מעשהלאחראףלהתקייםתמשין"רשזרבדמירנך,

הכרנרשארתרפאנרב,ראלרי .הפתעההיתהאמנםרכאן
קלאסיים,בדראטיםכשררןרבכבז.בצעתחילהבישראל
שלבימתילירפירחרשדמירןבעלכמשחזר-יר~:צררבהמשך
החרדרכירצרכאןנתגלהר"סינדרלה':רהחרליגן""הנערה
דרמטירתסצינרתשלוכמחרללטרגיותדמרירתשללעומקן
שהראפאנרב,ללב.רנרגערתמזעזערתמסעיררת,אמינרת,

,הביאהמקררמןבעצומתונופלשאינולררגרז'יןהיהעצמר



ררלאדימירשרררץ,חיידררפאנרב,גלינהשהרקדניםלכך
נסטסיהאגלאיה,שלחייהםאתהבמהעלחירגאלרראן
שלהגרניםעתירתהאינטנסיבירתבמלראמישקין,רהנסיך
ד;מרשבצדקברצף,זרמרהדרמטירתהסצינרתאלה.דמרירת
המררכביםהיחסיםביטרילידיבאיםבהןקרלנרעי,לרצףארתר
שליאיםשהגיערדרמטיים,מעשיםרמתחרלליםהדמרירת,שבין

לפרשהנסירןאחרנגררלאפאנרבמצפים.להםאשרהחזקים
כחידרתלהציגםבחרהרא .רהאיררעיםהרמרירתאתרלהסביר

אליר,להגיעבכללרניתן,במידהשפתררנןרמררכברת,חירת
 .דרסטריבסקישלדרכראףשזרהילי,נדמההצרפה.בידינתרן

פשרטאינר"האידירט",בבאלטפאנרבשלהאמנרתרהישגר
באלטלהקתהיאעבדעימהשהלהקהלזכררישרגיל.ראינר

כלל),בדרך(רדרדיםעלילהבסיפרריהמררגלתקלאסי,
ישרכאןשםהקלאסירת.שבארפררתלזרדרמההבאתםשדרך
הנפש,רצמביהרגשרתביטריביןרסיגנרניתצררניתהפרדה

מצדמרצאיםרכאןשםהדרמטיים.האיררעיםהצגתדרךלבין
מקהלה,רפרקיאנסמבליםדראטים,סרלנירת,ארירתאחד

למשקליםביסרדרהמקבילמדרהמרסיקלילריתמרסהנכנעים
רשמחק,פנטרמימהפרקירצ'יטטיבים,שנירמצדפירטיים;

-הצרררתבשתי .הפררזהשלאלרהםהחרפשייםשמקצביהם
רלרב-סיגנרנירת,בימתיתלראררההנרטרתרבאלט,ארפרה
להבליטהסרלניםמצרכילהיפגעהדרמטיתהאמינרתעלרלה

רבהבמידההצליחפאנרב, .שלהםהאישיתהררירטרארזירתאת
התצמיתי,לתרכןבבאלטהמקרבלרתהצרררתאתלהכניע

משחקמחרל,שביןהגברלרתאתניכרתבמידהלמחרקראף
אךנעדרר,לאטכנייםרירטרארזייםתפקידים .רפנטרמימה

במחרל,שיחקרהרקדניםבהם.שלטהאקספרסיביהגררם
במשחק.רחרללר

סצינרתבתמצרתלעצמרפאנרבשנטלהפירטירתבחררירת
לכאןפנדםישהמקרר, 'מןשלאבתרספותרכןרבהרחבתן,

מרסיקלי,כבמברארראיםאנרבההפתיחה,תמרנתרלכאן.
בהמשך,להתפתחהעתידיםהמרטיביםכלאתמידהצמיג

שלעברהסיפרראתרהןרררגרז'יןמישקיןפגשיתאתהן
מחרללתימצרת.רמרשימהחירביתדרגמאהיאנסטסיה,
רמחרלנסטסיה,מהרפערתלאחתכרקעהמשמשצרענים,
ארפיינירת.שיגרתירתבאלטירתתרספרתהןבפארק,ילדים
מזכירכשלעצמר,הצמרייןאיררלגין,שלהשיכרריםמחרל
בתנרפהאמינרת.שלמידהברריששקספירית,בינייםסצינת

למרארתשנרספררברבת-ענק,קרנבלשלהגדרלההראררתנית

ברחרברתהמתיחרתרבתהשרטטרתבירםהנסיךשרראה

הערמדררגרז'יןשלעינירידיעלרדרףכשהראפטרבררג,
הדרמטיתהעצומהאתרלהגבירלהחריףכדיישלרצחר,

גאלרראן-שמשמיעממשרת},(ההאירמההזעקה-לשיאהעד
 .הנפילהרחרליררגרז'יןשלהכר-זמניתההתקפהברגעמשיקין

השראתהאתהירנקתפאנרב,שלבירתן-הדמירניתהתרספת
בטרםמישקיןשלהפנימיתרההתעררררתההארהמתיאררי

דרגמתגםארליזרהיבסירם.מרפיעהבחרלי-הנפילה,נתקף
רירטרארזירת,-פאנרבשלהארפייניתהמררכבתהחתימה

אלמישקיןשלשקיעתר .דרמטיתרתנרפהדמירןהבעתירת,
לפניהררצחין'ררגרזעםבצררתאירשבכשהראהתרדעה,-אי

הייתיהערלם.אחריתחזרןבמעיןכאןמלררהנסטסיה,מיטת
"האידירט",שלסרפרזהרשאםבהרגשהלפאנרבכאןשרתף
שהאהבהבערלםלחירתטעםאיןהערלם.סרףגםשזהרהרי

אחדחרטהרע.עםבמאבקםארניםחסריברניצביםרהרחמים

רהחררבן,האשתמרנתשלב:עיצרמהנשאר.תקרהשלבלבד
מיטלטלהראאדיר.כנסייהפעמרןשלבעינבלרמישקיןנתפס
למררמים.רנישאעימר

רלבחררלתפאררןרעירנרתיראתלהעבירפאנרבשליכרלתי
הנקרדרתשתיהןהאפשרית,בירתרהטרבהבמרסיקה

רמסררת,חדירשבקצרה.לפחרתלצייןראריארתןהאחררנרת
מררכברתהקרנרתהתקרפה,שליריאליסטרסגנרןדמירן

בתפארררתיחדירחבררממש,שלראביזריםתאררהרמשחקי
 .שניידר-סימסןגינתרשלרהמרשימרתהיפרתהמתחלפרת,

הפרגה,ללאכמעטנמשךהמחרלבערדהתחלפרתפארררת
המרסיקההתאמת ."קרלנרעי"שכרנההמירחההרצףנרצררכך

רפתיחרתםבמסררתדבקרתםעלהכרריארגרפיה,לרעירנרת
 .פלאבבחינתהיתה"האידירט", 'שללררסירתוכןלחדש,
הייזא,מיכאלהבאלטתזמררתןו:נצחשלבעזרתרבחר,פאנרב

סימפרנירת,יציררת 16מתרך'שלמים,בררבםפרקים,בשלשוים
שכתברלקרלנרע,לבאלטיקה :tמר(ארפרה, ,קאמרירת

הכרריארגרפיהאתשתאמהרקלאזרמרסיקהשרסטקרביץ.
מלחין,שלנפלאדירקןאףיצרהאלארגילה,בלתיבצררה

שלההרמניתבמסררתמשרלבתהמרסיקליתשמרדנרתר
 ..מהאלר

רארייםפאנרב,ראלרישלאלהחשרביםאמנרתייםהישגים
זהשכרריארגרףבשיראל,המחרלערלםשללברלתשרמת

 o .בעשיייןזרהשתלבלאעדיין
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-1980בובכורותלהקות

הישראליהבאלט

 , 120ז'בוטינסקירח' , 62092תל'אביב

 03-266610טל'

הללימפולסקי,ברטהאמנותיים:מנהלים
מרקמן

סובלרוזליןחזרות:מנהלת

מרקמןהלל :מנכ"ל

בוטני,שולמית ,ארלבאוםנטלירקדנים:
עמידוקטש,פנינהברנט,קרלבר,משה

זוסמן,מרשה ,הולקלירדרור,ארזדסקי,
לסקה,דינהידלין,נעמהחוטה,אהרון

מרטין,קתימרשל,גרגורימקגחי,ג'ון
רוזמריסמיט,ג'וליסוטר,דיאןנולף,אגנ'לה
קפלן,אלהפרנץ,שרמיןסניג,ג'ייןסנדיפר,

שחםדלית

 980-1בבכורות
באלנשין,ג'ורג' :כ,-בארוקו""קוגצ'רטו

פטרישיה :במוי ,באךסבסטיאןיוהן :,מ

שרקלובהתל':ניר,י

ג'ורג' :,מימפולסקי,ברטה :,כ-"כרמז"
ציוןבן :'תאריש,טאומןאיריס :ביזה,תפ'

שרקלובה :תל'מוניץ,

מריוס :,כ-שניהמערכה-הברבורים"ם'"אג

אלנהבימוי:צ'יקובסקי, :,מפטיפה,
ציוןבןתא':שרק,לובהתל':טשרנישובה,

מוניץ

סרגיי :,מלסקה,דינה :,כ-ןהזאב""פטר
ריש,טאומןאיריס :תפ'פרוקופייב,

שרקלובהריש,טאומןאיריסתל':

מרטני,פרד :,כ-בחןפשה"יימלחים

טאומןאיריס :תפ'ברנשטיין,לאונרד :,מ

שרק,לובהריש,טאומןאיריט :תל'ריש,
מוניץ'ציוןבן :תא'

מורטון :,מטובל,רוזלין :,כ-בןרדז""ליזי
איריט :תל'ריש,טאומןאיריט :תפ'גול,ד
מוניץציוןבןתא':שרק,לובהריש,טאומן

.. 

בת-דורמחוללהקת

 , 64078תל'אביב , 30גבירולאבןרח'

 03-263175טל'

אורדמןז'נט :אמנןתיתמנהלת

רוטשילדדהבת'שבע :מפיק

טברטקיברימנכ"ל:

גרייבטמרלמייטון,קנת :חזרןתמנהלי

דרוראורה :חזרןתלמנהליעןזר

שור,דודמייטון,קנת :מאסטרבלט
גיבטון:ריצ'רדאורח

טופרוןאילנהויליאמט,ולרי :כןריאןלןגים

ברדיצ'בטקי,יגאלאורדמן,ז'נטרקדנים:

לאהפטקלטקי,מריםלשם,מרים
אלכט,חנהקוזק,גרציאלהליכטנשטיין,

אדלשטיין,איימיחי,פיונהמקמאנוט,טם
ון'דם,קרוןג'יביאט,אליזבטאשכנזי,רבקה
רדלינגטון,הלןפולהורד'קירבי,שרה

אבני,יהונתןאבידן,אלוןשרץ,כריטטינה
ישראל,בןרוני ,ברזאבאטףארליך,שלמה
פייר ,גרדהנתןגולדברג,משהברלאו,קית

קליי,דפיליפמירנדה,דהיאןמורא,דאדרי

תומפטוןג'ורג'

פרידריקקלי,ג'ונתןשטה,רדהאןרחים:
ורנריאן

גרמניה,הולנד,- 1980מאי :בחן"לסיןרים
העולמות 2פטטיבל- 1980יוני-יולי

בטפולטו'איטליה

-1980בבכורות
דוונט,בוב :,מכוהן,רוברט :,כ-"חמסיז"

כוהןרוברטתא': ,קיאזהנורברטותל:,

לארט :,מפרנק,פני :,כ- ",פתאם,,"לפתע

קויןתא': ,לדמןלאריתל':לארטונט,אריק

מקאליטטר

דריוט :,מרייטר'טופר,דומי :כ,-"מזכרןת"

קויןתא':רייטר'טופר,דומיתל':מיאו,

מקאליטטר

 :באוריס
כוראוגראפיה : ,כ

קהיוסוכ :מ.

תפאורה :ת"פ

תלבושות :ל"ת

אתורה :א"ת

הנדל, :.מקויטר,קליף :,כ-גשים""שירת
מקאליסטרקוין :תא'קויטר,קליף :וזל'

קויטר,קליף :כ,-רןח""צלליןת

קויןתא':קויטר,קליףתל':אלבינוני, :,מ

נזקאליסטר

פר,ייגאל :כ.תהילים"-"סימפןנית
חיים :תא'פרי,יגאל :תל'סטרוינטקי, :.מ

ו!כלת

... 

בת-שבעמחולהקת Iו

 , 67898מיקןד , 9ההשכלהשד'תל'אביב,
 . 03-337795טל'

סטרוםבילמגכ"ל:

כהןרוברט :אמנןתייועץ

רומנומשה :אמנןתימנהל

קולסיקי :חזרןתמנהלת

אוגן,ג'ייליפשיץ,אלכסנדר :הלהקהמןרי
דבירדרד

אוחיון,חייםאוגן,ג'ייאברהם,לאהדנים: jlר
גרמנוביץמאירגיל'לה,דאיריטבלום,פול

דור'אליסדודאי,עופרהדביר,דודקנופפר,

פז,נירהלוגר,פיטרהררי,עודדכו;ן,
דביקינרויטורי,אוריתפרנלונ,דפראולוף

נירהשיר,שליקולבר,ד,מייקלסנזוליאן*
אמירשרני,פמלהשטרן,,נוריתטוו-פון*

 *קולבן

* l כחופשה

לאור,מורלהבירנבאום,איריס : 2בת'שבע

 ,נובקשירלילזר,אליזבטלרי,שילוי,אר'ז
פיינמןמיקידוכט,נהרפנ

-פומפידומרכז-פריזבחן"ל:ריםיסי
 1980דצמבר



ך-980בבכורות

פרטוש,עדן :.מגלוק,ריבה :כ."דמויות"-
קוורטץברטה :'תלתכלת,חורםתא':

באומ,רפיטר :.מקול,טיקי :כ.-"קשרים"
לדמןלאהתל':

ג'ורג' :.מקובר,פולין :.כ-"קאנטיגאס"
ג'וןתא':ג'יאבב.'קריטטיבהתל:,קראם,
מקרבון

דימיטרי :.מטאבאטרדו,פול :.כ-"שירים"
טאבאטרדו,פולתא':תפ:שוטטקוביץ:

פרידמשהתא:'

ג'ורג' :.מוולקר,האץ'דויד :.כ-"רפסודיה"

וטקאקאווולקרהאץ'דויד :'תלגרשווין,
הדרדודתא':אטקוואה,

לוטטיג,משה :.מרון,רחמים :.כ-"בשניים"

תכלתחורםתא:'קוורטץ,ברטהתל':

קלוד :.מ ,כהןרוברט :.כ-"נימפאות"
כהןרוברטתא':קייזה,בורברטותל:,דביוטי,

ברובו :.מכהן,רוברט :.כ-המלאכים""צייד
חורםתא': ,מארטיןוולטרתל':מאדרבה,

תכלת

לוציאבו :מ.פרי,יגאל :.כ-אחרון"יימסך

פרייגאלתל:,תכלת,חייםתא:'בריו,

מאלה,איבו :.מ ,הרא!!!ז'אבין :.כ-"האספן"

ז'אביןתל':שארה,וז'אביןזקטשוקיתפ':
פרידמשהתא':שארה,

• 

מודרניתלתנועהגונניםלהקת

אלעזררח' , 93590ירושליםגובבים,מתב"ט
 02-633074טל' , 4הגדול

מרגוליןירוןאמנותי:מנהל

בועהטיט,רבקהמרגולין,ירוןרקדנים:

קיבןאטתידר,

ך-980בבכורות

מרגולין,ירון :.כ-נשכח""זמן

בובוקוריאטפרבטואזתל'פרמדז'יאבי,' :.מ

עודד :.ממרגולין,ירון :.כ-היה"לאאו"היה
בובוקוריאט .פ :'תלאטף,

קורדית :.ממרגולין,ירון :.כ-לך""לך
קוריאט .פומטכות:תל'עממית,ויפאבית

בובו

• 

ענבלמחולתיאטרוו

 , 6יחיאלירח' , 65149תל-אביב-יפו
 03-653711טל'

לוי-תבאישרהאמנותית:מנהלת

בוהםדןכללי:מנהל

חזיז:שלמההלהקהמנהל

כהן,אילבהחרמון,טליחגבי,מלכהרקדנים:
שיקרצ'י,רהשעזאבי,אודליהטלומי,תמר

ויטורי,עמוטגרמה,ניטיםאברהמוב,מורדכי

ציוןבועם,בתבאללוי,יואבחזיז,שלמה
לבוריא

בובמבר-אוקטובר-שבדיהבחו"ל:סיורים
1980 

ך-980בבכורות

שרה :.כ-(ורד-בר)הפנינים"ודולה"הנערה
רפאלתמליל:טוביה,עובדיה :.מלוי-תבאי,
תבאי,-לוישרה :דברי-קישורטפורטה,

כהןרפיתא:'

תמליל:-התימנים)(כרםלכרם""אלגיה
עובדיה :.מתבאי,-לוישרה :.כאלמוג,אהרון
חביב,רחל :תל'בן-דו,דדבתפ':טוביה,

כהןרפיתא':

• 
למחולהירושלמיתהסדנא

 , 10האר"ירח' , 92191ירושלים
02טל' - 810691 

קושמאןפלורה :אמנותייועץ

ישראלי,מיכל ,קושמאןפלורה :הלהקהמורי
ביטוןדיבהבוברוב,ג'ודי

אליט ,בוברובג'ודי ,ביטוןדיבהרקדנים:

גדבידיט,אתאבטיוטאייבביבדר,דפבהכוהן,

מלטון,טואליליפשיץ,אויישראלי,מיכל
זלצמןשולמית

ך-980בבכורות

חליל :.מקלמן,ג'וי :.כ-היום""תחוס

מטורתייפאבי

בוברובג'ודי :.כ-כותרת"ללא"דואט

פרקיםקריאתזלצמן,שולמית :.כ-"חנה"
טוקאיריתמפיב'שמואלטפרמתוך

שולמית :.כ-ואנאטולי"לאביטל"דואט
תיאודוראקיטמיקיט :.מזלצמן,

קיית :.מזלצמן,שולמית :.כ-תפילתי""ואני
ג'ארט

גרגורי :.מ ,רוזטוזן :.כ-מלממה"י JJ"צעצו
גארגריאן

קלאוט :מ.קושמאן,פלורה :.כ-ולן"; I"גינת

עממיתפלמיתומוזיקהשולצה

פי(עלביטוןדינה :.כ-בצלות""אלוף

זלצרדובי :.מביאליק),ב..חמאתאגדה

קלאוט :.מקושמאן,פלורה :.כ-"עמידות"
שולצה

רייליטרי :. iבכוהן,בעמי :.כ-כבר""אם

יוני :.מביטון,דיבה :.כ-מלאכים""דמעות

עופריםאטתרבפימושרתרכטר

אייבביבדר,דפבה :.כ-אויר""ללא

רחלשלחיליוויעםשולצהוט Iקל> :.מ
(טופראן) iפישמא

* 
וז-ממהקול

 , 41ב"קישראלרמ' , 67019תל-אבי{:

 03-251608טל'

"דממה")ורקדביאפרתי""רקדבישל(שילוב

אפרתימשהאמנותי:ומנהלכוריאוגרף

מיבששלמהאדמיניסטרטיבי:ניהול

ערןמשהמיניסטרטיבי:'אדעוזר

בורשטיין,אריהדמתי,אמבוןרקדנים:

דודבר,גבידהאן,גולדהנדלר,אטתר

עוזימויאל,יוטףרזניק,יולהרפופור(\,

מימי ,מלכישלמהפרידלנד,טלי-אןבוזגלו,

וינשטייןשיפננט,

"תיאטרפריז,- 1980אפרילבחו"ל:סיורים
גרמניהבלגיה,- 1980,אוקטוברויל"להדה

עבודהבתהליךיצירות
שריףנועם :.מאפרתי,משה :כ.- " r"כמיהוו

אפרתי,:משה.כ- " l"פרידוך

שוטטאקוביץ' :.מ

* 
הקיבוציתהמחוללהקת

 25130הגלילמעלהגעתון,קבוץ
 04-923009טל'

ארנוןיהודית~מנךתית: 1מנהלת

לויןמייקכוולי:מנהל

אלעזרייוטףאדמיניסטרטיבי:מנהל



אורןהדהכוריאוגרפית-בית:

אפרתיריאל,תמנהרייפל,דמרתהרקדנים:

לוין,מייקדגן,זכרילבבה,עינתליבני,
חרוביגלעדסורוצקי,חגיזגה,שלמה

איטליה,- 1980נובמברבחו"ל:טיורים

צרפתאנגליה,- 1980דצמבר

 980-1בבכורות
קילון,משה :.מורדי,יאיר :.כ-"יהונתן"

טבצ'ניקקן :תאקוורץ,ברטהורדי,יאירתל:,

ורדי,יאיר :.כ-שבלב""מכאובים
קןתא':קוורץ,ברטהתל':גריג,אדוארד :.מ

טבצ'ניק

ורדי,יאיר :.כ-נכטפתי"אליו"אשר
קוורץ,ברטהתל':חינסטרא,אלברטו :.מ

מוניץ)ציון(בןטבצ'ניקקןתא':

(אסיסטנטיתקדלסקיספיידר :.כ-"עדרים"

ספיידרתל':וולברג,בטי :.מסקוט),מדלן-

טבצ'ניקקן :'תאקדלסקי,

ברטהתל:,שריר,יעקב :.כ-"מעגלים"
טבצ'ניקקן ':את,קוורץ

י.ס. :.מפרי,יגאל :.כ- " 1מט'"פרטיטה

טבצ'ביקקןתא':קוורץ,ברטהתל':באך,

-קולז' :.מאורן,הדה :.כ-להשכיר""דירה
מוצרט,רספיגי,קארטר,אליוטסנס,סן

לויחנהתל':ערד,חיליקתפ':

פזמונים :.מטורלינגס,הנס :.כ-"הזרוקים"

קןתא':טורלינגס,הנסתל:,איטלקיים,
טבצ'ניק

קיליאן,יירי :.כ-השקועה""הקתדרלה

ייריתל':קיליאן,יירי :תפדיוביסי,ק. :.מ

קבורטיופתא':קיליאן,

* 
חיפהבאלט

אבארח'חוש.יאבאע"שלתרבותהמרכז

 04-227850טל' , 32694חיפה , 71סילברהלל

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

-1980בבכורות
 ,ק. 1פסטרואדםאילנה :.כ-האגוזים""מפצח

שכטר,חווהתפ':צ'ייקובסקי,פ. :.מ

אוזרינסקיאמה :תל'

36 

אורחותלהקות

אנטוניושלהספרדיתהמחוללהקת
שלהקיץאירועיבמסגרתגאדט,

הישראלי.הפסטיבאל

אתהביאהבוטטוןשלהבאלטלהקת

השניההמערכהל"טינדרלה",גרסתה

"הנערהואתהברבורים""אגםמתוך

הטוררת".

בתכניתובתל-אביבהופיעטמנוףטימון

מבאלטיםקטעיםובובאלט","פניני
לפנישהתפרסםהקשיש,הרקדן .שונים

בהופעתושיתףאופי,כרקדןרבותשנים

השוודי,המלכותיהבאלטמרקדנישניים
וולטן.ודנינימינןפאסי

בארץהתארחתיאטרדנטהנדרלנדט
עימווהביאבת-דור,להקתשלכאורחה

ילדים",יימשחקיאתשכללהתכנית
הגלאגוליטת","המיטהחלום",יימחולות

התהילים",ו"טימפונית"טימפונייטה"
תיאטרוןשלהאמנותימנהלומאתכולך

יצירותוכןקיליאן.ייריהנדרלנדי,המחול

 .כריסטהונילסטיבסג'רלדמאת

גודונוףואלכטנדראבדוקימובהאוה

מתוךקטעיםהישראליהבאלטעםביצעו
והמערכההים""שודדקישוט","דון

עם .הברבורים""אגםמתוךהשניה

ולנטינהגםהופיעוהישראליהבאלט
קוזלוב.וליאוניד

• 
אחריםמופעים

"כנמרבתכניתההופיעהשחםרינה

בצעהאותםמחולות,חמשהובההפוך",
מאשהבן-ישראל,רוןהרקדניםעםיחד

גבעון,דורית : Yטורקניארנהמוזט,

ונירהשחםדליתיפמן,ליזה , Yרופיטוניה

שחף·

טלי-אןעם(יחדהופיעהשינפלדרינה
חלקים,שניובהחדשהבתכניתפרידלנד)

תכניתהוכןזותכניתו"מקלות"."פחיס"
עלבוצעהטולו",של"חוטיםהקודמת,

שונותבארצותבסיוריהרינהידי

באירופה.

שהופיעהלהקה,הכינהשרוןמירלה
פאריז.פומפידו,ובמרכזבארץביצירותיה

וכןו"תמורה""פריזמה"המחולותבוצעו
מרחיים).יוסי :.מ("פניקט",חדשה,יצירה

פז,בירהנהרין,אוהדהרקדנים:השתתפו

בריאןרפופורט,דוד(זמיר),לשםמירי

מרסיה-אריקהגולדברג,משהג'יימסון,
באריוסמריהזלצמן,שולמיתרפופורט,

זקש.ועופר

הופיעומבאר-שבעפזורוחנהתמיםיוטי

וחווה"."אדםבתכניתם

כשאתבמופעיה,המשיכהאשלרות

תופסתעציוןעדיהזמרתשלמקומה

ושמהתכניתלברי,אפרתהנבלנית

ואבנים"."מיתרים

שלחדשהתכניתהציגהדוראןטילביה

השחקניתעםבשיתוףספרדייםמחולות

שירים.שקראהפרידלנ,דדליה

שרובהבתכניתהופיעהלאודליה

מאתהספרדיבסגנוןכוריאוגרפיות

 .דליהעםיחדרקדשגםוארגטמרטין

הרצאותסדרתיזמהלמחולהטפריה

במערבהמחולאמנותתולדותבנושא
אחתשהתקיימותל-אביב,במוזיאון
עורךחודשים.שמונהבמשךלחודש,

ההרצאותבמשך .עדןדודהיההסדרה

אמירהקול,טיקימאתהדגמותבוצעו
עדן,מורידיעלשבוצעוואחריםמירוז

 .ואחריםבן-ישראלרון

המוזיאוןובשיתוףלמחולהספריהביוזמת

מופעיםמספרהתקיימותל-אביבשל

בהםברק,פרדע"שלמחולהבימהלש

יוצריםעשרותעבודותיהםאתהציגו

 .הארץחלקימכל

.. 



תהליםסימפונית
פרי) .י(

(זמיר),לשםמרים

ברויצ'בסקייגאל

Symphony of Psalms 
(1. Perry) 

Miriam Leshem (Zamir), 
Igal Berdichevsky 

בת-דור

BAT-DOR 

 :צלמ

הרמתימולה

Photo: 

Mu la-Haramati 



מזכרות

רייטרסופר) .ד(
Souvenirs 
(0. Reiter-Soffer ) 

בת-דור

BAT-DOR 

Phהרמתי-מולה :צלמ oto: Mul a-Haramat i 



נשיסשירת

קייטר) .(ק

Women Song 
(C. Keuter) 

-דור nב

BAT-DOR 

רןחצלליןת

קייטר) .ק(

ShadoW5 of Wind 
) C. Keuter ( 

מילה-הרמתיצלמ:

Photo: Mula-Haramati 



נרמז

ומפולסקו) .(ב
Carmen 
(8 Yampolsky) 

 ISRAEL BALLETהישראליהבאלט

Lizzie Borden 
(R. Subel ) 

בידדזליזי
סובל) .ר(

רוזנסקי.גצלמ:אגור.וצלם:
Photo J. Ago r Ph ot o: G . Roza nski 



נחופשהמלחיס

מרטני) .(פ

Fancy Free 
(F. Marteny) 

הישראליהבאלט
ISRAEL BALLET 

 ,דסקלעמי
דרור,רזא

 ,נורנטקרל

זוסמןמרשה

Ami Daskal , 
Erez D ror, 
Karl Bu rnett, 
Marcia Sussman 

נסקיזרוג. :צלם

Photo: G. Roza nski 



דבןז'אקןאריאציןת

ימפןלסקי) .ב(
Dvorak Variations 
(B. Yampolsky) 

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

Phנסקי Tרןג. :צלם oto : G. Roznaski 



בארוקוקונצ'רטו

באלאבצ'ון) '.(ג

סלקה,דובה

זוסמןמרשה

Concerto Barocco 
(G. Balanchine) 

Dine Laska, 
Marcia Sussman 

Photoיוזבסקוג.צלמ: : G. Rozanski 

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

הברבוריםאגם

(פטופה-אווובוב)

גרדרבובא.

 A. Godunov, Evaאבדרקומרבהארה
Evdokimova 

Swan Lake 
(Petipa-tvanov) 

 Photo: N.J. Kydonieusקודרבארסו. .בצלמ:



מרגולין) .(ידויד

David (Y. Margol inl 

מרגולין) .(ינשבחזמן

Time Forgotten (Y. Margol inl 

מודרניתלתנועהגונניםלהקת

GONENIM MODERN MOVEMENT GROUP 

 Photo: M. Menacheמנשה .מ :צלם
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Suite (Y. Margolinמרגולין) .(יטןיטה ) 

מךדרניתלתנךעהגךנניםלהקת

GONENIM MODERN MOVEMENT GROUP 

 ,קינןאטתי ,טיטרבקה

מרגולין,ירוןדרבועה
Rebecca Sitt, Esti Kenan, 
Noa Dar, Yaron Margolin 

 pr.oto: M. Menacheמנשה .מ :צלם



בבואות

מיאלניק) .ת(
Reflections 
(T . Mielnik) 

מיאלניקתמרה

TAMARA MIELNI K 

 Photo: Zoom 77 77זום :צלם



ביטרן) .(דמלאךדמעןת

) Angel's Tears (0 . Biton 

הירושלמיתהמחולסדנת
JERUSALEM DANCE 

WORKSHOP 

כהן) .ג(כבראס

) As It Is (N . Cohen 

Phכרכבי .מצלמ: oto: M. Cohavi 



גילזגינת
קושמאז) .(פ

Golan Garden 
(F . Cu shman ) 

הירושלמיתהמחולטדנת

JERUSALEM DANCE 
WORKSHOP 

מלטוך,טואלי
גדנידיט .א

Sueli Melsohn , 
A . Gad anidis 

כוכבימ. :צלם
Photo: M. Cohavi 



 Resilience (F. Cushman)קושמאן) .פ(עמידית

הירושלמיתהמחול Iטדנו

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

 A. Gadanidisגדנידיסא.

Pho!oכוכבימ.צלמ: : M. Cohavi 



הזריקים

טרליבגס) .(ה

לביא,אפרת
חרוביגלעד

Hobos 
(H . Tuerl i ngs) 

Efrat Lav ie, 
G il 'ad Haruvi 

להקת
המחול

הקיבוצית

KIBBUTZ 
DANCE 

COMPANY 

להשכירדירה

אירן) .ה(

A Flat To Rent 
(H. Oren ) 

אגירי. :צלם

Photo: J. Agor 



 Herd (S. Kadelsky)קדלסקי) .ס(עדרלם

זגהשלמהלריו,מייק
Mike Levine, Shelomo Zaga 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 
חררביגלעדרייפל.דמרתה

Martha Reifeld, G il'ad Haruvi 

 Photo: 1. Tzurצררי. :צלם



ורדי) .(יבכספתיאליואשר

מאיר .ד :צלם

As I Wish (Y . Vard i ) 
Ph oto: D . Meir 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ 
DANCE 

COMPANY 

La Cathedrale engloutie 
(J . Kyl ian) 

השקועההקתדראלה

קיליאן) .(י

Photo: Tavaטבנטי :צלם nti 



:l שנייס

רון) .ר(

Between Two 
(R. Ron) 

רון.רחמימ

שטרןברורת

Rahamim Ron, 
Nu rit Stern 

 BATSHEVAבת-שבע

שיריס

סבסרדר) .פ(
Songs 
(P. Sanansardo) 

הרמתימרלהצלמ:

Photo: Mula-Haramati 

\ .." 

/~ 



 BATSHEVAבת-שבע

קול) .ס(קשרים

. ) Ties (S. Kol 



אחרוזמסך

פרי) .(י

The Last 
Curtain 
(1. Perry ) 

פזנירה

Nira Paz 

בת-שבע

SHEVA זBA 

דביר,דוד

שירשלי

, Dav id Dv ir 
S. Sh eer 

יגאס Uקנ

קונר) .פ(

Cantigas 
(P. Koner) 

רואיז-פיפו .ס :צלמ
Ph oto : S. Ruiz- Pipo 



The Collector (Jשירשלי .ארגןג'ישארא) '.ז(האספו . Ch arrat) 

בת-שבע

קרנר) .פ(קגטיגאס

הרמתימרלהצלם:

Jay Augen . Shell ey Sheer 

BATSHEVA 
Cantigas (P. Koner) 

Pho t o : Mula-Haramati 



הרריעודדאוגן,ג'יהמלאכיםצייי
כוהן) .ר(

רואיז'פיפו .מ :צלם

 BATSHEVAבת-שבע
דבירדודשיר,שליגימפיאס

כוהן) .(ר

מולה'הרמתיצלם:

Hunter of Angels Jay Augen, Oded Har,Jry 
(R. Cohan) 
Photo: S. Ruiz·Pipo 

Shelley Sheer, David Dvir Nympheas 
(R . Cohan) 
Photo : Mula·Haramati 



 INBALענבל

ברורד

לוי-תנאי) .ש(

The Wild Rose 
(S . Lev i-Tanai) 



ענבל

INBAL 

ברירד

לי'-תנא') _(ש

The Wild Rose 
) anai ז-S. Levi ( 



 INBALענבל

Elegy for the Kerem (S. Lev (לךרתנאי) .ש(לכרםאלגיה i-Tanai 



הפוךנמר

שחמ)(רזנה

UPSIDE TIGER 
(Rina Shaham) 

רזמ. :צלמ

Photo : M. Raz 



 Khamsin (R. Cohan)כוהן) .ר(חמטיז

 BAT-DOR Blu8 Skin (J. Kylian)ור-דבת
Photo: Mula,Haramati 

(.יקיליאן)כחולעור

מולה'הרמתי :צלם



קול-דממה

KOL-DEMAMA 

בסטודיוקול-דממהרקדני

The company in their studio 

רזמ_ :צלם





שינפלד) .(רפחיס

T ins (R Schoenteldl 

שינפלדרינה

RINA SCHOENFELD 

גורא .י :צלם

Ph oto J . Agor 

r; I 
--i ..כ ... i 



 RUTH ESHELאשלרות

אשל) .(רעצמיתלטקילהגלימה

) Robe for Self-Stoning (R. Eshel 

~ 



וחווה"("אדםרזורוחבהתמיסייסף

Joseph Tmim and Ruhana Raz in "Adam and Eve" 

ן



מלמדתמסמיעדרוזיתקבוצה

בחיפה.לריקודי-עםבאולפומחול

עדיתבסימזבר-מצייה

בחיפהחיגיםבבית-הספר



ota 
עירוכיתאגודה

~,~~ I ~וה)'~~~ד~~,~ם~~~~' ת~~:~ר
תיכון)בי"ס(גילרקדנים 80נעורדם":ייהורה
וזמרים.תזמורתבסמיכהאמביתימנהל

בפסטיבליםהופעות- 1978

-צבא)גילאחרי J-יקדנים· 'J>4----ייהורה":
יזמרים.תזמורת

בפסטיבליםהופעות- 1978
ויון·. nאנגליבסקוטלנ,ד

 .,יכליס tDכפסתי!כcעית- 1979
אנגליהצרפת,ארסטריה,כבלגיה,

ITI I 
.~ - I 

.. 
t3 . 
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מגדלאני,מכרבהמהרגן?ביתיםמבינאתםכלב,חיי
בלירמעצבת'פנים"לאפרסרמאישניםכברבר

הביתבתרךאבלנחמהנראההכל-מבחרץ ,הצלחה
,בצהריים,אתמרל :בעצמכםתשפטרחירת!כמר-

אנירלפתעהכחרל,השטיחעללנרחלישכבתי
ערבר!""אניאדרני:קרללשמעמתעררר

פתארם?""מההאמבטיה:מןצרעקתהגברת,רהיא,

לי!"נמאס"כיהמטבח:מןערנהרהרא
יכרל!"לא"אתהצררחת:רה;א
ארמר?""מיארמר:רהרא

רברכה:במגבת,עטרפההאמבטיהמןירצאתרהיא

האלה!"השניםכל"אחרי
המגבת:עםהמטבחמןירצארהרא

האלה!"השניםכלבגלל"דררקא
כאן?"לךשאיןשםלךיש"מהשראלת:רהיא
ירתר!"רערד':הכל! :רהרא

זי?" Iאיהיה"רמהארמרת:רהיא

את!"גם"ברא~משרנה:מארדדברארמרהראראז

נררא,הרגשתי

שרתקים,הםהדרךרכלרהלכנר,הלכנראט,יצאנר
רהתחילהלידר,תיישבר j1הם ,הירעץאלשהגענרעד

רהםמתלהב,רהירעץכספים,עלאררכהשיחה
אניגםראזשמחים,רהםמתרגש,רהירעץמחייכים,

טרבה-טרבהאררירה :ירתרטרבלהרגישהתחלתי
הביתהכשחזרנרטרבה!מעצםירתרם)י(לפעמ

 •.מארשריםכךכלהירהם
 . . . ,שתילישנתנרביחה ,.

 . "., .כבת'טרברתעצמרת .cו'"יי"
 ;)ז '. .שערשהמהזהראםאחת!

הבינלארמיהבנקלהם
גםאז-הראשרן

לבינלארמי!-ערבראני

 1'- ~~ד~-רוו f6~ . kי<!

כ
~ 
po 
OJ 

:3 .. ... 
~ 
 נ:;



 ' lkא'כ (;' 6ק 1 ' 1160
מידרנימחיל *
אימפריביזציה-יצירתימחיל *

ריטמיקה-תניעה *

וחובביםלמקציעייםשיעירים
יילדיםמביגרים
 6ח"ןשדריתתל-אביב,

 225467טלפין:

!7/ad«; xaba ~ 
Contemporary Dance 

Creative Dance - Improvisation 
Movement - Rhythmics 

Professional and Lay Classes 
For Adults and Ch ildren 

Tel·Aviv,6 Khen Boulevard 
Phone: 225467 

* 
* 
* 

למחילספרבית

צבי-סררסיבזערפרה

קלאסיבלט *

מידרנירקיד

'אזג

שלבמחילבגריתלבחינתהכנה

בישראלוהתרביתהחניךמשרד

* 

* 

* 

 03-255284 ;טלת"א 9ויזלרח'

המחילאמנית קלסיבלט

~ 
ג'אז

~ 
מודרני

~ 
התעמלות

לנשים

~ 
ריתמיקה

~ 
פנטומימה

~ 
עםריקודי

ועמים

~ 

קלאסילבלטמרכז

יוחאישרהבהנהלת

 , 22אוסישקיןרח' , 42273נתניה
"סבוי")(מלון
 053-92041 , 053-31672טל'

אורןעץרצפתלסטידיו
מקצועי,למחולמיוחדת
אורטופדיתפגיעההמונעת

מקציעלכלמיוחדיםמורים
גבוההלימודיםרמת

 R.A.D .בחינות

DANCE ARTS 1 

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

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

Tel.: 053-31672 

DANCE ARTS 2~ 

DANCE CENTER IN MEMORY OF 

EHUD BEN-DAVID 

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

R.A.D. EXAMINATIONS 



מציגנאורגיורא

MARTIN VARGAS Y DALIA LOW 

ממדרידהי'ישרולהטקטםשכולהחדשהבתכנית

טפרריומחולפלמנקו

JAN HEREDIA - JUAN FELECHA - PEPE PELTA - JUAN DE DIOS 

"הארץ"

 ...ולאוזןלעיןומהנהמגווןעוב ... "
ובוצעונערכוהמוטיקהופרקיהמחולות

פלמנקורטיטלזההיה ...רבהבמקצועיות
מהנה.

מישורי)(נתן

אחררנרת""ידיערת

רקדנים,-הלהקהכל ...שהציתהנצוץ
רעהואתאשימשלהבים-ונגניםזמרים

 ...לאטטזהמגיעיםכולםשבולרגעעד

חוטר-שיי)-ראובן(תקוה

"מעריב"

לאו,דליהוורגאטמרטין ...מהנהפלמנקו
הםבורגעמכלוהתלהבואהבוולהקתם

הצליחושלהםזוובהרגשההבמהעלהיו
 ...כולוהקהלאתלהדביק

גרבר)(יוטי

"JERUSALEM POST" 
, Dalia Low was assured beautiful " 

sinuous, confident warm ... Martin 
Vargas and Dalia Low generated the 
true Spanish electricity. The whole was 

ous evening of Spanish ןןa marve 
" ... essence 

) DORA SOWDEN ( 

המשמר""על
אב'טוערתחמורת-טבר,גאה,תנועה

הטפרדלמחולכיאה-ומופנמתמאופקת
המטורתי.

מנור(גיורא

 258112מיiורד 1313.ד.ת-חולין , 852988:::'03טל:-ההפקהמשרד



לתניעהקטמינלתסדנא
מידרנלתלהקהלמחילאילפן

מרגוליןירון-אמנותרמנהל
טייטלבאיםייסי-מנכ"ל
מרגוליןירין-מיררם

סיטרבקה

דרניעה

קינןאסתי

מגןגליה
השביעימיתבכלמקצועייםו'רקדנים,נוערלילדיםשיעורים

 THE GONENIM MODERN MOVEMENT GROUPגינניםמודרניתלתניעהלהקה

- ARTISTIC DIRECTORמרגיליןירון-אמניתרמנהל YAROI\I MARGOLIN 

 02-633074טלי 4הגדולאלעזררחי , 93590ירישלים,
GONENIM COMMUNITY CENTE:R, JERUSALEM 93590 
4, ELAZAR HAGADOR ST, TEL: 02·633074 ' 



תאירהיתכניןנציע

 Jיקיל-אירמיפעל Jלמחיל

יתאטריןתעריכית

תאורה

לארועיס

ותאםרו(

 17יפתחרח'
השרוןרמת

 478635טל:

 16סוקולוברח'מחסן:
רמת-גן

 707759טל:

רמת-השרון 1317ת,.ד

 ך'ר(;רו eNת fרו J;:כרו

השניחוט

ריקור.נעליריקוד,בגדי
 .וחוץהארץ,תוצרתמובחריםרגמים

 Capezio @סוכנות

 261319 .טל . 30גבירולאיבןפסג',



התרבותקרו

AMERICA 
ISRAEL 

I ישראלאמריקה-
 CULTURALי

FOUNDATION '654177-8 .טל ; 63325תל'אביב , 32אלבנירח . ES: KERAM; TEL 32נ ALLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABL 

בשיראלהתרבות'י Jלחבטיעוהחשוביםהגורמיםאחדהיאומאז 1940בשנתבארה"בראשיתהאמריקה'שיראלהתרבותקרן
 .צפון-אמריקהלביןהארץביןהתרבותיהגשרובקיום

שממעותיתזזתרבותקרןעזרתהיתהשיראל,מדינתכינוןשלאחרהראשונותבשניםובמיוחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
האנושיבתחוםנים; Iרבתחומיםצמוייםעבודתהפירותותרבות.אמנותבנושאיתמיכהשהציעהיחידהגורםכעמט,בהיותהביותר

מבניםשלתשתיתת Iצייר-הפיטיובתחוםשונים;במוטדותותמיכההקמה-המוטדיבתחוםכשרון;ברוכיאמניםוחינורקידום-
 .אמנותיוחינוראמנותלמוטדותוציוד

עיקריים:פעולהכיווניבשניהקרןפעילותהתמקדההאחרונותבשנים

 .הקרןפעילותשלהכותרתגולתשהואשרת,ע"שהמילגותמפעל-האחד

משרדעלויותריר'תרתקציביתמבחינהנטמכיםהמרטדרתכיאtןבשיראל.מרכזייםאמנרתייםמרטדותבמטפרתמיכה-השני
 .חירניותהינןאלהלמרטדרתהקרןשלהשנתייתהצקבותיהרהתרברת,החינרר

 .האמנרתיהחינררבתחרמיבעיקרשרנים,לפררייקטיםהקרןמטעייתכןכמו

כאחד:האמרריםהפערלהכררניבשנירגדליםהרלכיםמשאביםהקרןמקדשיההמחרלבתחרם

המבקשיםמחרללהקרתלחבריהשתלמותוימלגותכמקצועמחרלהלרמדיםצלעיריםבשיראלללימרדיםמילגרתמעניקההקרן
צלאת-הטכנייםהמקצעויתואנשימבצעיםירצרים,-מקצרעלאנשיהקרןמאפשרתכן,כמוהמקצעויים.כשוריהםאתלהעלות
בחו"ל.מעודקצרותהשתלמותלמילגרת

ללהקותהקרןיייעת oמכןצכורי.לגוtןזולהקהשהפכהמאזבתש-בעהמחולבלהקתהקרןתומכתמחולבמוטדותתמיכתהבמטגרת
ציו.דברכשיתבעיקרלמחולולארלפניםאחרות

המחול.מופעיאתהיתר,ביןשישמו,אשראולמותבשפורלטיעותכניותהתרברתלקרן

מחר"ל.וכוריארגרפיםמוריםובהבאתטדנאותשללקיומןמטיעיתאtןהקרן

The beginning of 'the America-Israel Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of 
the major factors in assisting the cultural life in Israel and in keeping the cultural bridge between Israel and North'America. 

In the early years of the State of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country. 
115 assistance wasthreefold: it advanced gifted young artists; it financed the founding and supported many and varied cultural 
groups and institutions; it was instrumental in providing an infra-structure of the halls and equipment for performance and 
teaching of the art:s, 

In more recent ye,ars, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public support of Israel's 
· s, the AICF concentrated its efforts mainly in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Founda ןcultural institutior 

. ievement and the support of a few major cultural institutions ךtion's crowning acl 

AICF also finances' different projects, especially in institutions for the teachings of the arts. 

In the field of Dal~ce - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to 
young dance stud'ents in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance companies who want to 
further their professional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographers, dancers 
and stage technicians. 

One of the institultions supported regularly by the AICF is the Batsheva Dance Company, ever since this group became a 
public company. Girants are also made to other companies and dance studios mainly for the acquisition of equipment. 

The Foundation is planning renovation of auditoriums which will serve dance performances. 

The AICF also assi:sts in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad. 
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מתחתנים?עציר!זרג

זהמחירבי Iל"י 60,000חסכתםזומודעהבקוראכם
סרטצילוםעבורבחתונתכםצללםלשלםאמוריםהייתם
החגיגי.האירועזמזכלבמשךקולנוע

לצפותתובלו-זהמסכוםריתעשיתמורת-אצלנו
שלכם,הטלויזיהמסךמעלחתונתכםשלקולנועבסרט
בצבעיםקול,בליוויזמז,הגבלתללארגעכלבצבע,

טייפ.הוידיאובשיטתאלקטרוניתובעריכהטבעיים

 :נרספיםרפרטיםיתררנרת
 .זמןהגבלתללאהחתונהבזמןהסרטצילום
 .זול(מבצע)מחיר

מוגבלבלתיבמספרהסרט(שכפול)העתקתשלאפשרות
זעום.במחירקסטיתשל

J'k 
במקום:לדוגמאוהקרנהנוספיםפרטים

לי-נוףפוטו
I:257589טל. 12אבן-גבירול ,א/ר 

תוכלטייפהוידיאובעזרתכרריארגרף!רקין!
קסטות.גביעלשלדיצירותלשמור
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למחולטודיווס

 14פררדמןהרברח'ת"א,

- s ~ 03 :טלפון 44 67 , 

* 
~91~ 

DANCE STUDIO 

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

שחםרינה

למחולמורהכוריאוגראפית, ,.רקדנית

RINA SHAHAJM 
DANCER, CHOREOGRAPHER, 

DANCE TEACHER 

Tel-Aviv, 14, De Haas St., Tel.: 03-443691 



 Ben-Yehuda SI. T e 40-ו Aviv, Israeו

"אטלס"
בע"מאוופרמוו.

ותיירותנטיעותטובנות

בללילביטוחטןבנות

אביב'תל ,( 2יהודהבןרחוב

 298975טלפון ,( Z7חדרעלאלבית

תל-אביב , 40יהודהבןרחוב

 29הרצלרחובנתניה,

 248 ( 2 , 248 ( 1טלפונים , 298ת.ד.

e 
"ATLAS~" 

Y. EIFERMAN LTD. 

GENCY ~ TRAVEL & TOURING J 
NSURANCE ,I!\GENCY וGENERAL 

V וY. EIFERMAN TOURS, TEL-AV 

 Ben-Yef 32ו uda 51., T e-ו Aviv ,ו sraeו

 ) E-ו Aו Buiו ding) Room: 327 11' e.ו 298975

- Nalhanyaו- 'Herz ~ 2ו 51 . Israe 

)" near cinma" 5Iudio ( 

24832 , 24E131 ו.P. O. B. 298 - Te 
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הקזבוצזתהתנועהביזת

למחולהמדור

 03-217151טל' , 30גבירולאבן , 64078תל"אביב

אינגרצילההמדור:רכזת

למחיל:למיריתסדנאותמקייםהמדור
 12.00-9.00,בשעית 9הגניםברח' ,'בבימי-חיפה

 13.30-8.30בשעותהקיבוציםבסמינר ,'גבימי-בתל"אביב

 12.00-8.30בשעותד'יוםבמדור:קבלהיום

~ v 
"אפרתי"תיאטרון-מחוללמעןהאגורה

לבלטבתי-טפר

קיראין
סטילהריע"שקהילתימרכז
 106ל.צ.הרח'

קרית"אונו

 752472טל:

אשריר
ד'מתנ"ס
ד'רובע

אשדוד

 055-42721טל:

אימניתי:מנהל
ראשיית:מירית

ראשית:מזכירה

אפרתימשה
זלצמן(סו)שרונהכר,גבינדלר,אסתר
דודקביץדליה

למחולאיזוריאי'~פד
היררןעמקאזוריתמיעצה

אירן iהדן-מנהלת
שומרוניה'ויר-מזכירה

קלאסי,בלטמודרני,בריקוד-שובוריםמתקיימים
יצירה. , iאימפרוביזצין

הרצוגעויריתרותםאראלהע"י .-קלאסיכלט
קרןוענתאפריקתמרע"י-יצירתיריקוד

אביתרונירהאורניעדהאורן,הדהע"י-מודרני'ריקוד

רבינוביץ'וגיטהרוטמניה-בפסנתרמלוות
 067-51838באולפןהטלפוןמס'

-אוהירדן.עמקאזויית,מעוצה-למבתביםהעמן
 . 15155אחוד,זrדות-עיקב, Jאאורן,הדה



מגשהלמחולאזrןר~ן{iןלפו
לייטעדה :פדגיגיתמרכזת

ריקודי- •למחולסדנא •היצירהאמנות •קלאסיבאלט •מודרני ~
ומחולתנועהדרו.תראפיהלמחול.מוסיקהלמחנכים.חוג.ג'אז '

• 
גלעד;שושבריאנט;ווספה ;בריאנטעמנואלבז-עמי;תמרהמררים:

קסטיז;לימשי;נעמילויט;עדהורובל;מרוםהרץ;מרוםגריז;וריה
II ור

MENASHE COMMUNITY COUNCIL 
DANCE ULPAN 

(063) 78696 

MODERN DANCE • CLASSICAL BALI_ET • 
COMPOSITION CLASSES • CHOREOGRA
PHIC WORKSHOP • CHARACTER DANCE • 
JAZZ • MOVEMENT FOR EDUCATORS • 
MUSIC THROUGH MOVEMENT • DANCE & 
MOVEMENT THERAPY 

• 
FACUL TY: TAMAR BEN-AMI; EMj~NUEL 
(ROGER) BRIANT;JOSEPHABRIANT;SHOSH 
GILAD; VICTORIA GREEN; MIRIAM ~~ERTZ; 
MIRIAM VROBEL; ADA LEVITT; INAOMI 
MESHI; LEE KESTIN; DAVID SCHUR 
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בהנהלת

סיפרעילש
הכךסתן

לכריןזאביק

נתניה. , 5המתמיררח'

 37885.-05.3 •טל

צליןקעדית
ותנועחלמחולסטודיו
 37מוריחשד'חיפח,
 246441טל.:

• 
EDITH ZALIOUK 

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

• 
דגאךך

לאיררעיIכ,תאירה
כע"מיתעררכןתתיאטרוו

ניה-ביגןהתעשיהאזורז~

 ·השוין-רמתהמסגררח'
 47 3592טל.

 *אמניתיותתאירהעבידיתנציע
אלקטרונייםעמעמיםיייצירתכנון

יאפקטיםבקרהמכשירי *(דימרים)

תאורהלבקרתמחשבים-קומפיולייט
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 ?7חכו.חיללאמניתבת-דיראילפן
• • 
 :אורדמ]רנט'זמנהלת: :
 •ג'אזמידרנימחילקלאסיבלט • • • •לוישילהמנהלת:סגנית •
 :ולנוערלגבריםלמקצןעיים,מיוחדיםשיעורים :
 •לונדוןהמלכותית,האקדמיהבשיטתלילדיםכיתות •
 • 263175טלפון, 30אבן-גבירולרח'תל-אביב, •
 :לחינוך)האגףבאר-שבעעיריתעם(בשיתוףבאר-שנעסניף :
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • . 116ושםיד'רח'גשכונהבאר-שבע, •

המרכז
םפררירמחוך

בחסות
ספרררזכרניגדוך

אנטוניו
בהנהלת

יידוראןסילביה
מפרד'שלהזגזגלנתיבבלטראשיתרמדניתלשטבר

,"----

החינוךמשררבהמךצת

הג'ל'ס:לכלההךשמה

11בשטוחג'ב'וס .00 -13 .00 
19.3 0 -20.30 
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המחוללאמנותהמכזו·
דודזוןמשהבהנהלת

INSTITUTE OF ARTISTIC DANCE 
Director Moshe Davidson 

קלאסי-בלטאקדמאימחול
Academic Classic Dance-Ballet 

מודרנימחול
Modern Dance 

'אזג

J a z z 

לילדים-נוער-ומבוגריםכתות
מקצועייםלרקדניםהכשרה
לבלטלמוריםבוקרקורס

לחובביםשיעורים
 4-8לגלאילילדיםמחלו

והרשמהפרטים

המחוללאמנותהמכוןכמשדר
-16.00-20.00ומ 09.00-12.00השעות Iכין

 81314 .טל,חיפה. 17הים,דרדכרמל jזמרכז

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

,טיסא
בע"מןארןעוםהשברה

 32244טלקס , 03-655031טל' , 63842,ת"א 17בז-להודהרח'

 L T ARTIS ם~.

17, BEN-YEHUDA ST., TEL-A\i'IV 63842, TELEX 32244, TEL: 03-655031 



ומחוללמוסיקההמרכזיתהספריה

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE 

 BIALIK s'r, TEL,AVIV TEL ,26 : 03-658106טל,: 26כיאליקרח'תל'אביב,

בתוכהאוצרת , 1975בשנתשנוטדהלמחול,הטפריה •
מקרנתוברשותהטרטיוידיאוטרטים,טפרים,כאלף

 .לוידיאוטייפיםהקרנהומכונתמ"מ 16ב'טרטים
טרטיםשקופיות,כתבי'עת,טפרים,מכילשלההקטלוג •

 .וטרטיוידיאו
פלקטים,מחול,מופעישלכרזותהמכילארכיוןבטפריה •

 .ומזכרותמופעיםשלתכניותקטעיעיתונות,
לרקדנים,לאינפורמציהכמקורשממשת.הטפריה
מוטיקאים,כוריאוגראפים,תראפיטטים,למחול,מורים
 .גיםוהיטטוריוניםאנתרופולואמנים,

המחול,מתחוםבנושאיםחומריםמפיצה.הטפריה
 .ותלבושותבמהעיצובבמוי,תיאוריה,היטטוריה,כגון

מחולעלוטייפיםשקופיותטרטים,משאילההטפריה •
 .חינוכייםומוטדותעיירות'פיתוחלקיבוצים,

 .פומביותוהקרנותצוגות 1רמקיימתהטפריה •

חובביקהלטיפוחכוללות:לעתידהטפריהתכניות
העברית;בשפהלמחולידיעוןכוראיומטריה;מחול;

בכתב'קורטיםטרטים;הקרנותבמחול;תיראפיה
טופריםעםמפגשיםהמחול;בתולדותהרצאותתנועה;

 .למחול""בימהמחול;עלהכותבים

8 Circulates material dealing with the many aspects of 
Dance-Biography, History, Theory, Stage Production 
and Costume Design. 

The Dance Library, established in 1975 and located at 
26 Bialik Street, Tel Aviv, presentl'f houses about 1000 
books, films, video tapes, a 16mm moving picture proj, 
ector, a video play,back machine and: 

8 Lends Films, Slides and Video Tapes on Dance to 
Kibbutzim, Border Towns and Educational Institu
tions. 

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

8 Offers free demonstrations and public showings. 8 Maintains a archive of Dance Playbills, Posters, Clip
pings Programs and Memorabilia. 

Future projects include: 
8 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 

-ancers, Dance Stud 8כ Serves as a reference center for I 
-ents, Dance Teachers, Dance 'rherapists, Choreog 
, raphers, Musicians, Artists, Anthropologists and Hist 

. orians 

לקהל:פתרחההטפריה
 18:00- 13:00-ר' ,'אבלמלם
 13:00- 9:00-ה' ,'ג ,ב'בלמלם
 12:45- 9:00-י'בלים

OPENING HOURS: 
Sunday, Wec!nesday - 13:00 - 18 :00 
Monday, TUI!sday, Thursday - 9 :00 - 13 :00 
Friday - 9:00 - 12:45 

לחזרתניתזריריארנטרטי
 15:00- 13:00-א'לים
 12:00- 10:00-ג'לים

VIDEO VI8W1NG HOURS 
Sunday - 1~I:OO - 15:00 
Tuesday -10: - 12:00 



ארנטונהטיהלנאלטהספרנית
 72בן-גוריוןשדית!יא,
 ) 03 ( 2282ז 4טל.:
הרוסיתבשיטהבאלט

מתקדמים,יים, Yמקצולרקדניםכיתות
וילדים.מתחילים

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

) Ballet (Russian System 
, Classes for Profess'ional dancers 

Advanced students, Beginners & Children 

קסטוהידלהךמחוךסטדורו

וקלאסימודרניבאלט
 10ארלוזוררברח'רמת-גן,

HILDE KESTEN 

Studio for Classical & Modern Dance 

Arlozorov St., RAMAT·GAN םר,

 03-296449קסטןהלזה

רואחן)ת I))רוק

I (נ::)ייאחן' e ךk (" 

~ I le רוf1 !חן'

ברהוםאריק

במהתאיות

 ) 03 ( 282773טל.

רקדניתאשלרית

הכרמלהרד , 45הפליטהשאריתרח' , 3 • 11-987חיפה
 04-246093טל'

RUTH ESHEL - SOLO DANCER 
DANCEPERFORMANCES 

, LETHA יHAIFA 34987, 45, SHE'ERIT HAF 

04-246093 : HOD HACARMEL TEL 

ירזכחןירןדין L:Iים

יכרמורותגתגיביה

'אזוגמידרניכמחילירים lשיז

הגיליםלכל

 . 260הירקרורחרבתל-אביב,



אךישרהיהסניף /ן-ךונדוךוךמחתךכותימהה~מדהאק

המורשים

 ..ן, *'""".~ ..

 (." b ;ו.
}\ \-4-' 

קלאסילבאלטהמוסמכיםהמורים
בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"י

קןרסיםמקייםהישראליהסניף

ן-הבאלטלמןריןהשתלמןיןת

השנתיןתהבתינןתאתמארגן

בןחניםבנןכחןתהתלמידיםשל

 .ןןדבלןנמהמרכז

ג'נטאורדמי

 30גבירולאבן ,ת"א )(בת-דור

03-263175 

לואיזהארנוי

 128נוף,יפהחיפה

דליהאיזיקוביץ

 03-881107בת-ים,

מיכלאביבי
 02-417126ירושלים,

רותארז

 052-31137כפר-טבא,

לנהבר-מאיר

ת"אבת-דור,אולפןנתניה,

I מריםברדיצבטקי

 03-241865,1מהר"לת"א,

קדמיה:אהנציגת

A.R.A.D .(פריריבה . (A .T . C 

 1הבניס,רח'רמת-השרון

 03-474652 :טל

דניאלגולד

 067-67836ה,ינאילבשומ
שילהלוי

 30גבירולאבן ,א"ת,בת-דור

03-263175 

מריםקאופמי

 03-924011 , 9הפרטיזניםפתח-תקוה,

זיאנ'גגרוטמז

אטנתלוי 052-33529רעננה,

 057-78563הנגב)(שערע,בבאר-ש

פנינהקפוי

 04-520798,10ביל"וחיפה,

הבוטתז

 053-37885נתניה,

מריאירוטשילד
אריאלהלגמז 03-283035השרון,רמת

C14-82 , 46,הירקון,אחוזהחיפה 178 
פ\ליטוילדבאום

רוניתלבב' 72הרצלרעננה,

 04-921858 , 8השימרדררנהריה,

אראלהרותם

 04-247447 ',א 26כטפריחיפה,

ניקולוולדינג
 1011טרופיןרח'באר-שבע,בת-דור

057-75577 
אמירהמרוז

 03-250481 , 64שרתת"א,

מריםרייף

 04-66989,30פבזנרחיפה,

פלמהחטוז

 3מצדהטמטתבת-ים,

מיקימריז

 053-30889שפירא,גבעת

אנהרוביי

 04-921568 ',א 12גולימבנהריה,

ליאורהציריליזחכמי

 052-72439,31האצ"לפתוח,הרצליה

אירנהמרקיש

 03-753687מונוטון,נוה

ג'וירבוי

 03-717648 , 34,המעגלאונוקרית

דניאלהשפירא

ליאורההידקרבינג I 8/15ריירחביבהבאר-שבע,בת-דור
רחלטליתמי 04-535214,17צ'רניחובטקיחיפה,

 03-239598 , 11ריינטת"א,

גילהגלאור

 03-843247,17החרמוןבת-ים,

נועהגרזוי

יובל,קרית 19גוואטמלהירושלים,

02-414572 

פטרישהנידלמז

 , 29דירה , 2יבנוןרמות,ירושלים,

02-861379 
 f. Hנ

חנהיופה

 48צ'רניחובטקיירושלים,

02-665597 

אייוינרונטקי

 0 !; 2-72371 , 40החורששמריהו,כפר

אטתריונגרמז

 51הללחיפה,

רינהפרי

 Cכ 3-474652 , 127כצנלטוזגבעתיים,

רחלגולי
שרהייחאיא' 12חושיאבא,שד',אחוזהחיפה

 053-31672,22אוטישקיןנתניה, 04-251307

דניטגפני

 OI 1בהיטודקרזעפולה,

דליהזיגלמזקושט

 30גבירולאבןת"א,בת-דור

03-263175 

רותכהי

 065-889898שאן,בית
שירליקירש

,באר-שבעבת-דור



ריביז ש",ם I"בירישללמיסיקההאקךמיה
RUBIN ACA[)EMY OF MUSIC jERUSALEM 

האקדמיהלידזמננו"בןל"מחולזלים Z1ירולהקתולתנועהלמחולהחוג

היאימאזר 962ב"אגריןלייחסיהפריפ'ע"יניסדההלהקה
יבחי"ל.בארץברציפיתבהדרבתהמיפיעה

למיסיקהבאקדמיהלמחילהמחלקהביגריתנמניתהלהקהעל
ריבין.ע"שבירישליםילמחיל
קטעיספרית,פרקיעלמביססיתמגייניתתבנייךגללהקה
ימיסיקה.ניבהמליייםשירה

חיניבייתתבנייתמייחדת,כמשימהעצמהעללקחההלהקה
לבתימיגשיתאלה,תכנייתלי.יחסיהע"יהסבר"םהמליית

ילקהלאיניברסיטאיתמדרשית,יסידיים,עליסידיים,ספר
הרחב.

"הסייטהבעילם","סייריריקידיי",דיררי"דברפרטיאר
יעיד.הבריקית"

הבאים:יהתעידיתהתאריםאתמעניקלמחילהחיג
 . B. Mus .תואר .ר
האיניברסיעםמשיתפתלימידים(תבנית B.A. Musתיאר . 2

העברית).טה
היראה.תעידת . 3

אקדמיה.סיים""תעידת . 4

אמן.תעידת . 5

הכשהרהמחלקה,לתלמידילהעניקמביינתהלימידיםתכנית
אקדמייםיההמיסיקלייםיבמקציעיתהמחילבאומניתמקיפה

זי.לאימניתהנלייים
ראשי):(כמקציעהבאיםהמקציעיתאתכיללתהתכנית

שיטתתניעה,יתיייתניעהמידרני,מחילקלאסי,בלט
יאימפירביזציה,כיריאיגרפיהקימפיזיציה,פלדנקרייז,

בסגניןמחילספרדי,מחילאיפי,ריקודיעתיקים,מחילית
יעי.דהג'אז

השינים.במקציעיתסדנאיתפיעליתכןכמי
בדרךלבחירהמחלקהלביגריתאפשרזילימידיםדרך

האימניתית.ילתפיסתםלליבםהקריבה
 .חיניךימסלילתניעה,מגמתמחילמגמתכילללמחילהחיג

תעידהאישיראליתבגריתתעידתלהציגנדרשיםהמיעמדים
רפיאי.אשיירילהציגכניסהבחיניתלעבירבחי"ל,ערךשיית

האקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
מוסיקליתומגמהמחולבןו:גמת

שנה. 20כ"לפניהיקםהאקדמיהשלידהתיכיןביה"ס
האחריניתיבשניםהמיסיקליתהמגמההיכרהלראשונה

בחיניתלהיבחןלתלמדייההמאפשרתלמחיל,המגמהמיכרת
זה.במקצועבגרות

בעלימיכשרים,לתלמידיםאפשרותלתתהיאבי"סמגמת
בניסףזאתלליבם,הקרובבשטחלהתפתחאימנותית,גישה

יסודיים.עלספרבבתיהמקובלתהלימידיםלתבנית
בארץהספרבתיחלוץהינוהאקדמיהשלידהתיכיןביה"ס
 .המחולבמגמת

ילמחיללמיסיקההאקדמיהשלידהקרנסבטורירן
ריבדיע"שבירושלים

 . 6מגיללילדיםכתותבקינסבטוריין,
שלישאישעתייםאחה"צ,בשעותמתקיימיםהלימודים

שבועיות.שעית

מקבליםהמחיל,לשעוריבנוסףהקינסבטיריין,תלמידי
יגילם.לרמתםבהתאםיזאתו'מוסיקההאזנהשעירי

מידרני(מחיללמביגריםלמחילכתותמתקיימותכןכמי
קלאסי).יבלט

אורגדברצירו :.מאגרון,לריחמיה :.כ-"מונולוג"



 635271טל' , 92101מיקוד , 7סמולנסקיזפרץרח'ירושלים
N TEL. 63527 I וLENSK סE R U S A L E M 7 PERETZ SM נ

למחילקיץקירט

האקדמיהמציעהברציפות,ושתיםהעשריםזה,::קיץ
למחול.קיץקורטרוביןע"שבירושליםולמחול~מוטיקה

t הציבוריתהמועצהעםבשיתוףנערךלמחול,הקיץורט
ולאומנות.,תרבות
ומתרבזאגרוןלויחטיהפרופ'ע"יומנוהלערוךהקורט

הבאים:כמקצועות
אופי,ריקודי ,רנימודמחולקלאטי,בלטכוריאוגרפיה,

לאומנותהקשוריםוטרטיםוהרצאותג'אזטפרדי,מחול
בפרט.ולריקודכבלל

למוריםגבוהה,ברמהמבצעיםלאמניםפתוחהקורט
מתקדמים.לתלמידיםו

מחו"לאורחיםאמניםנמניםזה,בקיץשילמדוהמוריםבכם
האקדמיה.שלההוראהטגלחבריובןמישראלו

משתתפיםשנהמידיבינלאומי,מוניטיןרבשהקיץקורט
בנוטףהזובים,ומחו"ל,הארץקצותמבלתלמידיםכקורט

בצוותא,שבועייםלבלותוההרצאות,המחולשעורילמערבת
מציבהבךלשםחברתיות,ולפגישותרשמיםלהחלפת
המוטד,בבניינימגוריםלרשותם,האקדמיה

IJIN חיפהברםיטת

IN רנI ם
 04 ' 931142-8טל,טבעוו,דואר ,הק'בוצ'תתנועהוהשלנוךולחהטפרבות

ההוראהדרכיולשיפורהמדעימלהוראתהמכון
מסינגרי,ע"ש

הצפוןוהתרכות-מחוזהחינוךמשרד

הוראהעובדילהשתלמויותמחלקה

תשמ"אלשנה"לההרשמההחלה
ומחולתנועהלכזורס

 .נהריןצו(~יההקורט:מרכזת

גופנילחינוךמוטמכיםוריםמל.ך :מיועדהקורט
לתוארלימודיהםלהשליםהמבקשים

בכיר".מוטמךורה"מ

המבקשיםכולליםמוטמכיםלמורים . 2
מורה"לתוארלימודיהםלהשלים
ומחול.תנועהבמגמתבכיר"מוטמך

התנועהבהוראתהעוטקיםלמורים . 3
להעשרהלהשתלםהמבקשיםוהמחול
כלבד.

 ,בכיר"ורה'מוטמך"מהתוארלקבלתהלימוד:היקף
שנתיים.במשךלימודשעות 700

5 .ך 5השעות'ביןגיוםכל :הלימודיםיום -  .ך 5 .ך 8

מוטיקה,טכניקה,יוצר,ול Iמרהלימוד:נושאי
חינוךהרך,לגילתנועהפס'יכודרמה,

ותנועה.צלילכראוגרפיה,מיוחד,

* 

למכון :לפנותנאהרשמהוטפטינוכיפיםפרטיםלקבלת
טבעוןקריתדאר"אורנים"טמינרההוראהדרכילשיפור

 . 04- 935013טל.
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i] ךה-ודממהוךi] מחוךת

ה"דממה"בשילובאפרתירקדני

בישראלרשיםוהחאגודתשלמיסודה

 32002 :טל .'! tת" , 41ב"קישראלרח'

KOL DEMAMA 

Tel-Aviv, 41, IS"ael Bak St, Tel.: 332002 

דוראןטירביה
ספרדייםמחולותבערב

"הארץ":

 ...מושלםאומנותיערב ...
יימעריב":

 ...במינההיחידההיא ...
אחרונות":ייידיעות

 ...חושניתאלגנטיות ...מקסימהיכולת ...מרתקביצוע ...
ייזכר":

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

 ...קפדניובכשרוןבחןלפנינוהדגימהדוראןסילביה ...
: THE JERUSALEM POST 

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

SI L VIA DURAN 
"DANZAS ESPANOLAS" 

Dora Sowden 
Jerusalem Post 

Silvia Duran's particular gifts lie in her capacity to change from 
-ist חIyrical to dramatic dance.. ... showing her as the true a 

. to her fingertips and her heel taps 

ת"א S3יהודהבן

 233805טל:

53, Ben Yehuda St. Tel-Aviv 
Tel.: 233805 - 63431 
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THE ISRAEL 13ALLET 
קלאסילבלטהמרכז

הישראלי"ייהבלטשלהרשמיהספרבית

מרקמז.והללימפולסקיברטהאמנותית:הנהלה

 266610טל'תל"אביב. 120ז'בוטינסקירחובהמדינה,כיכר

לילדים.מיוחדיםשעור-ים *

הגילים.בכלומתקדמיםלמתחיליםשעורים *

CLASSICAL BALLET CENTER 
The official school of the "ISRAE L BALLET" 

Artistic Direction: Berta Yampolsky & Hillel Markman 
Tel Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel: 266610 

* Special Classes For Children 1Pre"Ballet) 
* Classes For Beginners & Advanced Students 

------------------------------ ---------~ 

הקיברציםטמיונך

גרפנירחינרךלתב.רעההמכרז
 1אפריסבנירח' , iחיפדדרךתל-אביב,

 03-426102,424102,412111טל.:

ומחוללתנועהורים .tלנמסלול

החינוךביסודותהבקיאיםמוריםלהכשל'רהמסלולמטרת

ומחול.לתנועהחינוךלמסגרותיוצרת,גישהובעלי
שכלולעללתנועה,חינוך-היסודעליתבססוהלימודים

שונותוגישותדרכיםהכרתתוךהתנועתית,היכולת

במחול.

התנועהביסודותוהשליטהגייסאמחדהספונטאניהביטוי
ורחבנכוזשימושללומדיםמאפשריםגייסאמאידאך

רחבהקשתלימודיוצרכזכמותית. Iהתנועביכולתםיותר
המורהלעבודתידעשלבסיסעיונייםמקצועותשל

לעתיד.

מוענקהדרישותבכלשיעמדולימודשנותשלשלמסיימי
הגופני.החינוךבמסגרתומחוללתנועהבכירמורהתואר

השתלמותהמכוזבמסגרתקיימתהתלת"שנתילמסלולנוסף
סיימואשרלמחוללמוריםבשבוע,אחדיוםדו"שנתית,

ולשכללידיעותיהםאתלהרחיבוהמבקשיםלימודיהםאת
גמול"השתלמותמוענקלמסיימיםהאישית.יכולתםאת
 .החינורמשרדידיעל



THE HAIF A DANCE CENTRE חיפההמחולמרכז
Artistic Director LIA SCHUBERT שוברטליהאמנותית:מנהלת

ON OF DANCE זEDUCAT CAL BALLET זCLASS 

קלסיבלטמקצועיתהדרכה
TEACHERS AND ONAL זNTERNAT לריקודמוריםשלז

ONAL DANCERS זPROFESS FOL K LORE בינלאומיפולקלור
מקצועיתהדרכה

LDREN זCOURSES FOR CH SH DA N CE זSPAN ונוערלילדים
ספרדיריקוד

AND T E ENAGERS DE R N DANC E חM לילדים.קורסים
מודרניריקוד

 Tא Iגומבוגריםנוער
ADULTS J A Z Z 

, rollmcn t in thc Office of the Dance Centre ךEI 

142 . Rothschild Cultu re Centre, Hanassi Ave 

04..85798 :. Haifa , Tel 

המחךל,מרכזרדשבמהשמרהה

שךלד, Vרךבךת

ה,פוח , 142הנשואדרךתש

8 :פךוטל 579 8 • 



בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרות
ילחיניךלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקידיהמדירלאמניתהמחלקה

משרדבשיתוףולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
מדריכיםלהכשרתאולפניםחמישהמקייםוהתרבותהחינוך
 :הבאיםבמקומותעםלריקודי

תל-אביבירישליםעפילה באר-שבעחיפה
ההדרכה,,תורתהדרכהתרגיליעם,ריקודיכוללתהלימודיםתכנית

לריקודימרבזיתוועדהקיימתהמדורלידומוסיקה.כוריאוגרפיה
מקייםהמדורואמנותית.מקצועיתעצהמתן-הוועדהתפקידעם.

חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותתלמויות'הש
השתלמויות .הביכוריםוחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו

הארץ.אזוריבכללחודשאחתנערכותהאולפניםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחוליבלהקותמטפלהמדור
עם.לריקודיחוגיםהקמתלמעןועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנסיםמתכנןהמדור

מוציאכןדליה),(דוגמתמחוללהקותשלארציכנסלרבותעם,
 ,המחולבנושאעיוניתספרותהמדור

 :המדורממטרות
העממית.היצירהעירוד

 ,הציבורשכבותלכלעםריקוריוהפצתהחררת

מחול,קות:להוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת

והמיעוטים,הערותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל

ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעלנוסד
הכללית;ההסתדרותשלולחינוךרבותלתכזוהמר
האוני-שלהפולקלורלחקרהמרכזבשיתוףפועל

רושליםי ,העבריתברסיטה

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

 1971בשנתנוסד

צלום,(רישום,תיעוראיסוף,ומיעוטים;ערותשלמסורתייםריקוריםשלהחיאתםאובחייםהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
 ,הריקוריםוחקרהקלטה)הסרטה,

ים Jהררוהערבים,החסירית,הפרסית,ההודית,הצפון-אפריקאנית,הגרוזינית,התימנית,הכורדית,הערותבתחומיכהערפעלהמפעל

והצ'רקסים.

אלה.ריקוריסאורותעלאחרוחומרסרטיסחוברות,ספרונים,הוציאהמפעל

 :הפעילותמרכזיכתיבת
-ומיעוטיםערותרקודילטפוחהמפעל
 03- 261111טלפון: , 306חדר , 93ארלוזורוב ,א"תההסתדרות,שלהפועלהועד

 02- 35291טלפוןליס,ירושית,העברהאוניברסיטההפולקלור,לחקרהמרכז

 04- 728369טל., 78ראשוניםרח'ים,-חיקריתפרירהאבר,צבייהורי,למחולהאן'כיון

The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of 

, ps and minorities in Israel נfolk dance of ethnic grol 



(ישראל)בלטק 7ביט
) BALLET BOUTIOUE (ISRAEL 

יעהצם
לריקדו.הררוםנכל

ויונ~התיאםרזוהתעמרות.

 03-216466טל, , 45גבירולאבן :תל-אביב
 02-231415טל, , 2יהודהבןרח'סיגל,אווה :ירושלים

 04-251524טל, , 3מרגליתרח'קפלן,לאהחיפה
 057-74887טל, , 48גיריתמישעולרח'בורוביק,ברבקה :באר-שבע

 · aז-
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לןיייעקב

כוריאוגרףועמים,עםלרקודימדריך

ביאליקבקריתכץבבית 'ה-'דבימיס
 ) 04 ( 701035 .ל\(

חייסבקריתנגלרבבית ': l-'אבימיס
 ) 04 ( 724694ל.'ט

 5קישוירח'ביאליק,קריתמענו:
 ) 04 ( 726027טל.

במהאורות
קךפרמן

תאורהכנוז Iותיעוץ *

ומופעיםלבמותופיקודורה.תאציוד
הסוגיםבוכלנורות

מיוחדיםלאפקטיםונורותמכשירים

* 
* 
* 

 ) 03 ( 247482טל'ת"א, 68ארלךזךרךב

למחוליאיזוריאולפז ~ 'I 
.ב!יי
rשי~

מוחולאיזוריולפןא

ןנעמצור,ולםפגעתון,אזוריותמועצות

ארבוזיהודיתבהבהלת
פארןחבקהסגנית:

אמירשרההאולפן:מזכירת

זעתוג

הגלילמעלהד"ב
- 4-923009 :טלפרן

 :מוריםחבר

פארן,חבקהבינג,ליאררהלרטמן,קאיקלסימחול
מדיןפמלה

תמנה ,כליףאילנהרונן,נועהארנון,יהודיתמוירנל:מחול
מנדלסוןמרתהרוטמן,יעלזיו,נאוהרייפל,ומרתהיריאל,

כלבמשךמחולסדנתפרעלת ,הארלפןבמסגרת
 ·מקצרעילרקרדכהכנהרעשבהימרת

לשבתהמחיללסדנתיםןידתלבמתקבלים
 .במחרלקרדםדלמרר,לאחמלאהלמרדרם

 .במאיתסתייםהקררבהלשבהרשמההה

גריןטוריהריקארברן,יהרדיתקומפוזיציה

בהררןצרפיהותנועהצליל
קרלרן,משהמוסיקה

כבעבייעלרכמן)כרל(אשבועהתתבכ
הכרהתנועה,

רברןאיהרדיתגונפית

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

Director : Jehudit Arnon 
Secretary: Shosh Hetzron i 

Ga 'aton,Doar Na Ma 'a le Hagalil 
Tel.: 04-923009 
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ואמנו'תלספרותתל-אביבקרן
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ציבורי-מוטדכ 197סבשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביבקרן
משרדיב-יפו,אבתל-עיריתותפים:ששלושהובהעצמאי,תרבותי
בורכזיים:יעדיםשלושהלקרןנפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוך

והאמנותהטפרותבתחוםהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד ) 1
 ,ריהעתושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל-אביב-יפו;

שבתרמוהמחולממופעיבאחדלויחטיההכוריאוגראפית
היטודייםבבתי-הטפרלתלמידיםתל-אביבקרךידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

CI1<1/'(!( )!</'ap!I(' /' jfa.\sia I,('}·.\· al (}/'l (! (ij' 111(' Dallc'c-A c livities 

I· () lI11c1a l i u ll j i i/' 1,il('!'allll'e allJ .. ו' i ~ c'!-,4 ו.' 111 )'זu l:rza/lisctl b 
. il('[;c'<! arcas 'ןA/'! af SC'!I ()(i !,\ i/I 11I1(/('!'-{)ri 

מערכיליהנותמהםנמנעשונותשמטיבותאלהמצדובבויוחד

בתחומימוגדריםפרוייקטים\:מימושתמיכה ) 3 ;ואמנותתרבות

ביצוע.לידיבוגיעיםהיולאהקרןתמיכתשללאבעיר,התרבות

מוטיקה, ,טפרותתחומים:בחמישהבותרכזתהקרןשלפעילותה

אמנותי.מחולתיאטרון, ,ופיטולציור

פעולותיהלמטגרתותואהוטיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחום

שללמחולהמייעצתהמקצועיתהו'עדהיזבוהשנים),ארבעלפני
אלה:פעולותם"תשהלימודיםבשנתהקרן

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער 25 *

 :(בגיליםוילדיםילדות 35סעם ,עירוניים)נוער-בוועדוני

8 -14 (; 

האקדמיהבוגרת ,הרקדניתהיאהחוגיםעלהמפקחת-האחראית

כהן-צדק.פאניבירושלים,ולמחוללמוטיקה

לפנימופעים 1כ-ססמופיעיםאבונותילהקות-מחולשלצוותים *
דברי-בתוטפת ,בשכונות-טיפוחיטודייםבתי-טפרתלבוידי

הטברודבריהכוריאוגרפי- "וריקודודורדור"(להקתהטבר

כוריאוגרפיה-לציון"מתימן"בתכנית "מ"ענבלצוותלוי;חטיה

ורז"קטםבתכניתצוות-מחוללוי-תנאי;שרהודברי-הטבר

שרת).רינהוז-ברי-הטברכוריאוגרפיה-במחול"

מקוריותת-מחולויצירשללהעלאתןשונותמחול-ללהקותטיוע *
ישראליים.פיםאוגרכוריע"י

יצירות-בשבילישראלייםממלחיניםמקוריתמוטיקההזמנת *
רפרטואריות.בלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות-בוחולי"(עמחול-מופעישלהבאתם *

שניבנוהאקוטטיותהקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהל
 .השוניםהעירבאיזוריעירונייםובגניםבפארקיםהקרןע"י

THE TEL-AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 

Tel-Aviv ,- Yafo. 

" Special performances in elementary schoo ls in the 

suburbs by dance-companies. 
" The funding of the creation of new dance-works in 

work-shops. 
" Commissioning of musical ,scores by Israeli composers 

for professional dance-companies. 
" Dance performances by professional dance companies 

open air stages in public parks in different parts of רוס

town. 

The Foundation was founded in 1970 as an independent 

public institution for the encouragement of the arts in 

Tel-Aviv _ .. Yafo Municipality, T he Ministry of Education 

and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation 
participate_ 

The Foundation provides for projects in literature, music, 

sculpture and art, theatre and dance. I n the dance sphere 

the Foundation activities include : 

under-privi leged areas in 25ו Mode,-n Dance Groups ir " 



בברכה,

תל-אביב"צןןתאיי
זr AVTA conter zסf 30גבירןלאבן

~~ 

טליתמןרחללבלטסטדויו
לובדוןלמחולהאקדמיהבפקויז

'זי'גקלסיבלט

לונדון R.A.D .בחינות
 GRADES MAJORלכתות

תל-}~ביביךריינטרח'
 239598טל.

ברםאופסםדפוס ףך!:!-ף~
 D']l 724940, 724931טרפ •רמת'גז , 3אהר'אברח'



 Hayarkon St, Tel Aviv 63451 140 . 03-222194/7טל' , 63451,תל-אביב 1 40הירקון
Tel: 03-222194-7 

 rהנריסיוהמרעצה
THE BRITISH COUNCI L 

 , 1950משנתבישראלנציגותלהאשרהבריטית,המועצה
לקדםומטרתהבריטניהממשלתשלאשיורהבתוקףפועלת

אחרות.וארצותבריטניהביןהתרבותיחסיאת

לתרבותמיסדותעםפעולהמשתפתהבריטיתהמועצה
 .והמחולהמוזיקההתיאטרו!',בתחומיאמניםבהבאתואמנות

בבקוריםלשיראליםמסייעתמיוחדים,במקריםכ"כ,
בשטחההישגיםעללעמודמנתעלבאנגליהמקצעויים
וכו.'המדעיםהחינוך,האמניות,

The British Council, which has had an ()ffice in Israel since 
1950, is the agency empowered by the IBritish Government 
to promote cultural relations between Britain and other 

. countries 

The main office and library in Israel are at 140 Hayarkon 
Street, Tel Aviv, but there is also a library in the Terra 

.) 866 ~! 02-63 : Sancta Building in Jerusalem (tel 

ding and reference ןThe library, which consists of both ler 
which the CouncU ןsections, covers all aspects of work witt 

, deals: Britain, education, science, social sciences, literature 
, fiction etc. It also contains a substantial section on the arts 

. including dance 

Membership of the library is open to clll. The film library 
has institutional membership only, and offers a nationwide 

. postal loans service 

ral organisations in גThe Council cooperates with Israeli cultl 
bringing to Israel British performers in theatre, music and 
dance. It can also in selected cases, assist Israelis with 

-professional visits to Britain in order t,o familiarise them 
, e arts, education !ןselves with British achievement in t ' 

. sciences etc 

הבריטיתהמועצהשלהראשיתוהספריההראשיהמשרד
קיימתכ"כתל-אביב. 140הירקוןברח'נמצאיםבשיראל
ג'ורג',המלךשד'סאנטה,טרהבבניןבירושלים,ספריה

 . 02-639866טל'ירושלים,

ומקיפותוהשאלהעיוןספריותהןובירושליםבת"אהספריות
הבריטיתהמועצהפועלתבהןאשרהתרבותתחומיכלאת

וכו.'ספרותוהחברה,מדערהטבעחינוך,בריטניה,כגון:

מחול.כוללהאמנויות,בתחוםרבחמרהספריותמכילותכ"כ
בספריה.מנוילהיותיכולהגבלה,ללאתושב,כל

(איןלמוס.דלהשתייךחייביםהסרטיםלספריתמנויים
שרותמצעיההספריהפרטיים).לאנשיםסרטיםהשאלת
הארץ.בכלהדאר,באמצעותסרטיםהשאלת
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ESHKOL - WACHMAN MOVEMENT NOTATION PUBLICATIONS 

תנועהיכתבהאגידה
חולון , 75ארלוזורוברחוב

sraeli 10ן DEBKA - 24 notated Arab folk-dances and 
' dances based on the 'debka 

GHT ANGLED CURVES - The score (notated in ןR 
-n the reper ן. EW MN) of a dance suite by Noa Eshkol 

. toire of the Chamber Dance Group 
-S 25ן LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRA 

The notated record of lessons in Dr. Feldenkrais method 
.) of body-awareness. (Out of print 

ES - The score of a dance suite ןNG SER ןSH ןN ןM ןD 
n the repertoire of The Chamber Dance ן. by Noa Eshkol 

. . Group 
. YAT - The score of a dance suite by Noa Eshkol ןRUBA 

. n the repertoire of The Chamber D.ance Group ן
ONS: A Comparative Study of ןMOVEMENT NOTAT 

Labanotation (Kinetography Laban) and EW Movement 
.) Notation (Part One 

-S 50ן LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRA 
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 usages. 

: ications ןOther pub 
-BCL REPORT (Biological Computer Laboratory, Univ 

ersity of IIlinois, U.S.A.) - A study of simultaneous 
." movement creating "Space-cords 

. 1973 EW MN SURVEY 

. 1976 EW MN SURVEY 

The Movement Notation Society 
75 Arlozorov Street, Holon, ISRAEL 

Published by Weidenfeld & N icolson (1958). Available 
:* only through The Movement Notation Society 

he original exposition of 'ד-ON ןMOVEMENT NOTAT 
. the system 

, 11253 . Published by the Israel Music Institute, P.O.B 
: Tel Aviv, Israel 

CLASSICAL BALLET - The whole basic canon of the 
. Vlovement Notation ןClassical Ballet, notated in EW 

, PHYSICAL TRAINING - Notated exercises, displays 
. track and field events, swimming 

FOLK DANCES OF ISRAEL - Notated 45 variations of 
-sraeli folk 17ן Yemenite-Jewish women's dances and 

. dances 
:* tation Society כPublished by The Movement NC 

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 

el Aviv University, with rר, the Department of Zoology 
.) Dr. lIan Golani. (Out of print 

-THE HAND BOOK - The notation of detailed move 
ments of the hand andfingers. (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 Yemenite .. Jewish folk-dance 

l,(otation Society* for the ןished by The Movement ןPub 
Aviv ןResearch Center for Movemlent Notation, Te 

: University 
MOVING WRITING READINIG - 35 simple movement 
studies. A reader in EW Movement Notation. (Out of 

.) print 

srael ן. The Movement Notation Society 75 Arlozorov Street Holon * 





מחרלנסארלפני
בהנחלת

 21ל Nקקרח'
 :טל

גסמיכה
יררשללם

Z9S6 6ג 

רפעילויותלימודיםתוכנית-מחרלגסאולפני

מחרלנסארלפנישיטת

תרגילים,ע"ירלאריקודע"יריקודלימוד *
לרוקד,הקשורהמוזיקליהצדולימודריטמיקה *

במה,עלונסירןידע-הופעות *
החן,טיפוחהשרירים,הגמישותפיתוח-הגוףעלשליטה *

וכו',ריקודסרטיוידאו,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילרת *
והאומנות,המרזיקההריקודתולדותעלשיחות *

המורכב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמבוססתהשיטה *
דרג,לאותוהאופיניתהטכניקהאתהמיצגריקודנלמדשלבככל

מחול"נסאולפני"ללהקתכניסהבחינותעיברוהצמטייניםהתלמידים

סטיל,ברודוריאמריקאי,דררםאפריקאי,קלאסי,ג'אז-הג'אזסגנרנות

חיפהבאלtכי
פסטרנקואדמ:אילנהאמנרתדדםמנהלדם

ז HE HAIFA BALLEז

ISTIC DIRECTORS: ILAI\lA & ADAM זAR 
PASTERNAK 

ייקובסקי;'צ ,פ,אמוסיקה:האגוזדם";"מפצח

תלברשות:פסטרנק;ואדמאילנ:הכוריארגרפיה:
 . 1979בכורה:שכטר;חורהתפאורה:אוזרינסקי;אמה



מחילללימיריהמכין
חרשיאנאע"שלתרנרתנמרבז

חיפהי,דטילברהללאבארח'
 32694מיקרד , 04-227850טלפון:

DANCE INSTRUCTION IN~)TITUTE 
at the Abba Khoushy Culture Center 71, A.H . SilverSt, 
Haifa 32 694 Tel.: 04-227 850 

ריקודי-אופי;ג'ז,מודרני,קלאטי,בלט
מקצועיים;לרקדניםביתות
ומתחילים;בינוניתלרמהביתות

 .הרוולגיל,לילדיםמיוחדיםשיעורים

Classical Ballet; Modern Dance; Jazz; Character Dance; 
Classes for Professionals and othe'r levels. 
Courses for Children, Teenagers and Adults. 





האמריקניהתרביתמרכז

acc 
amer~ican cultural center 

 63903תל-אביב,ד 1הירקוןרח'
 ) 03 ( 65066112טל'

71 Hayarkon St. Tel Aviv 
Tel : (03) 650661/2 

 :בשעותלקהלפתוחה
 4-10 ',ה-'בבימים
 2-10חגוערבי 'וביום

במחולווויריוטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

 .להשאלהניתניםהספרים

: Hours opento the public 
day to Thursday חMO 

. 10 a.m. to 4 p.m 
Fridays & Holiday Eves 

. 10 a.m. to 2 p.m 

cludes חthe Arts which i חi חThe library has a sectio 
d Vide()tapes. Books are available חbooks, periodicals a 

 for 10a.ח
: ce are חDa ח)( of videotapes חThe collectio 

COMPANY CLYTEMNESTRA : 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 

. be viewed during library hours חThe video tapes ca 

 :הםבמחולהוויריוטייפיםרשימת
"קלטימנסטרה"גראהםמרת,הלהקת

אמריקאיבלטתאטרוז
המרדרניהריקרדחלרצי
פילרברלרסבלטתאטרוןלהקת
טיילורפרללהקת
אלינגטרןדירקשלמרסיקהלפיאייליאלרין

בלאנשיןשלשלרשה
קנינהםמרסלהקת
הרלםשלבלטתאטררזלהקת
לטלריזיהרקרדטארפ,טררילה

 .הספריהבשעותבררירירטייפיםלצפותניתן



Yossi Tmim and Ruchana Paz performed their 
program "Adam & Eve". 

Ruth Eshel continued her performances of 
"Strings and Stones", with harpist Efrat Lavri 
replacing singer Adi Etzion. 

Silvia Duran prepared a new program of 
Spanish dance in which actress Dalia Friedland 
recited poems by Lorca. 

Dalia Lau performed a Spanish dance program 
together with Martin Vargas, who was also 
responsible for most of the choreography. 

The Dance Library organized a series of 
monthly lectures about the history of western 
stage dance at the Tel Aviv Museum and many 
video-tape and film shows. At the lectures, 
which were edited by David Eden, several 
dance demonstrations were given, choreo
graphed by Sikki Kol, Amira Meiroz and 
executed by Mora Eden, Ron Ben-Israel and 
other dancers. The Library and the Museum 
also organized showcase performances of 
works by choreographers under the title 
"Fred Berk Stage for Dance " , offering an 
opportunity for creators and dancers from 
all over the country. 

.. 
VISITING COMPANIES 

The Antonio Gades Spanish Dance Company 
danced in the framework of the "Summer 

." 1980 Events 

The Boston Ballet brought its versions of 
Cinderella", "La Fille Mal Gardee" and the " 

." second act of "Swan La ke 

Simon Semenoff, veteran of Bal let Russe de 
Monte Carlo and many other companies 
presented in Tel Aviv his once famous "Ballet 

. " Vignettes 

The Nederlands Dans Theater came as guests 
of Bat-Dor and performed mainly works by 

. Jiri Kyl ian 

r Godunoff iוEva Evdokimova and Alexand 
danced with the Israel Ballet, as did Valentina 

. and Leonid Kozlov 

... 
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THE HAIFA BALLET 
The Abba Khoushi Center, 71 A.H. Silver St., 
Haifa 32694, Tel. 04-227850 

ARTISTIC DIRECTORS: 
Ilana & Adam Pasternak 

PREMIERES IN 1980 
"Nutcracker" -
Ch .: Ilana & Adam Pasternak; m.: P. 
Tchaikovsky; s.: Hava Schechter; c.: Emma 
Oserinsky 

• 

OTHER EVENTS 

Rina Shaham and dancers Ron Ben-Israel, 
Masha Moses, Orna Turkenitz, Dorit Givon, 
Sonja Rupitz, Nira Shahaf, Dalitte Shaham 
and Liza Yefman gave several performances of 
Shaham's program "Upside Tiger". 

Mirali Sharon formed a company which 
performed her works "Prism", "Transition" 
and premiered "Phoenix" (m.: Yossi Mar
Haim) at the Centre Georges Pomidou in Paris 
and prior to the tour abroad appeared in 
Israel. The participating dancers were: Ohad 
Naharin, Nira Paz, Miri Leshem (Zamir), 
David Rapoport, Brian Jameson, Moshe 
Goldberg, Marcie-Erica Rapoport, Shulamit 
Salzman, Maria Barrios and Ofer Zaks. 

Rina Schoenfeld with Sally -Ann Friedland 
appeared in her new program, which consists 
of two works, "Tins" and "Sticks". This and 
Schoenfeld's previous solo-evening, "Threads", 
was also shown abroad . 

1 
Tamara rJlielnik performed her evening of 
dance, poetry and songs in Yiddish, "Reflec
tions". 

"Herd" -
Ch.: Spider Kedelsky (ass.: Madelaine Scott); 
m.: Betty Wallberg; c.: Spider Kedelsky; 
1.: Ken Tabachnik 

"Circles" -
Ch.: Ya'acov Sharir; c.: Bertha Kwartz; 
1.: Ken Tabachnick 

"Partita No. '" -
Ch .: Yigal Perry; m.: J.S . Bach; c.: Berth,3 
Kwartz; 1.: Ken Tabachnick 

"A Flat To Let" -
Ch. Heda Oren; m.: Saint Saens, Carter, 
Respigi, Mozart; d.: Hilik Arad; c .: Hannatl 
Levi 

"Hobos" -
Ch.: Hans Tuerlings; m.: Italian Songs; 
C.: Hans Tuerlings; 1.: Ken Tabachnick 

"La Cathedrale Engloutie" -
Ch.: Jiri Kylian; m.: c. Debussy; d.: Jiri 
Kylian; c.: Jiri Kylian; 1.: Joop Caboort .. 
KOL-DEMAMA 

41 Israel Bak St., Tel Aviv 67019 
Tel.03-251608 
("The Efrati Dancers" together with 
"Demama") 

ARTISTIC DIRECTOR & 
CHOREOGRAPHER: 

Moshe Efrati 

ADMINISTRATIVE DIRECTOR: 
Shelomo Bossmi 

ADMINISTRATIVE ASSISTANT: 
Moshe Eran 

DANCERS: Amnon Damti, Arie Borstein, 
Ester Nadler, Golda Dahan, Gabi Barr, Davicl 
Rapoport, Yola Rozinek, Joseph Moyal, Uzii 
Bozaglo, Sally -Ann Friedland, Shelomc, 
Malchi, Mimi Fanans, Shay Weinstein 

TOURS ABROAD: April 1980 - Paris, 
"Theatre de la Ville"; October 1980 -
Belgium, West Germany 

WORKS IN PROGRESS 
"Yearnings" -
Ch.: Moshe Efrati, m.: Noam Sheriff 

"Parti ng" -
Ch.: Moshe Efrati; m.: D. Shostakovitc~1 



GROUP זMODERN MOVEMEN 
GONENIM 

Gonenim Community Center, 4 EI'Azar St. 
Jerusalem 93590, Tel. 02-633074 

ARTISTIC DIRECTOR: 
Yaron Margolin 

DANCERS: 
Yaron Margolin, Rebecca Sitt, Noa 
Dar, Esti Kenan 

PREMIERES IN 1980 
"Time Forgotten" -
Ch.: Yaron Margolin; m.: B. Parmegianni; 
c . Fran~oise Coriat Bonneau 

"Was It or Wasn't It" -
Ch.: Yaron Margolin; m.: Oded Assaf; c.: 
Fran~oise Coriat Bonneau 

"Get Thee Out of Thy Country" -
Ch.: Yaron Margolin, m.: Kurdish & Japanese 
Fol k; c. & masks: F. Coriat Bonneau 

* 
Z DANCE COMPANY זKI BBU 

Kibbutz Ga'aton, Ma'aleh HaGalil 25130 
Tel. 04-923009 

ARTISTIC DIRECTOR: 
Yehudit Arnon 

GENERAL MANAGER: 
Mike Levine 

ADMINISTRATOR: 
Yosef Elazari 

RESIDENT CHOR~OGRAPHER: 
Heda Oren 

DANCERS: Martha Reifeld, Timna Yeriel, 
Ephrat Livni, Einat Livne, Zic.hri Dagan, Mike 
Levine, Shlomo Zaga, Hagai Sorotski, Gilad 
Haruvi 

TOURS ABROAD: November 1980 - Italy/ 
Sicily; December 1980 - Great Britain/France 

PREMIERES IN 1980 
"Jonathan" -
Ch.: Yair Vardi; m.: Moshe Kilon; c .: Yair 
Vardi & Bertha Kwartz; 1.: Ken Tabachnick 

"Heart Wounds" -
Ch.: Yair Vardi; m .: Edward Grieg; c.: Bertha 
Kwartz; 1.: Ken Tabachnick 

"As 1 Wish"-
Ch.: Yair Vardi; m.: Alberto Ginastera; 
C.: Bertha Kwartz; 1.: Ken Tabachnick & Ben 
Zion Munitz 

JERUSALEM DANCE 
WORKSHOP 

10 Ha' Ari St., Rehavia, Jerusalem 92191 
Tel.02-810691 

ARTISTIC ADVISOR: 
Flora Cushman 

COMPANY TEACHERS: 
Flora Cushman, Michal Israeli, Judy 
Bobrow, Dina Biton 

DANCERS: Dina Biton, Judy Bobrow, Alice 
Cohen, Daphne Einbinder, Athanasius 
Gadanidis, Michal ISI'aeli, Evy Lifschitz, Sueli 
Melsohn, Shulamit Saltzman 

• 

PREMIERES IN 1980 
"Dayspace" -
Ch .: Joy Kellman; m.: Traditional Japanese 
Flute 

"Untitled Duet" -
Ch.: Judy Bobrow 

"Chana" -
Ch. Shulamit Saltzman; m .: selection from 
the book of Samuel 11; chanted by Irit Tuck 

"Duet for Avital & Anatoly Sharansky" -
Ch.: Shulamit Saltzman; m' Mikos 
Theodorakis 

"Ve' Ani Tefilati" -
Ch.: Shulamit Saltzman; m .: Keith Jarrett 

"War Toy"-
Ch.: Susan Rose; m.: Gregory Gargarian 

"Golan Garden" -
Ch.: Flora Cushman; m.: Flemish Folk & 
Klaus Schulze 

"The Prince of Onion" (based on the story 
by Ch. H. Bialik) -
Ch.: Dina Biton; m.: Dubi Zeltzer 

"Resilience" -
Ch. : Flora Cushman; m.: Klaus Schulze 

"As It Is" (Im Kvar) -
Ch .: Nomi Cohen; m .: Terry Riley 

"Angels' Tears" -
Ch.: Dina Biton; m.: Yoni Rechter, sung by 
Ester Ofarim 

"No Air"-
Ch.: Daphne Einbinder; m.: Klaus Schulze 
with live sound by Rachelle Fishman (soprano) 

ir 

-" Songs " 
; Ch.: Paul Sanasardo; m.: Dmitri Shostakovitch 

d&c.: Paul Sanasardo; 1.: Moshe Fried 

-" Rhapsody " 
Ch.: David Hatch Walker; m.: George 
Gershwin; c. : David Hatch Walker & Takako 
Asakawa; 1.: David Hadar 

-" Between Two " 
; Ch.: Rahamim Ron; m .: Moshe L.ustig 

c.: Bertha Kwartcz; 1.: Haim Tchelet 

-" Nympheas " 
; ussy כCh.: Robert Cohan; m.: Claude Del 

c.: Norberto Chiesa; 1.: Robert Cohan 

-" Hunter of Angels " 
; Ch.: Robert Cohan; m. : Bruno Maderna 

c.: Walter Martin; J.: Haim Tchelet 

-" The Last Curtain " 
Ch.: Igal Perry; m .: Luciano Berio; c . : Igal 
Perry; 1.: Haim Tchelet 

-" The Collector " 
Ch.: Janine Charrat; m.: Ivo Malec; d.: Shuki 

; Sacks & Janine Charrat; c .: Jar ine Charrat 
1. : Moshe Fried 

ir 

RE זHEA זINBAL DANCE 

6 Yehieli St., Tel-Aviv-Jaffo 65149 
Tel.03-653711 

ARTISTIC DIRECTOR: 
Sara Levi-Tanai 

GENERAL MANAGER: 
Dan Boehm 

COMPANY MANAGER: 
Shelomo Haziz 

DANCERS: Malka Hajbi, Tali Hermon, lIana 
Cohen, Tamar Salomi, Odelia Azani, Sara 
Shikarchi, Mordecai Abrahamov, Nissim 
Garama, Amos Vittori, Shelomo Haziz, Yoav 
Levy, Nathanel Noam, Zion Nuriel 

TOURS ABROAD: October-November 1980 
- Sweden 

PREMIERES IN 1980 
"Vered Bar" ("Wild Rose") -
Ch.: Sara Levi-Tanai; m.: Ovadia -ruvia; 
Iyrics: Raphael Saporta; texts: Sara Levi
Tanai; 1.: Rafi Cohen 

"Elegy for the Kerem" ("Old Yemenite 
Quarter") -
Ch.: Sara Levi-Tanai; texts : Aharon Almog; 
m.: Ovadia Tuvia; s.: Dov Ben-David; c.: 
Rachel Chaviv; 1.: Rafi Cohen 

• 
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COMPANIES AND PREMIERES IN 1980 

"Symphony of Psalms" -
Ch.: Igal Perry; m .: Strawinsky; C.: Igal Perry; 
1.: Haim Tchelet 

"Shadows of Wind" -
Ch.: Cliff Keuter; m.: Albinoni; c.: Cliff 
Keuter; 1.: Kevin McAlister 

'* 
BATSHEVA DANCE COMPANY 

79 Sderot Hahaskala, Tel Aviv 67898 
Tel. 03-337795 

MANAGING DIRECTOR: 
Bill Strum 

ARTISTIC ADVISOR: 
Robert Cohan 

ARTISTIC DIRECTOR: 
Moshe Romano 

REHEARSAL DIRECTOR: 
Siki Kol 

TEACHERS: 
Alexander L ifshitz, Jay Augen, David 
Dvir 

DANCERS: Lea Avraham, Alice Dor-Cohen, 
Ofra Doudai, Nira Paaz, Pamela Sharni, 
* Shelly Sheer, * Debi Smulian, Nurit Stern, 
* Nira Triffon, Orit Vittoni-Kenan, Jay Augen, 
Paul Bloom, David Dvir, Per-Olof Fernlund, 
Oded Harari, * Amir Kolben, Haim Ochayon, 
Michael Colbert, Meir Knopepper
Germanovitz, Peter Lueger, Iris Gil-Lahad 
*On leave of absence 

BATSHEVA 11: Iris Birenbaum, Morella L ' Or, 
E:iZ Levy, Shai Levy, Elizabeth Lazar, 
Shi y Novak, Pnina Dukas, Micki Fi neman 

TOU ABROAD: Paris, Centre Georges 
Pompidou, December 1980 

PREMIERES IN 1980 
"Images" -
Ch.: Rena Gluck; m.:. Oeden Partos; C. : 
Bertha Kwartcz; 1.: Haim Tchelet 

"Ties" -
Ch.: Siki Kol; m' Peter Baumer; c.: Lea 
Ladman 

"Cantigas" -
Ch.: Pauline Koner; m.: George Crumb; 
c.: Christina Giannini; 1.: John McKernon 
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costumes 

lighting 

c. 

1-

PRODUCER: 
Batsheva de Rothschild 

GENERAL MANAGER: 
Barry Swersky 

REHEARSAL DIRECTORS: 
Kenneth Mason, Meryl Graves 

ASSISTANT REHEARSAL DIRECTOR: 
Ora Dror 

BALLET MASTERS: 
Kenneth Mason, David Shor 
Guests: Richard Gibson, Rachel 
Cameron 

CHOREOLOGISTS: 
Valerie Williams, Ilana Soffrun 

DANCERS: Jeannette Ordman, Igal 
Berdichevsky, Miriam Leshem, Miriam 
Pask,alsky, Lea Lichtenstein, Graciella Kozak, 
Hannah Alex, Sam McManus, Fiona Hay, 
Rivka Ashkenazi, Alon Avidan, Jonathan 
Avni, Ron Ben-Israel, Assaf Ben-Zeev, Keith 
Barlow, Philip Clyde, Amy Edelstein, Shlomo 
Erlich, Sarah Fulford-Kirby, Nathan Garda, 
Elizabeth Gibiat, Moshe Goldberg, Jan De 
Miranda, Pierre Andre Morard, Helen 
Redlington, Christina Scherz, George 
Tompson, Karen Van Dam. 
Guests: Reda Sheta, Jonathan Ke ll y, Frederick 
Jahn Werner 

TOURS ABROAD: May 1980 - HOlland , 
Germany; June-July 1980 - Festival of Two 
Worlds in Spoleto in Italy 

PREMIERES IN 1980 
-" Khamsin " 

:. Ch.: Robert Cohan; m.: Bob Downes; c 
Norberto Chiesa; 1.: Robert Cohan 

-" Serendipity " 
; Ch.: Penny Frank; m.: Lars Erik Larssons 

an; 1.: Kevin McAlister זרc.: Lea Ladl 

-" Blue Skin " 
; Ch.: Jiri Kylian; m' Folk; c.: Jiri K\'lian 

1. : Kevin McAlister 

-" Souvenirs " 
; Ch.: Domy Reiter-Soffer ; m.: Darius Milhaud 

c' Domy Reiler-Soffer; 1.: Kevin McAlister 

-" Women Song " 
; Ch.: Cliff Keuter; m.: Handel; c.: Cliff Keuter 

McAlister 1ן . K"vil 

Abbreviations ; 

choreography 

music 

ch. 
m. 

d. sets 

ISRAEL BALLET 

62092 120 Jabotinsky St ., -rel Aviv 
03-266610 . Tel 

: ARTISTIC DIRECTORS 
lan rחBerta Yampolsky, Hillel Mark 

: BALLET MISTRESS 
Roseline Subel 

DANCERS: Moshe Bar, Karl Burnett, Shulamit 
, Botney, Ami Daskal, Erez Dror, Pnina Ducach 

Nathalie Erlbaum ... Charmain French, Claire 
, ena Lasl<a ףHall, Roni Houta, Ella Kaplan, D 

John McGeachie, Gregory Marshall, Cathy 
Martin, Angela NOlf, Rosemary Sandifer, Jane 
Sanig, Dalitte Shaham, Diane Sowter, Julie 
Smyth, Marcia Sussman, Na'ama Yadlin 

PREMIERES IN 1980 
"Concerto Barocco" -
Ch.: George Balanchine; m.: J.S. Ba<;h; 
staging: Patricia Neary; C.: Luba Scherk 

"Carmen" -
Ch.: Berta Yampolsky; m.: George Bizet; 
d.: Iris Tauman Reish; 1.: Ben-Tsion Muni·tz; 
c .: Luba Scherk 

"Swan Lake" - Act 11 -
Ch.: Marius Petipa; m. : Tchaikovsky; staging: 
Elena Tchernishova; c.: Luba Scherk; 1.: Ben
T sion Munitz 

"Peter and the Wolf" -
Ch.: Deena Laska; m.: s. Prokofiev; d.: Iris 
Tauman Reish; c. : Luba Scherk 

"Fancy Free" -
Ch.: Fred Marteny; m .: L. Bernstein; d.: Iris 
Tauman Reish; 1.: Ben-Tsion Munitz; c.: Iris 
Tauman Reish, Luba Scherk 

"Lizzie Borden" -
Ch .: Roseline Subel; m.: Morton Gould; 
d.: Iris Tauman Reish; 1.: Ben Tsion Munitz; 
c.: Iris Tauman Reish, Luba Scherk 

.. 
BAT DOR DANCE COMPANY 

30 Ibn Gvirol St., Tel Aviv 64028 
Tel. 03-263175 

ARTISTIC DIRECTOR: 
Jeannette Ordman 



Anna Halprin explained during a panel discussion on the 
problems of improvisation in performance that her own 
dance training had required that she absorb many "imprints" 
like the Graham technique or the Humprey-Weidman 
technique. Trained in the traditional dance studio manner, 
she realized that there must be a basic way to move outside 
these patterns. Improvisation was her way of discovering 
other manners of movement. Years ago she set up "dis
arming situations" for herself in order to discover the un
expected. "When dealing with who we were there was a lot 
of emotional material that emerged even if the activity we 
gave ourselves to do in the improvisation was only pushing 
a chair or carrying a log." 

Halprin and her husband began collecting people from all 
kinds of professions at their mountain retreat in northem 
California, creating events on the seashore and the mountain
sides. 

"Since improvisation is a total surrender of the will, allowing 
spontaneous, risky, non-critical and unpredictable material, 
1 eventually stopped doing improvisations. Instead, 1 do 
rituals, where the audience is a witness and a participant. 
We each become a part of a collective creativity, so that the 
performance is a creation, a statement and a manifest of the 
spirit, connecting art wjth life, so that we can grow and 
change and integrate the physical, emotional, spiritual and 
mental to become a whole person," said Halprin during the 
conference . One could understand how her charislna could 
carry thousands of people in city-wide events that have 
taken place in the last few years in San Francisco. 

Again, it took seeing Halprin in action to understand the 
," impact of her words. The closing ceremony, or "ritual 

ners, flutists , stringed נcreated by Halprin included drum 
instruments and vocalists who chanted improvised music 
in a huge gymnasium. Halprin guided the convention 
participants with her voice, encouraging each person to 

, improvise alone to the pulsing, sensuous music. Gradual1y 
a rhythmic pattern was established and eventual1y the 
dancers joined hands, stamping and moving snaking lines 
as if part of a primitive rite. The group naturally parted 
around Paxton and Halprin who had been drawn to dancing 
together, he pitching her to the air as she seemingly tried 
to wrestle him to the ground . Those present felt they were 
watching the god and goddess of new dance struggling with 

-their powers. Eventually the dancers merged into an enor 
mous circle, everyone feeling in one last moment the high 
energy and excitement of dance improvisation and the 

. Guild convention o 

elements of martial arts, sports , social dancing and children's 
game playing. By the late '70's trLis had spread throughout 
America, to England and other places in Europe. 

In his address, Paxton said that improvisation in dance 
"is arcane, or understood only by those having a special 
secret knowledge" . By this he seemed to say that only a 
new kind of dancer could understilnd the mystical meanings 
and uses of improvisation, which is really nothing more 
than movement on the spur of the moment. "Improvisation 
allows you a chance to glance at yourself, as if from the 
side, because you arrive at undet,ermined risky movements 
you have . no way of planning. A result is that weight 
propells you forward faster than your mind can and you're 
dancing more freely, outside of habitual channeled move
ments." 

Photography has made an impact on dance that Paxton 
thinks is very important. Finding the images these days is 

r!.cemed with , and that is נwhat . dancers must really be CO 

also what photography does, said Paxton. "One hundred 
years ago, when movement first started to be photographed 
or stopped, there was no clear sense of what movement 
was. Now it can be stopped, dOfle backwards, made faster 
or slpwer by tools of the media, and we are bombarded 
with movement images. We need to examine images and 
information not with our heads but with what is in our 
bodies, through improvisation. Ironically , improvising is to 
use the wrong tool, the conscious mind, in order to find out 

". what other parts of the body alreildy know 

Every day there were contact improvisation sessions , based 
on falling, leaning, tossing, pushing physicality. Some of 
these sessions included over 2()0 participants at once, 
totally filling the room with writhing dancers . Although 
obviously a thinker, Paxton is also a charismatic pace-setter 
and he convinced many who were experiencing improvisa
tion for the first time. 

Part", a dance for Paxton and Lisa Nelson, was performed " 
at Walker Art Center, showing the dancers in their own 

-environment - a totally improvised full-length duo-con 
, ceived dance. Paxton was a blind person, on his way 

meeting up with a strange Charlie Chaplin figure wearing a 
-skirt who guided him through his life journey. The move 

ment was continuous, with absolutely no break, and it was 
, extraordinary and compel1ing. It presented characters 

impressions and' images that one could identify with. The 
dinlg a pieta) and yet fleeting iןimages were strong (even incl 

. and unrepeatable as the dancers reversed roles 
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EXAMINED AND PRACTICED 
DANCE GUILD CONVENTION 

IMPROVISATION 
AT THE AMERI(:AN 

Other perfonnance events inc1uded the Improvisationa1 
Dance Ensemb1e headed by Richard Bull of New York. 
Their work was surprisingly witty and unified, appearing to 
be very p1anned and choreographed. Bull exp1ained that 
th.is 100k comes of the years the three dancers have spent 
working together alld the constant use in movement of the 
improvisational fonns used in jazz music. Other groups 
showed their totally co-operative, democratic creations or 
those governed by many e1ements of chance. 

The video workshop with movement was an examp1e of the 
" fine quality of the workshops. Four different "porta-paks 

or hand-he1d video cameras with monitors (te1evision sets 
for instant viewing of the video-tapes being made) were 
situated in an emptied dining room in one of the University 
donnitories. Lisa Nelson, an American dancer and filmmaker 
working main1y in Eng1and, gave the 40 participants a jiffy 
1esson in how to film video tapes, stressing that the camera 
can take a part in the actual choreography by the way it is 

-moved as we11 as by what it chooses to fi1m of the move 
ment. In the workshop, a group of dancers created together 
a dance which was viewed by others who had to 1earn it 
by watching in order to perform it. Others took turns 
viewing the monitor in order to try to approximate the 

e ro1es ןfilming that was being done by a cameraman. T1 
constant1y switched unti1 a participant had passed through 
a11 experiences from 1earning the dance to perfonning it to 

. watching the screen and then actually fi1ming the dance 
-One person cou1d perceive the cha11enge of a11 those pro 

fessions - dancers, choreographer and fi1mmaker through 
. one sma11 workshop session 

. By far the most provocative speaker was Steve Paxton 
He gave the keynote address and a1so perfonned in an 
improvized evening-10ng concert with Lisa Ne1son . Paxton 
h.imse1f has years of fami1iarity with the unfami1iar, first 

en as ןas a member of the Merce Cunningham Company, t1 
a founding member of the experimental Judson Church 
Dance Theatre in New York during the ear1y '60's and a 
perfonner in the co-operative The Grand Union. Paxton 

-provi ןןoriginated the idea of "contactworks" or "contact il 
sation", a democratic duet and group format incorporating 
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by 

Judith Brin Ingber 

For once, side issues and fringe companies took center stage 
for four days in June, 1980, at the nationa1 convention of 
the American Dance Gui1d. He1d in midd1e America, at the 
University of Minnesota, there were sClme 70 1ecturers and 
companies perfonning, teaching, 1eading discussions or 
presenting papers to some 300 dancers and dance educators 
gathered from all over the U.S. 

Officially, the theme was "Dance as Art Sport", a phrase 
coined several years ago by Simone Forti, the avant garde 
dancer, suggesting new words for what she was doing. What 
was emphasized was improvisation. Anna Halprin was the 
recipient of the American Dance Guild Award, a prestigious 
acknowledgement of a life-time of pro,vocative work. With 
her arch.itect husband Lawrence Halprin (who designed the 
Mann Auditorium in Tel Aviv) she has deve10ped a whole 

. style of enonnous group happenings she now calls rituals 
Halprin conducted a group "ritual" for the fina1e of the 

loving conc1usion to זrGuild convention, a fascinating and 
. the highstrung, exh.ilarating four days 

The participant had a hard time choosing between the four 
simu1taneous offerings of classes, workshops, and even 
performances. Participants litera11y ran around the campus, 
trying to watch and do as much as possib1e. Besides detai1ed 
accounts of the counter-culture in dance during the past 
twenty-five years in America, there v.ere also more con
ventiona1 how-to c1asses dealing in Alexander technique, 
Mab1e Todd alignment workshops, Fe1denkrais 1essons 
daily, as wel1 as workshops on preverlting dance injuries, 
video tapes and dance, basic Laban )<inetic approach to 
teaching chi1dren and even Laban movement choirs outside. 

. e facu1ty of the U ןRobert Mou1ton, a choreographer on tl 
of Minn., staged a dance for all those pedestrians and actua1 
conference participants who chanced to watch from the 
enonnous bridge spanning the MississiPJPi River (which runs 
through the university campus). From the river banks 
below, theatre and dance students waved enonnous ribbons 
and streamers. Those watching on the bridge were free to 
answer the movement signa1s if they so wished, making the 

. dance at once improvisational and part of the river scenery 



thusiam, which led to such attempts is shown inits total 
inappropriateness, for The Sleeping Beauty, the grandest of 
all the Petipa ballets, is also his homage to an aristocratic 
way of life that lionized him and formed the source of his 
inspiration. 

There are other fine essays in the anthology, especial1y 
those dealing with the economic plight of the great theatres 
during and immediately fol1owing the civil war. Many ta1k 
of the change in the type of public which began to fol1ow 
the arts after the October revolution, resulting in audiences 
which were indiscriminately enthusiastic and undoubtedly 
contributed to the sense of exhilaration which pervaded the 
time . 

The studies of Diaghilev and Fokine, among others, are all 
commendable , but are not on the level of the criticism that 
one finds in the West. The reason for this is simple. At least 
in dance, the tremendous burst of creativity that originated 

-in Russia came to fruition in the West, after being intro 
duced by the Diaghilev company. Innovative artists like 

ijinsky and many א, Stravinsky, Bakst, Benois, Fokine 
others too numerous to mention, all chose to remain in the 
West, rather than return to post-revolutionary Russia. It 
was in the West, nurtured by the atmosphere created by the 
Diaghilev troupe, that Balanchine's unique talent was 
revealed . It is safe to say that here lie the roots of the 

, creativity that characterizes Western ballet, and hence 
. Western ballet criticism 

ln the second scene of Fokine's remarkable ballet Petrushka, 
the grotesque puppet-like character knocks his head against 
the wal1 , and he looks up pleadingiy at the portrait of the 
"great magician", who even when not physical1y present, 
seems to exercise complete control over him. He then tries 
to break through the limited space assigned to him, to enter 
a world of larger dimensions. But an unseen force prevents 
him from doing so. He has the longing but not the ability 
to break away. As performed with great conviction by the 
emigre dancer, Baryshnikov, the irony ofPetrushka's plight 
becomes only too apparent. It is, in a nutshel1, the story of 
the comtemporary Soviet ballet scene. 0 

graph outside ot this dictated style. Grigorovich's dance 
vocabulary gives every detail ancl gesture the quality of a 
metaphor and has no subtlety beyond its rather overt 
showiness. It is precisely the attention to significant detail 
and the dislike for purely decora·tive effect that makes the 
older choreographer's ballets so absorbing on repeated 
viewing. Grigorovich abandons detail in favor of the grand 
gesture, which is especial1y disconcerting to the Western 
eye . In its attempt to be overwhelming Spartacus reeks of 
epic pomposity. 

The Soviet choreographer uses the dance soliloquy as a 
compositional principle that is meant to reveal the pro
tagonist's inner thoughts and to serve as a springboard for 
the bal1et's action. But the device fal1s flat, since it actual1y 
offers no insight into the character's inner makeup . Un
fortunately, this only serves to make the characters one 
dimensional and prone to caricature . 

-In all fairness, Grigorovich has to struggle against an in 
surmountable obstacle in the form of Aram Khachaturayan's 
unbelievably banal score for Spartacus. This music actual1y 
hinders the dramatic unity of the ballet resulting in a work 

uctural1y , does not arise rנwhich, both thematically and st 
organically out of the music but is superimposed upon it in 

-massive choreographic blocks. For this reason, Lvov 
-Anochin's assertion of the symphonic unity that character 
. izes a Grigorovich ballet betrays a certain critical negligence 

, Another book of great interest is Soviet Ballet Theatre 
. 1917- 1967 (Sovetskii baletnyi teatr, 1917- 1967, ed. V.M ' 

Krasovskaya (Moscow, 1976), 376 pp .) , an anthology of 
bal1et history, which provides useful commentary on the 
evolution of dance in the Soviet era. The article by E. Surits 

-I/achalo puti) , which dis ~ on the Beginning of the Road ( 
cusses Soviet ballet in the 1920's is especial1y worth reading 
for its mildly mocking descriptic)n of over zealous bal1et 
masters in the immediate post-re:volutionary period, who 

-sought to make the classics conform to the new revolu 
tionary reality . This culminated in the undeniably ludicrous 

) aya krasavitsa ון:.>וןretitling of The Sleeping Beatlty (Spyas 
-he naive en 'ן' .) ly ()(ך!)(· jnto Dawn of Freedom (/.,11';",1 :i\ 
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find expression until the advent of the twentieth century. 

Whatever the book's idiosyncracies and prejudices, and 
there are some, this is still the discerning, a11-encompassing 
criticism that further enhances Slonimsky's unique status 
in the forefront of Soviet dance criticism. Unfortunately, 
a look at some of the other recent criticism to emerge from 
the Soviet Union yields a less comforting vision. They a11 
suggest, to a degree, a failure to scrutinize the material 
critica11y . 

A prime example is B. Lvov-Anochin's book on the princi
pal artists of the Bolshoi B.allet, The Artists of the Bolshoi 
Theatre, (Mastera bol'shogo baleta (Moscow, 1976), 
240 pp.). The author meticulously outlines the particular 
achievements of every perfonning artist he discusses, 
treating each one as a milestone. 

The section that should concern us most is the one pur
porting to be a discussion of the creativity of the Bolshoi 
chief choreographer, Yury Grigorovich, who received the 
coveted Lenin prize for his fu11-evening spectacle Spartacus. 
In general, the Soviet artistic establishment considers him 
to be the Soviet Union's leading contemporary choreo
grapher. Thus, it is not surprising that the author, too, 
regards Grigorovich's work and in particular his 1968 opus 
Spartacus as being the culmination of a11 Russian ba11et 
traditions, going as far as to link Grigorovich's ability to te11 
a story in tenns of dance with that of Mikhail Fokine, who 
gave early twentieth century ba11et a whole new range of 
dramatic expression. Nothing could be further removed 
from the truth. Fokine's revolutionary &enius lay in his 
introduction of intellectual content into the ba11et, as wel1 
as in his ability to synthesize a11 the particular elements that 
go into the making of the ballet. Thus, in a Fokine ballet, 
the dynamics and the perspective are fixed by the music 
and design as well as by the movement, converting it a11 
into a tapestry. 

In Spartacus, Grigorovich's 1imitations as a choreographer 
are revealed, limitations which afflict a11 Soviet ballet. 
Grigorovich has a considerable flair for making the narrative 
of a ballet apparent in tenns of dance alone, without 
resorting to the archaic gestures that still abound in Soviet 
bal1et. However, he is not at all an innovator 1ike his pre
decessor, Fokine, for he fal1s victim to the neo-rea1ist style 
that has been dictated to Soviet ballet by po1itical directive. 
It is a mode of presentation that Grigorovich seems to 
support time and again, in public statements and also in his 
choreographic efforts. Furthennore, a familiarity with his 
works tends to suggest that he might not be able to choreo-
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Pushkin's elusive plays and exotic landscapes into tlle 
eir illtent was to ךorienta1ism that was then in vogue. TI 

move the audience to tears at the fate of the victinlized 
heroine, while entertaining it with theatricalized ethnic 

. dances 

The one notable and inlportant exceptioll to tllis was tlle 
1767 ( er, Charles L.ouis Didelot ןSwedish born clloreograpl 
e tiIJJe ןןe sal 1837ן), wll0se career in R1Issia spanned tl 

. period as Pusllkin ' s 

istory of Russian literatuI'e can be divided into 1ן LIS( as tlJe I . 
V'o periods, before and after Pushkin ., so can the evolution \! 

ussjan be divided into two periods, before and ~ LI<lIJCe in I ',)\ 
kin's interest in ]ןus כidelot. Slonimsky documellts I 1ט'·tCI . 

abitua] presence at ןtlJe choreographer's work, noting 11is I 
perfonnances of Didelot ballets. Push.kin was attracted to 

, Didelot because he shared Didelot's 3lttitudes towards art 
. as wel1 as his po1itical be1iefs 

Slonimsky's penetrating analysis of the relationship of 
Didelot's ballet The Prisoner of the CallcaSUS to the Pushkin 

lldy, and a valuable ןoriginal is the high point of his st 
original contribution to dance scholarship. Indeed, the 

, critic sees Didelot, 1ike Pushkin, as al1 artist of transition 
who rejected the ballet as being but a series of lyric dances 

ise . Didelot was the נor sentimental tales in mythological gl 
. e into ba11et tenns ~ first to translate Pushkin's masterpiel 

From the ballet's first perfonnance, he was accused of 
being unable to approximate the haunting qua1ity of the 
poem. His critics disagreed with his clecision to move the 
time of the action back to the days of the early Slavs and 
to transfonn the poem's protagonist into a young prince 
by the name of Rotislav. Didelot mad,e the changes, it was 
commonly believed, in order to make the ba11et po1itica11y 

n Pushkin had been ~ neutral, and hence safe, at a time whl 
-sent into exile in Bessarabia for writings that the govern 

. ment considered to be provocative 

Slonimsky is the first to reconsider this long held opinion. 
He sees Didelot's choice of the ancient Caucasus as the 
setting for his version of The Prisoner of the Caucasus as 
being in keeping with the Byronic r()manticism that was 
developing at the time. Furthennore, Didelot imbued his 
locale with a rich array of references, that, as Slonimsky 
observes, were only too apparent to those who wished to 
see its significance on the eve of th'e Decembrist revolt. 
Slonimsky's thesis seems to suggest that the ba11et is no 
mere romantic poster gallery, but anintense and provoca
tive drama, which approached hithert() forbidden outposts 
of rea1ity. Indeed, his description of the ballet seems to 
suggest a degree of engagement whi,ch would not again 



assimilation, their art drew upon, and by an ironic twist of 
history, transcended tlleir native boundaries. 

It is to the great credit of the late Yllry Slonimsky, the 
l and the founder of the נdean of Soviet dance criticiSI 

analytica1 SCllool of ballet criticisnl" , whose formative " 
years were spent in the turbulent and wildly eclectic years 
of the 1920's, that he, as one of very few Soviet dance 

, critics is able to bring the subject matter of his book 
: Pushkin's Ballet Verses" (Baletnye Stroki Pushkina " 

Leningrad, 1974, 182 p.) into a reasonably satisfactory 
focus. He acrueves this by totallyimmersing himse1f in the 
social and cu1tura1 mi1ieu of the ear1y 19th century, which 

. provided an impetus for Pushkin's own work 

During this period, dance, which has previous1y been 
re1egated to a carnivalsetting, began to move indoors. Trus 
came about as a result of the emergence of a western
minded aristocracy which sought to make a11 art and 
entertainment to cater to their own new-found sense of 
social snobbery and affectation. 

Slonimsky ski11fully describes Pushkin's admiration for 
bal1et, citing numerous references to it in rus correspon
dence, in which he often discoursed on ba11et personalities 
and ballet performances. (It shou1d be noted as an aside, 
that Pushkin had a peculiar attraction to women's ankles. 
That he had a particular interest in ballerina's shape1y 1egs 
cou1d be seen by a glance at his notebooks, the margins of 
which are fi11ed with feet that are c1ear1y point .) 

Diana's breast, the face of Flora 
Are charrning, friends, but 1 would put 
Them both aside and only for a 
Glimpse of Terpsichore's foot. 

(Eugene Onegin) 

But Pushkin did not limit his observation of the dance 
scene to the fashionable salons and theatres of Russia's 
glittering capital city. The poet's frequent sojoums outside 
the cosmopolitan centers, often due to socia1 pressures or 
political directives, led him to observe how movement -
folk dancing - became a vehicle for expressing the emotions 
and sentiments of a 1argely inarticu1ate people. Trus realiza
tion was converted by Pushkin into a dramatic and stylistic 
device . 

The author is most in his element when talking of Pushkin's 
works as a source for the ballet . His narrative poetry, 
especially The Prisoner of the Caucasus and The Fountain 
of Bakhchisarai, proved to be highly attractive to the 
sentimenta11y-minded ballet masters, who sought to convert 

plain chance, especia11y in modem times. 

They tell the story of Serge Dial~i1ev, the great Russian 
impresario, who rumself never d,lnced or choreographed, 
but was to a large extent responsible for the direction 
ballet 11as taken in the 20th century. The nationa1 ballet 
companies emerging after his death are by and 1arge 
creations of people who worked with him at one time or 
anotl1er, i.e., Dame Ninette de Valois, founder of the 
Roya1 Ballet. 

Finally, trus book is especially notable for discussing the 
way in which each nation played a. particular role in further 
developing the art of dance; and how each in turn in
fluenced other national schools. 

Relative to the West, the Soviets publish a great deal of 
dance literature. Here is an example of one very important 
contribution to dance criticism, and two others that are 
representative of the Soviet appI·oach to dance criticism. 
In addition, 1 chose to discuss these books, as they are 
expected to be published in English soon. 

Soviet dance criticism suffers from the same malaise that 
afflicts Soviet dance - a limited pe:rspective. 

There has been a recent rush of Soviet.books dealing with 
dance themes. By the very nature of the approach taken, 
these books illustrate what a drawback the past sixty years 
have been for the development of dance in the Soviet 
Union. The creative impulse th,lt characterized Russian 
dance at the tum of the century and was given further 
impetus by the visionary Diagllilev, and in turn evolved 
into an ideal wedding of a11 the arts, was sharply circum
scribed by an act of political int.ervention. Hence, Soviet 
dance was forced to retum to the rigid academic guidelines 
that were the tradition of the Russian Imperial Ballet for 
most of the 19th century, but with that tradition rendered 
irrelevant. The greater impact of the Diagrulev revolution 
was experiencedin the West, ultimately centering on two 
of the most creat1ve personalities to have emerged in the 
20th century, Stravinsky and Balanchine. Both were 
revolutionaries in the truest sense of the word, for they 
chose to build upon a tradition, using the past as part of 
the creative process to provide an impetus for change. Their 
own creations contain numerous postscripts to the past . 
Ba1ancrune's ballets abound with references to Petipa and 
the Imperial School of Ballet, while Stravinsky, whose 
scores were to change 20th centuly music, drew rus inspira
tion from the same motives that had impelled Mussourgsky, 
Rimsky-Korsakov and the 'Mighty Five'. Because Stravinsky 
and Balancrune possessed an extraordinary power of 
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THOUGHTS ON TERPSICHORE'S LIVEL Y FEET 

with the great contribution of Petipa not being sufficiently 
emphasized! Paradoxically, these shortcomings will be 
remedied by his own work with Balanchine, who he 
brought to America, and by his founding of The New York 
City Ballet, a great company built on principles inherited 
from the Russian Imperial Ballet School, but with a style 
made relevant to contemporary America. 

This book remains one of the greatest coritributions to 
understanding dance from one of the best dance scholars 
the world will ever know. 

For the younger readers, who might find the Kirstein book 
:..-11allenging in its scope and style, the Mary Clarke and 
Clement Crisp book Ballet - An lllustrated History is 
highly recommended (Universe Books, N.Y .C. in 1973). 

The title is very apt , for the black and white pictures 
complement perfectly the nanative that bursts with color 
and visual detail , and that bespeaks the authors' love of the 
dance. 

The book begins with the period when seeds of ballet were 
planted in Renaissance Italy and where the social dances of 

-that was to be nחthe time nourished tlle burgeoning fO 
, come known as dance for the theatre. The writers illustrate 

with much humor, the early dancers of the Rena.issance 
struggling merely to walk, let alone dance, while wearing 
40 pounds of elaborate costume . Tlley describe the social 
stigma that became associated with ballet, wllen 19th 
century ballerinas in their virginal wllite were the favourite 

. courtesans of the gentlemen in the grand tiers , wllile 
ironically , other ballerinas danced 'erl travestie' (dressed as 

. men) , because tlle classical danseur was Ileld in low repute 
). (yIe did not free ourselves completely of this prejudice 

Among other things , tlle book seeks to impress its readers 
with the dedication of ballet practitioners. Ballet is Ilard 
work. The legends are tllUS humanized . Taglioni danced 

. until she fainted; Pavlova danced even as her toes bled 

The pictures with \vhich tlle book is illustrated follow in 
the footsteps of Terpsichore (tlle Muse of the Dance) and 
the road she traversed, as a result of social upheavals and 
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by David Eden (Moskowitz) 

Lincoln Kirstein's pioneering book, Dance - A Short 
History of Classic Theatrical Dancing, original edition 
1935, reproduced by Dance Horizons , Inc. , Brooklyn, 
N.Y . in 1969 , remains the most authoritative study of an 
art to which Kirstein himself was destined to give shape and 
context in America. 

lf you want to understand classic theatrical dancing both as 
a theatrical spectacle and as social expression, this is the 
book to read. Kirstein's purpose is twofold: to acquaint his 
readers with ballet as an inherited t jradition, and to place 
the story of dance in the broader context of economic , 
religious and moral changes. 

Kirstein draws a logical parallel between tribal, ritual and 
primitive dancing, and that of darlce designed for tlle 
theatre . Between the spontaneous outburst of feelings, such 
as stamping of joy, stamping of anger , or even frenzy 
en masse (as in his brilliant chapter on Dance Macabre of 
the medieval period) , and the patterned , rhythmical 
sequences ordained for the theatrical spectacle . The re
sulting rllythm, Kirstein appears to be saying , is a ref1ection 
ofthe way people live , their social structure and organization. 

He then takes the reader through Greek Theatre , where tlle 
Dionysian festivities gave bjrth to da.nce in the theatre, to 
the Roman pantomime ballet, where .mimes enhanced their 
mute characterizations with a brilliallt display of physical 
skills (the development of ballet d'action owes mucll to 
those mimes). 

-In subsequent chapters , as theatrical <:lance becomes solidj 
the dancer's heritage נfied as a tradition, Kirstein emphasizei 

in the creative vitality of dance . He thus describes in detail 
the historical development of technique and tlle great 
choreographers and dancers who expanded the possibilities 

and offered new ways of seeing ,nחinherent in the fO 
. human bodies in motion 

Reading the book from tlle perspectil/e of tlle present, one 
can quarrel with Kirstein's emphasis on tlle latter stages jn 
the evolution of thcatrical dance, i.e . - tlle contribution 
and the legacy of the Russian Ballet is given short shrjft 
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what do they want from us in order to put on this festival? 
They said: a11 we want is a professional co]our film of the 
event. 

G.M.: One of your works is b'lsed on music actua11y titled 
Folk Songs by its composer. 'Of course 1 am referring to 
Dream Dances, which really are dream-dances , 1 mean they 
are a dancer's dream. 

J.K.: Thank you. The music is by Luciano Berio. He named 
it Fo]k Songs and it was written and dedicated to Kathy 
Barberian. But 1 fee] he wasn' t quite right to ca11 them folk 
songs, because they are not real folk songs , they are arranged 
and changed and one of them even ... but why not? He 
wrote it himself · and it stil] is a folk song. 1 have tried to 
mak·e equivalent choreography to a11 eleven pieces. Almost 
every one comes from a different country. There are songs 
from Ita]y , America, France, Sardinia, and Azerbaijan 
among them, each lasting from one to three minutes. 
Obviously it posed an enormc)us problem to choreograph 
pieces that short, and keep each distinctly different in 
character from the rest . One of the dances is only three 
quarters of a minute long, and in those 45 seconds 1 had to 
make a statement 6f some kind. Also 1 was determined to 
make this statement while using no actual folk steps. 

Originally we cal1ed it Folksongs and then we changed it 
to Dream-Dances, because it was dreamed up , more than 
actual1y choreographed, by USiI1g folk elements. 

G.M. : Another feature of folk dance that you incorporate 
in your work is that there is no front and back. Folk dances 
are very often in the round and there is no proscenium, no 
front and no back. You very often use dancers standing for 
a long period of time with their backs to the audience , 
which is very unusual. Although in German they say "Ein 
schoener Ruecken kann auch entzuecken" ("A beautiful 
back can be enjoyed"). There seems to be some connection 
between this feature of your choreography and folk 
dancing, which is central, pivotal, and not fronta] stage
audience-oriented. 

J.K. : Yes, 1 definitely think there is a connection. lt also 
has to do with another thing. 1 think theaters don't present 
a realIy perfect situation for watching dance . There is a 
discrepancy between the dancing on the stage and what the 
audience sees. 1 always request that my dancers dance for 
themselves and for each othel", and not for the audience . 
The resu]t is a different kind of dance. For me the public 
may be there, but not necessarily . Maybe that's why 1 don't 
care whether they stand withtheir back to the audience or 

face sideways. 1 think a good dancer should be able to 
express himself with his back not necessarily with his 
backside . The back is the dancer's most vital, most im
portant part and can rea11y be very expressive . It' s true folk 
dancing always whirls around in a11 directions, but with me 
it has to do with the fact t]1at we pretend that there is no 
audience. 

G.M.: But that's again a feature offolk dancing , where you 
don't dance for an audience but for yourself, and those 
who may watch are only allowed to peep. 

50 actually you use a sort of fourth, imaginary wall on your 
stage like in naturalistic drama , through which the audience 
can see . 

J .K.: 1 believe in relationships , in dialogue . Connections 
between peop]e are rea11y very important to me. Even if 
you are all by yourself and you think something or state 
something, and it means nothing , unless you transmit it 
and relate it to your surroundings or to someone else. 
And 1 believe that the strongest ties are between one person 
and another. That' s why 1 always make duets , there are 
always two people dancing together. 

G.M.: When you did have a so]o in your Dream Dances, in 
order to avoid at a11 costs its becoming a sol0 , th~re was a 
gir] lying on the front of the stage while the man was 
dancing. 

J.K.: Yes , he was dancing for her. 

G.M.: Of course, that was obvious. 5he was ]eft there from 
the previous dance and that was a nice touch. 

J.K.: My constant use of the duet form has been pointed 
out to me. As a criticisn1 1 accept it, because there is a 
danger of falling back into the same pattem, into using one 
principle all the time. 

G.M. : Thank you for telling us today the stimulating things 
you told us. Throughdiscussing general, fllndamental 
prob]ems of choreography we have gained a deeper under
standing of your own art of making dances. 50metimes by 
going far away one discovers truths about oneself, so 1 hope 
your trip to the aborigines will provide you, and through 
your work us, the audience , with insig]1t into our own lives 
and prob]ems. 

Thanks to Bat-Dor Dance Company for making this meeting 
possible . And thank you , Jiri! 

J.K.: Thank you , Giora . o 



with hips absolutely straight, level, as it says in the book . 
Have you? I've tried, but it never works. Yet in the very 
intricate Indian dances or the dances from Indonesia, which 
are terribly complicated and have SOfile rea11y strenuous 
physical movements, can be executed in an absolutely 
perfect way. 

G.M. : Are you sure that a choreograI)her from India or 
Indonesia would say the same? 

J.K.: 1 llope so . 

G.M.: Perllaps he would think that ba11et is perfect and that 
his dancers are imperfect. 

J.K.: Maybe his dancers are imperfect. Then they should 
study a little more . But classica1 ballet jlust cannot be done 
in a perfect way. 

G.M.: Because it's an idea; it's built on an ideal person, who 
doesn't exist. 

J.K.: Yes , exactly. 

G.M.: Maybe there is another thing. Navaho Indian women, 
when they weave their famous blankets, which have most 
intricate patterns, always purposely leave a mistake in, as 
they say, "to let the soul out". So , if you are too much 
after perfection, you need a sort of mistake, a window for 
the soul of imperfection to escape through. 

J.K.: 1 left so many souls out. 

G.M.: But as we are progressing to Asia , it occurs to me 
that you are going to Australia. Why? Is it all connected 
with what we are talking about? 

J.K.: Yes, it is very much so. 1 don't know if any ofyou are 
acquainted with the aboriginal people of the northern part 
of Australia. Several years ago 1 saw .:1 film on televison 
about their dancing and 1 was never so excited about 
dancing in all my life. Decided 1 had tOI do some research, 
to study with them, to see what they really are like, because 
those few dances 1 saw were incredible. The dances of the 
Australian aborigines are not like the commercialised 
African dances. The aborigines have an enormous technique, 
they have ways of expressing which are quite unique. 1 saw 
a dance about a hunter and an animal. The dance was 
circular and both dancers moved always on the perimeter of 
the circle as far from each other as possibie. So the distance 
between them never changed. But they constantly changed 
roles. The hunter would become the an.imal, and you were 

never sure who was hunting whom. It wa~ magnificent. So 1 
decided to go there and study with them. We are now 
planning a full evening's production based on aborigine 
culture, for which three major composers will write the 
score. Part of the score will be by Arne Nordheim, another 
part by Luciano Berio, and still another by Toru Takemitsu. 
This production should take place in 1982, in Holland, and 
for this purpose we are going this summer to live for one 
month in the Northem Territory of Australia, where the 
Australian Government has arranged the largest gathering 
ever of all the aboriginal tribes of Arnham Land, the 
Northern Territory and Groote Island. All these tribes have 
never met, because the distances are so enormous, and they 
are going to gather together in one place and for six days 
and six nights present their slightly different cultures. 

For in the life of the aborigina1 people of Australia dancing 
is "number one". Everything else takes second place. If you 
dance a dance, you own the dance, as your property. Y ou 
can trade dances ... 

G.M.: So they have copyright of choreography, which is a 
subject nowadays much discussed in America and Europe. 

J .K.: Yes, an absolute copyright. Should a man come from 
one tribe to another and see a dance he likes, he has to ask 
for the rights and they may say, alright, you can have this 
dance, but we want another dance from your tribe in 
exchange. 

1 am also concerned about a much wider issue. Folk art is 
so ephemeral that it is important to go and study and 
preserve it as well as possible. One can keep a painting, if 
one is lllcky, one can keep a statue or a piece of archi
tecture, a house. A song, a story can be written down in a 
way. But with dance, especially folk dance, there is no way 
to notate it efficiently. Because there are so many things 
that go along with it, the atmosphere, the way everything is 
done, how it's felt, how it's connected with the mythology, 
withancient culture. All this you cannot record, it has to 
be passed on from person to person and it has to be kept 
alive by working with it. 

1 am very much concerned with nations, preserving their 
heritage. One has to know where one comes from and what 
one belongs to. Especially so in the arts that pass by and are 
gone. 

So we are going to research, to gather material, and a 
camera team will come with us and film the whole event. 
The aborigines themselves are really concerned about 
preserving their culture. We asked, what can we give them, 
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their feet by treading on the broken glass. 

J.K.: It also has to do with the way one choroographs. For 
me, no matter how intricate the movement used, it must be 
natural, it must move according to natural and physical 
laws. No matter how fast and how intricate, it has to be 
comfortable. That does not mean it has to be predictable. 
Ye.sterday a lady told me she was surprised every time 
something happened on the stage, startled by what was 
going on. 1 told her that 1 once met Mr. Nicholas Beriozoff, 
a dancer and choreographer who used to dance with the 
Ballets Russes de Monte Carlo, and sets classical ba11ets for 
many companies. We met in Turino and we had a dinner 
together. He is an older man and he said to me: Jiri, 1 don't 
know what it is, but whenever 1 think your dancers are 
going to go this way, they go the other way. So, he found 
he was always looking at the wrong side of the stage. But 
however unpredictable and surprising the moves my dancers 
are dancing, it has to be comfortable. 

G.M.: What you have just said is merely the definition of 
brilliant art, which is that it seems natural but surprising at . 
the same time, like Mozart's music, for example. It seems as 
though nothing simpler could be devised but nevertheless 
one is astonished. 

To come back to our subject: of course there is natural 
movement, in folk dance, though some folk dances are very 
acrobatic or demand a11 kinds of feats or special skills which 
untrained people or people from another region or another 
culture are unable to do at all. 

J .K.: The marve110us thing about folk dance is that it's 
absolutely in human proportion, in honest relation to the 
human body and in complete harmony with the natural 
surroundings in the particular part of the world wllere it 
originates. 

You can see that a dance from the plains and a dance from 
the mountains are of completely different character. People 
are used to walking in a particular way, to working in a 
certain fashion and a11 these things influence their dances. 

Another wonderful thing about folk dances is that they are 
always based on the advantages and disadvantages of the 
human body. You can do a folk dance in a perfect way, 
you really can but you can never dance classical ba11et 
perfectly, because classical technique is "constructive", 
it's a technique that doesn't take into account the faults of 
the human body, it does not reckon withhuman imper
fection. One can never do a perfect arabesque, or a perfect 
escarte. 1 have never yet seen a dancer with a leg above 90° 

G.M.: You mean with training. But then they would cease 
to be just average people and be(;ome dancers. 1 would 
say, and 1 don't know whether you agree, that norma11y 
what we ca11 natural movement is movement for a purpose 
and not for the purpose of moYing. 

erybody does, natuial י/J.K.: Yes, yes. Movement that e 
movement, can be taken and used for stage purposes. Of 
course, it's changed then, its meaning is different from the 
original purpose the movement was made for. 1 find it a 

. Lphy ~ very important element in choreogr 

For instance, when 1 was working on Children's Games, 1 
started by going to the market, in Holland, and buying 
hundreds of dirty old military underwear, whole bundles 
of it, and then we spread them - wel1, we washed them 
first - we spread them al1 over the studio and started 
putting them on in strange ways, like children do, when 
they take their mother's skirt and father's shoes and put 
them on. These costumes, really old underwear, got worn 
the wrong way round; a pair of long-johns is put on upside 
down, imprisoning the feet of the dancer at the ankles. 
There is one girl with children's k11ickers on her head and 
her hair coming out where the le~ls were supposed to be. 
In a way, in the whole ballet, things are being used the 
wrong way. 

-G.M.: So the movement, derived from naturalistic circum 
stances, from natural movement and the rehearsal situation 
became the guiding artistic princi.ple of the ba11et. How 

, about the accompaniment, which is in parts concrete music 
-stav Mahler's Kinder נinterspersed with pieces of GI 

totenlieder, edited by Gary Ca.rpenter, your resident 
? musician 

J.K.: That, too, was musical rough material created by the 
dancers themselves. For the first scenes we rub the rims of 

singing sounds. For the ~ drinking-glasses to produce delicatE 
er, and blew on ןbattle scenes we got all the dancer·s togetl 

-ordinary iron pipes, which you can blow on like on trum 
pets. We recorded the banging (lrums and breaking of 
glasses and everything else, took a11 these elements to the 
E.M.I . studios and spliced them together and made them 

. into rhythms 

G.M.: Speaking of real "natural movement", when your 
company did Kinderspelen in J erusalem yesterday, one of 
the crystal glasses broke. Suddenly two dancers came on 
stage on their knees, mopping the floor in perfect rhythm 
with the music. It fitted in very wel1. Only later did 1 
realise that this scene was not a part of your choreography 
at all. The dancers were simply afr·aid someone would hurt 
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discover the elements, the very elementary movements and 
the elementary human relationships. 1 try to take things 
that help me to express this from classical technique, from 
modern American dance, from fo1k dance , and also from 
natural movement, normal movement how people actua11y 
move. 1 choose from a11 these things and try to fonn a 
language that enables me to get closer to the ground, closer 
to . the people, closer to the heart . That is what 1 am 
interested in, and that is what 1 am trying to do. 

1 never actua11y take fo1k elements and incorporate them 
into my ba11ets . 1 always take the character or the smell of 
whatever it is , change it a11 around , and it come out dif
ferent . But somehow it has to do with fo1k dancing. 

My ballet Symphonietta is an example of this . The music , 
by Janacek, is also derived from fo1k music, from fo1klore , 
but it is not fo1klore, it just has some elements in it that 
made me choreograph what 1 have choreographed . 

G.M.: You said you wanted to use natural movement. What 
exactly do you mean by natural movement? It is opposed 
to artificial movement or stylised movement? 1 notice in 
your movement the excellent use of impetus, of momen
tum. For instance you love your dancers to slide along on 
the f100r after they have stopped moving of their own 
accord. The lifts in your ba11ets are always in movement, 
there is never a lift which is static, a pose. But where do 
you feel the naturalness comes in? 1 mean what is natural, 
as opposed to stylised movement? How would you define 
it? 

J .K.: Natural movement is very simple . There are maybe 
some of you here who have never danced and if 1 asked you 
to do something like getting up , or crossing the room you 
wou1d move in an untrained way and 1 think there is a great 
dea1 of beauty and honesty in this kind of movement. 
There is another ba11et of mine , called Children's Games, 
where there are such everyday, natura1 moves. Untrained 
peop1e sometimes have a wonderful ability to move. 1 am 
sure you have had the experience of seeing someone who 
has never danced , who has never done a step on the stage , 
but you think, my God, this person is just wa1king, and it's 
such a beautiful thing. By the way , wa1king on stage is one 
of the most difficu1t things to do . That's what 1 understand 
by natura1 movement . 

G.M.: Neverthe1ess, even in Chi1dren's Games, these are 
trained dancers. 1 don't think an ordinary person cou1d 
rea11y do what they have to do. 

J.K.: 1 think actua11y they cou1d , with an enormous 10t of 
work . 
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Court dance of the 16th and 17th Centuries, and not rea11y 
a stagedance at all. 

J.K.: Yes. 

G.M.: And in Martha Graham's Appalachian Spring one 
may observe some very fo1ksy influences, not to speak of 
the authentic square dance with a "caller" in Agnes de 
Mille's Rodeo. Not to mention the many works of our own 

1 ite ethnic fonns. But נt1 Sarah Levi-Tanai, who uses Yeme 
don't know any contemporary cIloreographer other than 
you who so. poignant1y uses elemeIlts of fo1k dance. 1 don't 
mean steps but, for instance , fo.nnations like two lines 

. clashing; going one through the ()ther and parting again 
rate, and other fonnal ~~ Or circ1es that fonn and disinte 

-e1ements, which, 1 feel, are derived from fo1k dance, with 
. out using specific fo1k dance steps 

J.K. : Ithink this use of fo1k e1ements , natural movement 
and natural re1ationships in the ne\'Ier choreography has its 
reasons. 1 don't think it just comes from nowhere . If you 
follow the history of humanity, YClU are frightened by the 
speed 'in which we are being pushed to live. 1t took man 
thousands of years to progress frorn holding a stone in his 
hand to making the first tool. Th,e ancient cultures took 

hen you come to the ~ר. thousands ofyears to develop 
Middle Ages, which only 1asted hUlldreds of years. As you 

ntury you realise that ~~ come c10ser to the Nineteenth C 
cultures such as the Classicist period and the Romantic era 
which 1asted only about fifty years. Suddenly , with the 
beginning of the Twentieth Century, there are several 
streams appearing at the same time. Now every artist is an 
individualist . There is no common style under which you 

. can put al1 the artists creating today 

And if you look at the deve10pment of techno10gy, all the 
things that we are surrounded by , you fee1 like an idiot , 
because everyone is constant1y operating things without 
knowing how they function . So , alt.hough the human mind 
has deve10ped in such a terrific wa)" , it has also specialized 
so much that one person is not able to understand all 
scientific deve10pment, on1y a small part of it. So we are 
creatures surrounded by machines, by telephones and cars 
and televisions, and al1 these things that one doesn't know 
how they work. And one feels that human achievement is 
expanding, but the individua1 within the whole thing is 
contracting. 1 think it's an enonnous problem. 

When 1 was a child , twenty years ago, there were things 
created in bal1et that were strange and monstrous, the 
stranger the better, and one couldn' t re1ate to it as a human 
being. For me , 1 don't want to be an avant-garde choreo
grapher. Because 1 think it is time: to 100k back, to re-



BALLET AND FOLKDANCE יCE ~ MODERN DAN 

master, you should know more about these things . First of 
all, of course, one has to study classical dancing and folk 
dancing but real folk dance, no character dance. Character 
dance is something that's been taken from ethnic dances, 
perverted in a way and made into a brilliant kind of insert 
for classical ballets. No, we didn't study that , we studied 
real folk dances . We wouldn't study, for instance, the 
czardas in general but would leam a specific Szekely 
Czardas , which is a Czardas from a certain part ofHungary. 
We wouldn't study just the polka but a very specific Polka 
that comes from a ce.rtain part of Czechoslovakia, Poland or 
Russia. This is what 1 really think is important and 1 would 
advise schools to follow this example because character 
dances are only a perversion of real folk dancing. Character 
dancing is a predigested form which is more acceptable to 
the general public . But it doesn't have the smell of the 
country, the particularity of real folk dance , which 1 regard 
as interesting and essential. 

Classical ballet derives from ethnic dance. It was in Southem 
France , in the Basque region, in Provence, that the Classical 
technique originated . From the dances of Southern France 
were derived the so-called Courtly Dances in the Eighteenth 
Century , and from these in tum, the Classical technique 
was developed . 

G.M.: A1so from the Moresca dance of Burgundy which 
came from North Africa through Spain. Thus there is even 
an oriental influence to be found in the beginning of 
ballet. The English Morris dance probably developed from 
the Moresca. It was a sword dance. In fact Ashton adapted 
some of the Morris dance ensemble forms for his Fille mal 
gardee. 

Yesterday , when we were talking about it , 1 thought , 
oh God, modern dance and folk dance, that's even stranger 
than ballet and folk dance. Because , after all , everybody 
knows that there is a Czardas in Coppelia or the Harvest 
Dance in La Fille mal gardee. Not to mention Les Noces. 
But 1 found that in modern dance too , there are choreo
graphers who do use folk dancing. For instance , perhaps the 
most perfect modern dance 1 know of, Jose Limon's The 
Moor's Pavane, is based on the pavane, whic}1 is a Spanish 

Giora Manor interviews Jiri Kylian. 

Jiri Kylian, artistic director of the Nederlands Dans Theatre , 
was asked in the course of his company's third visit to 
Israel, in the spring of 1980, to lecture on the relationship 
between modem dance, ballet and folk dance. It seemed 
that this topic , fundamental to the understanding of 
modem stage dance, was especially well suited to Kylian's 
choreographic style, as he often uses elements which derive 
from folk traditions. Instead of a lecture he chose to show 
some video-films of his work and asked me to discuss the 
topic with him in public. 

The Bat-Dor Dance Company, who were the hosts of the 
Nederlands Dans Theatre during their tour, made their hall 
available, and about three hundred dancers, folk dance 
instructors, critics and dance 1<)vers congregated to listen 
and watch. The following is an edited version of the tran
script of that interview. 

Giora Manor: 1 know that your training is in ballet . You 
started as a ballet dancer in P]~ague, Czechoslovakia . The 
connection between ballet and folk dance is , on the one 
hand , strange . There is nothing more artificial and removed 
from everyday life than ballet. 'rhen , on the other hand, in 
the history of ballet there are many folk roots and a lot of 
demi-character or quasi-folk dancing. How did you react to 
that, was that your way of incorporating sources of folk 
dance in your ballets? What did you study? Did you really 
study folk dance or only demi-character national dances? 
What is the difference between the demi-character folk 
dance in ballet and real folk dance? 

Jiri Kylian: 1 studied at th~: Prague Conservatory in 
Czechoslovakia, and it was a V(~ry good schooI indeed. If 
you want to become a dancer in Czechoslovakia, you don't 
only study one kind of dancing and no theory, just to be 
able to use your body, but you have to study many sub
jects. The curriculum was very broad, including ethnic 
dances, Martha Graham technique , jazz dancing , fencing, 
psychology and languages. We llad to study an instrument 
(most of us chose piano), history of theater, history of art, 
composition and counterpoint. If you only want to become 
a dancer, it is perhaps too mucll. But if you want to go on 
if you want to be a choreographer, a teacher or a ballet 
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is always a risk, when an artistic director ventures into 
styles that are not "natural" to his company. 

Which brings us finally to Israel, where we are faced with an 
embarrassment of riches - a lot of unfocussed talent re
siding in many companies which are unfortunate1y difficu1t 

to distinguish from one another. Even the ballet company 
shares a common pool of performing ta1ent with the 
modern groups, with the same dancer turning up within a 
few seasons in several different companies. More serious is 
the fact that artistic policies are almost interchangeable, 
with all the repertories representing a melange of con
temporary styles - dramatic , abstract , and representational 
choreography in modern, classic and point , jazz and folk
lore techniques. 

Inbal, the Israeli company that started out in 1950 with a 
clear identity based on Sara Levi-Tanai's Yemenite works, 
became steadi1y weaker as it 10st its centra1line. Batsheva 
also started out (in 1963) with a strong character - a 
dramatic energy stamped with Martha Graham's emotional 
repertory. The more it wandered along other paths, the less 
satisfactory were the resu1ts. The new artistic advisor 
Robert Cohan says that he intends to "shape the identity of 
the company" and this is undoubtedly the right approach. 
A1though Bat-Dor, the Kibbutz Company, the Israeli Ballet, 
and others have presented occasional excellent perfor
mances , they would all be greatly improved if they adopted 
a clear artistic policy with the help of a good resident 
choreographer. 

In conc1usion, 1 call your attention to Eugene Ormandy's 
remarks on handing over his 44-year post as music director 
of the Philadelphia Symphony Orchestra to a conductor 
who will divide his time between Philadelphia and other 
posts in London and Florence. "These jet-set conductors," 
he said , "they jump from one place to another. At the end 
they don't have their own children, their musica1 chi1dren. 
1 be10ng to the school where you are married to only one 
orchestra and you live with it 24 hours a day." 

Insofar as a dance company is an orchestra of human 
instruments, these words should be taken very seriously by 
the leaders of the Israe1i dance wor1d. o 
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shaped to a large extent by its repertory, which in tum 
reflects the artistic vision of a choreogra]pher . 

e point is obvious, and the key name is mentioned in ןTI 
numbers 1 through ] 1. But it is equally true of the others 
in an ear1y, less venerable stage of their existance. Their 

1 history, in fact, is what 1ed me to the conclusion which 
. with you through the above paragraphs ןcontrived to reacl 

In tracing the growth and development of ballet and 
western theatre dance in general, 1 was struck by the way 

-great companies reached their peak through a chief choreo 
. grapher who imprinted his style on the company 

The Roya1 Danish Ballet had its court beginnings in the 
16th century. But it was not unti1 300 years later that it 
became the great company it is now, through the repertory 
that August Bournonville fashioned for it in the mid-19th 
century. 

The great Russian companies, Kirov ancl Bolshoi , had both 
been in existence for over 100 years before their rise to 

-wor1d prominence, largely through Marius Petipa's choreo 
graphy from 1860 on . (In the case of the Bolshoi, the 

-ut he is not well ור, choreographer Gorsky was important 
). known outside of the Soviet Union 

Frederick Ashton's repertory was responsible for the 
.present character of the English Royal Ballet, with the 
secondary influence of director Ninette cle Valois's dramatic 
output. 

The theatrical style of the American Ballet Theater was 
launched jointly by choreographers Anthony Tudor , 
Jerome Robbins and Agnes de Mille. 

er Marie Rambert ןNo works were created directly by eitl 
or Sergei Diaghilev, but they both had a hand in shaping the 

-choreographer they chose and sponsored. Fokine's choreo 
-graphy marked the Ballets Russes through its most ex 

citing early years , and Rambert's comI=lallY was imprinted 
ore rec:ently , Christopher חfirst with Tudor's mark and J 

. Bruce's 

Of course, once these companies became established and 
secure in their identities, they could branch out and mount 
productions in a variety of styles. Note: however that this 



"IT'S ALL A QUESTION OF IDENTITY" (GERTRUDE STEIN) 

structure and video by Twyla Tharp and Merce Cunningham, 
among other forms. 

Therefore the common element that they (and we) seek in 
a good dance company is not a familiar repertory or a single 
style . Nor is there any l~s variety in these companies' 
approach to production. For example , the New York City 
Ballet stages "Agon" (Balanchine - Stravinsky) on a bare 
stage, and costumes the dancers in tights and leotards; while 
the Joffrey Ballet assembles lavish sets and costumes for a 
revival of "Petrouchka" (Fokine - Stravinsky). Therefore 
the answer does not lie in elaborate, expensive sho\X! pieces. 

Well, what about performers? Maybe the key to a good 
company is virtuoso compelling soloists backed up by fine 

-ensembles. And certainly all these companies present well 
rehearsed, capable professional dancers - brilliant stars 
among them. But if this were the nlain attraction , you 
should be fallliliar witll the featured dancers of most 
famous conlpanies: W]1i]e yOll can probab]y name a number 

t]1e list of 18 again and see just how וof them , go tllrollgl 
?' t וany, rigl וenlory. Not so n ווoften dazzling stars leap into I 

pany does call to Inind one ןןCOI וUtc eacl ןBut wait a 111il 
ile 111any of t]1elll were ןes. I-J.owever , wl ווaI וous I ווore fal ווor I 

are - that is not tl1e 111ain ןןclancers at one til11e or sti 
ey are known for creat ing ןer tl ןtI :1 }נ . reason t'or tl1eir !·aI11e 

Y eitl1er persol1ally or tl11'Ollg]1 their artistic ןoreogl'apl ןcl 
policy by el1couragil1g ot l1ers to do so . It is in t]lis way t]lat 

eir dance COl11pany - and are ןtl1ey 1110ld tl1e cl1aractel' o!' tl 
. tl1e key to its gl·eatI1ess 

. ave been seeking ןent we I ןelel1 ןTllis tl1el1 is tl1e COl11 111 0l 
Y is idel1tified witl1 one or ןce COl11pal ןvery outstanding dal !::: 

ore good resident cl10reograp]lers. Because as surely as an תI 
1 dancer awakens interest by projecting a specific נ:illdividu 

, d facial expressions ןbody sllape al ןll1ing frol1 ןil11age - stel1 
llical abil ity in a given SCl1001 and interpretive ןlevel of tecl 

Y acl1ieves validity by expressing a ןpal ןsensitivity so a COl1 
uniq ue personality. A dance COl11pany starts out as an 

ed individual artists. Gradually ןןore or less ski ןןassell1blage ofl 
1etl1ing 1110re tl1an tlle SUl11 of its וed into sOl ןe group is turl ןtl 

parts by a strong cl10reograp]lic gu ide. A great con1pany 
aracter, an overall style וalways reveals a distinctive cl 

by 

Joan Cass 

What is the recipe for a great dancc company - or even a 
very good one? With at least five Israeli dance companies 
of sufficient stature to tour abroad (not counting our many 
folklore groups!), this question is worth considering. 

Instead of engaging in laborious theories and justifications, 
1 would like to take a pragmatic ap'proach - that is, pick a 
bunch of dance companies that are all generally acknow
ledged to be first rate, and see what, if anything, they have 
in common. Here is a list of 18 companies, all of which 
have generated much interested critical comment and good 
box office sales during this century. (Israel has been delib
erately omitted in mak.ing up this list.) 

1. The Martha Graham Company 
2. The Merce Cunningham Company 
3. The Alwin Nikolais Company 
4 . The New York City Ballet of George Ba]anchine 
5. The J offrey Ballet with chief choreographer Gera]d 

Arpino 
6. John Cranko's Stuttgart Bal]et 
7. J iri Kylian's Nether]ands Dans "rheater 
8. Twyla Tharp's Company 

e Jose Limon Company 9ןו . T 
porary Dance Compal1y ךO. Robert Cohan's London Conte ll נ

e 20tl1 Century 11ן. Maurice Bejart's Ba]]et of tl 
2. The Royal Danish Bal1et נ

oi Ballet ]3ן. Tl1e Bo]s נ

14. Tl1 e Kirov Ballet 
15. The British Royal Ballet 

erican Ballet Tl1eater ךe AI1 16ןנ. T 
7. T]le Ralnbert Ballet נ

ets I{usses 18ןן. Diagl1ilev's Ba 

tlle ןct" il ןןe word "ba ןpanies 11ave tl ךNow , 1 1 of tl1e 18 cOl1 
I6) , does וl ןve cases(12, 13 , 14,15 aI ןtitle . But only in f 

dl classics are pel'!'ol'111ed, al1d only ןean tl1at traditiol ןis I1 ןtl 
tllis ןpanies exclllsively do works il ןןe two RlIssial1 cOI ןtl 
CCS וcc ,lllllicl ןgenre. As a 111,ltler 01' I'acl, Wllilc louay's ual 

c" ,111U ןןlury ballcls likc "(; isc ןcel 1911ן find intel'est in 
syclloll)gical rcvcl,1 tiOl1S likc ךSwan Lake". tl1ey also enjl)y I ~' 

li g111 11וl נ:Martl1a (;ral1al11's "C' lylc I1111cslra" , UCSigl1 ןthose il 
eXך l'rilllcו 1ts iו 111l 1ן tilוו 1 , I וows by Alwin Nikl)I,lis, :llll וsl 
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l'lJllIICeU well<known innovators יIS I ~ IC\\I ~'ז s \S ~ו, gc וז<l ז'is is sl ו\'\' 

-ovement educa חf tl1e I כtlle f'ielll l וs il ז'<lIIU lJl'igill<l1 tllillkc 
, IS MlJsllC \;ClllcI1kreis and Noa Eshkol ~ l'y SIICII ןCl וlllll tl ~ l1 יtil 

Tel-I\viv is the centre of וill<ll'y il וcl's' Sell וlltz '\'eacI י 1יrlle Kil ' 
lseu on relaxation and י~icl1 is l וllilJl1 wl ~ tll<lt ua.llce euuc 

I1 stress and force, The 111ן l ~ lel1t , l'atllcl' tll 1>11רtllr<ll 1110vel 
, ll self-expression וasis tl1el'e is 011 cre<llivity <lI וel11pl 

, Illopteu tl1e British R,A,D ~ lve ~ ls 11 ןOt וallet scl ךe l רMal1Y of tl 
, 111et110d . Wllicl1 11<1S il11proveu uiu<lctic standards without 

aJas, encouraging creativity, 1\11 il11portant innovation is the 
recent inclllsion of d<lnce <lS an optional subject in the 

e Rubin ]ןXaJ11S ("Bagrut"), T ~ official M<ltriculation 
Acadel11Y in Jel'usalel11 11as Inaintained for the past five 
years a secondary SCl1001 where students are able to take 
dance a,s a "Bagrut" subject, But only in the kibbutz 
schools is dance n10dern and ballet -- an integral part of 

ary and secondary education, This רthe curriculum in prin 
e surprising fact t]1at kibbutz-educated dancers ןexplains tl 

make up near]y half of the membership of the professional 
e kibbutz movement itself accounts for ]ןcompanies , while t 

. only about three per cent of the general population 

The existence of the Dance Library in Tel Aviv, and the 
, well-attended lecture courses in dance history it runs 

indicate a marked growth in the public's interest in dance as 
. an art 

Seven years ago , 1 wrote in an article about the dance 
situation in Israel that perhaps the time was ripe for the 

 government to assume responsibility for a national COIח
. pany, the natural candidates being Batsheva and Inbal 

Since then , Batsheva has, in fact, by default become a 
publicly owned company. The dire economic situation has 
led to thoughts about the creation of central, state-run 
facilities which would make it easier for the individual 
companies to meet their budgets. This seems to me the 
proper course to take rather than to entertain hopes of 

ln ןamalgamating companies in an integrated framework, r 
by bureaucrats. Bigger does not necessarily mean better or 

. cheaper 

What is really needed is a change of climate, a change of 
attitude towards the experiment. The Israeli dance audience 
harbours a strange suspiciousness towards innovation, 
Whereas in the United States, people come to experimental 
performances with their minds open to anything the artist 
has to offer, Israelis seem to attend in order to ca11 the 
artist's bluff, They sit tensely through the performance, 
unable to enjoy anything new or unusual, because they do 
not wish to be taken for a ride. A certain lack of inte11ectual 
curiosity hampers the free development of choreography 
in Israel. The potential is great, hut there is no way to tell 
when the promise will be fulfilled. 0 

7 

For many years the trait which. more than any otl1er 11as 
hindered the development of dance in lsrael is that new 
groups and independent artists are too quick to seek 
established status. The budding dancer, just graduated frol11 

r a p1ace in one of tl1e <כschool or academy, is looking first f 
estab1ished companies, and a steady salary , seeking secllrity 

e רוler than innovation or experinlent . As 10ng as t וrat 
. g of technica1 competence was the primary goal רattainil 

tllis was understandab1e. On1y recent1y , after nearly twenty 
years does one encounter sma11, independent groups and 
enterprising choreographers who prefer doing tl1eir own 
t11ing to becoming coggs in the comp,lrative1y we11-oi1ed 

, e established companies ןing machines of t1 חperfon 

Independent creative activity is helped by the opportunities 
offered by severa1 c1ub-theatres, SllCh as Tsavta , which 
provide a showcase stage for experiment, thus freeing the 
dancer of the financia1 burden of production costs , At the 

e ןinitiative of the Dance Library (with the support of tl 
Te1-Aviv Museum, which donates it:s stage) a "Stagc for 

e "Stage for ןDance" has been created, on the mode1 of tl 
e late Fred ןork by t1 .'ז'Dancers" run in the 50's in New 

-Berk, where many now famous choreographers first re 
-veaJed their work. The very fact that so many choreo 

ers wished to present their work , is a sure indicator of ןgrap1 
ount of ta1ent 1aying dormant, awaiting a Prince רthe an 

. arming's kiss רC1 

Apart from such showcase performances there has been 
experimenta1 activity by dancers an(j choreographers such 

s group and other artists 'aנn as Ruth Eshel, Rina Shah 
inc1uding innovative so10 performances by Rina Schoenfe1d 

. which eamed deserved intemationa1 acc1aim 

rising modern dance כIn Jerusa1em, there are two enterl 
groups , Flora Cushman's workshop has been performing 
her work there, and recently a new group, the Katamon 

-Modern Movement Group, with a gifted young choreo 
ed Yaron Margolin at its helm, has shown aנn grapher n 

. fascinating new works 

Apparently, something is stirring. The old preoccupation 
with technique is gradua11y rep1aced by an interest in 
creativity . 

There are several thousands of students 1earning dance in a11 
forms in schools and studios a11 over the country. There, 
not on1y are Israe1's future dancers and choreographers 
being trained, but importantly, a new audience is being 
formed . Unfortunately, most of the studios are stil1 pri
marily concemed with the teaching of technique rather 
than with propagating creativity and f'urthering an apprecia
tion of the art. 



a well-run management, and a large body of subscribers 
numbering several thousand. Being a company without a 
resident choreographer, it depends entirely on the quality 
of its current guest choreographer. Its artistic director, 
J eannette Ordman, stresses the importance of discipline and 
high standards of performance. Surely these are important 
elements, but the strict adherence to rules does not create a 
climate of creativity. Spontaneity and the joy of dancing 
are often absent from Bat-Dor's polished performances . Its 
dancers look anonymous on stage. A dancer trained in Bat
Dor will often show a marked development in the quality 
of his movement when he joins another company. The 
artist's personality is suddenly revealed, he feels free to 
express himself in the framework created by the choreo
grapher to interpret his role , rather than go through the 
motions in the most precise but impersonaI manner. 

There are many important works in Bat-Dor's repertory, 
such as those by Paul Taylor or Jiri Kylian. Domy Reiter
Soffer has worked so often for the company that he could 
be regarded as the house choreographer. Unfortunately 
the existence of a large body of subscribers leads the 
company to discard many excellent ballets soon after their 
premiere as dance audiences have an appetite for new 
creations and have not yet learned to savor repeats of well
known works as concert-goers do. 

The company which has progressed most in recent years is 
the Kibbutz Dance Company. From a nucleus of gifted 
amateurs it has become a brilliant ensemble of international 
repute. lts artistic director J ehudit Arnon, together with 
other choreographers and teachers , such as Flora Cushman, 
has imbued the company with an enterprising spirit. Its 
repertory consisting mostly of Israeli choreography, is one 
of its main assets. Another is the spirit of mutual trust 
among its dancers , a feeling of the joy of dancing which is 
evident in their performances. Perhaps this is the reflection 
of the kibbutz way of life . Unfortunately, the people in 
charge of culture in the kibbutz movement are not suf
ficiently aware of the company's needs and its importance , 
hence its financial difficulties . 

Moshe Efrati's Kol Demama group, which began as an 
experiment in integrating deaf and hearing dancers, has also 
ga.ined internationaI renown. The group's strength , but also 
its weakness, is its total dependence on the creative work of 
its director , Efrati , which has the effect of limiting its scope 
despitc Efrati's great talent. It is impossible for the un
initiated viewer to guess which of the dancers are deaf 
which , to my mind , is proof of the success of the expcri
ment . 

keep the Israel Ballet alive on a meager budget , under 
difficult technical conditions. Their company is of chamber 
ballet size , with about 20 dancers . They are true pioneers , 
but the ballets they produce seem to be put together 
haphazardly , without the benefit of a cohesive artistic 
policy . 

, Indeed , 'most of the company's dancers come from abroad 
lson or two and leave ~ join the Israeli company for a se 

-lt-Dor are still "interna ~ again. Only the Israeli Ballet and B 
tionaI companies" in this sense . Batsheva, the Kibbutz 
Dance Company, Efrati 's Kol Demama, and of course Inbal 

. have a large majority of Israeli-born and trained dancers 

. In itself there is no harm in importing talent from abroad 
After all , there are only a few C;erman dancers in the 
Stuttgart company and only a third of the artists of the 
Nederlands Dans Theatre are Dutch. But the reaI question is 
not one of the nationality but of identification, a feeling of 

. belonging to the company. This seems to be lacking 
Performing recent1y with guests 1ike Evdokimova, Godunov 
or the Kozlovs , the Israe1 Bal1et proved that it can hold its 
own in the sphere of c1assica1 repertc>ry , provided it gets the 
necessary manageria1 support . There is undoubtedly an 
audience for ballet in Israel, so hopefully, we will be able 

-e future. Just as no רto watch fu11-sca1e productions in tl 
body questions the performance of estab1ished works by 
symphonic orchestras , the great works of Petipa, Ivanov or 
Ba1anchine wil1 have to become an in tegral part of the Israel 

. Ba11et's repertory 

The Israel Ba11et is doing very important work in school 
performances, thus creating an audience for the future . 
Inbal and , recently , Batsheva have also been active in this 
sphere , as is a company run by Hassia Levi in the Rubin 
Academy in Jerusa1em . 

No doubt Sara Levi-Tanai is the most originaI creative 
talent in Israe1i choreography . However, her Inba1 Dance 
Theatre has been through a most difficu1t period. Its 

e ךןproblems were financia1 but also artistic. Final1y , t 
young ןcompany acquired a studio of sorts and severa 

. dancers joined its ranks , but its futllre is far from assured 

Inbal is now celebrating its 30th birthday. One of its main 
tasks now shou1d be the preservation of the body of Sara 
Levi-Tanai ' s choreography. Unfortunate1y some of these 
important creations have been amended and 'modernized' 
by the choreogr<lpher , to the detriment of their artistic 
va1ue . 

The Bat-Dor Dance Company has al1. the technica1 facilities 
a company could want. It possesses a theatre of its own ; 
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This article \vas first published in He brew in tlle quarterly Bama ( 
 Theatre Reviewכ.

in their career. With a11 their goodwi11, they remained 
visitors, none staying at the post for more than two or three 
years . After Batsheva's artistic connection with Martha 
Graham was severed, and after the company became a 
public1y-owned and supported one, the prob1em of artistic 
policy became even more acute. Artistic directors came and 
went, keeping the company together without gaining new 
ground or heading in any specific direction. 

, When Batsheva 10st the financia1 support of its founder 
Batsheva de Rothschi1d, Kaj Lothman took over and for 

. two years steered the company with a kind but firm hand 
After Lothman's contract ran out, negotiations were 

ice, who had just resigned חconcluded with Norman MO 
from his post with the Ballet Rambert . However, before he 
could take over as the next artistic director of Batsheva, he 
received an irresistable offer and became head of the Royal 
Ballet in London instead. So at very short notice another 
director had to be found. Paul Sanasardo, who had worked 
in Israel several times, creating works for the Bat-Dor 
Company was invited to take over. During his tenure most 

, of the new works in the repertory were hand-me-downs 
except, perhaps, his penultimate choreography for the 

, company, "Jewish Folk Songs", to music by Shostakovitch 
which is a minor masterpiece. He managed to attract several 
good dancers to the company while, alas, loosing a few of 

. the promising young male dancers 

It still remains to be seen in what direction t4e new manage
ment of Cohan-Romano wil1 steer the company. In the 
changeover the two remaining founding members, Rena 
Gluck and Rahamim Ron left the the company which was, 
perhaps, regrettable but inevitable. 

There seems to be a change of atmosphere in the studio, 
but the real challenge will be to create a new repertory of 
original, daring works by Israeli choreographers, and to find 
a sense of purpose and direction in Batsheva's work. 

Can there be a 'poor ballet'? Most c1assical ballets are huge 
works demanding a large corps de ballet, a fu1l stage ma
chinery, soloists with star quality. For more than 12 years 
Hi1le1 Markman and Berta Yampolsky have struggled to 
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by 
Giora Manor 

The dance revolution taking place in the whole westem 
world has reached Israel. In Europe , where ten years ago 
modem dance companies hardly existed, one can find small 
and also fajrly large ones, not only in the capitals but also 
in provincial towns. Ballet compan]es traditionally humble 
auxjliaries to opera companies, have become the central 
feature of their houses, and spread the fame of Stuttgart , 
Brussels or Hamburg over five contirlents. 

In America, where there are liter,llly hundreds of active 
professional dance companies, dance has ceased to be an 

s nחesoteric speciality for afficionados. Dance in all its fO 
has become an integral part of the popular art scene . It is 

, hard to define the precise reasons for this change in attitude 
, but undoubtedly the general disappointment in theatre 

along with the growing interest of the theatre itself in body 
, language and its progressive tumirlg away from dialogue 
-have contributed substantially to tlle rediscovery of move 
-ment as a mode of theatrical expression. Also, the im 

mediacy and swift pace of dance are well suited to the 
hectic rhythm of life in the second half of the twentieth 
century. After all, "instant" seemsto be the adjective most 

. of instant theatre nחtypical of our times. And dance is a fO 

In Israel, dance no longer has to struggle for the right to 
exjst as a legitimate art form. Its development rlas been 
phenomenal, but many basic problems are still unsolved. 
There are many fine artists and several excellent creators of 
dance. But sti11 , the prob1ems of creativity , the inevitable 
dependence on a few central creative personalities, the 1ack 
of will to experiment and to tak.e artistic risks (among 
choreographers and dancers alike) are prob1ems which 
demand attention. 

For the first time in its twenty-year history , the Batsheva 
Dance Company has an Israeli a.rtistic director, Moshe 
Romano, one of its founding members, who has spent the 
past seven years as rehearsal director and associate artistic 
director of the Contemporary Dance Theatre in London. 
Since its founding in 1963 , Batsheva has suffered from an 
overly quick tumover of artistic directors , who , though 
several among them were competent artists , came as guests 
and regarded their stay in Israe1 primarily as another step 
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