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אני-מאמיןמעין

מאת

לוי-תגאישרה

הציבוריתהמועצהשלהמחולועדתידיעלנערך 1981מאיבחודש
במוזיאוןשהתקייסבישראל,המחולמצבעליוס-עיוןואמנותלתרבות

ת"א.

זה.בכינוסלוי"תנאישרהשלדבריהמקצתלהלן

ימרתררבבארצנר.המחרלאנשישלהמפגשעללברךיש
צריםמרתפיםלררבשלהם,בארלפנרתכלראיםהםהשנה

מרתפישללמקרמםחברתית"מרסריתסיבהישארלירחשרכים.
למיניהםרפסנתריןתרפיםמטרטררילסברלחייבמיהרקדנים:

 .במחרלחשקהשנפשםאלהראשךעלשמקפציםמקפיצרתאר
זמנםררבהערמדיםאלהאתלהרחיקארתם,למרתףצריך

 Iרמירשביםירשביםאנשיםמחברתברגליהםרמסלסלים

בשנירהאמנרתי,העממיהישראלי,המחרלהישגיכלעם·
רמצברנפשרעלהראנאבקעדוהאחררנים,העשררים
רלחסדילחסדי"שכינהזקרקרכמטאפררה,כמציארתהממררתף,

שכרן···

עללדברליאמרררמפררט.אררךנארםכתבתיתחילה
רנרפיה,הארץעללכתרבחפצתיבעבדותי.המקרררת

 ,) ...ארץ-אהבתיהמדבר(הר,רהמדברההריםהברסתנים,
מקצבירמברשמים,עדייםהמררקמתהעזה,לשרנרהתנ".ך

ררח·קדיםעםרבאיםהנשאיםרחרקים,כתרפיםההרלמים
 Iרמשתקתמערררתמרחצת,

ישעיהר.דברייהמירן"ימיםכהמירתרביםעמיםהמןרייהר

ארהלכהמהררי·קדם.מראבמלךבלקינחניארםיימןאר:
אזעםרמהאלקבהלאאקבמהישראל.זעמהרלכהיעקבלי

בלק.פרשתבמדבר, ',''הזעםרלא

ליפרלרקאפשרעליהן?לכתרבאפשראיך Iכאבני·גזיתמלים
"לבישבזי:מררי,כמאמרמהןנבהלתאניכאשר Iתחתיהן
הבדראים,אלבהרלבחשקרצהאני-נבהלים"בחשקררעירני

ראלבקברץ),גם(הייתיהקברץמןהררעיםשלההרההאל
אחר·כך.אזכירשארתםהחלרצים,שלהמהררהרתההררה

תנ"ך.פסרקישלמחצץאפילרהשראהמרשכיםזאת,בכל

-ארתראיבדתיהשםרבעזרתציררני,כאשרהנארםאתכתבתי
 Iפתטינארםשלמענשרנפטרתםרכך

מקרהראני.נקדורתבכמהנגעתיחדשה,רשימהכתבתי

המשרגעיםמןרביםבשםגםאלאבשמירקלאיהירשהדברים

עללדברצריךארתם.משגעתדייימקרררת"שהמלהלמחרל,
איןאמנםלי".רירררחייאדברהדרךעלרמשאלרתינר,מעשינר

לשםהלבאתלשפרךכדאיאךרברררחים,ברררחרתרגיליםאנר
לקחים.הפקת

כרריארגראפיה.עללדירןארתיהזמינרהזה,העירןירזמיידידי,
היר-הזאתהמשרנהמהמלהמפחדת'אניכמהידערלר

עםהשנהכלערבדיםהריבדין.רחמיםאיןאבל .עלימרחמים
 ...הזאתהקפדניתהגברת

רצהאניכלקרדם :עליהמערימהאניכיצדלרארתננסה
רהברכה;השלרםעליהםראמי,מאבימהבית,עזרהלבקש
העברית,משפתיהחדשה;ישראלהיאהלאהרלדתי,מארץ

שהעזרהחרשביםאתםאםאבל Iרלשרן·זקנרתילשרן·ילדרתי
טרעים.אלאאינכם-רבנדיברתמידמגיעה

תשבציםהמןרעםחידההחדשה?ישראלזהמה-כלקדום
אפילרמעיזהאינניארתם.נפתררמתיירדעמי Iרפאזלים

בדואי Iירחםרהשםכמיטב·יכרלתנרערשיםכרלנרזה.עללדבר
רהלבניםהחרמראתמכיניםרקאנחנרמשהו.פעםמזהיצא

עלגםרארליהזבלהזיעה,עלשיגדלהנכסףלכרריארגראף
לל.שנררישהפרחיםמעט

תימניהשאנייודעיםכרלכםכאן.גדלתיהריזאת,רבכל
שבארהאמיתייםהחלרציםהירשליהמחנכיםאבל ,מרחלטת

שניםהרבהכברישכן,שנים.הרבהלפנילאר-ץישראל
ביניהםאשכנזים.יעניהיר,שלמדרניהחלוציםכל .לרניבצק .

לאאףלספר,ברשהרתימנים,-ספרדיםשניארלינמצאר
עלמרתרתאינניזאת,בכלמזה?לצאתיכולכברמהאז Iאחד

בהמית·לב,ארתםזרכרתאנישלי.האשכנזיםהמחנכים
שלהם.ממעינרת·איררפהשתיתיכאשרהרבהשנהניתיבירן

שררפים.רצירניםנעליםאזרחי·ערלםסגרלה,·אנשיהירגניהם
הצירניתההתלהברתאתמעכלתאניניצדלהסבירליקשה

פרלניהמררסיה,שליהמחנכיםשלהאיררפיתרהתרברת
רשארראמיאבישלשבזי,שלהצירניהלהטעם-רגרמניה
זה.ככהאנלרפשרטים,מערליםתימנים

התימניםאתפגשתיאחיאתלבקשריצאתיגדלתיכאשררק
גכללה..גדרשמחההיתהשזאתכגרירדעיםאתםשלי.

רניגרנים 'שמחרתהרגהתמצארהתימניהדיראןשלהשירים
-רהדרהירפישלרשפערששרנרתתיררנננגינרת"על"רשיר

5 



מתוךדוגמאמקצביםןואילוהדרה!גםאלא-הדררקלא
שבזי:שלשיר

נפשותתחברה

להדקדשוועלה
שרשואליגוףגל

במםעיםיסעו

מדברשוכביעם
גזבריהאלהם
ויתחבריקום

 .אורהביוםיחדו

אחרת:דוגמאאו

עלוקומו
קבלוחן

בסגלועס
הקהלי

עוליםתהוציון
זכינפשי

תדרכייום

הזדככי

תמשכיאור

דליםבראשעלי
מרובעיםדגלי
מיודעיםאליף

שירהבטיבואני
נזמרה.קומו

היסטוריה!תרבות,תנועה,קצב,

ולרקד!ולרקד-פסנתריןואפילווצחןתרףלתפרשפשרט,

המיללתהשכינהרעליסרריהגלרתעלבכיגםישאמנם
ייתקרנים",סיפקההקבלהפתררנרת:נמצאראבלבלילרת,
הנרשאיםמןשהיהחצרת""תקרןרגםרנשמהגרףתקרני

נקרהמתרקן,לאעדיןשהראברררעסקנר.בהםהראשרנים
חיינרכלהריירתר.מתרקניםנהיהכאשרפעם,אלירלשרב
 ...רפגמיםטלאיםתקרןהם

החרlrנה.היההשכינהלצערבירתרהנפלאהפתררןאבל
בעטרתארתהרמעטריםהזאתהאלהיתעםמתחתניםפשרט,
רעיה,הדסה,צביה,ירנה,איילת-חן, :מרניניםארצייםשמרת

 ,עליה:מתרפקממש,המאהבשבזי,אירמה!ראפילריפהפיה
ייאירמתיאהבתי",תערררייאירמתיהישנים",תעררר"אירמתי

ארהביםכל"כךשהתימניםהפלאמהאז-נגינרת"שירתעררר
קטניםצעדיםרריאצירת,מיניאלףערשיםראנרלרקדו?
יש,בתימן,כמרשלאבישראל,ררקיערת.רקפיצרתרגדרלים

המחרלאתרלטפחלפתחרמצררהמרחב"מחיהקצתהשם,בררך
חתן"כלה,שלרקדרשיןחנהשלטכסיםלצרכירקרלאלשמר

בתימןהסתפקהצנרעהתימניהצעדעלינר.מקרבלשכברדם
שנערכההחתרנה,לשמחתהמרזמניםלרשהרתיררצר,בשטח
לרקדררצהרמתפרע,מתמרדפשרטהראבישראלבכית.תוניד
שלר.שמחת-לברלשםסתם,

חסרת-ההתלהברתאלהזאת,התמה"תמימההשמחהאלראז,
רהיהיריםהמדורנייםהזמניםלסטדוירלימתפרצים "הדעת

בשרט"ברזלבארירהמנפנפתמחרכמת,גברתאתםר~יאים
פהחסראבל-שלךלשבזיהכבדוכל"סליחה, :מתרחכםדי

לקרראערדלישקשההדברשחסרירדעתאניכן, ...משהר"
בשמר.

אתלחפש ,טרבהילדהכמרלסטרדיוהרלכתיאנקרובימד
מדבר jיאתוגםהתנ"ךאתוגםשבזיאתגםשישמחהזה,סרהח

ה.כוריארגראפיברתהגתא ...רגםשליהחלרציםאתרגם
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וכתפייםרראשיםרידייםרגלייםבסטרדיר?מצואתאנירמה
אימ~רלסיםרהמןוגברים,שלרחזרתנשיםשלרחזרתראגנ'ם

פהמוצאיםאיפהלררבןכארבהרתבוערתרניערתרנענרעים
שביןפרשת-ע'נרייםמתחילהוכאןרהידיים?הרגלייםאת

לרקדנים.הכרריאוגראףוביןלכרריאוגראפיההכרריאוגראף
הרבהכל"כךצריךמיהשמים:לבעדהזעקותערלרתאחזירם

שקשהשלמהתזמורתהואאחדגרףאפ'?ןהריגופרת?
רקדנים,המןו"המרןרוצהאתאחדריוםעליה!להשתלט
לקצבלירפי,הצמאונותכלאתשיררוהבמה,כלאתשימלאו
קולרתצררות,שלקליידרסקרפאדירה,לזמרהוחדש,עתיק

רצבעים.

כלעםלהתמדודבכרחךהישאלה?כלאתלךיתןמיאיפה?!
עםבעדינרתלדברמשהר,לארגןכברמתחילהרכשאתאלה?

אצלנפשךעלרלבקשהרגישים,,רהאימפרלסיםהניעות
שלהשחרריםהפועליםאלההרגליים,רכפרתהברכיים
בהשכלהחררמאיזהפתארםלךקרפצת-הרדוירוםהמחרל,

לאייי"חמררה,שלה:הנרקבהסרקאזםעםהידועההמרשעת
ומתוחכםירתר,ויפהירתר,טרבזה,אתלעשרתשאפשרראית

ראיתי, :קרלךרמחננתנרפלתאת ...ראמנרתי"רעממיומדורני,
הגרזן:ראשךעלנופלואז ...זמןטיפתער;ליתנרידעתי,

המקצרעי!האגרדשלהזמןרקישלא!

כרלםרהנהרקדניךאתררראהבאהאתאחדברקר-רפתארם
שרויים ,יפהפייםמלרכדים,מערנים,מעטים"קדרשים:
 "המררקניםהעירקים,התימנים,אברתיהםכמרבאקסטזה

רעדשביד mהזמןאיבריהם,רכלרחזקיםעתיקיםיהדוים
-נדריכלתפילתשלנפלאהבהרמרניהנעיםשברגל,הברהן

וררבןהמדבר,מןרקצתןמצנעאשקצתןהתנרערתבארתראז

השניהעםאחתהכרהערשרתרהןהישראלי,הסטדוירמן
זהגםהחדשה.הישראליתהבמהעלרבנימרסביחדרערלרת
המטעןרחסדהאסוציאצירתחסדחסד,שלברגעקררה

הסתכלרת,הרכבה,פררק,נתוח,תרךירם"ירםבעברדתשנאגר
רהשמטה.בחירה

הפעריקטןכאשרשונה.שלנרהרקערקכך'ערבדיםכרלנר
בנרפנרבלשוננר,הגלרםהערשראתכרלנרנראהכאשרבינינו,
רבתרברתהיהרדית"הארניברסליתבמררשתרהחדש,העתיק
כאשר-האתניל,המחוכלרלגםשבה,בתרכנוהרברתהעדרת

שלבריחייםארתורנטחןהזההעצרםהחרמ.ראתנקח
רכרשר"הבניה,חנה,ה.ידע,ההבשלהנרלאררחדשה,דינמיקה

אמיתי.ישראלימחרללנריקרםאזרק

 oנר"!ראררריחיםייקולהנביא:ירמיהראמרכה



תימןייצאיהיהידיםבמסירתתריקדשלתדמיתי
ניגידיםשלדינמיקה

מאת

בהט-רציןנעמי

לקיצרנירתעדשרנההמסררתיתבחברההררקדאלהיחס
משנהר.עלללמדיכרלהאחדהמקרהראיןלחברהמחברה

רנעסרקלכד,שגרמרהסיברתבמיכלרלהפעםנדרןלא
היאהאנרשיתהחברהלכללהמשרתףבלב.דבעקררנרת
הביטריכליהיאהתנרעהאדישרת.בהשאיןהתיחסרת,
ביטריתמידכנראה,ריהיההיה,רהמחרלהאדםשלהראשרני

רביםרלכןממנר,"משרחרר"עצמרמרגישאיששאיןאנרשי,
בחברה,מסריםמעמדכמיצגיאר(כפרטיםביטרינרתנים

נמצאהררק.דאלר/ארהרקרדאלליחסםמשתייכים)הםלה
רפסילה,בשלילהרכלהרהערצהבחירבהחלליחסביטרי
אלה.קיצרנייםמצביםשביןדרגרת-הבינייםרכל

מאררחרתנפרדבלתיחלקהראהמחרלמסררתית,בחברה
במחרלמשתמשחברהארתהשלהמימסדרלכןירמירם,חיי
הקהילה;יתנהגרתאתלכררןניתןשבעזרתר ,כמכשירגם

 , :בראשההערמדיםלצרכיבהתאם

יאפשרראשרמסגררת,ליצררבאיםרמרתראסררשלכללים
הקהילהלאנשירחב.בציבררמצרמצםמימסדשלשליטה
בידררית-טכסית,אירגרנית,מסגרתהמחרלמשמשהרחבה
מרבהקראמצעימצטבריםללחציםמשחררשסתרםאחררמצד

 .רשייכרתאחדרתלתחרשת

הפעם.ענייננראיננרהמקצרעיהרקדןשלעניינר

לפימקצרעייםשאינםבררקדים,ערסקתשלפנינרהדרגמה
 .בא~נרתםרשליטתםמירמנרתםאדהמקרבלרת,ההגדררת
צמחשלאמקצרעירקדןכילציין,מירתרלהם.רקמירחדת
 .באמנרתשליטהארתהאתלרכרשירכללאהקהילה,במסגרת
ע"ירבכפריםבעריםביטרילידיבאהשהיאכפיהמחרל
למרחקים,לפניהםיצאששמעםכאלהאראלמרניםרקדנים

לפרנסתם.היתהלאאמנרתםאד

ארתרהסרבביםרבעיניעצמרבעיניהררקדשלמעמדרבעית
חשרבנרשאתמידהיתה-היאבאשר-מסררתיתבחברה

הביטרישלמקרמרעלללמרדניתןדרכרכירמחקר,לעירן
האישי-העצמידימרייםרעלחברהארתהבחייהאמנרתי

אי-היכרלתקהילה.ארתהבניהאנשיםשל-רהקרלקטיבי
כשמדרבראמנרתרתרברתי,לביטריחייםאררחביןלהפריד
מלאמראשנרשא,~שהראאלארתנרמביא ,מסררתיתבחברה

המתיחסיםכמספררהדערתההתיחסרירתרמספרניגרדים,

אליר.

נרטהבת-זמננר,העיררנית,בחברהמרזרהדברשיראהככל
רהרקדןהריקרדאללהתיחסהרחב""הציבררשמכרנה~ה,

החברהשלהיחסמןבעקררנרתיהשרנהשאיננהבמתכרנת
המסררתית.

-בתימןתימןיהידיאצלהרקדןשלמעמדי

שניתןדבראליררהיחסהררקדשלמעמדרהיהלאבתימןערד
ניגרדים.שלכמכלרלאלאמשמעי,חדבארפןלהסבירר

ההתיחסרת .הגיארגרפיהשרניאתבחשברןלקחתעלינרראשית
ררחני-מרכזשהיתההבירה,בצנעא .לאזררמאזררשרנההיתה
האזרריםאלשנרחיקככלכלל.רקדרלאארפחרתרקדררבני,

כשמדרבררירתר.ירתררקדרשהאנשיםנמצאהכפריים

רמתרבההרלכת-רחייצאןחבאן-רהדררםהצפרןבאזררי
היהרדית.זרעלהמקרמירתהעממירתהמסרררתהשפעת
הצפרןיאזרראלנתיחסרלאתימןמרכזבאזררנדרןהפעם

המרבהקים.רהדררם

הראבתימןקייםהיהלאשרהמרסמכיםהמקרררתאחד
בן-מכרן(הרצ'תימן""הליכרתקאפח:ירסףהרבשלספרר
צנעאבעירהחתרנהטכסיאתבתארר .תשכ"ח)יררשליםצבי,
 :) 118 'ע(קאפח .יכרתב

זהשאיזלפירוק,דאדםכלולאומרקדהחדרבאמצעעומדהרקדז
רקץיימז :אומריםהיולהפך.אלארקדנית,אורקדזלהיותכבוד
 .מזדלזלהרוקדכל-נקץ"

 :שרלייםבהערתקאפחהרברמרסיף

חיבבוהםהכפרים.יהודיביזהרוקדיםואלהריקודאלהיחסכזלא
בגילאנשיםביניהםתמצאולפיכךהרוקדאתוכיבדוהריקודאת

ריקודשלסיבובלעשותההזדמנותעליוותרושלאושיבהזקנה
חתנים.בשמחת

למעשה,קייםשהיההניגרדאתלבטאקאפחהרבהיטיבבכד
ביטרילידישבאהביהדרת,הרררחתבגישהבררדאירמקררר

במקרררתיה.

מחייחלקהראהריקרדכלא-יהרדיתיהרדיתמסררתיתבחברה
הילדגםישתלבמשפחה,בארתהשמקרבלרכפיהמשפחה

הבית.שלהמחרלבחיי
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מאיררעינפרדבלתיחלקהמחרל דj'-תימןמרכזבאזרר
מנחםשלמדברירבלבדקצרצי"רט ..נמשפחתית.שמחה
מנאכה.העירמןהקסמים""מרבד rעל,.עםשעלהעררסי.
 :) 1977בשנתשנרשמהשיחה(מתרך

לברכה,זכרונושלי,אבאשנים.שבעמגילרוקדעצמיאתזובראני
נרקו.דוגםשנשירמוצאי·שבתכלאחותי,ואתאותיאותנו,מאלץהיה

אבלרקדו,לאבצנעא ...רקדזוגםזמרהיהעצמוהואחובה.היתהזו
עיז.טביעתזולרקו.דיבולאחדבללא ...ושרורקדובמנאכהאצלנו

הואכשרוזלוישואםשעושיםאיךרואהלומ.דהוא-שדואהזה
 ..כבו.דלאזה ...ולרקודסתםלקוםאפשראי ...תופסתכף

חייאתלתעדהנסירןעםמתמרדד"יעיש"בספררהזזחיים
המשרבציםהמפררטים,התארריםרבשללבתימןהיהרדים
רדמרתרהמחרללנרשאגםמתיחסהראהמקרם,רמנהגישמרת
חיירבמהלךפעםמדיערמדיעישסביבתר.בעיניהרקדןשל

הברירת.בעיניבזרייהיהפןרהחששלרקרדהרצרןבפני

לכםצריךהביז!ידעלאילדטיפש.הואעוד ...ריקוד?שלהואבני-
החזירבבני?בחרתםשכברמימיםהיוםמהומנוסה.בקיאומז,רקד
ואמר:לה

 Iילדרקילהלפניושירקודרוצהאלחתז .החתזכבודלפיהכל-
 ....כבודוהוארצונווהואוהואיל

ונעשהצרהולאותהבהלהלאותהוהגיעוהסיבובבעלסבבכך ...
משתהוכלשם.רקדשלאמשתההיהלאואילךמכאז .לציבוררקד

 .) 29ע' , 22 'ע(שמחה.היאולאמשתההואלאשםשאיבו

גייסארמאידךבה,להתברךשיש ,שבקדרשהכמצררההמחרל
רקדולרקדוהאיסררשלהגברל"את"לעבררהמתמידהחשש·

יחסאתבחשברןלקחתמבלילהבינראי·אפשרחרלין,של
המחרל.אלרמקרררתיההיהדרת

מקרררתנר.עלאמרניםספר,אנשיהירירצאי·תימןהיהרדים
מתיחסיםכיצדהשאלהאלבלבהברמזרלרהתיחסרת,ללא

הערסקתהתמרנהתהיהלאזהנרשאאלהיהדרתמקרררת
שלימה.תימןביהדרת

היהשהמחרלהערבדה,עלמצביעיםבתנ"ךשרניםפסרקים
כבר .רברתכךעלרנכתבאבלרבעיתרתשמחהבשעתנהרג

הררקהלגביהדר·ערכיתההתיחסרתביטרילידיבאהבתנ"ך
מיכל,שלהמפררסםבתאררכמרלצחרקעצמרשםאיננרהאם

היתה .חגיגיתבתהלרכההאררןאתלצירןהמעלהבדרדהצרפה
מקרבלשהראכפירקרד·תהלרכה,ארנרקדתתהלרכהכנראהזר

כפיימינר.רעדקדםמימיהערלםברחביעממירתבמסרררת
 :הכתרבשמתאר

בחצוצרותשופרובקולבתרועהה'בריתארוזאתמעליםישראלוכל ...
עירעדבאה'בריתארוזויהיכבורות,בנבלים,משמיעיםובמצילתיים

מרקדדודהמלךאתותראהחלוזבעדבשקפהשאולבתומיכלדוד
 .טז')טו'; ;'ופרק ',ב(שמואלומשחק.

הזזשלבספררמרצאיםאנרזר,הנחהלבססכדירכאילר
קרדם):שהבאנרלדבריםבהמשך- 29ע'א'חלק(יעיש,
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לו:ואמרלפניווהעמידואחריושלחבדבר,זקנומששמעלימים,
ואראהלפביורקודעמודלרקודים.שנכנסתשמעתיולד!יאהה-

עושה.היאדאתה

הבושה?מה-ואמר:עליוידוהזקןנתןועמ.דבקרקעעיניוהנערכבש
דודהנהמרק.דאתההיאדלראותרוצהאנילביובחפץזקנךאניהלא
לשמחשתזכהיתןומיהשםארוןלפביומכרכרמפזזהיהישראלמלך
סאלם,מרישלותחנוניםתפילותשאומריםבשעהותרקודוכלהחתן

ואתהבגרוני!'זניחילד.יישררקו.דואתהלךאשירעלינו.יגןזבותו
עמידות·עמידות.ועמדבאבריוודיחקהנערחכדקלהשעה ...ברגליך!

לאיטו,רוקדוהתחילרגליו,מתחתהקרקעבשמטהכאילושבסוףעד
והולך.מפרפרוהולךמיטלטלגופומנעבע

השמים,מןתתברך-לו:ואמרראשועלובשקוהזקןבטלושעמהכיון
חזקששמעתי.השמועהאלובשרון·דעתחכמההוספתולדי,יא

ולאמרקדשתהאהריקו.דבשעתיראת·השםלךשתהיהוהתחזק,
ובטהרה.שמחהבעבוה,אלאבטליםדבריםמתודולאשחוקמתוך
המלכיםמלכימלךלפני-מרקדאתהמילפניולדי,יאדעתךותן

ביתלכבודולאלכבודךלאלה:הילוליםקודשברוך·הוא,·הקדוש
שמים.לכנודאלאאבי:ד.

היהרדייםבמקרררתחסריםלארמחרלליםמחרלשלתאררים
להתיחסישכיצדרלשאלהלהתלבטרתהדלמצראניתןרבהם
המחרל.אל

ביתשמחתשמחכשהיהגמליאלבןשמעוןרבזעלעליואמרו
אחתובוטלאחתוזורקאורשלאבוקותשמונהבוטלהיההשואבה

ושוחהבארץאגודליושביבועץמשתחוהוכשהואבזוזונוגעותואין
 .קידההיאוזוכזלעשותיכולהבריהכלואיזוזוקףהרצפהאתובושק

 .)'אעמ'בג,'סוכהמסכתבבלי ',דפרקסוכה,(תוספתא,

חילרני·ארפיבעלירמחרלשירהעלהאיסרריםשנתרברככל
מרכרתשהיתהרתרפעהזהמכללירצאיםגםנמצארבידררי,

ברקדוחלקלקחרמסרימיםרבניםשגםבתימןהיהרדיםבין
דרגמאנביאבמקרררתינר.מרקדמיםהדיםלהישמצררה,של

שהיהאילעיבריהרדהרביעלעליראמררהתלמרד:מןאחת •
 .רחסרדהנאהכלהראמרהכלהלפנירמרקדהדסשלבדנרטל

ררצים(אםנרספרת.דרגמארתריש .)'אעמדוי:זדף(כתרבה,

פירוןמרדכיהרבשלמאמרראלנפנהזה,בנרשאלהעמיק
צה"ל .יימחניים"בעתרןהתלמוד"בתקופתוהזמרייהרקוד

בקבציםהבר.פרידצבישללמאמרירוכןהתש"ך.מנחם·אב
היהרדי).המחולארכיוןהרצ'היהודי",ייהמחול

איפשרראשרשרנים,פתררנרתנמצארבתימןהקהילהבחיי
שנירמצדהרבניהממסדשלאיסרריםזהבצדזהלקיים
ביטרילתתבמציארת,קייםשהיההצררך,מילרילאפשר
שמחה.בשעתרפורקן

הצעיריםשל ·נפשםלמשרבתבהבנהלהתיחסנהגרבתימן
קאפחהרברמתארשמרסיףכפיהברגרים,ע"ינסלחתרהיא

 :) 123 'ע(תימן""הליכרתבספרר

ותלמידי ,יותרועליזהקלההאוירהבעשיתיוצאים,שהרבביםאחרי
המשורריםכן,וכמוהםהחתזלידויושביםמתקרביםצעירוניםחכמים

בשירה,ויכלתםכוחסומראיםלידסהיוזמהאתלוקחיםהצעירים
שהאוירהלאחרהמומחים.המשורריםאחדשלבסיועואולבדם

לייקרקר"הרוצהוכלברגילותכמהלחדרמבביסיםיותרקלהנעשתה
ו"יקרקר':יבוא



התימניהמחרלאלבישראלהיחס

ירצארשלהמחרלאלבישראלהסרבבתהחברהשליחסה
עצמםהעדהבנישליחסםאתבמעטלארקבעהשפיעתימן
להם.המירחדתהתרברתמסררתקירםהמשךאל

הצדמןהמתברנןשלבירתרהמרקדמרתמןלעדרתכדרגמא
האתנרמרסיקלרלרגיהמחקרחלרץשלמעדרתרמשהרנביא

אתמסמלתזרמרקדמתעדרתאידלזרן.א.צ.בישראל,
איש-המערב,שלבעיניראקזרטימרכר,לאמדברההתפעמרת

להסבירמנסההראשבר.היהרדישללליברמאדהקררבהאך
רמרזר.חדשבדברצרפהשלבמעמדנשאראךהרגשתר,את
הארץ"ב"לרחהמרפיעבמאמרכרתבהראתרס"טבשבתכבר
 :) 115 'ע(

מימיו!במיבהבפלאהשמחהראהלאתימביתחתובהראהשלאמיכל
כלמתאספיםהחתן.בגלוחהחופה,לפביימיםשלושהמתחילהחג

ומתחיליםמצווהלשםהעשוייםגדוליםברותומדליקיםהקרובים
הגוףבתבועותקדםבביכמבהגבמחוליוצאיםושבייםולרקדלשיר
ומאזלגלוחמיוחדיםשירים;שריםבתוף.מכהואחדבידיהםרמכים

עדערבבכלהמשתהימישבעתאחרעדובמשכתהשמחהמתחילה
הםדומיסרריקרדםשירתםבפשםרבצהלת ....הלילהחצרתאחר

מבהגיםהרבהלקחרחרוביםהאשאלהבהירתארלם-להחסידים
כלבאמהיכןידרעלאהחסידית,הבגיבהרעיקרהמחולכמרמהררסים

להתימבים.זה

זהכלבאמהיכןידרעלא ... "זה:קטעהמסיימת·השאלה
רלאידיר,אתמריםכמרהחרקר .הכלארמרתהתימנים",ל

בלתיביטריבמתןרמסתפקממנרבמרפלאלחקררמתימר
שנים.הרבהגםנמשכתזרגישהלהתפעלרתר.מסריג

 :) 23 'ע(הזזכרתב"יעיש"בספרר

ביעישעיבירזקןארתרבתןבתחילהאח.דזקןעםיעישרקדלשעה
ביבותחררתבכבסהמידיפה,שהראברחררראהבסתכן .כוחרמהלידע
טעמים,ולכמהתחברלרתלכמהמתהפךעמר,מתעצםוהתחיללביבר
יעיששעמדהרעיל,שלאכירןלהכשילו.עליורערקףומהלכררסבבר
היראלאעו.דעלירהעריםולאעצמרהכביעשלר,עקמרמירתארתןבכל

באיעישמתרשל.רהתחילהזקןשבתיגעעדכאחדשביהםמרקדים
כשלהבת.קרמתררגרףפרוחרתרידירקלרתלירזררהיררבזירר,בכרחר

בבעברעירמדליקםהמשררריםשמקלסיםהשירלקולהיהמרקד
הקדרש-בררך·לפבירעררךומתחטאושטיחת-ידיר,רברגשת-כתפירגרפר
וכלרת-הבפש.הגעגרעיםרמתרךהתחברביםמתרךהרא

השניים,ביןשהתנהלכפיהמחרלאתלמסררמנסהזהתארר
הצרפהשלהתפעלרתראתמסתיריםאינםרהסגנרןהשפהאך

כשלהבת"ייגרפרכמרבמרשגיםהשמרשהאמנרתי.באיררע
במרנחהדמרצאיםכ"יעיש",בספרההרלםשמקרמםראחרים

שלהמרסיקליתהמררשה"עלבמאמרגם"אקזרטי"כמר
גרזרן- .אהמרסיקרלרגיתשלמאמריםבקרבץהיהרדי"העם
שלאתנרמרסיקרלרגים("מחקרים 1972בשנתיצאאשרקיןי,
למרריםהממלכתיהמדרשביתהרצאתישראל",עדרת

אתהשארביןמרצאיםאנר ) 27ע'תשל"ב,ת"א,למןסיקה
הבאים:הדברים

שלההררייםהברודיםמראהאתלברהמזכיריםהתימנים,הזמרים
רהמתרח.הגמישרהגרףרהחנביתהעדינההגזרהבעלידררם-ערב,
שלהצררףשרקמכאן,ריקרדירת.בתנרעותשירתםאתתמידשמלררים
המרזיקליתהתמרנהאתנרתןותבוערת-הגרףהררקלייםהקרלרת

צעדיהםעםהתימביים,המחרלרתנהפכרבזהכירצא ...המרשלמת
המרזיקלי.ערכםעלנרסףוזאתחדשרקוד-עםשללמרפתחאקזרטיים,
שטיחיםאורגיבסף,צררפישלהמחשבתמלאכתרכןמחלצרתיחם,

חשימושירת.באמנרירתלחידרשיםדרךפילסרתימבייםרעדיים

זרררמנטיתהתיחסרתצררתנמשכהמרזר,הדברשיראהככל
צררךראיןרברת.שניםתימןערליאתרליררתההאקזרטיאל

אחררתבעירתהטרידרעצמהתימןירצאיקהילתשאתלאמר
ירתר.הרבהרמרחשירת

עצמירביטרימרדערתמסררת,נרשאי

בתימן,הנעשהאלאלהאחררניםדבריםלקשררנרצהאם
בעיההמהררהצנעא,(להרציאתימןמרכזירצאיכילהביןניתן

המרביםאנשיםלהירתםמרדעיםהירכאמרר)מירחדת,
כאלהלהירתםמרדעיםלכךרנרסףרלרקרדלשירןארהבים

אחרים.בעיני

הרברשלאצנעא,ירצאיעלבדברםמנאכה,העירירצאי
חשרב,מהדברשמפסידיםמיכעלעליהםדיבררלרקרד,
התאררשיחה,כדיתוךמתוארתרכשהיאלטרב,הזכורהחרריה
י'יי'שגערן"יירקדנר :כגרןמיליםררבפיעלמלררה

כארתמסררתיותחברותבהרבהמשמשתבמחולההשתתפות
שייכרתו,בררציםשאיןלמיאי-שייכרת.אולשייכרתוברחן

'קחלמעןהכליעשרבר,שירצררמילמחרל,להצטרףיתנרלא
במחרל.חלק

עםשהתקימהשיחהמתוךבציטוטנמצאכזהלמצבדרגמא
בשיחההשתתפראונו.בקריתהירםהגריםירצאי-תימן,קבוצת

יוצאי-אחדמלבד-כלםאחת,למשפחההמשתייכיםאנשים
נשאשבארץצנעא,ילידהראכזהשאיננרהאחדמנאכה.
באותומגוריהםובזכרתמנאכהירצאתבת-המשפחהלאשה
שלרחבהמשפחתיתמסגרתמקיימיםהםארנו,בקריתשכרן
משפחתי,איררערבכלבמרעדבחג,בה;רבחלקרלמחרלשירה

מאחדירתר(ישנםהמצטרפיםעלמנאכה.אנשישלכמנהגם
לאמרנהגרמנאכה,ירצאישאינםרחבה),משפחהבארתה

משלנו."אחדהרא"עכשיואוארתר,"גיירנר"אנחנובשיחרת:
שנרשמההררק.דא(היחסשעניינרמשיחהקטענביא

 :-1981ב
עשינורוקדים,אנחנושרים,אנחנוחכמות,איןבמנאכה,אצליבר ...

מקנאיםאותר.מכבדיםשרוקדמיעכשיו,בארץ,שגעון!במרצאישבת

אתם-צבעא)ירצאבחבררחחיחידעל(מצביעיםלרקו.דשירדעבמי
עד ,חשמלעמרדכמרגולם,במרחיהצבעאני,זח-ארתררראים

 .אחרתיעםשהתחתן

הואמענין,זח- ..ררק.דשהראברמקנאיםכלםמקרםבכלרעבשיר-
 .אחרתזהעכשירצררח.בליאדם .גולםבמרחיהקרדם .בחברהמקרבל

 ...קשרהיהלאמא.דגדרליםחבדליםהיובתימן-

 ...לאט-לאטכזה,איטיחענין,רדרםהצנעאנים-אצל

רררקדים.שרים ...מסלסליםירתראנחבואחרת,זהאצלינר-
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המשברבעיתאלארתנרמביאיםהשיחהמתרךאלהדברים
ראיןרממרשך.חריףשהיהלארץ,העליהעםהעצמיבדימרי

בלב.דהקסמים""מרבדשלהגדרלרתהעלירתנחלתהרא
זהרתשלמשברבשררעלחזהשלאערלה,שאיןכנראה
האישי-העצמיבדימרירהקשרריםחמרריםלבטיםרבעיקר

לאמר,שנהגרכפיאריהרדיתמסררתכנרשא-רהקהילתי
גלרתית.

כשאניהחדשהסביבתיבעיניאראה"כיצדרתהירתשאלרת
בארץהגלרתמנהגייתקבלרכיצדשם,"שנהגתיכפינרהג

לבעירתמרקדמלהררתפסקרלארהמתחדשת,החדשה
גרמרהחדשרתבמסגררתרלהעתררתלמהרהרצרןרלמשברים.

בישראל.החייםשלהראשרנהבתקרפהריקחללליצירת
עצמםאתשמצארמתימןערליםשלמרקדמרתעדרירתישנן

שלמפירכזר(עדרת .בארץהראשרנרתבשנרתיהםמברדדים
בכתב-העתבהטא.דר'שלבמאמרלמצראאפשרעדאקיי.

 .) 1979 ,עשיריכרך ,"תצליל"

ארפייניתרהיאאחתדרגמארקנביאהזהרתמשברבנרשא

 ...:.מסמליםטי..בדי.דירהריסרסהפארתשקצרץכשם .בירתר
רהבלתיהברטההיחסאתהערליםבעיני-בכךפלאראין

מתקשרתכןהארץ,בשעריהבאיםאתהקרלטיםשלמתחשב
שלהיהרדיתהתרברתמסררתאתלקייםהיכרלתאלהחזרה
אחהכאיררעסמליבארפןתימן"ירצאכ"ישראליתימןירצאי

מסררתהנרשאזמננר,בןלאדםהמאפשרשלםתהליךהמסמל
כפירלהירת,ארתהלחירתגאהרהראקהילתית-משפחתית

בישראל.גזעי""תימניבלשרנםביטרילזהשנרתנים

ירתרהבאהאיררעמסמלמנאכה)(ירצאעררסימנחםבשביל
שידעםכפירהמחרל,הזמראלרהחזרההמפנהאתמכל
רמתארחרזרהראארתראחהמפגשבתמרנתאבא,מבית

בחיירשהתחרללהמפנהאתלבטאברצרתררבהבהתרגשרת
 . 1977בשנתבשיחהנרשמרהדבריםמאז.

 ,טובלאזהשכאןחשכתילרקו.דיותררציתילאלארץ,כשגכגסתי
חשכתיכתימן.שרקדגוהריקודיםאתולרקודלראותיותררוציםשלא

הכרתישלאאשהכושעכדתילבגיןכאהאחדיוםזה.מכלששכחתי
עוכדאגי-קדמןגוריתלהשקוראיםליאמרהכךאחר-קודם.
כשבילה.זמןליהיהלא .הכגיןשלאכגיםערימתעליושכתוהיא
 "ירדעושאגייפיםושיריםריקודיםלגושישששמעהליאמרההיא

היאאזיותר.צריךלאכארץכאןדי!זה.עסשגמרתילהאמתילרקו.ד
שאחזררלהאכטיחשאגיעדמהאכןתקוםלאשהיאלי,הרדיעה
מהלהביןיכלתימידלא .כתימןכמושלנוהריקודיםאתוארקוד
לי,רגםהעדהלכלחשובשזהשראיתיעדזמןלילקחרצתה.שהיא
 .להתכיישך;צרושלאאוהבשאגימהאהיה-ערוסימגחם-שאגי
להכיןליעזרהשהיאלהמודההיוםעדואגיחכמהאשההיאלהפך.
זה.אתלהאשכחלאחשוכ.זהבמה

הרארקהילתי,אישי ,חירביעצמידמריבניתשלזהתהליך
השניםשבעשךספק,איןעדיין.שנמשךמתמשך,תהליך

חשרבמרכיבמהררהבראשרבררר,שיפררחלהאחררנרת
המשךלכךרבנרסףניכר,בארפןששרפרהכלכליהמצב

רקשירתהקהילה,מבנירביםע"ימקצרערלימרדהתקדמרת
העדה.למסגרתמחרץקשרים
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החייםבמסגרתלשלבשהיכרלתנאמר,אםנטעהלא
תרברתיים-תכניםלשלברהיכרלתרמחרלזמרהעכשררית
גםתררמתהמרדרניים,הירמירםבחיימסררתייםאמנרתיים

גםאך .המשפחתית-קהילתיתהאחדרתתחרשתלשיפררכירם
לתררםביכלתםישניתנים,הםכאשרהחרץ,מןחיזרקים
שלהם.מסררתםאלקהילהארתהבנישליחסםלשיפרר

רמחרלרתיהםלשירתםהחרזרההיזרןהחרץ,מןההתעניינרת
ישראלירת,אמנרתרביציררתבכלי-התקשררתתימןירצאישל

כחלקרראייתהמסררתארתהנרשאיבעיניערכםאתמעלים
רירתרירתרנעשיתזר,בצדזרקיומם,ריכרלתישראל,ממסרררת
רמבטיחה.מציארתית

חייקירםשלהמרכזיתהשאלהחריפרתהבמלראניצבהבארץ
תימן,בגלרתממרשבםשהרבאררמנהגיםצבירןבעליקהילה

האפשר,ככלמהרהארץבחיילהתעררתהרצרןעםבבדבד
לבחררהצררךאתמירצאי-תימןראחדאחדכל'בפנירהעמידה

שלר.העדיפרירתסדראתלעצמררלקברעדרכראת

במרשגביטרישמצאה ,-50הבשנרתבישראלהמימסדמגמת
לכלהתכחשרתשלברררהמשמערתלרהיתההיתרך":"כרר
היתהלא .שראליירלאגלרתיהמרשגמןשמץברשדבקמה

כשרשים,רמנהגמסררתשלבהמשכירתבצררךההכרהקיימת
חדשרת.במסגררתחדשיםענפיםלהצמיחיהיהניתןשעליהם

למחרלשגרמהרהמסגררת,החייםבאררחהמהפכהלמררת
לקרןלהדחקאחרים)רביםתרברתרמנהגילערכים(כמר
בחיימקרמראתרתפשחזרהרא ,מסרימתלתקרפהזרית

דימריםשעלהככלירצאי-תימן,שלרהקהילההמשפחה
פאראדרקסלי,רבארפןהסרבבת.החברהרבעיניהחירביהעצמי

לאחלקאחרים,ראמנרתתרברתלערכיכמרלמחרל,היה
זה.חירבידימריביצירתמברטל

רהמחרל,הלחןהפירט,ארצררתלאבדןהחרדהגםספקבלי
המצב.לשינריתרמהבלבדהחיהבמסררתקירםלהםשיש
שישהרברהעניןירפיםממנרנעלמר ,חרשיראתשאטםמירק

אלהאמנרתייםתרברתייםבגילריים

החברהשלליחסהבבראההראהררקדאלשהיחסבררר
לשכרחלנראלאףבעיניה.-מייצגשהראלמההסרבבת
ארזהמימסדשלארהדבלתייחסחרףהזמנים,בכלשתמי,ד

חשרכירקדראשרררקדים,נמצאראחרת,ארזרבתקרפהאחר

צררךללאתלרת,ללאררקדים,להירתםביטרילתתצררך
 o .ררקדיםאנשיםהירתםמעצםאלאמבחרץ,בחיזרק



סגנוןשלשאלה
מאת

מנורגיורא
המחשבה;לברשהראהסגנרו
לבבישמחמרגזםלאאדנאהלברש

האמיתי.המבקר

 ) 1700 (רסליסמראל

אמריקהגילתהשניםמחמשפחרתלפנילנצח.לאהםניסים
בקילרחהבימהפניעלזרמרשלרהבאלטיםקיליאן.ייריאת

תחילה"שהפתיערעברדתר,שלההכרמסימניאחדיםנהדר.
חיבתראררהתנרעההסיברבלהמשךבתנרפההשימרשכגרן

אישאישי.לסגנרןהפכרהצרפים,אלגבםעםרקדנירלהעמתד
עלרהנדרשההישנההשאלהאתמרבצהלהקיםטרחלא

הבעיהביציררתיר.למרדרניהקלאסיהמסררתי,שביןהיחס
כלאישיחרתםבהטברעשיצירתרמשרםחשרבה,נראתהלא
מןיצארעתהשזהמטבערתשלברקלשררתהצליחהראכך.

מקרבלרת.רצרררתמרכריםלצעדיםהמכבש

תהיינה ,תרר-הירצראתכרלןנרשארתקיליאןשלעברדרתיר
כ"לילטראגיכ"סינפרנייטה",מררמםררחרמצבארפיבעלרת
ב-רא",כ"סימפרניההרמרריסטישנברג,שללמרזיקההרד"
לסטראררינסקי.התהלים"כ"סימפרניתנשגבארהיידןשל

קיליאן.שלכתב-ידר-סגנרןניכרבכרלם

הראלזהרתה,קלאךלהגדירהשקשהתרפעהבאמנרת,סגנרן
אמצעים,ברירתעל-ידינרצרהסגנרןריתרר.שלתרצאהתמיד

הירצר,לפניהפתרחרתהאפשררירתסרףאיןעלריתררעל-ידי
חתימתפיררשרסגנרןברחר.הראבהןהמעטרת,אלהלטרבת

 ...ייאלהיםפיקאסר:פאבלרפעםאמרמגבלרת.הצבתגברלרת,
דבר."אחרידברלנסרתממשיךפשרטהראסגנרן.לראין
רערדערדמלנסרתחדללאמערלםעצמרשפיקאסרשע;ואבל

ברריצירתר,מתקרפרתתקרפהבכלזאת,בכל ,"דברים"
אמנרתיתלשפהעתבכלעצמראתהגביל ,באמצעיםבקפדנרת
אבלהאררכים,חיירבמשךרברתבלשרנרת;ןזתבטאהראברררה.
עת.בכלבלבדאחתבלשרן

אתבחרבהנרשאתקיליאן,יירישלכזראישית,לשרןיצירת
תרשביצירמצאראחדיםמבקריםעצמר.עלהחזרהסכנת

בריטן,מאתהרקרריאםסימפרניתלפינשכחת""ארץהחדשה,
שאחדבריטן,במלחיןמעשהמזכיררזהחדש"."אין

אתמחבבמאדושהראפעם,לראמרהשרטיםממעריציר
בריטן:לראמר ...לזרזרדרמרתשכרלןאבלשלר,הארפררת
שרנה."בסדררקהצלילים,ארתםבכרלןצרדק.אתה"בעצם

בעלנהדר,באלטהראקיליאןשלנשכחת""ארץלדידי
ללשרנרהמשךהירצר,שללסגנרנרנרסףפיתרחרברמשמערת,

דררקארחביבמרכררתיק,מידידמכתבכמרהכרריארגראפית,

מכךדררקאנהניתיהיטב.מרכרתהתבטארתרשדרךכךבשל
מרכריםצררנייםבאמצעיםרלהשתמשלשרבמסרגלשהרא

דרגמאשרנרת.למטררתארתםלנצלחדשים,בהקשרים
מאתנר,הרקדניםשלבהליכתםהשימרשהראלכךמרבהקת
דמתהזרהדרגתיתהעלמרתהבימה.לערמקהצרפים,

הזריחהתרךאלצ'פליןצ'רלישללצעידתרב"סימפרנייטה"
 .ארפטימירתהמביעהצעידהמרדרניים","זמניםבסרט

במרחביםבאין,העלמרתזרהיתההתהלים"ב"סימפרנית
הלכרנשכחת"ב"ארץמרכרים.רבלתיאפליםקרסמיים
חד-סגנרניאמצעילךאיןכימסרכן.סרער,יםאלהרקדנים
מכתיבלידרארלפגירשבאמההקרבע,הראההקשרמשמעי.

ההבדלבעצם,רזה,לכשעצמם.הצררהארהצעדלאהמסר,את
עקריס.הרגליםיצירתלביןסגנרןביןהאמיתי

רזר.מבנקל.מתעייפיםהמבקריםמעמיתיאחדיםאבל
הנרגעש"בכלחשהטוביאסכטרבירגישהכהשמבקרת
פעמיים,מהםאחדכלשראיתי,לאחרקיליאןשללבאלטים

ררצהאינישבהם,המרצלחיםהמרמנטיםאתכראריהערכתיר
 .) 1981ארגרסט ," NEW-YORK "(בשברערןער.ד"לרארתם

שלמנריכרטיס-הבעלילקהלארפיניתזרשגישהחרששני
כששרחחבשעתר,דיאגילבכמרממשהמבקשים,מחרל,להקרת

מסרגליםאינםהםמחיר.בכלמרפתעים""להירתקרקטר,עם
 .מרכרתסגנרניתמסגרתבתרךמשינרייםלהנרת

לנרלהרארתהיאאמנרתכלשלהראשרנישתפקידהספקאין
כדיאבללראשרנה.ראינרםכאילרמרכרים,דבריםמחדש

מרכררקעעללהתרחשעלירבשינרי,לחרשיהיהשאפשר
שליתררנררזההסגנרן.מספקשכזהמירדערקעכלשהר.
אחרים.מרכשריםירצריםפניעלקיליאן

ג'רןשלהראלאחררנה,המרתקףאחר,כרריארגראףשלמקרהר
להעמידהנרעזבנסירנרנכשלשהראחשררביםנרימאייר.

מתי"פיעלייהפסירןכלאתבהאמבררגשלרהבימהעל
כעלהשערתארבעבתעברדתרעלשהגיברהירלבאך.

באלט,לאבעצם,היה,שזהסבררראחריםריקההתימררת
אמנרתית.מלאכת-מחשבתמעיןאלא

שגישתרחששתילראשרנה,זרעברדהשראיתילפני
 ·יהיהשלאלכך,תגררםנרימאיירשלהמרבהקתהדראמאטית

ישרשלהטראגילסיפרררבתנרעההסבראירר,אלאזה
שלהאמנרתיתדרכרבתחילתהצלב.עלמרתראלבדרכר

מרחבעל"הראקרגלרהררסטהמבקרעליראמרנרימאייר
סרגמארתראחדכדראמאטררג.רגםככרריארגראףגםמבריק.
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עצמם."עלחרזריםאינםשלערלםכרריארגראפיםשלנדיר
)" DANCE AND DANCERS ", שלפיררשרהאם .) 1974מאי

ניגשספקבלימשלר?סגנרןחסרמאיירשנריזה,שבח
בתיאטררןשבמאיכפימשלרחדשהיצירהלכלמאיירנרי

דרכיםמחפשהראלביים.ערמדשהראלמחזהלגשתחייב
המבנהאתלחשרףהדראמאטי,בחרמרהחבריאתלבטא

רבכלהחרמר,עלשלרסגנרנראתכרפהאינרהראשלר.הפנימי
המירחדת.האישיתבדרכרארתרמעצבזאת

שקספירשלרירליה""ררמיארעלהמתבססיםהבאלטיםמכל
בירתרהקררבהיהמאיירנרישלזהלראות,לישהזדמן
הדראמאטיתההתרחשותאתלבטאהצליחהואלמקור.

,ללאביותרהזעיריםלפרטיםעדשלההמבנהעלשמירהתוך
יימסבירה".לפנטומימההזקקות

מאלצתהיאאותןירליה,שלידיהכפותהפכונוימאייראצל
לסמלהרריה,זאתעושיםבהבצררהלהחזיקעצמהאת

להשתייךמשפחתה,בעיניחןלשאתהילדהשלרצונה
השקספירילמחזהשהרסיףהנודדיםהשחקניםולהקתאליה,
פתרוןכביכול,לה,שאיןבעיהאפילולפתורארתרשימשו
ליוליההמסבירלורנצו,האחשלהארוךסיפורוכגוןריקודי,

-אמצעיאותובעזרתלה.נותןשהואהסםפערלתאופןאת
שלמותואתהפךהוא-שחקניםשלהנודדתהלהקה
מקאברית.לבדיחההלץמרקוציו

עם"הגברתאתהפךשלוהדראמאטיהבימויכשררן
בטלהשכברישנה,תופעהשלחידרשהלמבשרהקמליות"

ערבהתופשמערכות,בשלרשהבאלט-העולםמןכאילו
שלביותרהטובהיצירתולדעתיזאת,כללמרותשלם.

בהשאיןסימפוניהמאהלר",של"השלישיתהיאנרימאייר
בצורתמעולהדראמאטילמחזההפכהזאתובכלכלל,עלילה
שפהנוימאיירמצאזוביצירהנוימאייר.שלבידיובאלט

תנועתייםאמצעיםשמצאכשםממשמופשטת,דראמאטית

גררניותרבהאםבאך.פיעלהפסיוןבעיצרבמשחקייםבלתי
סגנרן?לנוימאיירשאיןאומרתזו

שעהשלו.ההשתנותיכולתהיאהסגנוןשלהשאלותשאלת
אישיכתב-ידלהירתחדלהואגמישותו,אתמאבדשסגנרן

12 

עצמואתכילאשהיוצרבית-כלאחיצונית,למגבלהוהופך
ממכשירהנוחירת.ובשלמרצוןקררבותלעיתיםבסורגיו
יררדלמגבלה,נעשההראהכרחירתנקרדות-צירןהמספק
מאניירה.לדרגת

סתום.למברימתמידצמצוםתרךיוליךשסגנרןיתכן,כמרבן
היאראשרנה,מדרגהמוכשרתיוצרתספקללאבאוש,פינה

יחסישלמסריםבסרגהמתמידעיסרקהלכך.טובהדרגמה
מצמצםדרכה,בתחילתחדשיםארפקיםלפניהשפתחאנרש,
יוצרתהיאבאושפינהאבלשלה.היציררתמינעדאתעכשיו

אתלתמצתממשיכההיאאסמשנהזהראיןבמינה,מירחדת
בדיאטהעצמךאתלהזיןחייבאינךעדוכלסגנרנה,

כלב.דשלההמוכחרת

מרגמר.כמשהורלאכהתפתחרתו,הסגנרןאתלרארתעלינר
הסגנוןהיותאףעלדויאלקטית.דינאמיתגישההכרחית
משתנה,הכלתיאתהמדגישמקכע,משמר,כאילרמרכיכ

הסגנרןכאשררקועשה.ראהכךשלחרקיםספרזהאין
רנעשהשפהלהירתחדלהואעקרהחזרהלכדימתאכן

הירצר.צעדיאתהמצרליסדולמעמסה,

דכקלאמהםאיששהכאתי.מארתהדוגככלכךזהראין
מרתהשלדרכהממשיכירכיםשערשיםכפינתרן,כסגנון

מכריחהירצרים,הםכההשארלהששפתהלמשל,גראהאם,
להגי.דהתכררנרלאשכללדכריםלרמרלעיתיםאותם

מחקים.שלחכררהתמידמשתרכתכאמתמקורייוצרכעקכות
התכרונרלאכללשארלילכירוןכררחםכעלנסחכיםהם

לשוןשיצירת,שעההסגנרןשלהשליליצידרזהרכו.ללכת
מעוכדים,כלתיכורשטחילכיכרשמשרלהתמידאמנרתית
לחקיינרתמקרריתחדשנרתהרפכתקרוכותלעיתיםחדשים.

רחסרשיטחיזהיהיהאכלמדהימה.כמהיררתאררתרדרקסית
כרחאכדןאישיסגנרןשלכהתגבשרתולראותרגישרת
אצלשקורהכפילהתפתח,מוסיףכשהואכייחדוהיצירה,
שלתנרעתומחןלהנרתהדיןמיןכארש.אונוימאיירקיליאן,

מסוגליםהםכשאיןגםהחתרלשלהאלגנטירתארנמר
 oכזיקית.להשתנרת



איקרוסתיסמונת

מאת

לסקליחזי

העלתהברארןטרישההאמריקניתרהכרריארגרפיתהרקדנית
רקדנית-מערלםברצעהשלאלכרריארגרפיה,רעירןבזמנר
אתצמיג.רתחליףתרדתעצרר,כג'יפ,תיסעבטרטרלברשה
אחדקלבשינרילרארתמעדיףהייתיהזההמכאניהבאלט
ירמירמי.בבגדאלאבטרטר,לברשהתהיהלאהרקדניתבלבד:

יהיהשיררתררמהיעלם,האנרכיהמחאתי,הפררדי,האלמנט
כאחד.רמררכבפשרט ," READY-MADE "מחרל

עיריתשללאמנרתלמרעצההגשתישניםמספרלפני
במשךלרקרדתנסהרקדניתלפררייקט.הצעהאמסטרדם

מפעילרתההמתבקשתרצרניתתנרעהכלאחתיממה
לסגנן,למתרח,התכררנתילאלרקרהכשאמרתיהירמירמית.

בתה,הסרכרבחישתהשיניים,ציחצרחתנרעתאתלהגזים
גריבתבאף,החיטרטהטלפרן,שפרפרתטריקתהחזיה,רכיסת

בירמר,ירםמדינעשיםשהםכפילעשרתםאלאהגרביים,
מרחלטת.מרדערתמכאנירתהחצילפערלרתנרספתכשהפעם
אתתסגנןכזאתשמרדערתהיתה,נבדקה)(שלאההנחה
חיצרניארפנימיבלחץצררךשיהיהמבליהרקדנית,תנרעת

ייסגנני"!המצררה:פקרדהצררתב

מררכבתמרדערתתצמחהטריביאלית,הראשרנית,המרדערתמן
תנותקדרשן,מרסלשללמשתנהבדרמההתנרעה,ירתר.

תנותקהרקעמןהניתרקלאחרלה.שהירמירמימהרקע
תהיההתנרעהתכליתממלאת.שהיאמהפרנקציההתנרעה
אתהברדקת ,התנועהשלתכליתהאתהברדקת ,תנועה
מגירוילהיפטרכדילאתשתעלהרקדניתעצמה.תכלית
להגיע.כדילארתלךלנרחכדילאתשבשלה,הנשימהבקנה

יתנתקלעצמי,אותרמתארשאניכפיהארטרפי,המחרל
קלאסיהלמחרלכךכלהארפיניתמתסמרנת"איקררס,

קלילרת,שלאשליהליצורמנסההקלאסיהמחרל .רהמרדרני
אנועלירהמישטחהגראביטציה.מחרקיכביכרלהמתעלמת

בילתיתהרםתרךאלמליפולבעדנוהמונעימינר.כלנעים
רעבבחינתהקאלסיציסטיםבעיניהראאינסרפית,מוכרת,
עדצונן,אריסטוקראטיבנימוסלרלהתכחששישהכרחי,

המציארת"מ"קרקעלהינתקהיאהשאיפהשאפשר.כמה
ממנ;רלהינתקלאראםזה.רב"משמעימציררףהמשתמעוכל

אפשרכיעדרשברירילמערדןקירמהאתלהפרךלפחותאז
הרקדןשלבהרנרתירלמגעהזקרקהזרהיאכילטעון,יהיה
להיפך.רלאקירמהאתלהוכיחכדי

הדרמםהמישטחעםאהביםמתניםהמרדרניהמחרלירצרי
המישטחשלהם.האהבהלארתרתכללזקרקשלארהמגביל

שםהאלה.התזזיתאחוזיהזריםעם"להתמזג"שראףאינר
זקרקהראאיןלמעשהבמילרנר.כללקייםאינרשאיפההעצם
הרארפנימההחרצהלערףהשאיפה"להירת".כדילמילרןכלל
האמיתיתהיכרלתאתהחסריםהאנרשבנישלחלקםמנת

 , .כןלעשרת

רקדניתשלמרתקתבהרפעהצפיתישניםמספרלפני
ם,לזרהמשתייכתפרקאי,בשםאמריקניתרכרריארגרפית

מררכבהיהשלהמהריקרדחלקהפרסט-מרדרני.המחרל
שלהאבןריצפתאלגרפההרטחשבהןהתאבכרת,מקפיצרת

שאיננהאחתהנהלעצמי,אמרתיהאח!ההרפערת.ארלם
שניהבמחשבהלר!מצייתתאלאהמשיכהבכרחאבקתנ

מפערלרתפגעללאיצאהפרקאי-התרמיתאתגיליתי
כפיאבריה,אתריסקהלאהיאשלה.הקטנרתההתאבדרת
המשטחאלחזראלאמערפר,אתהמשיךלאשניז'ינסקי

האררר.

איקררסיגיעשאלירביותרהגברההמקוםביןהנמתחהקר
מתנועעעלירהקרהואהמברימתהתרסקותרנקרדתלבין

אוטרפימחולזקן.כאקררבטוהמדורניקלאסיההמחול
עטרףשגרפררקדןבדמירני:מעלהשאניאפשרי,בלתי ,מרשג
הקרלמחיקתורקאךמכורנתשלורב.רעהכשכלבמחק,

כפיבפרוזאימאוהבאינניאיקרוס.זל Ilרהפאתטיהיפהפה
מקפצההואבעיניהפררזאיהכתוב.מןלהשתמעעלרלש

 ,ינטרלהבודקהרוקדהאניהמטפיזי.אלואמינהגמישה
בודק,הכמוהנרקסיסטי,הררקד'האניאתדבר,שלבסרפר
רררחבאררךקררישישרטטתנרעה,שלסרגאלארתרריכררן

דרטןשלהמשתנהלידהפיזיים.אלהבמקרםמנטאליים
מרטיבהייתיהמררטאיקררסראתמשתיןרקדןמציבהייתי

ברשהארפק,אלסעלו:וארמרברארןטרישהשליפ'בג
 oירתר!כנהתרמיתשלתחילתהמסתמנת
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קטנהמקראה-ריגמאןמרי

החייםמחיליתשבעה
 ) 1921בשנתבכררההצגת-דראמאטי(מחרל

" 
המלך:אמר

,שפחה!חיידעל"רקדי
-החייםמשמערתאתלייגלהמחרלךאם

רפשי."לחתצאי

 ,הראשרןהחייםבמחרלהאשהיצאהאז
סיפרקה.עלבאהשלאהתשרקהבמחרל

כבליה,""התירר
המלך.אמר

האהבה.מחרלאתרקדהרהאשה
המלך.קראתמיתרה!""אל

הפראי,התשרקהמחרלאתהאשהרקדהאז
 .גברלכלרפררץכרלםהכבליםאתהמנפץ

פניר:הליטרהמלך
אשה!"תמרתי,מרתכך"על
השחרר.מררתצעיף-האתהביאררהשפחרת

לצעיףשעתהלאהרקדניתאבל
הסבל.מחרלאתמעלירררקדה

שלהאפלמחרלראתררקדההמשיכההיא
השטן,

החיים.שלהכמרסיםהכרחרתכלאתשעררר
המחרל,אתסיימהרכאשר
ראמרה:המלךלפניקדה

אדרני!"מרכנה,"אני

החרישי.מחרל-המררתאתרקדהרהיא

מררת,צעיף-האתהשפחרתהרימרשרב
לכסרתהכדי

לערלמים.
הרקדניתשללמצחהנשקהמלךאך

ראמר:

המררת.רעלהחייםעלגבר"מחרלך
בת-חרנין!"רהייחיי

~ 

* * 
* 
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המחיללהגיף

גרפי.בבראתבמראה,שם

עיררם.

רכיםעיקרליםמערגלים,קררים
חרשנירת.נרשמים

אשה,גרף

 ...רמרשלםמטרפח

השריריםבמשחקמתררממתרהזררע

עצביםררתת

כלי:נעשהרהגרף
בתנרעההמרדדתרגל

 ,החללאת
בלגלרג,המחייכתרגלכף

לבכרת.שבכרחהידכף
החלל.אתמארשררתהמלטפרתזררערת

 ,מתרחיםשדיים
בקשתר.מתעבהשהחללקמרר,גר

סרד!צרפןשינרי

הקפיצה

גרפי,לפניקדהאניבהכנעה
מחול.,שהפך

* * 
* 

הקלרתעלנאבקתלערף;מתאררההיתהכיקרפצת,היא
מאבק.היאקפיצהכללזה:רנכנעתזרעלגרברתרהכרב,ד

מרשךהחרקרהבהיררת.הקלרתלתרךארתהמרשכתהתשרקה
הכרבדעםהמאבקהתשרקה.מןמרפהאינההיאלכב.דלאפל,
הצחרקאתערשהההתגבררתבמערף.מדרברכאשרמחשל,
עצמהאתדרחפתהיאירתר.מארשרתהנשימהאתירתר,בהיר

פח.דללאבעקשנרת,הארריר,אלעצמהמשליכההקרקע,מן
לארץ.שמייםבין-מרחפתהיאלרגע

ממך,נמלטתהיארשרבשרבאפלה?כבדה,אדמההתקראי,
בידיהארחזתמעליד,גשרמרתחתרחברת,מנתרתבקשתרת

בכרחרת.מתמלאתרחרקרת,בצרררת

* * 
* 



ערבסקותשוב.שוקעיםוגדוליםחזקיםצפים,אורנמנטיםהחלל
והצורותהחלל,שללמרכזוזינוקונעלמות.טופפותחמודות

בסוגים.והקירותמהירסיבובברשעות.מלחשותהמתנפצות, עלמונחהאוויראיךחשהעצומות,עיניהבתווך,ניצבתהיא
עצםאתחותכתבהיסוס,מגששתמתרוממת,הזרועאבריה.
בעקבותיה:והרגלייםקדימה,חותרתנראה,הבלתיהחלל
לאחור:שנוצר,החדש.בכיווןדוחףוהחללכיוון.מתווה
נגדי.כיוון

-הריקבחללמתבוננתדומם,ניצבתהיאצונחות,זרועותיה
 .הרקדןבממלכת

עםפגישהואחורה,קדימהמטה,מעלההכיוונים,משחק
ונמרץ,חרישיעדין,מחול.החלל:ועלבחללמאבקעצמה,
רקלאהמודרני,המחולמיוצרותאחת ,) 1976-1886 (ויגמ,אדמריפראי.

ובפיוט.בפרוזהמילולי,ביטוילמחשבותיהנתנהגםאלארקדה,
מקצתהמשקפתמגרמנית.שתורגמומדבריה,קטנהמק:יאההנה

נראה,הבלתיהעצום,החללההכרה.בהמבזיקהלפתע .והמחולהתנועהעליתיח.מרעיונ
מורמתשזרועצורה,מחוסריבגליםסביבההמתפשטהשקוף,
 • 20ה·בשנותנכתבוהקטעיםכלאותו.ומעצבתמשנה
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האמריקגי?המודרגיול'במחאמריקגיבעצםמה,

מאת

ברין-אינגבריהודית

עלמברססרתהאמריקניהמרדרניהמחרלבנרשאמחשברתי
אבלרראינר.קראנרשכרלנרמאמריםרההספריםהריקרדים,

שהעניקרמהפרספקטיבהמארדעדמרשפעתשליהמבטנקרדת
מנתעלבישראל.המחרלבתחרםעברדתישנרתחמשלי

עליהמחרל,לאמריקנירתהנרגערתנקרדרתמספרלהבהיר
פשרט,בארלםבתל-אביב,שראיתימרפעתחילהלתאר

משרכלל.אינרשלרהתאררהשמנגנרןעץ,עשרייםשכסארתיר
הערשרתהנקרדרת,מספראתברטהבצררההאירעצמרהמרפע

לאמריקני.האמריקניהמרדרניהמחרלאת

האמריקנישהמחרלליהתבררבררקדים,שהתברננתישעה
תקשררתליצררהבימהשעללרקדניםמרשהאינרהמרדרני

שאינרמשהרלפניראיתיקררבה.אינטימית,בינאישית
המסרגליםאנשיםראיתימרפשטים.במרשגיםרקערסק

רקבאמריקהראיתישכמרתםהדדי,לאמרןאנרשית,לקרבה
להקה ,-60השנרתשלירנירן"ה"גראנדקברצתבמרפעי

אנרשי.קשרעלהתבססרשעברדרתיהרדיקאלית

ארתנרמביאהשלנרהמרפשטתהאמריקניתהחשיבהצררת
אמריקניםאחררת,לתרברירתבניגרד .אנרכיכמעטכיררןל

 " JOGGINGל"-ספררטיביבמרנחלהשתמשאם-נרטים
כמעט!מקרםבכלך" O JOG "חרפשיםאנחנרריצה.במקרם

תרברירתלנרשמעניקרתההשראהדרךלחלרףרשאיםאנר
ארזרהשראהלקבליכרליםראנר ,שלנרהעבראראקזרטירת

שלנרבדרכנרזאתלעשרתרשאיםאנרערכיה.אתלדחרת
היחידההמגבלההיאהיצירתירתלנר.הנראהקצברבכל
אנרהפצצרת.ארמלחמרתמפנילנרסחייביםאיננרשלנר.
 .כרצרננולעצברוחרפשיםשלנרהמחייהשטחשלבעליר

התקייםהראבישראל.שראיתי ,אחרבמרפענזכרתראני
סיפקהתיכרןהיםבקיסריה.העתיקהררמאיבאמפיתיאטרון

בייםקאנינגהאםמרסמלא.ירחהיה .רקרליחזרתירקע
אבללאיטם,התקרבררקדניר .היםמתרךכאילרכניסה
עמרדילידנעצררהםהים.מןעלרכאילרמדהימה,בצררה

הסלעים.ביןהפזרריםלבימה,שסביבהשבוריםיששה
זההיה .במרשביהםהצרפיםאתשהקפיאצלילנשמעלפתע
לרוץהקרראת ,ריררדתעולהיללהארתהאזעקה,שלקולה

המקלט.אלרלררץלקרםמרכניםהיינרכרלנרלמקלטים.
ידיהםמעשהאלאזההיהלאלפתע.הצרפרקרלנפסקראז
שלהרפעתואתהמלרריםהאלקטררניים,בכליםהנגניםשל
למרדערתהמוזיקאיחדרמשיםמבליקאנינגהאם.מרס
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הצרפים,ל wהמרתניםרפלקסים_לשלנר;הצלילית
 .שלרבאלקטררניקה

מחרלרתליצררשלר,בהקשריםליצררחרפשי.האמריקניהירצר
כשםלאיררפה,יצאהדרנקאןאיסאדררהלה.רמחרצהבארצר
,הלןשרןרטדסנטזניסררתאלאן,מרדפרללר,לראישעשר

 .האמריקניהמרדרניהמחולמחלרציאחריםררביםתמיריס
ראילררבחר"ל.באמריקהקהליםלעצמםלחפשיצארהם

רביםראמנרתם,תרברתםעללאמריקהשבארהרקדנים
פשרטמעטיםרלאחדשיםשררשיםארבטחרןחיפשרמהם
אתלחצותארתםשהניערהסיברתלהמלט.נאלציםהיר

האמריקניםלאמניםשגרמרמאלהשרנרתהירהארקיאנרס
הערלםלחרפיהגיערהראשרניםהבאלטרקדניבים.לרדת
הגיעראחר'םהגדרלה;הצרפתיתהמהפכהכפליטיהחדש
-30הרבשנרת .-20השנרתבראשיתהררסיתהמהפכהאחרי

לביטוירהשאיפהיתכן .מהפאשיזםנמלטררבים-40האר
המדורניהמחרלעלמשפיעההפרליטייםהתנאיםבתרךעצמי

החייםעלרהמאבקלעצמארתמהשאיפהפחרתלאהאמריקני
אחררת.בארצרתעצמם

גראהאם,מרתהשלהאפאלאציים"בהריב"אביבנזכרתאני
מרתהשלפיררשהזהר .חלרציםביןחתרנההמתארמחרל

לראשרנההצוגהמחרלאבותינו.החלוצים,לרוחגראהאם
תפרסיםוהכלה,החתןעצמאיים,אנשיםשני . 1944בשנת

אתמראההכלהשלהסולרקטעהעתי.דעלבמחשבותיהם
העתידיםילדיהעלתקרוה,מלאגםאדמהוססחלרמה,
ביןכחוליהלעצמהמדוערתהאתמראההמחרללהרול.ד
שזוכדיהקשישה,האשהאלפונההיאלרגעיםהדורות.
אישלעתדי,בעלההנישראין.שלהגורליברגעארתהתסעד

השדות.אלמביטאחוזתר,גדרלידיצבנהחזק,הערברת
עוצמתואתשלרהמחיהתחרםגברלרתאתמציינתהגדר
לארוסתומגןלהירתלומאפשרתהגדרלידעמידתרכרחר.

כסאאלארתהמולידהראלבסוף .בחיבהאליהולהתקרב
הםעליר.ארתהרמרשיבלעתידביתםמרפסתשעלהנדנדה
לינראהבבטחה.אדמתםאלמביטיםזו,בצדזהירשביס

לאאבלבחלרמרתיה,הכלה,שלבמצבהערסקתשגראהאם
בעלה.עםשלההאינטימייםביחסים

"יעקבלרי-תנאישרהשלתה-שביצירהרגשרתשרניםכמהעד
לזר!זהאהבתםעלמצהיריםררחלשיעקבשעהבחרן"

שלביצוע-הבכררהאתראיתיהרגע.אתבבירורזוכרתאני
שתיארתיהפשרטבאולם , 1975בשנתבתל-אביב,המחרל
עטרייםהרקדנים,שנינגלרלילית,חשרכה,בימהעלקרדם.



מקרםתפשרהםבקרבת"ארהבים.גדרלה,אכןגביעלגלימרת,
ארבמצחנרגערתבעדינרת,בזרזהנגערידיהם,מצרמצם.

להם,אבלרקמרבנתחרישית,סתריםבשפתהזרלתבסנתר
אינטימירגעהצרפים.אתעימהסחפהשהיאמרגשת,כה

שעיצבהרחבה,תנכ"יתאיררעיםממסכתקטעאלאאינרזך,
שנילנרלהרארתמתעכבתהיאזאתרבכלליו"תנאי.שרה

לקרקעהיטברקשרריםמרצקיםבאהבתם,שברייםאנשים
לנרהידרעשגררלם,מהכללשאתמרכניםהםמציארתם.
תשרמתכלזהברגעאבללהם,ירעידהמקראית,מהעלילה

לעצמם.רקנתרנהלבם

לחיבררםנישראין,שלשרנהכהלתיאררהמרליךהרקעמהר
שגראהאםלרמר,למרתרהמרדרני.במחרלזרמי'חיים,שנישל
היתהסנט'דניסררתדנישרן.אסךכלתשלמבית'מדרשהבאה

שלמארצררתיהןלשארבשאהבהמצרינת,ארפירקדנית
לעצב,רצרהאמפרי,דרריסרכןגראהאם,רחרקרת.תרברירת
חרפשירתלהירתמחרלרתיהן,שלהמבנהאתרבראשרנהבראש
שעסקרהנרשאיםארהדראמהאתשיבטארתנרערתליצרר
נחשקת,אחרת,ארזר"בתחפרשתתמידהיתהגראהאםבהם.

גיונסטרןגיילזאתשבטאהכפי-נשית"בתבניתיצוקהיפה,
גראהאםשתיהן, .) 1978בשנת ", Ms ."(בכתב'העתברשימתה
רמלכרת,כהנרתתפקידיעצמןעלליטרלנהגררהאמפרי,

אךמבריקרת.מבצערתרקדנירתהירשתיהןאלרת.ארמרזרת
גראהאםשרן,ארדניססנטשלהאקזרטייםלחלרמרתבניגרד

הפרריטאנית"פררטסטאנטיתבמסררתהשתמשררהאמפרי

 .שלהןבכרריארגראפיה

מהאגדהאחרת,מתרברתחלקעצמההיאלרי"תנאישרהארלם
צריכההיאאין-מסררתעטריהכרלההרחרקה.האקזרטית,

רהעבר.המסררתלערמקמכררןמרצהכלרמשלים.סמליםליצרר
רככרריארגראפיתהתנייך,בארץחיההיאתימני;שלההרקע

יצרניתי,'ח"עיןידיעלמרכתבמחרלרתיהשלהחזרתיהעיצרב
רתחרשרתיה.מחשברתיהאתהקרבעת

איןרקדנית"כרכבת,היתהלאמערלםעצמהשהיאמפני
כמרכרקדנית,אהבהעצמהשהיאלתנרעךתכברלההיא

האמפרי.ארלגראהאםשקרה

כלי',כשל,זריתימקבילילהירתנרטהשלההתנרעתיהחרמר
האמריקנים,עמיתיהשלכזהממשלירי.כןפיעלראףהקשה

טקסיבסיסעלנרצרהראכלשהר.קלאסימסגנרןחרפשיהרא
הרשפעההיאהתימני.המחרלבסיס"עלאמיתי,מסררתי

הררערת,הכבשיםרהים,החרלהנרף,שלרהתנרערתמהמקצבים
רכןאינסרפייםלמרחקיםהצרפההעיןשלהאיטיתהתנרעה
השיריםשירשלמההתלהברתהנביאים,שלראהבתםמזעמם

שלרהפרלקלררהעתיקההדתיתהספררתשלרמהמסררת
תימן.יהדרת

בתנרעהבחרפשירתמשתמשתלרי'תנאיויגמאן,כמריממש
אתהמלוותהמנגינותאתמחברתעצמההיאלשמה.

טקסטיםשלהעתיקיםהמקצביםעלומתבססתיצירותיה
שזה,כפיפילרסרפיבמרחבעוסקתהיאלכךנרסףעבריים.
במרחברלאכך,כללההמרכרתבמסורתמשתקף

גראהאם.שלבעברדתהמרפיעשהראכפיהטריטרריאלי,

רהשקפרתרעיונותרמכסיםכרללים,האמריקנייםהמושגים
שרנים,ייאיזמים"רחרפףכוללנו,המודרניהמחולגםשרנות.

כתבהראשנה.שים'חמילפנימרטין,גירןאמרשכברכפי
שלהפנימיההכרחאתמבטאהמרדרנישהמחרל

שלר.במחרלאישיארתנטי,נסירןמחציןהראהכרריארגראף.
 , 1951בשנתליפינקרטגרטררדשכתבהרכפימזאת,יתירה
להתרחקלרקדןמחרלרתבחיבררהאמריקניתהדרךגררמת

לעיתיםרכךשלר,התנרעהחרמרשלהריגשייםמהמקרררת
האישירת.רתכרנרתיהמחרמהמאבדתיצירתר

לרי'מיובש.מאודרחוקיםהישראליתביצירהוכלתוהחתן
שהיארהדמרירתאמרצירנאלית,בצורהלרקעמתיחסתתנאי
הניכרתחזקה,ריגשיתהתלהבותארתהמקריניםיוצרת
משמערתמלאריעקברחלביןהפגישהרגעמחרלרתיה.בררב

לקהל,גםכןועללזר,זהאינטנסיביתדרבריםהםראהבה.
שגיבשהבכך,גםמהבמידתתלויההיוצרתשלהצלחתה
שלאחרותסצינרתבעיצרברעיונרתיהעלבהסתמךזרסצינה
הקרדמים.בריקדויהזרגרת

בשנתנוצרתימניתי,'ייחתונהשחיברה,הראשוןחתונהמחרל
שלהאפאלאציים"בהרי"אביבאחרישניםכעשרר , 1956

בארבעהדרקומנטארי.כמעטהיהעצמרהמחולגראהאם,
אביר;ביתאתערזבהחתןהמסררתי:הטקסתרארחלקים
הראשרנהההתיחדרתרלבסרףהחרפה;לכלה;נערכתהחינה

מקרשטתכס'מלכרת,מעיןעלירשבתהכלהרהכלה.החתןשל
פניהבמחרל.משתתפתראינהרכמעטהמסררתיים,בעדיים

פעם,לאאמרהלרי'תנאישרהבהינרמה.מרסתרים
שמבקשתכמימרצגתקררברתלעיתיםהאשהשבמחרלרתיה

משתמשתראניהמזרחית,האשהשליערדה"זהוחסרת.הגנה
ישראלעםביןהיחסאתמסמלגםזהבעברדרתי.בזאת

ראלרהיר."

 ) 1969 (כלה""אחותיביצירתהבטקסיםהשתמשההיא
רהדגישובעלירנות,זהבמחרלזכרהחללעיצרבצרררתאבל
הכלהבחרןיי"יעקבאתיצרהכאשרלנשים.יחסהאת

משלהתנרעותעצמאיים,רגשרתבעלתדמרתלכדיהתפתחה
היאכאשרליעקב.אחרת,ספציפיתלדמרתמסריםריחס

לאהבאחותהארתההמחליףאביה,שמכיןבתרמיתנלכדת
מצבה,למררתכדמרת,מתחזקתרחלטקס'הכלרלרת,בשעת
עליה.הנכפה

ריקרדיםשררתמתרךהתפתחהאפאלאציים"בהריייאביבגם
נירםנראה 1935משנת " FRONTIER "הסולרקודמים.
שלה.הגדרלידניצבתאשה'חלרצהברשלו,מוקדםכרישום
בהרי"אביבבכורתאחרידנביאדוויןשלהבקררתבדברי

ביציררתיההחזקההמציאותשתחרשתנאמר,האפאלאציים"
ביןדראמאטימשקלשיורישלתוצאההיאגראהאםשל

אחתכלשררה,במידהבבימהשרלטתמהןאחתשכלהדמויות,
לחברותיה.דראמאטיניגודמשמשתמהן
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מראשיתדמרקראטיהאמריקניהמרדרניהמחרלהיהלמעשה
מכבלימשרחרריםאינםאחריםמרדרנימחרלסרגיצעדיר.

הקדמרניתהעיבריההכלהכמרהר.הדמרירתבעיצרבהמסררת
עדייןהיאלרי"תנאישלבמחרלרתיהדמרקראטית.דמרתאינה

חרשניתלהירתמסרגלתרהיאהמשפחה,בכבליקשררה
הכלהלרשרתערמדרתשאינןבדרכיםראינטימית

החרפשית.הדמרקראטית,

קדימה;נעהכלבפרטרהאמריקניבכללהפררטסטנטיבערלם
הכרללניתהערלםבהשקפתנכללתלחידרשרהשאיפההחדש
אתבחרברצרפןשהעתידארמרת,המתקדמתהגישהשלר.

הנעהייצררסרטהמסרררת.עללררתרנקלכןרעלהשיפרר
רהמירמנרת,הארמנרתעללררתרכמעטשאפשרמשמערתר,
אלפניםקשרמצריכהאינההתקשררתמתכלה.רשהתרצר

הטכנרלרגיהרבשליחים.באיררחהצררךאתמבטלהטלפרןפנים.
להכללרתהאמריקניתהנטיהירתר.טרבלערלםארתנרתביא

רמכאןהמרדרנירתלמרשגהטכנרלרגיההישגיאתמכניסה
המדורני.למחרל

אפשרכיצדמדורני.מחרלאיןטכנרלרגיהללאלכאררה,
ניקרלאיסאלרריןשלעבדורתיהםלביןטכנרלרגיהביןלהפריד

קאנינגהאםשל " WINTERBRANCHב"קאנינגהאם?מרסאר
גםרכאלההכרחי,הצרפיםלעיניהנזרקהמסנררר,הארר

הקרלנרעייםבהבטיםרהשימרשהאלקטררנייםהמצלרלים
עלהמשפיעיםהמארחררת,ביציררתירהרידארשלראלה

שלר.הכרריארגראפיה

עבדותרארפיישראלית,להקהעםערבדאמריקנישירצרשעה
רהערצמה.הכרחכנרשאיבמבצעיםתלריההיצירהמשתנה.
רגשרת,המדגישהבתרברתפרעליםהישראלייםהרקדנים
רחד"ישירברטה,ביטרילעצמההמרצאתחזקה,ראישירת
הבאהכרריארגראףעלמשפיעיםהםכרקדניםמשמעי.
האגדיים"ב"ציידיםלמשל,מהרהרת,אניעימם.לעברד

כגרןישראלייםירצריםגםבת"שבע.בלהקתטטליגלןשל
עםערבדיםרייטר"סרפרדרמיאראפרתימשהשררן,מירלה

עצמם.שללאלהנרסףהרקדניםשלדחפי"תנרעה

במחרלשלטהאיררפישהאקספרסירניזםהסיבהרזריתכן
בצררהרגשרתלתפרסהיכרלתשיתר.מראהחדשהישראלי
הרקדניםאלדיבררסמליתחזרתיתבצררהרלעצבםבסיסית

כאח.דהצרפיםקהלראל

נציגיידיעלבישראלהמרדרניהמחרלנרצרניכרתבמידה
גרטרדוהגיעההיסטרריתמבחינההאיררפי.האקספרסירניזם

ארבעיםבמשךרהשפיעה 30ה"בשנרתמרינהלארץקרארס
הקיברציתהמחרלללהקתעדהישראליםהרקדניםעלשנה

רכרריארגראפים,במאיםאחרים,ירצריםהשפיערכןהירם.

מרישלבת"דררי,שרלמיתכגרןלאבן,שלתלמידיהםשהיר
ררהארפאלרקהשלתלמידיהםמיכאלי,קטיהכגרןריגמאן

בתחרםלעבדושהרבתהברגשטיין,לאהכגרןסקרררנל,
 .שטייןאררנהאחירתארהעממיהמחרל

גםהגיעהרתלמידיהם,לאבןריגמאןשלהשפעתםספקבלי
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הרלם.הניהשלעברדרתיהזהבתחרםברלטותלאמריקה.
באררירההרטמעההשפעתםלישראל,שבניגרדלינראה

שינתהלאאבלבאמריקה,המרדרניהמחרלשלהכללית
התפתחרתר.כיררןאת

מעיןהמהררהמרנק,מרדיתשלעברדתההיאזהמכללירצא
בהשתיארתי.במסגרתנכללתאינההיאלאיררפה.קשר

יחסיבעזרתלצרפההמרעברתררגשנרת,אינטימירתניכרת ,
 , 18בתבהירתהשלהם.רהחרמרהמבצעיםביןהגרמלין
ללמרדהחלהמרנקגראהאם,שיטתראתבאלטשלמדהלאחר
מרקדניהיהשםמקרםמרינה,הגיעברקברק.פרדעם

המדורניבמחרלמארדפעילרהיהקרארסגרטרדושללהקתה
סרלרמחרלרתשלרשהעבררהארדלמדליתזכהאףהראשם.

שנים 25 . 1934בשנתברינהשנערכהבתחררתשלרמקרריים
מרנק.מרדיתשללמררההיהאחרת,רביבשתירתר,מארחר

השרנרת,בסטרדירתשלמדהלמהשבניגרדלי,סיפרההיא
בההיתהריצירתיפרלקלרריחרמרעלברקעםעברדתה

שלמאבני-היסרדאחתשימשהרזראמיתיתאקספרסיבירת
אקספרסיבי,במדירםמצריאתהייבמחרל-העםשלה.עברדתה
המרפשט"שיכרלתימהמרדרניזםירתרהרבהשלילמזגהקררב
יששייכת.להרגישליעזרברקאחר.סטרדירבכלללמרד
אדםעצמך,אתהשאתהמשרםבמחרל"העם,משחקשלהבט

אז)(שחשתילהתבטאהיכרלתררק.דשאתהשעהממשי,
בה."משתמשתראניארתי,מעסיקהעדיין

בגרמניה.דררקאחירבירהדלהצלחהזכתהמרנקמרדית
בארה"ב,עברדתהאתמממניםשםמשתכרתשהיאהכספים

רנעשתהבישראלביקרההיאלאחררנה.ליסיפרההיא
שתיהן:מקרה."זהשאיןנראהליו"תנאי.לשרהקררבהידידה

המחרל:אתרהבנתןשלהןרהכרריארגראפיהמרזיקה,מחבררת
בנרשאיםלעסרקארהברתשתיהןלמרפשט.מעברהרחקמגיערת

אמרצירנאלירת.רבדרכיםאפייםמימדיםבעלי

שבאמריקהשעהמכריע,לכרחהיראיררפהירצאיבישראל
אחריםסרגיםהירצריםלרקדניםפשרטכלל~בדרךהפכר,הם
באמריקה.בכיפהשלטתמידהחרפשיהפרטמרדרני.מחרלשל

הםדעתם.עלשערלהמהכללנסרתחרפשייםהרקדנים
בטכניקרתלהשתמשחידרשים,בעברדרתיהםלכלרלחרפשיים

המחרלמחשברתיהם.אתלעצבמנתעלרטכנרלרגירת
בקידמה.מהאמרנהנפרדבלתיחלקהראהמדורניהאמריקני

המכרניתהטלפרן,ללאחיינראתלתארשקשהכשםממש
ראדיסרןפררדבל,האדרניםשלהמצארתיהםהחשמל,אר

האמריקניהמחרלבתחרםמשוגינרעלרעיצברהשפיערבהחלט
 oהמרדרני.

בארניברסיטתהמחרלתרלדרתחרקריבכנסשהרשמעה(הרצאה
 .) 1981ירניבחרדשלרס"אנג'לס,קליפררניה,



ההבעהאלמהתרגיל-המחילשפת

מאת

ליזחרמונה

ההבעה?אלמהתרגיללמה

להפרידראיןאחתכהרריהרלמבצעלכליקשררבמהרתרהמחרל
כרלסההבעה,רערצמתהפיתרחאמצעירהכלי,השפהביניהס.
מכיררןראישירתר.מיגבלרתירמיכרלתר,המבצע,מגרףנרבעים
אתרלפתחלהקפידישהמבצע,רגםהכליגםהראשהרקדן
מהשלבכברההבעהלרגישרתהטכניתיכרלתרביןהקשר

הראשרן·

ההבעהאיפירןהמילים.נגמררתברבמקרםמתחילהמחרל
במחרלההבעההמילרלי.מהביטרילחלרטיןשרנההריקרדית

תרךרזאתרתנרעתרהגרףבאמצערתצררניעיצרבכרללת
אפשראברי"הגרף.רמ"חבכלהמרבעתמרחשית,מרזיקלירת

הגרףתנרעת-הרקדןבתנרעתמרזיקהרראיםשאנרלרמר,
שרנים.בציררפיםרכחזמןבשינרייבמרחב

-רבמחרלבתירגרל-הרקדןלהפעלתדררשההמדרברתהשפה
לאחראךהתנרעה.אתרממקדתמסבירהמכררנת,כשפה
נרסף,לשלבלעבררישבמדריק,התנרעהנלמדתברהשלב
מרכיביה.כלעלהריקרדיתבהבעה-עצמרבמחרלהערסק

ישבקברצרת,רגםיחידיםידיעלגםמובצערהמחרלהירת
כפרטגםלהכשיררישהרקדן.לאימרנינרסףשלבלהרסיף
ההתאמהיכרלתאתברלפתחישכךלשםקברצה.המרכיב
רבמיבנהההבעהברגישרתבמרזיקלירת,בתנרעה,לקברצה
הצררני.הקברצתי

באמצערתהכליהכשרתשביןהעמרקבקשרמאמינהאני
לפתח,~דשסבררהאנילכןהמביע.הרקדןלביןהתירגרל
הדרך.כלרלאררךהראשרןמהשיעררכברזהלקשרמדוערת

החרזרלתירגרלרהאהבההסבלנרתאתברקדןלפתחיש
ישכךלשםרההבעתי.הצררניבעיצרברלהבחנהרהמפרך

לתרצארתלהגיעאפשררתאיןמתאימים.למידהבהרגליצררך
יכרלת"בעלכפרטהררקהבחינרךלעסרקבליממש,של

ביןהקשר(מכאןמקברצה.רכחלקרהעמקההתמדהריכרז,
החינרכי).למחרלהאמנרתיהמחרל

רהסיפרקהתנרעהמעצםהנרבעתהחרריהבהרגשתדיאין

הצררניבעיצרבלהסתפקשאיןכשםהגרף,הנעתשביכרלת
פנימישיפרטמתרךרהמחרלהתנרעהאללהתייחסישבלב.ד

יכרלתגברהה,מרדערתדררשתזריכרלתיח.דגםרחיצרני
ררגישרת.העמקהדרת,התמק

החרזרהתירגרלמטרתאתירדעכתלמידהרקדןכאשר
בסרפרמגיע,הראחדשה,תרצאהאחרנילאההבלתירהחיפרש

לרמדכךרלשכלל.לשפרלתרגל,בצררךלהכרהדבר,של
ככליגרפרבהכשרתהןשלביה,בכלמעברדתרלהנרתהרקדן

רההבעה.המחרלבעיצרברהן

בעצמרשמפתחכמיהרקדזבחינרךלתוצארתלהגיעכדי
לחפשעלינוההבעה,רגישותעםבבדבדהטכניתיכולתואת

התנרעה,החינרך,הללר:המרכיביםכלאתשתכלרלדרך,
רההבעה.המרזיקליות

התייחסרתתרךהתנועהבהגדרתרלהצטמצםלנסותאפשר
יכולתועלהגרף,ביןהמיפגשרכח-הכרב.דהגרףתנרעתבין

-נגדוארהכרבדעם-הכרבדלביןרמיגבלרתיר,התנועתית
המחרל.שלבמדיוםהתנרעהאתירצר

בנפרדחלקי-גרףבהנעתשליטהרלפתחלהתמקדהיכרלת
בסיסיםכרלליםשונים,מצבי"מרצאיצירתערידימשתנה
שרנים.בחלקי-גוףכולרהגוףמשקלאתהנרשאיםשרנים,
כמניעיםאברי-הגרףאתלהניעאפשרותישלכךבהתאם

רכמרנעים.

משקלאתהנרשאיםאבריםפחרתכרלליםשמצבי"המרצאככל
שמרכזרככלירתר.צרהצורניהמיבנהשלהבסיסיהיההגרף,
במצבהגוף.משקלבנשיאתהקרשיגדלכןיותר,גברההכובד
הנרחיםבתנאיםולנרעלפעולאפשררתישהגבעלשכיבה
בירתרהקררבהבנקדוההכרבד'מרכזנמצאזהבמצבבירתר.
משקלו.בנשיאתמשתתפיםאברי-גרףכשמקסימרםלקרקע

השליטהבפיתרחלהתמקדאפשררתישהגבעלבשכיבהלכן
ביניהם.רבהפרדהשריריםרההאבריםשלנכרןבאירגרן

במרכזרגרפנרלאררךהערברהמרכזי,לצירנתייחסאם
השרניםהכיררניםאלממנרלצאתנרכלכלנקרדת"מרצא,

במרחב,התנרעהשל"האני"מעיןהראהמרכזיהצירבמרחב.
מתבצעתהראשרניתהתנרעהחוזרים.ראלירירצאיםממנר
בארתרנמצאיםאברר-הגרףכלכאשר"אני",אותרסביב
ישרארתרעלנמצאיםארלזהזהמקביליםישר","קרר

רבמצבמארזןהציר"המרכזייהיהשכיבהבמצבבהמשכר.

קרהציר-המרכזיייצררישיבהבמצבימארנך.יהיהעמידה

הראכשבבסיסרהכרבהכנגדהשריריםע"יהנתמךניצב

הגרף.שלהצררנרלמיבנהכבסיסרמשמשמארזן
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לציר-התייחסרתישבהםאלר,במצביםשליטהנפתחכאשר
צירי-להרסיףנרכלעימר,ארהכרבדבכיררןבלב,דהמרכזי
הציר-ייהאני"אלמתייחסיםכשכרלםנרספים,תנרעה
סביבר.רפרעלים-המרכזי

הטרכהביציבההקשרריםבפרטיםהממרקדתהשליטהפיתרח
כנגדהכרב,דלמעלה,במשיכההםגםקשרריםרהנכרנה

תתבצעלכדההכנהרשריריר.אברי-הגרףשלנכרןאירגרןתרד
רהפרדההתמקדרתתרדשכיבה,במצבהמארזן,במישרר

מעלה,כלפיבניצבהגרףאתניבנהבהדרגה .לנידרשבהתאם
עלהכרבד.כנגדעצמםנרשאיםאבריםרירתרירתרכאשר

בהפעלתהסתעפרירתיראתלבנרתנרכללקרקעהניצב"הגזע"
נרספים.צירי-תנרעה

השלד,לתמיכתנכרןבטרנרסיתארגנרהגדרליםהשרירים
הכרב,דכנגדלמעלה,שמהשיכהכדהציר-המרכזי,סביב

הכיררנים,בכל ,זריזהלפערלההרגלייםאתתשחרר
רבערצמה.בשטףשרנים,בצררפיםשרנרת,במהיררירת

רלאירגרןלמיקרםהמרדערתפיתרחשלהראשרןהשלבלאחר
יבראכררנר),רנגדהכרבד(עםרהמיפרקיםהשריריםהאברים,

דרגרתאתמגדיליםרכומתררממיםאנרברהשני,השלב
יתנרעערשאברירכדהגרףביציברתהשליטהשלהקרשי

השליטהאתהמפתחהתירגרללכן,רבנפר.דבחרפשירת
עלמרשםכשהדגשהכרב,דכנגדמעלה,כלפיבהדרגהיתפתח
בשלביםרבניצב.במקרםעדייןהשרנים,המצואמצבי

(עדייןמהמקרםהתזרזהיכרלתאתנפתחירתרהמתקדמים
ימינהלאחרר,לפנים,רבכיררניםשרניםבגבהיםבניצב),

רשמאלה.

ריתחזקר,יתארכרהמארמנים,השריריםיתפתחרבהדרגה

רביחסבצירי-התנרעהרלמיקרםלסידרריתארגנרראברי-הגרף
בכלגרפראבריבהנעתשליטהיפתחהרקדןלציר-המרכזי.

תרדרמיגבלרתיהם)למיפרקים(בהתאםהאפשררירתמגררן
הפרדה.המאפשרתיציברתהכרללכשלםבגרףשליטה

גרף-שלמירמנרירתהתנרעהכלפיתרחתאפשרזריכרלת
ההינתקרתשרנים,במצבי-מרצאדינאמישררי-משקלהאדם:

הפניהגלגרל,התקדמרת,רבצרררתשרנרתבקפיצרתמהקרקע
 .רבכחבזמןבמרחב,שרנים,בצררפיםזאתרכלסברבאר

מיכרלתרנרבעתצירי-התנרעהעלהמברססתהתנרעהשפת
היאלכןלכרב.דהתייחסרתתרדהגרף,שלרמיגבלרתיר
ישתמשבהבדרומסרימים.אסכרלהארסגנרןמכלמשרחררת

ישבתנרעה,רעירנרתלהבעתהאישייםבצררפירפרט,כל
לביןהררקדהמבצעשלהפנימיערלמרביןקשרבררדאי

התרצאה.

גרפרשלההבעהמרכיביכלעל-ידימרנעהירצרהרקדן
חררירתירדחפיר,עלהפנימיערלמראתגםכרללרזהראישירתר,
הגרפניים,רמיגבלרתיריכרלתראתגםרכמרבןרדמירנר,

לתרגל,האישיתיכרלתררידיערתיר.הכשרתרהמרזיקליים,
הטכנירהצדישהתרצאה.אתתקבערלפתחלשכלללחפש,

מרדגש;ביטרילידיבאהרגשיהצדרישירתרחזקהררקדשל
הכליאתלפתחהתירגרלעלאדהאישיים.רנתרניראחדכל

הגרפני,הצדביןצררףכאןישיח.דגםהביצרעררגישרת

 :האדםשלההבעהמרכיביכלשלמיפגשרהרגשי,ההכרתי
המרזיקלי,במרחב;רבתנרעהסטאטיבמצברהפלאסטיהצררני

 oהביצרע.עללפקחהמבצעיכרלרהמלההמרשגמצערתרבא
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ותוכןצורהעלהרהורים

מאת

בלום.דפול

יצירההראהמחרלתקשורת,שתפקידהשפההראהמחרל
כיצירהטבעי,חפץהראאיןלעצמו,מרדעייצררשלרצונית

ירפיארטונומי,כייצורלטבע,מקבילניצבהמחרלאמנותית,
 .הירפישלאסתטיקהאמנרתית,ליצירהתנאיאינוטבעי

האמנרתית,היצירהשללאסתטיקהזההאינההטבעי

אתלחקרתהבסיסיהאנרשיהצררךקייםהיהרמערלםמאז
מזרנמוכהדרגהעלמצריזה.פרימיטיבידחף ,הטבעיהיופי
האמנות,עםדברלראיןרסיפוקרהאמנותיתהאסתטיקהשל

לההכברדיחסרמעולם,מאזהאמנותאתשעטפהההילה
הנפשיהצררךשלהרעיוןבעזרתררקאךלהבינםניתןזכתה,
במרבןרקזה,צררךלספקהבאההאמנרת,שלביסרדההמרנח

דבריזל Z ;לזוהשווהמשמעותהאמנותלתולדרתנרדעתזה
הדת,ימי

תקשררת,שתפקידהש.ה,הואשהמחרלההנחה,אתנקבלאם
אזינפשיים,צרכיםהמספקתנפשי,צררךבשלשנרצרה
שממערתה,אתמאבדתהתוכןלערמתהצורהבשאלתהריכרח

התרכן ,התרכן;ללא Jלהתקייםיכרלההאמנרתיתהצררהאין
היאהצררהבה;תלריבלתיהראהצררה,הירתלפניקיים

בצררהחצרברעיכ{הראמחרל ,התרכןשלהגשמימשרתר
רבחלל,ןובזנהאנרשית

 .היתהוהארץהארץ;ראתהשמייםאתאלהיםבראייבראשית
עלפנ;מרחפתאלהיםרררחתהרםפניעלרחרשךרברהרתרהו

אתהררחיצךהארך,"ריהיארריהיאלהיםריאמרהמים;
ידיעלשנרצרהלפניקיימתהיתהלאהצררה ,האיןמןהצררה
הצורה,אתיוצאהררחהררח,אתירצרתאינההצררההררח,

מהעדן,גררשרקלאהראער'הדעת,מפריאכלשאדםאחרי
הןאלהים"ריאמראמנרת,ליצררבאפשררתזכהגםאלא

ייכאחדהישהשעהררע,"טרבלדעתממנרכאחדהיההאדם
בבריאהשהתבטאצררהלעצבהרצרןבכרחהאדםזכהממנו",

הרבירןממשירת,בצרררתביטרילמצראהמבקשתבררחעצמה,
אמנרת"גניצירהבכלהראשרניהגררםהראצרררת,לצררלעצב,

ראשוגי,רצרןשלאוביקטיביזציההיאאמנותיתיצירהכל
רצרנית,אמנרתיתברירהשלזהמרחלט

הכנעתהיתה-20ההמאהבתרלדרתהמכרעתההתפתחות
מכיבושנמלטלאהמחולאףהטכנרלרגיה,על-ידיהררחערכי

מארתהשכינתהלמהשבהאזנההעצרמההאחריותתחתזה,
 ,הנפתלתדרכותחת'Z1ובתוכנר,האלרהי""אי-השקטגראהאם

רבעדו,המצרףבכררבגהינום,נפשראחריבחיפושדנטהשל
הירפישלעגל-הזהבאתבערבדנרעצמנראתמשפיליםאנו

פירואטים,וערדרערדגברההרגלהרמתהגרפני,

הערלםעםאמרןלתחרשתלהגיעהאנרשרתהצליחהשלאככל
יותרמדגישההיאכןהריגשי,הפנימי,עולמהועםהחיצרני

המרטרדיםפרימיטיביים,כאנשיםממשהטכנירת,הצרררתאת

הפנימיים,הרגשרתרמסערתהחיצרנייםהמאררעותמשטף

רטכניקה,סימטריהשלבערלםשיקריתרגיעהמבקשיםאנו

"במספרים",שצויררצירריםמרכריםרהבירוקראטיםהטכנאים

בתחרםלכךשמקבילרמהמחשביםידיעלשנתחברהמרזיקה
דבריםשנישרקפעם,אמרהגראהאםמארתההמחול,
-חלשרראשחלש .לב :לרקדןמלהיותאדםלמנועעשריים

 ,רתוכןצררהז"א

המליםיימצאולדבר,מרכרחאתהאםלרמר,מהלךישאם
תמצאומשמעתתתמדהבעזרתאזינעה,הרוחאםהגכונות,

ההרלמת,הצררהתיררצרהנכרנה,התנרעה

ררחתפיחלאצררניברק!ושכמרתכללהגי,דמהלךאיןאם
 oבריקנות,
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ובעיותיושטוטגארטשלהבאלט-קרנקוג'וןשלבצילו

מאת

קמפרפרי

שלהאמנותיתהמנהלתשלששמההרושם,לי-ישלעיתים
ברנרדהדונהאלאהיידה,מרסיהאינושטוטגארטשלהבאלט .

ממחזהומכיריםשאנוהנוקשה,הספרדיההאשהאולםאלבא.
אחריאבלשנותשבערקבביתההנהיגהלורקה,גארסיהשל
עלהאבלשלסופובאופקנראהלאזאתלעומתבעלה.מות

תשעקרנקו.ג'וןשטוטגארט,שלהבאלטשלאביו-מייסדו
הבאלרינהממשיכה 1973שנתביוני-26במותואחרישנים

הלהקה,שלהאמנותיתהמנהלתהיידה,מרסיההנמרצת
זכרו.אתבעקביותלטפח

רבים:תומכיםלהישקרנקושלזכרואתלכבדבמאמציה
ואתהיידהמרסיהאתיצירותיו,אתומעריץאוהבהקהל

יצירותאתאפילוהנאמןהקהלמקבלמכךכתוצאההלהקה.
בכורהבכלבישרוכאילומתחילים,כוריאוגראפיםשלהבוסר
גלןגםהיא.עיוורתהבאלט.האהבהבתולדותחדשהתקופה
חשקרנקו,שלמותואחריאמנותילמנהלשהתמנהטטלי,
קרנקו,שלהסיפורייםהבאלטיםביןהמעברהיטב.בכך

אוניגין"יייבגניאוהסוררת"ייאילוףויוליה","רומיאו
חריף.היהטטלישלהמהורהרותהמופשטות,לעבדוות
קרנקו,שלהבאלטיםשלהצבעיבשלאעדובהבתקופה

הרקדניםהקהל,מדצנחרצותבקורתיותלתגובותטטליזכה
ברפרטוארהיוםעזנרlר'Iועבדוותיוארבערקוהעיתונות.

האביב",ייפולחןייזירה",עבדותו:שנרתמשתיהלהקה
" VOLUNTARIES " "רGREENING ". 

 ,-1976בהאמנותיתלמנהלתהיידהמרסיהשנתמנתהשעה
באלרינהשלכהצהרהיותרנשמעשלהכרטיס"הביקור

שעיקרהרדיעה,היאאמנרתית.מנהלתשלתוכניתהמאשר
לבהתשרמתמערלים.רקדניםשללחינרכםירקדשרמאמציה
רבראשונהבראשניהרלהשנותכלבמשךבאמתהתמקדה
שלשפעמארמצת,עברדהשלארירהבלהקהריצרהלרקדנים,

הדררש.הזמןלהכנתןהרקדשתמידשלאחדשרת,יצירות

אתעבררםיצרקרנקרשכברהארבעה,רקדרהלהקהבראש
שלהתיברתראשיאלאשאינם ," R.B.M.E ."שלרהבאלט

היידהמרסיהקייל,בירגיטקראגרן,ריצ'ארדשלשמרתיהם
העניקהקרנקרשלבצלרהיצירהתנרפתמדסן.ראגרן

מרנטאנירןפטריסהאליררל,כררזמאריצעיריםלכרריארגראפים
לכרריארגרפי-נתמנרהםרברת.הזדמנרירתפררסיית'וויליאם

מרסיהשהעניקההרבהגיבריעללחלוקהיהקשהבית.
האליורלשלכשהבאלטיםגםהצעירים,לירצריםהיידה

בעברדרתיררקארפי.רחסריעניןנעדרילעיתיסהירומונטאנירן

תמיךלאירצר,שלסגנרנראישי,כתב"ידניכרפררסיית'של
בפררסיית'היידהתמכהגםלכןכשררן.בעלאךרעקשן,נרח

 .שעברהבשנה"אררפיארס"הבאלטאתכשיצר

לליבריטהנצה,ררנרהאנסחיברלייאררפיאוס"המרזיקהאת
פררסיית'בילעמדפתעולברנ.דאדררארדהאנגליהסרפרמאת

הציבררית.הלבתשרמת .שרבמרכזההזרקארריםאררבמלרא
המסררתיהעלילתיהגאלטמרסכמרתאתאחתבבתשברהרא
תרקפני,אטררן"תנרעהבי.היאמטרתרכישטרטגארטשל

הבאלט-על"קצרת-למסררתמאשרלתיאטררןירתרהקררב
ארבעהעדופררסיית'ריצ"אררפיארס"אחריהאצבערת.

הירח""לחישתזמן",-היימחזררבשטרטגארט,באלטים
חרפשי,לכרריארגראףשהפךלפנירקלררינדה",ר"טאנקרד

רמורשתהלהקהניהרלעלדעתרמהעצמר.ברשרתהערמד
קרנקר?

שכברקרנקר,שלביציררתירבאמריקהלהרפיע"מעדיפים
מייצגרתשהיראחררת,בעבדורתרלארברת,פעמיםהרצגר
סברר.הרא-כירםשטרטגארטשלהבאלטאתירתרטרב

עםלייגברתהאםפררסיית',מתכררןבאלטיםלאיזה
לפני , 1978בשנתערדשנרצר ,נרימאיירשלמלירת"הקא
ליצרר?החלעצמרשהרא

שטרטגארט,מרקדנירקדןבעברהיהשבעצמרנרימאייר,ג'רן

התלברשרתעלהקאמלירת",עם"הגברתשלרבזראמההחיה
אתררזה),יררגן(שעיצבהמצוינתוהתפאררהסימרתהמק

אתזרעשפררסיית'לפניערדשטרטגארט.שלהבאלטתפארת
הקאמלירת,זרבקרקעפרחרכברהחדשניים,רעירנרתירגרעיני

הירפיהמהפכניים.הברלעשביפנרישטחלידןנרתררלא
עםמ"הגברתניזרנהעדייןרשטרטגארטמנצח.תמיד

מלירת".הקא

הצטיינר"הגברת"שאחריהערנרתששתיאיפרא,ייפלא,לא
הדררשלהכרריארגראפיםמאתמזדמנרתבינרנירתבעברדרת

הירצריםרצעירהאליררלררזמריאנדרסרן,רידכגרןהצעיר, .
נשמערזהאמנרתיבמדברשרלץ.ארבהשטרטגארט,של

"קרפליה"לאיזההקלאסי,הרפרטרארלחידרשהקריארת
"אגםשלמחדשרלעיברדלמשל,האגרזים",יימפצחאר

כזקרקהחשיבעצמרשהראקרנקר,שלהמזדקןהברבררים"
לאאפילרהכל,חזרתאינרקרנקרמחרדש.לעיברד

הרלדתרירםרבאקרבהמחלרקרתכדירתרךבשטרטגארט.
הארבדים,בניררשנישטרטגארט.זqלהבאלטשלהעשרים
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רהכלבחגיגרתלהשתתףחזררמאייר,נרירגירןקיליאןיירי
לעזרבהחליטמדסןשאגרןשהתבררעדשפיר,לכאררה,היה,
הבאלטשלהאמנרתילמנהלרנתמנהי'להקה, 1את

 .קפררטבפראנ

כטאמאסמרכשרים,צעיריםרקדניםישדאגה.אלאבל
מרסיהכימקרמר.אתשימלארגרינסטרן,סטיבןארדטריד
העיקר- 1976בשנתערדשהפריחהלסיסמאנאמנההיידה,

מטהבעזרתכאילרמכרבעהלשלרףהצליחה ;-הרקדנים!הם
מרניטיןבעלתלהקהעברראבלמרכשרים.רקדניםקסמים
מצרינים.ברקדניםדיאיןערלמי

~ . 

הלהקהתרכניתשלהאמנרתיהמבנהקרסהנרכחיתבערנה
להכיןלבראאמררהיהשארפרספטר .קלפיםכבניןתחתיר

מרסיהאבלבררנרנרריל,מאתהסילפידה""אתהלהקהעם
ממשזרשיצירהלההתבררכאשרזר,תרכניתביטלההיידה
הרטלשארפרסעלבשטרטגארט.שתברצעלפניבברליןתרעלה
אגדהעלהמברססבאלטבררנרנרריל,שלאחרמחרללהכין

רהראלפרעליצאלאהדברהמזללמרבהאבלעתיקה,נררדית
לראשיתנקבעהרהבכררההכל,למררת"הסילפידה"אתמכין

אפריל.

כדעלדרברלמשל,כד,במקרירת.מצטייןהיידהשלהתכנרן

"חשמליתבסיסעלבאלטליצררלשטרטגארטיבראשנרימאייר
לאאישאבלריליאמס,טנסישלמחזהרפיעל ,תשרקה"רשמה
מצרייםשאלהרהתבררלכד,הירצריםזכרירתאתלהבטיחדאג

שלהבאלטבידירלאאמריקנית,רקדניתשלבידיה
הרלדתרירםאתעכשירחרגגיםזאתבמקרםשטרטגארט.

שלהחדשהעברדתרביצרעידיעלסטראבינסקישלמאהה
באלט"האלרהית",היידה,מרסיהעבררשהכיןבזיאר,מרריס

רגירסתרגארברגרטההשחקניתשלבדמרתהערסקה
אחדרת.שניםלפניבבריסלשהעלהייפטררשקהיי,ל

אבלהרזמן,שפרלי,היינץהמצרין,השררייציהכרריארגראף
יכיןשרלץארבהרגםיעבדו.מרזיקהאיזרעםקבעטרם
 .סטראבינסקישלמרזיקהעםבאלט

ללאנרדדשלהשהבאלטבכד,להכירמסרבתהיידהמרסיה
בטענרתאליהבאיםכאשרהבאלט.בערברתברררהתרכנית

מערלם,שהלהקהערנה,היאברררקרררהעדרלקיותכנרןעל
דמרתהאתשרבמזכירהזרנחרצתרקביעהטרב.כהרקדהלא
אמניתתמידלאהצער,למרבה .אלבאברנרדהדרנהשל

מצרינת,להקהעלחבלמרצלחת.מנהלתגםהיאדגרלה
ירצריםלהלהיב'המסרגלתבשטרטגארט,הררקדתכזר

 .לריקשתתבזבזשפרלי,ארמאנןראןקיליאן,כנרימאייר,
לידרהמצפהמערלה,שישגרשהראשטרטגארטשלהבאלט

 J] :ארתרשיעצבהבאלט,שלמיכאלאנג'לראיזהשל
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 1981ב-ובכורותלהקות

הישראליהבאלט

 , 62092מיקוד , 120ז'בוטינטקירח'תל'אביב,
 . 03-266610טל'

הללימפולטקי,ברטהאוננותיים:וננהלים
מרקמן

קטטןל·חזרות:וננהלת

מרקמןהללוננכ"ל:

דטקלשולמית,בוטניאלן,ג'רמירקדנים:
נעמה,ידליןמרשה,זוטמןארז,דרורעמי,

ג'יין,לונגהרטטמרשל,לויןוונדי,לאקינג
מרשלקת.ימרטיןג'ון,מקגחידינה,לטקה

מישל,טיטטירקה,טוטארינןקירטטין,
ויין,ואראטמיטג'ולי,טמיטטוזן,טל·מי
רוזןאורנה,קוגלג'יין,טניגלואי,ג'אן

הונישפרדדלית,שחםאודט,שדמיאליטון,

-אמריקהודרוםארה"בבחו"ל:טיורים
 . 1981אפריל'יוני

ך 98ב"ךבכורות

-דכוז'אק""ואריאציות
דבוז'אק;אנטונין :מ' ;ימפולטקיברטה ':כ

מוניץבן'ציוןתא':

-רוחות"'ונארבע
חינטטרהאלברטו :'מורדי;יאיר :'כ

טאומראיריטתל':מיתר");לכלי("קונצ'רטו
ריש

-"בת'יפתח"
 ;טתרמרדכי :מ'אלטקובטקי;נעמי :כ'

פינקוט'גניל.דיהתל':

-לבאלט""הקדונה
תל': ;צ'רניקארל :'מימפולטקי;ברטה :כ'

שפיראזהרתא':שרק;לובה

 .-'אגין'''ונתורדהדה"פה
טטרווינטקיאיגור :מ' ;בלאנשיןג'ורג' :'כ

-יאלנברג)לראול(ונוקדששם""ללא
מהלר;גוטטב :'מימפולטקי;ברטה :'כ

קופרמןג'ודי :תא'שרק;לובתתל':

בת"דורמחוללהקת *
 , 64078מיקוד , 30גבירול'אבןתל'אביב,

24 

 . 03-263175 'טל

אורדמןנט'ז :אוננותיתוננהלת

רוטשילדדהשבע'בתונפיקה:

טברטקיבריכללי:וננהל

גרייבט,מרילמייטון,קנט :חזריתוננהלי
דרוראורה

(אורח)גיבטוןריצ'רד :ונאטטרבלט

טופריןאילנה :כיריאיליגית

ברדיצ'בטק.ייגאלאורדמן,ז'נט :רקדנים
לאהפטקלטק.ימריםלשם,צרים

אלכט,חנהקוזק,גרציאלהל·כטנשטיין,
רבקהפטי,ה.יג'ייםפיונה .מקמאנוטטם

לימוראבנ.ייונתןאבידן,אלוןאשכנז.י
אטףבן'ישראל,רוןכרלאו,קיתאקטלרו,ד

איימידולין,קתריןקליי,דפיליפבן'זאב,
נתןארליך,שלמהעדן,מוראדלשטיין,

פוזר'גולדברג,משהגיביאט,אליזבטגרדה,
שגיא,פזרדלינגטון,הלןמיראר,דאנדרי
תו~פטיןג'ורג' ,טנדיפרריזמרי

דןג'יימטאו'בריין,פיטראורחים:

ך 98ב"ךבכורות

-אלבה"אד"נןטורני

תל':מקייב;ג'ין :'מיריטר'טופ;רדימי :'כ
מקאל·טטרקייויןתא':רייטרטופר;דומי

-חחם"נןף-סנד"ג'ורג'
טמית;אירק :תל'שיפן; :'מבאטלר;ג'ין :'כ
טפבטצ'נולט :תא'

- " 5"אןפוס
תל':שינברג;ארבילד :מ'שרין;מירלה :'כ

מיביץברצייןתא':גרא;עידד

- " 2ן' 1"חיבןרים
ברבר;טמיאל :'מרייטרטופר;דומי :ותל'כ'

מקאליטטרקייויןתא':

-"רפסיידה"
תא':אלגר; :'מ ;היל'סאגאןג'יןיתל':כ'

מיביץברציון

בת"שבעמחוללהקת *

 , 67898מיקוד , 9ההשכלהשד'תראביב,
 . 03-337795/6טל'

באורים:

כןראןגראפיה :כ'

ונןסיקה :ונ'

תפאןרהתפ':

תלבןשןת :תל'
תאןרה :'תא

כהןרוברטאמנותי: Yיוע

רומנימשה :אמבותיוננהל

קילטיקיחזרןת:וננהלת

טטריםבילוננכ"ל:

רומבימשהפיארז,בילופה :הלהקהונןרי

עפרהגיל'לה,דאיריטאברהם,לאהרקדנים:
ויטירי'קיבן,איריתדזרכהן,אליטדזדאי,
פז,נירהפבין,גל,הבגרין,ג'יל ,טריפיןנירה

שטרן,ביריתרייפל,דמרתהפרבקל,איריט
הרר.יעידדדביר,דידאיחיין,חייםשיר,שלי
 , yק.גרמביב'מאירואראוין,טמיתלזאיז'אן
ייטףשליביבגר,רטיקילבן,אמירלי.יארז

תמים

 • 1981יוביאפריקה,דרזםבחן"ל:סיןר

 2בת"שבע

פזנירהאוננןתית:וננהלת

בבטיבן'טיב,יעלאשר,דבירהרקדנים:
קירן,בעמהפארן,יעללבגזם,שישטשקיף,
גילמומיברכה,ייטישטרטברג,ל,אינה

ך 98ב"ךבכורות

-הונתגלגלת""באבן
טמפרטן :'מאל,טקיכטקי;ב. :כ'

ב.תא':מל,ץ; .גתל':יקריטטזדזלידיט;
 Yמיב'

-"יער"
ב.תפ':הודג'טון;ב.קיל:פ'כהן;ר. :'כ

כהןר.תא':קווזה;

-חחם""ונשחקי
ותפ':תל'היידן;א. :'מפלרייטלב;א. :'כ
זרדיח.תא':פלרייטלב;א.

-נן'אוני""הרן
מ.גדי;תל':מווגי;מ. :'מבהרין;א. ":כ

טיליטב.תא':

-בליז"של"צלליןת
מלין;ד.תא':אייזיקט;מ. :מ'קליין; ',ג :'כ

גדימ.תל':

-עתיק""ספןר
ואביזרים:תל'חותם;צ; :מ'אברהם;ל. :'כ
תכלת .ח :!תא ;אופקא.



-"עדית"

יתפ':תר'שיטטקיביץ;ד. :'מבלים;פ. :כ'
דיר"כהןא.

-פפסי"דה"פה
מ.גדי; :תל'ש.גריניך; :'מנהרין;א. ':כ

הדר.ד :תא'

-"רדינס"
"מזמירי iפבדרצק' :'מפרבקפירטט;עלמה :'כ

עציב:פרבקפירט;דירין :תל'תכביןדיד");
ירדיחביתא':ברקיביץ;אירה

-"בינייס"
ברבשטיין,ליאוברד :'מבהרין;איהד :'כ

דוריתתא':גדי;מרגליתתא':פיידמן;גיירא
מלין

 :...עגק""צעדי
יעקבתל':קילטרן;ג'ין :מ'שריר;יעקב :'כ

תכלתחייםתא':פרנקפירט;ידוייןשריר

-פראי"בגןף"חלוס
 ;טטרייינטקיאיגיר :מ'גריי;דארל :'כ

חיים :תא'גדי;מרגלית :ידוציירתל'תכנון
תכלת

-הסוייגג""בגלגולי
ימימהתל':מילר;גלן :'מגריי;דארל :'כ

תכלתחיים :תא'קטל;ר

- " Pשב"שיר
יאן-(שירהמטירתית :'מגריי;דארל :'כ

 :תא'גארפינקל;נטאלי :תל'תכניןפירט);
תכלתחיים

-משותף"יימשהו
ימימהתל':בהרין;א. :מ'גהרין;איהד :'כ

פרידמשה :תא'קטל;ר

לבת"שבעמשיתפתהפקה-ה"'"פילצ'יגל
הישראליתוהטלוויזיה

טטרויינטקי;איגור :'מליאיט;מארי :'כ
גדימרגלית :תל'

ירושליסמחוללהקת *'

 , 95221מיקיד , 2אדםחיירח'ירישלים,
 . 02-242806טל'

I 

כרמיןייבתןאמגותי:מגהל

גראציאנייצחקמוזיקלי:מגהל

מיאלניקתמרהטרס:'מיסבאלט

פינקיט"גנילידיהתלבושות:עציוב

קטןאריקמפיק:

טל"גןיוטי :מגכ"ל

 :-1981ב ,מחולות

-ישראל""רפסוידה
במחילהאר!'נופי

-הפריון""מחול
מריקאיתלהידיתמטורתעלמבוטט

הידיגיס""מחול

רועיס""מחולות

-מירושליס"ה'ודברתורהתצאמציון"כי
אשכנזיבטגניןמטורתימחיל

-ליס"ירוש"בחצרות
לדיביבטגניןמחולית

בכרמיס""

-אחיס""קנאת
ואחיוייסףספורעלהמבוססמחול

השנה""עוגות

כרמון:יונתןהכ'כל

הקיבוציתהמחוללהקת *

 25130הגלילמעלהגעתון,קבוץ
 . 04-923009טל'

ארנוןיהודיתאמגותית:מגהלת

פארןחנקהמיסטרס:באלט

ריןרחמיםחזרות:מגהל

לייןמווקכללי:מגהל

אלעזריייסףאדמיגיסטרטיבי:מנהל

ריטמןיעלהצגה:מגהלת

מנדלבאיסערןטכני:מנהל

שרהייין,מייקדגן,זכרלבאר,רמירקדגיס:
פסטמן,אירלבנ,יאפרתלבנה,עינתליפמן,

זגהשלמהיריאל,תמנהריטמן,יעל

-1981בבבורות

-הלבן""המות
תל':הרקדניס;קולות :מ'זיו"אייל;רות :'כ
זיי"איילרית

-וחולות""קול
מוסיקה(קילאג') :'מכהן;זאבה :'כ

 ; Yקוירטברטהתל':היבהנס;טביבתית,
פרידמשה :תא'

-גזכריס""דימוייס
אלגר,(קולאג') :'מהיל"סאגן;ג'ין :כ'

ברטהתל':גרגויראנית;שירה ,בטהיבן
מיניץברצייןתא':קיירטץ;

-ההריס""גערות
תל':איברן;שירי :'ממק'קולאך;רלק :'כ

 Yמיניברציוןתא':קיירטץ;ברטה

-הענודה""דרכי
ארניןלהודלת :'כ

-it 
מודרניתלתנועהלהקה

 , 94188מיקוד ,ב/ 17היסודקרןרח'ירושליס,
 . 02-226706טל'

מרגוליןירין :אמגותימנהל

מרגילין"טיט,רבקהמרגוללן,ירוןרקדניס:
דרניעהמגן,גליהקינן,אטתר

'" 
ך 98ך Oבבכורות

-ליס""ירוש
לצ'לי(דואטקידאי. I :'ממרגוללן; .י :'כ'

 ) 7אופ.וכיניר,

-בד"עסשה"א
מרגוליןי. :'כ

-בסאות"עס"אטיוד
דל("קנטולולסטהמ. ,:מ ;מרגיליןי. ':כ

אלבא")

- " 3מס'"ריקוד

לבלי(טיקאטהצ'אבזק. :'מ ;מרגולין .י :'כ
קשת)

סויטה-אהבה"שירי 20 "

ש.בר :מ'מרגוללן;י. :'כ

הירושלמיתהמחולסדנת *

רחביה, , 10האר"לרח'ירושליס,
 . 02-810691,02-711966טל' 92191מיקיד

קישמאןפלירהאמגותית:יועצת

טיאז,פלטרקישמאן,פלירה :הלהקהמורי
רימון,איהישראל,ימיבלבובריב,ג'ודי
(אורחת)ליג'יין

דפנהביברוב,ג'ידיביטין,דינהרקדניס:

ליפשיץ,איביגדנידיס,אתאנסייסאיינבינדר,
רימיןאיהמלסון,סיאליישראל,ימיכל

-1981בבבורות

-"נשים"
תל':גינארבודן;ל. :'מקישמאן;פ. :'כ
בובריב '.ג

-"הירוגליפיס"
גדלמ.תל':פריקיפייב;ט. :'מרלמין;איה :'כ

חדש)(ניסח-"המעיל"
.דתל':הלרשברג;י. :'מרימין;אלה :'כ

פראנקפורט

-יימתרחציס"
לונדין);בן"זמנני,המחיל(תיאטריןלי '.ג :כ'

לי '.ג :תל'דכיסי;ק. :'מ

* 
ענבלמחולתיאטרוו

 , 65149מיקוד , 6יחיאלירח'תל"אביב"יפי,
 . 03-652758,03-653711טל'

ליי"תנאישרהאמגיתלת:מגהלת

חזיזשלמההלהקה:מגהל

חייםשירןבללי:מנהל

תמרכהן,אילנהחג'ב,ימלכה :רקדניס
נאיההירד,יצפנתשיקרצ,ישרהטלימי,
נתנאלביראל,צייןאברהמוב,מרדכישילמן,
עוזריאיילחדיית,אהריןניעם,

25 



.~ 

-1981בבכורות

לבתי'הספר)(תבנית-לציון""מתימן
 ,סלער,ביצוע:לורתנאי,ש,וכ':עיצוב

נועםנ,

לבתרהספר)(תכנית-"אשה"
כהן, ,א :ביצועלוי'תנאי;ש, :והנחייהעיצוב

חג'בימ,סלע,ר,

הכנה)בתהליך(עבודה-השירים""שיר
 ,מעיצוב: ;גרוניך ,ש :'מלוי'תנאי; ,ש :'כ

תכלתח, :תא'גרינשפן;י,שטרנפל.ד

ודממהקול

 , 41באקישראלרח'תל'אביב,
 , 03-2S1608טל'

אפרתימשהאמניתי:ימנהלכיריאוגראף

כספייוסףאדמיניסטראטיבי:ניהיל

פננס,מימינדלר,אסתרבר,בגירקדנים:
דהאן,גולדהלוינבוים,ציפירזניק,יולה
אריהדמתי,אמנוןברש,יעל : Yוולובימלכה

יוסףבוזגלו,עוזיויבשטיין,שיבורשטיין,
רוםעופרשער,מאירמויאל,

-בלגיה ; 81יבואר-גרמניהבחי"ל:טיירים
 81איקטובר

 :עבודהבתהליךיצירות
-אמית" 'ד"
אפרתי,מ,קילאז'קילית :'מאפרתי;מ, :'כ

בן'שאולמ,תל': ; Yבשיי : Yשוסטאקובי

-"כמיהית"
 ;טרטיניקולאז'שירף,ב, :'מאפרתי;מ, :'כ
בדשאולמ, :תל'

-"התקשרייות"
קולאז';פרסל,בלכר, :מ'אפרתי; ,מ ':כ
בן'שאולמ, :תל'

אחריםמופעים *

בתכניתהרבהבהצלחהסיירהשיינפלדרינה
-והולנדבלגיה , 81יבואר-(ארה"ב"פחים"
 ,) 81דצמבר-הולנד , 81אוקטובר

שלה,יחידבתכניתהופיעהבדברורמרים
אמנותי: Yיעובדברוך;מ, :'כ("דייקנאות",

וכןמקאליטטר)קויןתא'גטרי;אירנה
שלי"אינוזה"כלתיאטרון"מחיל,בערב

תא':תימארקין;י,תפ':ברבריר;מ, :'כ(

זך,נתןמאתטקסטיםשכללהגלפמן)נטע
שילמיתבהשתתפותיאחרים,ויזלטירמאיר

בדבריך,מירםפרידלאנ,דסאלי'אןזלצמן,
 ,אלוניומאירבלאויקי
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הופיעאלקייםאושרהשלהתנועהתיאטרון
קולותעםסוריאליסטיב"טרמינאל':מופע

אוריעצמון'זק,עדיבהשתתפותומחול

סימון,עמיאלפרידמאן,מרטיןטננבאום,
רווס,ג'ואנה

כתמי(המוכריםבריאנטועמנואלייטפה
דואטיםבערבהופיעובריאנט)ורוג'רצפריר

יצירתם,פירטולוומחילות

מיקהגבריאלשלליצירתושהוקדשבערב
רקדניהופיעותל'אביב,במוזיאוןשהתקיים

ועודדפרנקלאיריסדודאי,(עיפרהבת'שבע·
רון :'מלנ;דרונית :'כ(החרב"ב"אישהררי)

ב"הואריאציהדוידסודינהקילטון)
ואורילנד)רינית(תנועה:ההגליאנית"

"חילצתיבפנטומימהביקרייורםטננבאום
ראשוןבפרסאותםשזיכתהנטיט",של

 ,באיטליהפנטומימאיםבמפגש

 Yמשיייהגיעיוינצרידוברברההרןטל
פריטולווריקודידואטיםשלבערבוהופיעו
יצירתן,

בתכביתםהמשיכווארגאטומרטןילאידליה
המסורתי,הטפרדיהמחולבסגנוז

בסוכותשנערךהאחר,התיאטרוןבפטטיבאל
"הקוקונר':המופעמיוחדלציוןזכהבעכו,
וצורותחפציםשלמופשטתתנועהשכולו

ורחלעמישיצרואנשים,ידיעלמונעים
ובנימרחייםיוסימאתמוזיקהעםברקמן

ברקמן,איריסשלותאורהקדישזון
-לתחרות Yמחו-הופיעוגםבפסטיבאל

ורבקהוירוזהקיבוציתהמחוללהקת
מרגולין,

המשלבמופעהתקווםבתל'אביבגתהבמכון
צל':הז"מיליםותנועה ..קיראהזימרה,בתוכו

עידוביצעועיצבואותובתנועה","קילית
אלדיר,יגביעציון

לתרבותהציבוריתהמועצהשללמחולהמדור
 Yבארהוגחילאנשיכלכנטערךואומנית
בכלדנובומא.יבחודשתל"אביבבמוזיאוז
המחול,חיישלההיבטים

דידשלבהנהלתילמחיל,המרכזיתהטפריה
בתחיםענפהבפעילותהמשיכהעדן,

וקורסים,טרטי'מחולהקרבותההרצאות,

במשךבירושליםהתקיימישראלבמוזיאון
מיוחדמחולמופעבחרדשיולילילותשלושה
שעיצבהפטליםבגןלגז",פנים"שבעבמינו,

תנועה,מופעיבו'זמניתבוצעונגוצ'י

חלקנטלוללהקה,מלהקהנודדכשהקהל

וילסון,אןהיושיוזמיוזה,מורכזבמבצע

וטטיב(כמוזיקאי)הורנשטייןטטיב

ומעצב,כבמאיהמוזיאון,אישסלומונוס,
לנ,דרונית ,פטלסגריגירישיינפל,דרינה
שחמריבהגרין,ריקטיריהאורז,הדה

שונהבמידהנוצלוהפסלימ ,רלהקרתיהמ
שהקשרוככלהכיריארגראפיות,ידיעל

עלהכזייתר,חזקהיההפיסיליתלסביבה
ירתריפההמחול

"חליןתכנירתיהבמטגרתהופיעהשרתרנה
חדשבמרפעהטפר'בבתיהמחיל"לעילם
דיילתלמשנרעד- " Yבארטיול"הייםרשמר
בעולמבמחרלטיילהוא-תיכרן

ימ'המלחלעין'דרר,הקשררותהאסוציאצירת
"צורה-הקרדמרתתכניותיהכמר ,ותל'אביב
נמשךהמופעבמחול"רקסמר"רזויצירה"

דנית jר/רקדן,על'ידירמבוצעדקות 4Sכ'
ומנחה,

אבאשמעללתרברתהמרכזשלידחיפה,באלט
אדמ :'כ-ב"כןכבים"היפיעחיש.י

אמהתל':טדטאבט; ,ק :'מפטטרנק;
איזרינסקי

* 
אורחותלהקות

מקנדהגריטמאןדנישלהמחיללהקת
בירישלימ","אביבבמסגרתהיפיעה

מננטי,הבאלטתיאטריןהגיעמצרפת·

הבאלטלהקתהארלם,שלהמחילתיאטרין
כאירחתהרפיעהבארה"בהראשינההכושית

הצטייניבווחידרבה,להצלחהיזכתהבת'דרר
המזג"מיני"ארבעהבביצרעהרקדנימ

 ~מאתטרריה"ו"משחקיבאלאנצ'יזשל
 ~נירת.'ריברט

רבציעהמאמריקהבאהילהקתהוגילרג'ניפר
שלהןהכוריאוגראפיותכשכלתכניות,שתי
עצמה,מילר



כשהם
פתחו
...אגבהבנקאת
כששמעתיבערב, 7עז

מוקזעבחשבתי
ההשקעותבעצמי:

שפתוחבאמתאובי
חצות,עזנזאי
אמרתי ... ?כעבור

 ...בעצמי

שתעברילאחרמיד
נרחכמהתגלהלבינלארמי.

שפתרחבנקעםלעברד
בערב.עדשבע

בנחת.ירתרנעשההכל
מחשבה.ירתררעם

ירדע(ראתה----.--~
חשרבזהכמה

כשמדרבר

 ) ...שלךבהשקערת

תרכלההשקערתבמרקד
קניההררארתלמסרר
עדבערבמשבערמכירה

חייבאינך .בלילה 12
למסררכדימהביתלצאת

רהררארת .לבררסההררארת
 • ···.חרץבמטבע

לדעתכדיאר
שלך.היתררתאת

7;)111 YN 

, 

הזו, ...
אני

עובך!!!

מים'ביערבריםאגשיםאלפי
הרבהרזה .לבינלארמיאלה
שאתהממהפשרטירתר

שעליךמהכל .חרשב
להיכנסהראלשעית
רלר~רהקררבלסניף
ערביאניגםזהו.לפקיד:

לבינלארמי.

tIt ~הבנבi1 ~ l ~Qכ!!בנפזII 
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תל-אניב-יפרעירית
יהתרביתהניערהחיניך,מינהל

פעילותואתמקייםהעתיםביכוריבמרכזלמחולהמרכז
 :מישוריםבמספרהשבועימיכלבמשדהשוטפת

קבוצותשלרבבמספרהיומיומיותהפעילויותבמערכת *
והג'ז.המודרניהמחולהקלאסי,הבלטבמגמותלימוה

מרוכזות,שבתות-מחולכגוז,מגוונותבפעילויות-העשרה *
שלהופעותוידיאו,סרטיהקרנתאורח,אומזשעורי
ועו.דהמרכזלתלמידימחוללהקות

מחול.סדנאותבמסגרתעבודה *

תל-אביב.בשכונותסניפיםטיפוח *

מורימלמדיםבומרוכז,קורס-קיץשנהמדימקייםהמרכז
המרכזלתלמידיהזמיועדהקורסאורחים.מוריםוכזהמרכז
אורחים.לתלמידיםוהזלמחול

למחילהמרכז
ביכירי-העתיםמרכז

 6רח'הפטמן
 219457- 219510טל'

סדנאותהופעתלמחולהמרכזמקייםהפעילותשנתבסוף
שנתבמהלדהתלמידיםהישגיביטוילידיבאיםבהזהמחול

הפעילות.

חלק 82/83הפעילותבשנתלמחולהמרכזיקחכזכמו
בת"א.א'עירוניהתיכוזבבית-הספרהמחולבמגמת

המירדם:ציית

לאורדורינה-ראשיתמורה-קלאסימחול
וייסכריסטינה

מנסרודה-ראשיתמורה-מודרגימחול
קדםאמירה

דוד(חיליק)יחיאל-ראשימורה-ג'זמחול

ליבנהישראל-למחולהמרכזמגהל

מרכז
29 



IVAL ז'THE ISRAEL FES 

Founded hy A.Z . Propes 

erusalem נ, Binyaney Ha 'ooma 
531273 ) 02 ( P.O.Box 6001 code 91060, phone 

ישראלםסטיבל

פרופסצביאהרוןשלמיסודו

ירושלים .האימהבניני
 ) 02 ( 531273טל. 91060מיקיד , 6001ת.ד.

 1982-תשמ"בישראלפסטיבל
בספטמבר 1- 22

אתישראלפסטיבלמחדששנתייםשלהפסקהלאחר
רבהשתתפרתםבסירעםמחדששאררגןלאחרהשנה.פעילרתר

הארמה,בניינירהחרץ,התייררתוהתרברת,החינורמשרדישל
חדשההנהלהנבחרהירושלים,רעיריתליררשליםהקרן

עםזאת.לשנההפסט'בלתכנרןאתאלהבימיםהמסיימת
מיסדורביררשלים,האביבפסטיבלגםנתמזגישראלפסטיבל

אחדלארמיפסטיבליערררמעתהיררשלים,תיאטרןושל
שלהראשרניםהשברעותשלושהשלתקופהבמשרשיתקיים

מופעיוארבירושליםהפסטיבלשלמרכזוספטמבר.חודש
בתיאטרוניםבחיפה,בתל-אביב,גםכבעבר,יתקיימו,
קיבוציים.ובמרכזיםשאןובביתבקיסריההרומיים

מאשריותרלהדגישמדיניותנתגבשההפסטיבלבהנהלת
לאירועים,נוסףוהתיאטרוןהמחולבתחומיארועיםבעבר

סדנאותיתקיימוכןכמווהג'ז.הפולקלורהמוסיקה,בתחומי
בפסטיבל.שיופיעואמניםבהשתתפות

בתחומימרכזיים.ארועים 4מתוכננים 1982לפסטיבל
המחול;

של-100ההולדתושנת(לציוןבמחולסטרוינסקיערב
הסינפונייטהבת-שבע,מחוללהקתחלקיקחובוהמלחין),

ונגנים.זמרים-סולניםוכןקמראןזמריבאר-שבע,הישראלית
הערב:בתכנית

ייהשועל"לואיס;מאריישלבכוריאוגרפיהייפולצי'ינלה"
אנהשלבכוריאוגרפיה ) LE NOCES (ייהחתונה" ;)"ראנר"(
בהיכליתקיימוהמופעיםרודן.מנדיינצחהערבעלסוקולוב.
בספטמבר.וב() 5ב~בתל-אביבההרבות
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 ; 1982בפסטיבללהשתתףהוזמנומזררנימחוללהקות 3

במופעמניריורק, " MOVING EARTH "ולהקתה.טקייקיי
-1בבקיסריההקיבוצית,המחוללהקתעםמשותף'מירחד

יתקיימוהאורחתהלהקהשלנוספותהופעותבספטמבר;
אחרים.במקומרת

הכוללתבתוכניתמניו-יורק,טארפטוואילהשלהמחוללהקת
תתקיימנהההופעות . 1981ועד 1970השניםמןמיצירותיה

ובירושלים.בתל-אביבבקיסריה,הפסטיבלשלהשניבשבוע

ייפניצ'ה"מתיאטרוןקרלסוו,קרוליןשלהמחוללהקת
יתקיימוהמופעיםייאנדרויד".החדשהביצירתהמונציה,

ובירושליםבספטמבר-20וב-19בבתל-אביבהתרבותבהיכל
בספטמבר.-22ב

 RAKE'Sהאופרהמלאהבהפקהתבוצעהמחולארועיבצד
PROGRESS האורטוריותתבוצענהכןסטרוינסקי.של

היידןשלהעולם",ייבריאתמנדלסוןשל"אליהו"
סולנים,בהשתתפותויואלדישלהמנצחת"ו"יהדוית
מהונגריהמגרמניה,מספרהמישראל,ותזמורותמקהלות

ומארה"ב.

וארה"ב,גרמניהארגנטינה,מפולניה,תיאטרוניםהוזמנו
בתיאטרוניםלפסטיבלמיוחדתמקוריות,הצגותותופקנה
 .ישראלים.

והפולקלור.הג'זבתחוםמופעיםימר.יתקיכןכמו

הפסטיבל.במשרדלקבלניתןפרטים



בע"מהפקותטלית
 : 1982תכנית

הרלנד*שלהלארמיהבאלט-אפריל

מיסבהאבין"ייאיינטהמחזמר-מאי

טבעי"ייבגרדלבתכניתסנדרסרןדני

צ'ארלזרייהזמר-ירלי
האמריקני"*הבאלט"תיאטררןכרכבי

איילי*אלריןשלהמחרלתיאטררןלהקת-ארגרסט
מארסרמרסלהפנטרמימהאמן-דצמבר

אפרתי*משהשללהקתררדממה",~'קרללהקתרייצרגאירגרן

ירסףמשההפקה: *

 . 03-247191טלפרן: ; 16מיכלרח'ת-לאביב,המשרד:

HET NATIONALE BALLET OF HOLLAND 
" AIN'T MISBEHA VING " 

DANI SANDERSON 
RAYCHARLES 
SOLOISTS OF THE AMERICAN BALLET THEATRE 
AL VIN AILEY DANCE THEATRE 

· MARCEL MARCEAU 
KOL-DEMAMA DANCE COMP ANY 

Y. Talit Productions, Tel-Aviv, 16 Michal St., tel.: 03-247191 
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בברבה,

I "תל-אב'ב"צייתא
rן vAז r A c.werסt 30גבירןלאבו 0....... _ 

L ____________ _ 

המחוללעולםחליו

שרתרנהכריאוגרפיה:

ויצירה.צורה

במחולוקשם.רז

בארץטיול.היום

לתלמידיםהמיועדיםמופעים
ונוער,

 453993 .טל:~זנקוניהולארגון
450111 .. 

 62006תא 42שטריקר

אלשקובשקינעמילמחולשטודיו

הגיליםלכלביתית
 03-757233טל: 100המלךשלמהרח'תל-אביב.

!ייפררזהפאתפרזיקהלםיפחרלפרתר

לסקיבסקי_אנעמי :כרריארגרפיה
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 1/ןoטן

 ד'זנ·~~
,L."-jf'"F 'י'!. PHOTO 

מתחתנים?עצירןזוג

זהמחירכילייין 60,000חסכתםזרמרדעהבקרארכם
סרטצילרםעבררבחתרנתכםצללםלשלםאמרריםחייתם
החגיגי.האיררעזמןכלבמשךקילעונ

לצפרתתרכלר-זהסמכרםריתעשיתמררת-אצלנר
שלכם,הטלריזהימסךמעלחתרנתכםשלקילנרעבסרט
בצבעיםקרל,בלירריזמן,הגבלתללארגעכלבצבע,

טייפ.הרידיארבשיטתאלקטררניתרבעריכהטבעיים

 :נוספיםופרטיםיתרונרת
זמן·הגבלתללאהחתרנהבזמןהסרטצילרם
 .זרל.(מבצע)mכיר

מרגבלבלתיבמספרהסרט(שsנכרל)העתקתשלאםשרית
זעים.במחירקסטיתשל

1. 

Jיtt 
 :במקוםלדוגמאוהקרנהנוספיםפרטים

לי"נוףפוטו
 257589 .טל 12אבן"גבירולת"א,

תוכלטייפהוידיאובעזרתכיריאיגרף!רקיי!
קסטות.גביעלשלךיצירותלשמור

•••••••••••••••• 

קלסיבלט

ג'אז •

מןדרני •

התעמלות •

לנשים

ריתמיקה •

פנטומימה •

עםריקודי •

ועמים

• 

המחולאמנות

קלאסרלבלטמרכז

ירחאישרהבהנהלת

 6הניטערחי , 42 ' 300נתניה

 053-92041 ; 053-31672טלפוו:

מקצועלכלמיוחדרםמיררם
גבוההלימודרםרמת

 R.A.D .בחינות

DANCE ARTS 

DIRrCTRESS: SARA YOHAI 

Tel . : 053-31672 

Address: Hanotea Street No. 6 Natania 
Tel. : 053-31672,053-92041 

R.A.D. EXAMINATIONS 



דרביז ש·'ביררשליםלמרסיקחחאקדיםיח
RUBIN ACADEMY OF MUSIC jERUSALEM 

 635271טל' , 92101מיקיד , 7סמילנסקיזפרץרח'לרישללם

El, 63527 I זZ SMOLENSKIN זJ E R U S A L E M 7 PERE 

ילתניעהלמחילהחיג

הבאים:והתעודותהתאריםאתמעניקלמחולהחוג
 . B. Mus .תואר , 1
האוניברטי'עםמשותפתלימודים(תכנית B.A. Musתואר , 2

העברית).טה
הוראה,תעודת !
אקדמיה,טיום""תעודת , 4

S , אמן,תעודת

הכשהרהמחלקה,לתלמידילהעניקמכוונתהלימודיםתכנית
והאקדמייםהמוטיקלייםובמקצועותהמחולבארמנותמקיפה

זו,לארמנותהנלווים
ראשי):(כמקצועהבאיםהמקצועותאתבוללתהתבני~

שיטתתנועה,ותוויתנועהמודרני,מחוללאטי,'קבלט
ואימפורביזציה,כוריאוגרפיהקומפוזיציה,פלדנקרייז,

בטגנוןמחולטפרדי,מחולאופי,ריקרדיעתיקים,מחולות
וערד,אז, rהג

השונים,במקצועותטדנאותפועלותבןכמו
בדרדלבחורהמחלקהלבוגריתאפשרזולימודיםדרד

האומנותית,ולתפיטתםלליבםהקרובה
חינוד,ומטלולתנועהמגמתמחול,מגמתכולללמחולהחוג

תעודהאושיראליתבגרותתעודתלהציגנדרשיםהמועמדים
רפואי,אשיורולהציגכניטהבחינרתלעבררבחו"ל,ערדשורת

34 

האקדמיהלידזמנני"בדל"מחילירישליםלהקת

היאומאז 1962ב'אגרוןלויחטיהפרופ'ע"ינוטדההלהקה
ובחו"ל,בארץבצריפותבהדרכתהמופיעה

למוטיקהבאקדמיהלמחולהמחלקהבוגרותנמנותהלהקהעל
רובין,ע"שבירושליםולמחול
קטעיטפרות,פרקיעלמבוזJטותמגוונותתבניותללהקה
ומוטיקה,ניבהמלוויםשירה

חינוכיותתבניותמיוחדת,במשימהעצמהעללקחההלהקה
לבתימוגשותאלה,תבניותלוי,חטיהע"יהטבריםהמלוות

ולקהלאוניברטיטאותמדרשות,יטודיים,עליטודיים,טפר
הרחב.

"הטויטהבעולם","טיורוריקודיו",דור"דורברפרטואר
ועו.דהברוקית"

האקדמיהשלידהתיכידביה"ס
מיסיקליתימגמהמחילבמגמת

שנה, 20כ'לפניהוקםהאקדמיהשלידהתיבוןביה"ט
האחרונותובשניםהמוטיקליתהמגמההוברהלראשרנה

בחינותלהיבחןלתלמדייההמאפשרתלמחול,המגמהמוברת
זה,במקצועבגרות

בעלימוכשרים,לתלמידיםאפשרותלתתהיאבי"טמגמת
בנוטףזאתלליבם,הקרובבשטחלהתפתחאומנותית,גישה

יטודיים,עלטפרבבתיהמקובלתהלימודיםלתכנית
בארץהטפרבתיחלוץהינוהאקדמיהשלידהתיבוזביה"ט
המחול.במגמת

ילמחיללמיסיקההאקדמיהשלידהקינסבטירייד
ריבדיע"שבירישלים

 . 6מגיללילדיםכתותבקונטבטוריוז,
שלושאושעתייםאחה"צ,בשעותמתקיימיםהלימודים

שבועיות,שעות

מקבליםהמחול,לשעוריבנוטףהקונטבטוריוז,תלמידי
וגילם.לרמתםבהתאםוזאתומוטיקההאזנהשעורי

מודרני(מחוללמבוגריםלמחולבתרתמתקיימותבזבמו
קלאטי).ובלט

אירגדברצייז :.מאגרין,לייחמיה :.כ-"מןנןלןג"



למחילקיץקירס

האקדמיהמציעהברציפית,ישתיםהעשריםזה,בקיץ
למחיל,קיץקירטריביןע"שבירישליםילמחיללמיטיקה

הציביריתהמיעצהעםבשיתיףנעררלמחיל,הקיץקירט
ילאימנית,לתרבית
ימתרכזאגריןלייחטיהפריפ'ע"יימניהלערירהקירט

הבאים:במקציעית
איפי,ריקידימידרני,מחילקלאטי,בלטכיריאיגרפיה,

לאימניתהקשיריםיטרטיםיהרצאיתג'אזטפרדי,מחיל
בפרט,ילריקידבכלל

למיריםגביהה,ברמהמבצעיםלאמניםפתיחהקירט
מתקדמים,ילתלמידים

מחי"לאירחיםאמניםנמניםזה,בקיץשילמדיהמיריםעם
האקדמיה,שלההיראהטגלחברייכןימישראל

משתתפיםשנהמידיבינלאימי,מיניטיןרכשהקיץקירט
בניטףהזיכים,ימחי"ל,הארץקציתמכלתלמידיםבקירט

בצויתא,שביעייםלבליתיההרצאית,המחילשעירילמערכת
מציבהכרלשםחברתיות,ילפגישותרשמיםלהחלפת
המיט.דבבניינימגיריםלרשיתם,האקדמיה

ב'תהרפס
הנמהת tלאמנ

לנוע tiוהכ

בית-הספר

הבמהלאמנית
יהקילניע
ייבית-צבי"

רמת-גן

טריןתיאלהמגמה
מקציעיים,שחקניםהכשרת *

סייף,ריקר,דתנרעה, ,.משחקהנלמדים:המקצועות
תרלדרתמרסיקה,לשרן,קרל,פיתרחהיגרי,פנטרמימה,
מחזרת,העלאת,ספררת,התיאטררן

שנים.שלרשהלימידים:משר *
מקריםלהרציאתיכרניתהשכלהנדרשתמדיםמהמרע *

מירחדים.

לימדויםירם 'ה-'אבימיםירם.בכלמתקיימיםהלימרדים *
ירם.חציר'רבירםאררך

הכניסה.בבחינרתלעמדוהמרעמדעל *

לקילניעהמגמה
עריכה,בימרי,רהסרטה,צילרםהנלמדים:המקצועות *

תרלדרתטלויזיה,הפקה,מוסיקה,צליל,תסריטאות,
ובקורת.ניתוחהקרלנוע,

:שנתיים.הלימודיםמשר *
תיכרנית.השכלהבעלילהיותחייביםמדיםהמרע *
הכניסה.בבחינותלעמדוהמועמדעל *
 'ה-'אבימיםיום.בכלמתקיימיםהספרבביתהלימרדים *

יום.חציו',וביוםארוךלימדויםיום

הכתובת:לפיטלפרניתאובכתבלפנותנאההרשמהלצורך
 , 2שמשרןשועלירחרבוהקרלנוע"הבמהלאמנרתהספר"בית

 . 14.00-08.00השערתבין S 70261 782679,.טל'רמת'גן
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הקיברציםסמינר

גרפנירחינררלתנרעההמכרן

 1אפריסבנירח'חיפה,דרךתל-אביב,
 03-424221טל'

ימחיללתניעהלמיריסמסליל

החיניךביסודותהבקיאיםמיריםלהכשירהמסלולמטרת
ומחול.לתנועהחינוךלמסגרותיוצרת,גישהובעלי

שכלולעללתנועה,חינוך-היסודעליתבססוהלימדוים
שונותיגישותדרכיםהכרתתוךהתנועתית,היכולת
במחול.

התנועהביסודותוהשליטהגייסאמחדהספונטאניהביטוי
ורחבנכוןשימושללימדיםמאפשריםגייסאמאידאך

רחבהקשתלימדולכךנוסףהתנועתית.ביכולתםיותר
המורהלעבודתידעשלבסיסיוצרעיונייםמקצועותשל

לעתי.ד

מוענקהדרישותבכלשיעמדולימודשנותשלשלמסיימי
 .הגופניהחינוךבמסגרתימחיללתניעהבכירמורהתואר

השתלמויותבמכוןמתקיימותהתלת-שנתילמסלולנוסף
והמבקשיםלימודיהםאת .סיימואשרלמחוללמורים
האישית.יכולתםאתולשכללידיעותיהםאתלהרחיב

החינוך.משרדידיעלגמול-השתלמותמוענקלמסיימים
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מחילנסאולפני
נסימכהבהנהלת

 02-248888טלפון: 24שילחרח' 94505ירךשלים

ופעילויותלימוריםתוכנית-מחולנסאולפני

מחרלנסארלפנישיטת

תרגילים.י IIערלאריקרדי IIעריקרדלימרד *
לררק.דהקשררהמרזיקליהצדרלימרדריטמיקה *
במה,עלרנסירןידע-הרפערת *
החן,טיפרחהשרירים,הגמשייתפיתרח-הגרףעלשליטה *

 "רכרריקרדסרטייידאר,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילרת *

יהארמנית,המרזיקההריקרדתרלדיתעלשיחות *
המררכב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמביססתהשיטה *

דרג,לארתרהאיפיניתהטכניקהאתהמציגריקרדנלמדשלבככל

מחיל"נסארלפניללהקת IIכניסהבחינותעיבררהצמטייניםהתלמידים

סטיל,בררדרויאמריקאי,דררםאפריקאי,קלאסי,ג'אז-הגיאזסגנינרת



בת-שבעמחובת Pכה
8HE:\lA DRNCE COmPRNY 13זA ~ • , 

 Artistic Director: MOSHE ROMANOרומנומשה :אמנותימנהל
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 THE JERUSALEm DAח CE COmPAח Yיךישריםר iהמח npרה

ון Oכריונחןנוחי: OH~הוכ

A1חO1ו HA חAAT חoK DlAECTOA:Y זAATlS 

 2CHAYEI ADAffiSז JEAUSAtfm_ISRAELדL E . 02-242806כט'רםי Wריו O 2ך Hרח'חיו
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הבויסיתהמרעצה

THE BRITISH COUNCIL 
 . 03-222194/7טל' , 63451תל-אביב , 140הירקון

 , 1950משנתבישראלנציגותלהאשר'הבריטית,המועצה
לקדמ~רתה,ומבריטניהממשלתשלאישורהבתוקףפועלת

אחרות.וארצותבריטניהביןהתרבותיחטיאת

הבריטיתהמועצהשלהראשיתוהטפריההראשיהמשרד
קיימתכ"כתל-אביב. 140הירקוןברח'נמצאימבישראל
ג'ורג',המלךשד'טאנטה,טרהבבניןבירושלימ,טפריה

 . 02-639866טל'ירושלימ,

ומקיפותוהשאלהעיוןטפריותהןלימירושובבת"אהטפריות
הבריטיתהמועצהפועלתבהןאשרהתרבותתחומיכלאת

וכו.'טפרותוהחברה,מדערהטבעחינוך,בריטניה,כגון:

מחול.כוללהאמנויות,בתחומרבחמרהטפריותמכילותכ"כ
בטפריה.מנוילהיותיכולהגבלה,ללאתושב,כל

(איןלמוט.דלהשתייךחייבימהטרטימלטפריתמנויימ
שרותמציעההטפריהפרטיימ).לאנשימטרטימהשאלת
 .הארץבכלהדאר,באמצעותטרטימהשאלת

לתרבותמרטדותעמפעולהמשתפתהבריטיתהמועצה
והמחרל.המוזיקההתיאטרון,בתחומיאמנימבהבאתואמנות

בבקורימלשיראליממטייעתמיוחדימ,במקרימכ"כ,
בשטחההישגימעללעמודמנתעלבאנגליהמקצעויימ
וכו.'המדעימהחינוך,האמניות,

140 Hayarkon St, Tel Aviv 63451 
Tel: 03-222194-7 

The British Council, which has had an office in Israel since 
1950, is the agency empowered by the British 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 
Sancta Building in Jerusalem (tel: 02-639866). 

The library, which consists of both lending and reference 
sections, covers all aspects of work, with which the CouncU 
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 all. The film library 
has institutional membership only, and offers a nationwide 
postal loans service. 

The Council cooperates with Israeli cultural organisations in 
bringing to Israel British performers in theatre , mlJsic and 
dance. It can also in selected cases, assist Israelis with 
professional visits to Britain in order to familiarise them
selves with British achievement in the arts , education, 
sciences etc. 
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ארנטינהפיהלנאלםהספרנית
 72בו-גירויושדי iא uת

 ) 03 ( 228214טל.:
הריסותבשוטהבאלט

מתקדמוס,ווס, Yמקצילרקדנוסבותית
יולדוס.rנתחולוס

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA 
Tel·Aviv, 72 Ben·(1urion Blvd. Tel .: (03)228214 

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

קסטןהידלהלמחולסטדויו

וקלאסימודרניבאלט
 10ארליזיריברח'רמת-גן,

HILDE KE5TEN 

5tudio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov 5t., RAMAT·GAN 
 03-296449קסטןהלדה

I אחווו;(קות);

ו" kך e 'כ;ייאחוווו

eN ו;(וו'חו!ו

ברהוםאריק

במהחאירת
 ) 03 ( 282773טל.

ר
! 

כפר-סבאהעירוניהקונסרבטוריון

סעירופנחסשושנהשםעל

יילךארתירמבהל:
בן-משהכיכבהמרכזת:

הריקידלאמניתספרבית-למחילהמחלקה
ריןרחמיסאמברתי:מבהל

מידרבימחול
רוןרחמיס ,שטרן:גוריתמררים

קלאסיבאלט
קאפוןפגיגהמרקיש,אירגהפייךיס,גילופהמררים:

למתקדמיםסדנאקבוצת

שגיס 6מגילהחלתלמידיםמתקבליס

מקצועייםלרקדניםשיעורים
למחולומורים

 052-21143טל' 44369כפר-סבא , 33יררשליםרח'ספר,בית

ירמחוירסטודיו
כרמורותגתגליה

אז'וגמודרניכמחולשיעורים

הגיליםלכל

 . 260הירקיןרחיבתל-אביב,
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ואמבותלספרותתל-אביבקרן

~ 

מערכיליהנותמהמנמנעשונותשמטיכותאלהמצדובמיוחדציבורי-כמוטד 1970בשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביכקרן
בתחומימוגדרימפרוייקטימבמימושתמיכה ) 3ואמנות;תרבותמשרדתל-אביב-יפו,עיריתשותפימ:שלושהובהעצמאי,תרבותי
 .ביצועילדיהיו,מגיעימלאהקרןתמיכתשללא ,בעירהתרבותמרכזיימ:יעדימשלושהלקרן .נפתליפרץוקרןוהתרבותהחינוך

והאמנותהטפרותבתחומהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד ) 1
מוטיקה,טפרות, :תחומימבחמישהמתרכזתהקרןשלפעילותה ,העירתושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל-אביב-יפו;

 .אמנותימחולתיאטרון, ,ופיטולציור

שנתרמוהמחולממופעיבאחדלויחטיההכוריאוגראפית
היטודייםבבתי-הטפרלתלמידיםאביב-תלקרךידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

5 . '.\ · al ()l1e ()j Ihc Dall(·e-A ctivitie ~ CI1urc()grapI1('r Hassia l ,e 
1iscu b_'" 111c Te/-A vi v f -()undaliun !()r l , ilerature and זurga 

. Arl al S('hu()/s ill uI1uer-privi/egcu areas 

פעולותיהלמטגרתאותוהוטיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחומ
שללמחולהמייעצתהמקצועיתהועדהיזמהשנימ),ארבעלפני
 :אלהפעולותמ"תשהלימודימבשנתהקרן

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער 25 *

 :(בגילימוילדימילדות 350עמ ,עירוניימ)מועדוני-נוער
8 -14 (; 

האקדמיהבוגרתהרקדנית,היאהחוגימעלהמפקחת-האחראית

 .כהן-צדק.,פאניבירושלימולמחוללמוטיקה

לפנימופעימ-100במופיעימאמנותילהקות-מחולשלצוותימ *
דברי-בתוטפתבשכונות-טיפוח,יטודיימבתי-טפרתלמידי

הטברודבריכוריאוגרפיה-וריקודו"דור"דור(להקתהטבר

כוריאוגרפיה- "לציון"מתימןבתכניתמ"ענבל"צוותלוי;חטיה

ורז"קטמבתכניתצוות-מחול ;לוי-תנאישרההטבר-ודברי

 .שרת)רינהודברי-הטברכוריאוגרפיה-במחול"

מקוריותיצירות-מחולשללהעלאתןשונותללהקות-מחולטיוע *
 .ישראליימכוריאוגרפימע"י

יצירות-בשבילישראליימממלחיניממקוריתמוטיקההזמנת *
 .רפרטואריותבלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות-מחול(ע"ימחול-מופעישלהבאתמ *
שניבנוהאקיטטיותהקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהל

 .השונימהעירבאיזוריעירוניימובגנימבפארקימהקרןי"ע

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 

. Tel-Aviv ... Yafo ded in 1970 as an independent חwas fou חdatio חThe Fou 
public institution for the encouragement of the arts in * Special performances in elementary schools in the 

. suburbs by dance-compan·ies Tel-Aviv _ .. Yafo Municipality, The Ministry of Education 
and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation * The funding of the creation of new dance-works in 

. work -shops participate. 
sraeli composers ןCommissioning of musical scores by * 

f or professional dance-companies. 
* Dance performances by professional dance companies 

on open air stages in public parks in different parts of 

town. 

, The Foundation provides for projects in literature, music 
n the dance sphere ן. sculpture and art, theatre and dance 

: the Foundation activities include 

25 Modern Dance Groups in under-privileged areas in • 





למחולאיזוריאולפן
,ובעמןצור,סולםעתוןגאיזוריותמועצות

ארבוןיהודיתבהנהלת:

רוטמןיעלסגבית:

(שד"ש)בויישראלאיזורי:תרבותרכז

 25130 ,הגלילמעלה.דב.געתרןקיברץ
 923009טלפרן:

המורים:צוות

ביבגליאררה~רן,חבקהקלסימחרל
 ,בסט,בארהזלצמןשרלמית ,מבדלסרן,מרתהררן,רחמיםארברןיהרדית :מרדרבימחרל

הקיברציתהמחוללהקתרבברתארצי,שפרה

הכרהתבועה,

גופנית

תנועהכתב

קומפוזיציה

מוסיקה

אנטומיה

 :במחולטראפיה

עביכביעלביבג,ליאררה ,ארברןיהרדית
כנעבייעלרכמן)(אשכרל

ארברןיהרדיתזלצמ,ןשלרמיתררטמן,יעלגרין,ריקטרריה
קילוןמשה

אדלררוברט
טרבסימןאתי

IIIIIIIIII ~~: מפרדילמחולהמרכז

בחסות

ספרדרמדניגדול

אנטוניו

מחרלסדבתפרעלתהאולפןבמסגרת
כהכבההשברעימותכלבמשד
תלמידיםמתקבליםמקצועילריקרד

לימדויםלשבתהמחוללסדבת
במחרל.קדוםלימדולאחרמלאה

הקרובהלשבהההרשמה
במאי.תסתיים

שררץמרגליתמזכירה:
יניב.שושיארגרבי:ביהול

בהנהלת

דוראוסילביה
ספרדשלהממלכתיבבלטראשיתרזכדניתלשטבר

 :;:ע:~ .... .--ר.

החינוךמשרדבהמלצת

הג'ר'ס:רכרההךשמה

13- 11.00ת IUגשג' OIג' .00 
19.30 -20.30 

ת"א 53-יה'דה Iנרח'ספרדילמחולהמרכז
 ) 03 ( 783716 ,) 03 ( 233805טל'
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מחוךךהקת-דוממהקוך
טל: .ת"א . 41ב"קשיראלרחי

KOL DEMAMA 
Tel-Aviv;41, Israel BakSt.;Tel. : 03-251608 

"אפרתי"תיאטרוז-מחוללמעזהאגורה
לבלטבתי-ספר

קיראון

סט"להריע"שקהילתימרכז
 . 106צ.ה.לרח'

קירת-אונו

 752472טל:

אשריר
ד'מתנ"ס

ד'רובע
אשדוד

 055-42721טל:

אפרתימשהארמנותי:מנהל
זלצמן(סו)שרונהבר,גבינדלר,אסתרראשירת:מרררת

דודקביץדליהאושית:זמכירה
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חיפהבאלס
פסטרנקואדמאילנהאמנותיים;מנהלים

מחולללימוריהמניז
חושיאבאע"שלתרבותבמרכז

חיפהר,דסילברהללאבארח'
 3Z694מיקוד,ס ZZ785-4סטלפה;

ריקודי-אופי;ג'ז,מודרני,קלאסי,בלט
מקצועיים;לרקדניםכיתות
ומתחילים;בינוניתלרמהכיתות

 .הררולגיל,לילדיםמיוחדיםשיעורים
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ז HE HAIFA BALLEז

ARTISTIC DIRECTORS: ILANA & ADAM 
PASTERNAK 

DANCE INSTRUCTION INSTITUTE 
, at the Abba Khoushy Culture Center 71, A.H. Silver St 

850 04-227 :. aifa 32694 Tel יר

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

למחילהאילפן
לוטמאןקייאמנותי:מנהל

קלאסיכאלט

כינלאומיפולקלור

ספרדיריקוד

מודרניריקוד

ג'אז

מקצועיתהדרכה

לריקדולמורים

מקצועיתהדרכה

ונוערלילדים

לילדים,קורסים
ומכוגריםנרער

למחול,הארלפןכמשרדההרשמה
 , 34632חיפהררטשיל,דבית

 04-83655טלפון: ; 142הנשיאשד'

THE STUDIO FOR DANCE 

Artistic Director: Kaj Lothman 

EDUCATION OF DANCE 

TEACHERS AND 

PROFESSIONAL DANCERS 

COURSES FOR CHILDREN 

TEENAGERS AND 

ADULTS 

CLASSICAL BALLET 

INTERNATIONAL 

FOLKLORE 

SPANISH DANCE 

DERN DANCE חM 

J A Z Z 

Enrolment at the office of the Studio for Dance, 
Rothschild Cultural Center, Haifa 34632, Hanassi Ave. 142; 
tel.: 04-83655 
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ה'שראך'הסנ'ף /ךמחוך-ךונדוןהמלכות'תהאקדמי-ה
 ..ן,~').:"

O0 ;ו " -f 
1\ , ..... t 

קלאסילבאלט
בישראל:(לונדוז)למחול

קורסיסמקייםהישראליהסגיף

ו-הבאלטלמוריוהשחלמויוח

השנחיוחהבחינוחאחמארגו

בוחניסבנוכחוחהחלמיךיסשל

 .בלונדוומהמרכז

המורשים

המוסמכיםהמורים

המלכותיתהאקדמיהע"י
ג'נטאררימן

 03-263175 , 30גבירולאבןת"א,(בת-דור)
דנלאלגרלי

 067-67836אילניה,מושב

לראיזהארנרן
 128נרף,יפהחיפה

אורהירור

 478920השרון,רמת

יללהאייזיקרביז
 03-81107בת-ים,

הבוטתן

 053-37885נתניח,

מיבלבאיבל

 02-417126ירישילם,
אלזרבלהר

רעננח

מרלםבדבררו

 231454תךאביב,
פלנ.יטריליבארם

ב' 72חרצלרעננח,
,; 

ליאררהבן-צרר

תךאביבבת-דיר
ריו:ויררשבטקל

רחיבית

לנהרב-מאיר

ת"אבתדרראילפןנתניה,
פלמהחטין

 3מצדחטמטתבת-ים,

ליאררההייקיבלנג
 04-535214,17טשרניחיבטקיחיפח,

ליאירחצלילללןחבמל

 052-72430 , 31האצ"לפתוח,חרצליח

יינהג'ביטיר
נצרת

רחלטללתמן

 03-239598 , 11ריינטת"א,

 .גבאיןגירטמן
 053-99918נטר,בפרמישבת

חנחלופה

 48טשרניחיבטקיירישלים,

גללהגל-איר'
 03-843247,17חחרמוןבת-ים,

שרהייחאל

 053-31672 , 22אוטישקיןנתניח,

נרעהגרזרן

 , 19גייאטמלהירישילם,
 02-414572יובלקרית

שללהליי
 03-263175,30גבירולאבןת"א,פת"דיר

רחלגילן

א' 12חישיאבאשר'אחיזה,חיפה,

04-251307 

אטנתלול

 057-78563הנגב)(שערשבע,באר

ארלאלהלגמן

 04-82178,46חירקיןאחוזח,חיפח,

דנלטגפנל 48

 . 10ב/היטורקרןעפילה,

רינלתלב

 04-921858,8השימרדרךנחריח,

האקדמיה:בצ'גת

 A.R.A.D. IA.T.C .(פייייבה

 1הבניס,יח'ימת"השיין

 03-474652טל:

אלרנהמרקיש

 03-753687וטין,מוננוח

פטרלשהגלדלמן

 29דירח , 2יבניןימות,ירושלים,
02-861379 

אלריןגרינטקל

 052-72371 , 40חחורששמרלהו,כפר

רלגהפרל

 03-474652,127כצנלטיןגבעתיים,

גלליפחפרט

 458658ת"א,

ריתפרז

עפולה

דללהזיגלמןקרשט

 03-263175,30גבירולאבןת"א, ~בת"

iכקאיפמן

 03-924011 , 9ייזניםפתח"תקוה,

מייאןריטשליי
 03-283035השרין,רמת

אלאלהירתם

 04-247447 ,'א 26בטפריחיפה,

מריםיייף

 03-66989,30פבזנרחיפה,

אנהייבין

 04-921568 ,'א 12נהריה,גילומב

יחמיםררן

 052-27338השרין,חיי

מלכלשבאן

 04-923842נהריה,

דניאלהייא Dש
 8/15רייךחביבהשבע,בארבת-דור



מוגשוliiלמוחןלאזןד"אןלפו
לריטעדהפדגרגית:מרכזת

ארבקררקליירמזכירה:

.ריקודי-חיללמ.סדנאהיצירהאמנרת •קלאסיבאלט •מדורנימחרל
רמחרלתנרעהדרד.תראפיהלמחרלמרסיקה •למחנכים.חרג.ג'אזארפי

* 
גלעד;שרשבריאנט;ירספהבריאנט;עמנראלבן-עמי;תמרהמררים:חבר

שררדדולרי;עדהרררבל;מררםהרץ;מריםגרין;ריקטרריה

MODERN DANCE • CLASSICAL BALLET • COMPOSITION CLASSES • 
PERFORMING WORKSHOP • CHARACTER DANCE • JAZZ • 
MOVEMENT FOR EDUCATORS • MUSIC THROUGH MOVEMENT • 
DANCE & MOVEMENT THERAPY 

MENASHE COMMUNITY COUNCIL 
DANCE ULPAN 

(063) 78696 

ADA LEVITT - PEDAGOGICAL DIRECTOR; FACULTY: TAMAR 
BEN-AMI; EMANUEL (ROGER) BRIANT; JOSEPHA BRIANT; SHOSH 
GILAD; VICTORIA GREEN; MIRIAM HERTZ; MIRIAM VROBEL; ADA 
LEVITT; DAVID SCHUR;SECRETARY -CLAIR IVKOR 

מו·דרניתלתנועההלהקה

מרגוליןירוןאמנותי:מנהל

סיט-מרגרלין:רבקהמררדם
מרגרליןיררן

 ', 94188יררשלים

 'ב/ 17ה'סרדקרןרח'
 ) 02 ( 226706טלפרן: .

למחולספרבית
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כן >tך Wהיהבכט
THE ISPAEL 13ALLET 

קלאסילבלטהמרכז
הישראלי""הבלטשלהרשמיהספרית'ב

מרקמן.והללימפולסקיברטהאמנותית:הנהלה

 266610 'טלתל"אביב. 120ז'בוטינסקירחובהמדינה,כיכר

לילדים.מיוחדיםשעררים *

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 lPre"Ballet) 
* Classes For Beginners & Advanced Students 

למחילאזיריאילפן
הירדןעמק

אורןהדהמנהלת:
אגמימירי:מזכירה

בפסגתר:מליות :המירותחבר

אביתרגירה

אררניעדה

הרצרגעירית

הרןטל
ערפריאמירה

אררןהדה

ררטמניה

רבינרכיץגיטה

הכררנהמרדרני,מחרלקלאסי,בלטהגלמדים:המקצועית
גרפניתרמרדערתתנרעהליצירה,

 ·הירדןעמקאזרריתמרעצהלמחרלארלפןהכתובת:
 , 15155אחרדיעקבאשדרתאררןהדהאר

 067-51838 :טלפרן

התנועהלאמניתהמרכז

כלבאריהבהנהלת

צלע"דררם / 32נורדאררח' , 46583ב'הרצליה
 052-72339טלפרן:

בסיסיתתנרעה ,

יצירתימחרל
ריתמילרמח

 .תיראפיה
 'רפראיעיסרי

רפלקסרלרגיה
טאי"צ'י ירגה

 ,השתלמריית

51 



מחולתיאטרון
שינפלורינה

THE RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 

חטברח"ארטיט"ידיעלובחו"לבארץמיוצג
 Representt:d by ARTIS, Ltd .בע"מוארועים

,טיסא
בע"מיאריע(םהשברה

 32244טלקט ,) 03 ( 650601-2טל' , 63842ת"א , 17בז-יחודחרח'

A R T I S L T D. 

17, BEN-YEHUDA ST.; TEL-AVIV 63842, TELEX 32244, TEL.: 03-650601-2 
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 ך'ר(;וו eאת fוו J;:כוו

תאירהיתכניןנציע

 Iיקיל-אירמיפעילמחיל

יתאטריןתעריכית

תאורה

לארועיס

 Jותאזברו
 17יפתחרח'
השרוןרמת

 478635טל:

 16סוקולוברח'מחסן:
רמת-גן

 707759טל:

רמת-השרון 1317 .ת.ד

השניחוט'

ריקוד.נעליריקוד,בגדי
 .וחוץהארץ,תוצרתמובחריםדגמים

 Capezio @סוכנות

 261319 .טל . 30גבירולאיבןפסג,'
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בארץ-ישראלהעיבדיםשלהכלליתההסתדרית
ילחינירלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקיריהמדירלאמניתהמחלקה

משרדבשיתוףולחיבור,לתרבותבמרנזעםלריקודיהמדור
מדריניםלהנשרתאולפגיםחמישהמקייםוהתרבותהחיגור
 :הבאיםבמקומותעםלריקודי

תל-אביבירושליםעפולה באר-שבעחיפה
ההדרנה,תורתהדרנה,תרגיליעם,ריקודינוללתהילמודיםתכבית

לריקודימרנזיתוועדהקיימתהמדורלידומוסיקה,כוריאוגרפיה
מקייםהמדורואמגותית,מקצועיתעצהמתז-הוועדהתפקידעם,

חגונה,-החגיםבגושאעםריקודילמדריכימיוחדותהש'תלמויות
השתלמויותהבינורים,וחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו

הארץ,אזוריבכללחודשאחתבערנותהאולפגיםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחולבלהקותמטפלהמדור
עם,לריקודיחוגיםהקמתלמעזועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםנבסיםמתנגזהמדור

מוציאכזדליה).(דוגמתמחוללהקותשלארצינגסלרבותעם,
המחול,בגושאעיוגיתספרותהמדור

 :המדירממטרית
העממית,היצירהעידוד

הציבור,שכבותלנלעםריקודיוהפצתהחדרת

מחול,להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגים.הקמת

והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל

ואנונותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעל ד'~'בד
הכללית;ההסתדרותשלולחיבורלתרבוהזנורכ:יז

האובי-שלהפולקלורלחקרהמרכז:"שיתוףפועל

ירושליסהעברית,ברסרטה

212 om ,כTel -A\/iv, 93, Arlosorov St, R 
03-261111 . Tel 

 1971בשנהטדונ

צלום,(רישום,תיעודאיסוף,ומיעוטים;עדותשלמסורתייפריקודיםשלהחיאתםארכחייםהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
הריקודים,וחקרהקלטה)הטרטה,

הדרוזיםהערבים,החסידית,הפרסית,ההודית,אפריקאנית,-הצפוזהגרוזינית,"התימניתהכורדית,העדותבתחומיכהעדפעלהנופעל
והצ'רקטים,

אלה,ריקודיםאודותעלאחרוחומרטרטיםברות,,חו ,טפרונים.הוציאהמפעל

 :הפעילותמרכזיכתיבת
-כויעוטים.ועדותרקודילטפוחהכופעל
03 261111,טלפוז: 306חדר , 93ארלוזורובא,"תההסתדרות,שלהפועלהועד -

 02- 35291טלפוזירושלים,העברית,האוניברסיטההפולקלור,לחקרהמרכז

 04-, 728369,טל, 78ראשונים 'רחקרית-חיים,'פרידה'},כר,צבי ,הודייחולולכהאו'כיוז

g' tradition of ןstaining the livil נded 1971, is active in recording , preserving and sL חThe project, fou 

, e of ethnic groups and minorities in Israel ~ folk dan 
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האמריקניהתרביתמרכז

acc 
american cultural center 

 63903ד,דתל-אביבהירקוןרח'
 ) 03 ( 65066ד / 2טל'

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

בשעות:לקהלפתוחה
-4םד :ה-'בבימים
-2ד 0חגוערבי 'וביום

Hours open to the public: 
Monday to Thursday 
10 CI .m. to 4 p.m. 
Fridays & Holiday Eves 
10 a.m. to 2 p.m. במחולוווידיוטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשות

 .האמנויותובשאר

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

להשאלה.ניתניםהספרים

הם:במחולהווידיוטייפיםרשימת
"קלטימנסטרה"גראהםמרת.הלהקת

אמריקאיבלטתאטרון
המודרניהריקודחלוצי
פילובולוסבלטתאטרוןלהקת
טיילורפוללהקת
אלינגטוןדיוקשלמוסיקהלפיאייליאלוין

 .בלאנשיןשלשלושה
קנינהםמרסלהקת
הרלםשלבלטתאטרוןלהקת
לטלויזיהרקודטארפ,טווילה

הספריה.בשעותבווידיוטייפיםלצפותניתן

56 



/ -

י"
הקיבוציתהתנועהברית

למחולהובדור

-03טל' , 30גבירולאבן , 64078תל-אביב 2 17 151 

ראונגצילח :חמדוררכזת

ל:למחוותורלמסדנאותמקיימחמדור

-12.00,בשעות 9נימגחברח' ',בבימי-חיפח 9.00 

 13.30-8.30שעותבחקיבוצימ,'בסמינרגבימי-ביבבתל-א

 12.00-8.30בשעות 'דומי :במדורחקבליומ

 vי"
לחןהמתמנןלאזוכהמ

דודזוןמשהבהנהלת

IC DANCE זIS זE OF AR זU זI זINS 
Director Moshe Davidson 

בלט-קלאסיאקדמאימחול
Academic Classic Dance-Ballet 

מרדרנימחול
Modern Dance 

'אזג

J a z z 

ומבוגריס-נוער-לילדיסכתות
לרקדניסמקצועייסהכשרה

לבלטלמוריםבוקרקירס .
לחובביםשיעורים

 4-8לגלאילילדיםמחלו

והרשמהפרטיס

המחוללאמנותהמכוןבמשדר
-09.00השעותבין -16.00ומ 12.00 20.00 -

 81314 .טלחיפה. , 17היס,דרדהכרמלמרכז

 Carmel Center, Hayam Roadך Haifa, tel ,7 .: 8ך 3ך 4



התרבותקרו

AMERICA 
ISRAEL 
-ישראלאמריקה

CULTURAL 
FOUNDATION '32 . 654177-8 .טל ; 63325ת-לאביב , 32אלבנירח ALLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABLES: KERAM; TEL 

בשיראלהתרברתלחייבסיעוהחשרביםהגררמיםאחדהאירמאז 1940בשנתבארה"בראשיתהאמריקה-שיראלהתרברתקרז
צפרז-אמריקה.לביזהארץביזהתרברתיהגשררבקירם

שממערתיתהתרברתקרזעזרתהיתהשיראל,מידנתכינרזשלאחרהראשרנרתבשניםרבמירחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
האנרשיבתחרםרבים;בתחרמיםצמרייםעברדתהפיררת .רתוברתאמנרתבנרשאיתמיכהשהציעהיחידהגררםכעמטבהירתהבירתו,

מבניםשלתשתיתצייות-הפיסירבתחרםשרנים;במרסדרתרתמיכההקמה-המרסדיבתחרםכשררז;בורכיאמניםרחינררקידרם-
אמנרתי.רחינרראמנרתלמרסדרתצרירד

עיקויים:פערלהכיררניבשניהקוזפעילרתהתמקדההאחורנרתבשנים

הקוז.פעילרתשלהברתותגרלתשהראשות,ע"שהמילגרתמפעל-האחד

משודעלרירתוירתותקציביתמבחינהנסמכיםהמרסדרתכיאף .בשיואלמובזייםאמנרתייםמרסדרתבמספותמיכה-השני
 .חירנירתהינזאלהלמרסדרתהקוזשלהשנתירתהצקברתיהרהתרברת,החינרר

 .האמנרתיהחינררבתחרמיבעיקרשרנים,לפורייקטיםהקוזמסעייתכזכמר

כאחד:האמרויםהפערלהכררניבשנירגדליםהרלכיםמשאביםהקוזמקדשיההמחרלבתחרם

המבקשיםמחרללהקרתלחבריהשתלמרתרימלגרתכמקצרעמחרלהלרמדיםצלעיריםבשיואלללימרדיםמילגרתמעניקההקוז
צלאת-הטכנייםהמקצעורתראנשימבצעיםירצוים,-מקצעולאנשיהקרזמאפשרתכז,כמר .המקצעוייםכשרריהםאתלהעלרת
 .בחר"לוכעודקצררתהשתלמרת"למילגרת

ללהקרתהקוזמסייעתכזצברוי.לגרףזרלהקהשהפכהמאזבתש-בעהחמרלבלהקתהקרזתרמכתמחרלבמרסדרתתמיכתהבמסגרת
צירד.בוכשיתבעיקולמחרלרלארלפניםאחררת

המחרל.מרפעיאתהיתו,ביזשישמר,אשוארלמרתבשפרולסיעותכנירתהתרברתלקרז

 .מחר"לרכרויארגופיםמרריםרבהבאתסדנארתשללקירמזמסיעיתאףהקרז

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 was threefold: it advanced gifted young artis15; 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 arts. 

In more recent years, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public" support of Israel's 
cultural institutions, the AICF concentrated i15 efforts mainly in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Founda
tion's crowning achievement and the support of a few major cultural institutions. 

AICF also finances different projects, especially in institutions for the teachings of the ar15. 

In the field of Dance - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to 
young dance studen15 in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance companies who want to 
further their professional qualifications. The Foundation also gran15 short-term fellowships abroad to choreographers, dancers 
and stage technicians. 

One of the institutions supported regularly by the AICF is the Ba15heVa Dance Company, ever since this group became a 
public companY. Gran15 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 assists in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad. 
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אלקייסאישרה
תביעהתיאטרין

טרמיבאל

מחולשביןבתחרסהמצרימופע
בהשתתפות:לתיאטרון

טננבאוס,אוריעציון-זאק,עדי

סימון,,עמיאלפרידמןמרטין
רייסג'ואנה

 , 47210השרוןרמת

 1אוסישקיןרח'

 ) 03 ( 485399 :טלפון

לרייעקב

כרריארגרףרעמים,עםלרקרדימדריך

חייסבקריתנגלרבבית 'ב-'אבימיס
 04-724694טל'-20.30מ
ביאליקבקריתכץבבית 'ה-'דבימיס

 04-701035טל'-20.00מ
מוצקיןבקריתההסתדררתבביתג'ביוס

 04-702471טל'-20.00מ
 , 27000ביאליקקרית , 5קישוןרח'מעונו:

 , 04-726027 'טל

חיפהאוניברסיטת

 .ייאררנים"הקיברציתהתנרעהשללחינוךביה"ס
 ,ההרראהדרכירלשיפררהמדעיםלהרראתהמכרן

מסינגרי.ע"ש

הבאיס:לקורסיסתשמ"גלשנה"לההרשמההחלה
גופני.לחינוךלמוריסומחולתנרעה
כולליס.ולמוריסלגננותומחולתנועה

לשיפררהמכוןמןבע"פאובכתבלקבלניתןנרספיספרטים
 . 04-935013טל' 36910-טבערןקריתדרארההרראה,דרכי

טליתמןל m ,לבלטסטדויו
לרנדרןלמחרלהאקדמיהבפקרח

'זרגקלסיבלט

R.A .בחינרת .D לרנדון
 GRADES MAJORלכתרת

תל'אביבךךרררנס 'רח
 2 ~ 3137ל,ט
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 l ( Rhapsodyהיל-סאגא '.ג( ""רפטודיה
(G _ Hill -Sagan ) 

ויגאלמרים

rdברדיצ'בסקי ichevsky ר<Miriam and Igal B 

 BAT-DORבת-דיר

o . Mu .מרלה-הרמתי:צלם la·Haramat i זPho 



L 



חייס"נןף-סאנך"ג'ןרג'

 )באטלרון'(ג

אורדמן,ז'נט

קלייונתן

George Sand 

(J . Butler) 

Jea nnette Ordman, 

Jonathan Kelly, 

BAT-DOR 

בת-דךר

 ,אורךמןז'נט

תןמפסןן,ג'ורג'

קןזאקגראציאלה

Jeannette Ordman, 

George Thompson , 

Graziella Kozak 

:מולה-הרמתיצלם
Photo: Mu la-Haramati 



 " 2ו' 1"חיבוריס

רייטר'סופר) ד.(

רידלינגטוו.הלן

קליידפילפ

Connections 1 & 2 

(D, Reiter,Soffer) 

Helen Red lingto n . 

Ph ili p Clyde 

ירדבת-

BAT- DOR 

 "אלבאאדוטורני"נ

רייטר'סופר) ,(ד

Notturni ad alba 

(D, Rei t er,Soffer ) 

תימהר'מולה :םלצ
Phu to: M ula,Haramat l 







",,,מיגאל"

אלקיום) .(א

Terminal 

(0. Elkayam) 

תנועהתיאטרון

אלקייסאושרה

OSHRA ELKAYAM 
MOVEMENT THEATRE 

Photoאגורו. :צלם : J . Agor 



המתגלגלת""כאבז

אלסקובסקי) .(ב

Like a Rolling Rock 

(N. Aleskovsky) 

 BATSHEVAבת-שבע
הטווינג""הגלגולי

גריי) .ד(

Threads From a String of Swing 

(0. Gray) 



פראי"נגוףחלוס"

גריי) :ד(

Dream a Wilde 

Landscape 

) D. Gray ( 

בת-שבע

BATSHEVA 

Photo: Y. Rubin 

רוביןי. :צלם



"ביגייס"

נהרין) .(א

Interim 

(0 . Naharin) 

 BATSHEVAבת-שבע

 , 7דודאעפרהתמיס,יוטף

דור'כהןאליט

Jossi Tmim, 

Ofra Duodai , 

A li ce Dor-Cohen 

o: Y. Rubן 7רוב . 7 :צלס in זPho 



 David Dvirדבירדוד

 BATSHEVA-שבע nג

משןתף""משהן

נהרין) .(א

חן Commoח

) 0. Naharin ( 

Photo: Y. Rubנהריןאוהדרובין.י :צלם in Ohad Nahari n, 



"עדות"

בלוס) .פ(

Testimony 

(P. Bloom) 

 BATSHEVAבת-שבע

חיים""משחקי

פלר-ואסלב) .א(

עתיק""טיפור

אברהס) .ל(

Living Games 

(1. Feller-Vaslev ) 

An Ancient Tale 

(L. Avra ham) 

Photo: G. Vinויגיצקי.גצרס: itzky 
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בריאנטועמנואליוספה

JOSEPHA & EMANUEL BRIANT 

 Photo: J, Agorאגור-י :צלם



{ 

שלי"אינוזה"כל

בן-ברוך) .(מ

שילק '.גצלם:



AII That Isn't Mine 

(M . Ben ·Baru ch) 

Photo: J. Sholk 



הירושלמיתהמחולטדנת

רימון)(איה"המעיל"

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

The Overcoat 

(A . Rimon) 



הורושלמותהמחולטדנת

JERUSALEM DANCE 
WORKSHOP 

 Photo: s. Hacohenש.הכהוצלם:



הקוקונר

ברקמן) .(ע

THE KOKONAR 

(A . Brekman ) 

Photo: Tסצמסקך :צלם . Sezmasky 
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יפתח"'"בת

י)לסקךבסקא ,ב(

Bat Yiftach 

) N, A leskovsky ( 

הישראליהבאלט
ISRAEL BALLET 

רךזנסקיג, :צלם

Photo : G, Rozanski 



 Untitled (dedicated to Raul Wallenberg (ואלנברג)לראול(מוקדששם""ללא

 ) Yampolsky .8 (לסקי)מפוי .ב(

 ISRAEL BALLETהישראליהבאלט



'אק" Tדבן"ןאריאציןת

 ) 7מפןלסק 7 .ב(

Dvorak Variation 

(8 . Yampo lsky) 

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

נסקי Tןרג. :צלמ
Photo : G . Rozanski 



 Introduction to Balletלבאלט""הקדמה

Yampo .6 ( ) 7קךלסמפ 7 .ב( lsky ( 

 ISRAEL BALLETהישראליהבאלט

Photoרןזנסקיג.צלם:· : G. Roznaski 



זכריס"ב"דיובןייס

 ) lהיל-סאגא '.ג(

להקת
המחול

הקיבוצית

אגורי. :צלם



Chosen Images 
(G. Hill ·Saga n) 

KIBBUTZ 
DANCE 

COMPANY 

or ~ ulu J . A ןPI 



וחולות""קול

) T . (כהו

Sounds and Sand 
(Z. Cohen) 

בהרים""נערות

מקולאך) .(ר

Les Jeunes des Montagnes 
(R. McCullogh) 

 .להקת
המחול

הקיבןצית

KIBBUTZ 
DANCE 

COMPANY 

אגור .וצלם:
Photo: J. Agor 



הלבן""המית

אייל)-זין .ר(

White Death 
(R. Z iv-Eya l) 

להקת
המחול

קרבוצרתה

KIBBUTZ 
DANCE 

COMPANY 





ודממהקול
אפרתי) .(מ

KOL DEMAMA 

(M . t:f r<J li) 

ביוור .י :צלם

Pho l O. Y. Rub in 





השירים""שיר

לוי-תנאי) .ש(

Song of Songs 

(S. Levi-Tanai) 

 INBALענבל

נסמט,די,צלם:





"ירושלים"

מרגולין) .י(

Jerusalem 

IY. Margo lin) 

פנואל .ר :צלם

Phot o : R. Penu el 

בך"עם"אשה

מרגולין) .י(

מרגולין-טיטרבקה

Woman with Cloth 

IY. Margo lin) 

Rebecca Sitt-Marqo li n 

MODERN MOVEMENT GROUP 

מודרניתלתנועהלהקה

כטאות"עם"אטיוך

מרגולין) .(י

Etude with Chairs 

IY. Margo lin ) 

מנשה .מצלם:

 " 3מט'"מחול

מרגולין) .(י

Dance Nr. 3 

IY. Margo li n) 

Photo: M. M enashe -



ררושלרםלהקת
כרמון) .(י

אגור .י :צלם ,



JERUSALEM DANCE 
COMPANY 

(J. Karmon) 

Photo: J. Agor 



- HANOCH ROSENפנטומימה-רוזוחנוך MIME 



• 
דגאןי

 , Qלאירועיתאררה

בע"מותערובותתיאטרון

Jeגוו(יה-בהתעשיהאזורזז

השרןן·-רמתהמסגררח'
 47 3592טל.

 *אמנותיןתתאורהעבודותבצוע
אלקטרונייםעמעמיםוייצורתכנון

ואפקטיםבקרהמכשירי *(דימרים)

תאורהלבקרתמחשבים-קךמפיולייט

f1 
, ' T N. t. ~ II; " ןI N I r. t() If זr.1-i וL 

זן EXI ~ '·."IN. ~ 1:t:S rlVI\1 f DANOR •י IIן Iז I()!"IS I .וז(
1C2r .. ~זI2R ~ ' r'!i( ~ rrlf':E, f l l\ )( 

\ ·'\( ; tN ~ NI:Vt: tt ,ןH: ןrM.ll\l . (:I.' N ~ INI)', 

. R" t . t ~ M AMA 'r 111\ 6i1' ,,\ R () N I 

ז ..f.I .ו.ן'נ- Q'ג

חולוו-הבלטמרכז

~ 
~ ,. 
~ 
~ 
~ 
~ 

 1955נוסד

צלייקעדית
ותנועהלמחולסטודיו
 37מוריהשד'חיפה,

 246441 :טל.

• 
EDITH ZALIOUK 

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

ו
למחילספרבית

צבי-סררסיבזערפרה

קלאסיבלט *

מידרנירקיד

אז Iג

שלבמחילבגריתלבחינתהכנה

בישראליהתרביתהחנירמשרד

* 

* 

* 

 03-255284טל:א"ת 9לויז 'רח

24 



"אטלסיי
בע"מאוופרמןו.

ותיירותנשיעותשוכנות

כללילביטוחשוכבית

תל·אביב .{ 1יהןדהבןרחןב

 1989ו 5טלפןןוג{.חדרעלאלבית

תל-אביב • 40יהןדהבןרחןב

 19הרצלרחןבנתניה.

 Z48}Z .Z48 { 1טלפןנים . Z98ת.ד.

e 
"ATLAS" 

Y. EIFERMAN LTD. 

TRAVEL & TOURING AGENCY 
. NSURANCE AGENCY וGENERAL 

V וOURS, TEL-AV זY. EIFERMAN . 

1 . srcse ו, el-Aviv 32 .,ז Ben. Yehuda St 

298975 . Building) Room: 327 Tel וEI.A ( 

Aviv, Isrcsel ו-e 40 .ז Ben-Yehudcs St 

. 29 Herzl St -וsrcse ו-Nathcsnycs 

)" necsr cinmcs" Studio ( 

 P. O. B •. 298 _ Te.ו 24831 , 24832



ariel 
A Review of Arts 
and Letters in Israel 

archaeology • 
architecture • 

art • 
bible studies • 

ce חda • 
literature • 
music • 
photography • 
poetry • 
sculpture • 
theatre •. 

ARIEL is published three times a year in English, German, French and 
Spanish editions. 128 pages, 22 x 16 cms. art-chrome paper, 16 pagesoffull
colour plates and many black and white illustrations. Annual subscription: 
abroad$24.oo, in Israel $18.00 (including mail). 

Please send a subscription to Ariel in the ......... : ................................................... language 

to the following. Cheque for .. ..... .. .................. .................................................. is enclosed. 

N.ame .........................................•............... : ........ ,............. Date ........................................ . 

Address ............ ~ ...................................................................... : ......... : .................................. . 

........................................................................................... Signed .. ............................... .. 

--i ----·--.--------

ox 7705, Jer!Jsalem ~ o: ARIEL, P.O. ד. 

28 



mpl 100 (יה ) D פןזי

פי7ככקך ~.
~) 

 ,.,. \' 11 (ז(יה(הנה(ת 11

ההושמההמ(ה
J ~ 

~ 
~ e 
" 

עוס Iצ p(מומוס, pn(ממו(וס, n(מווס Iשע
I שעI פוווסU ווס

.. 
F. 

ו(תה)ות l ( 9הפ(וה ו([([ומיהוצ(וה

 n ~ 052-59921-10248 :18~וש 1 8י 8פו

N 



20 



For three nights i n July a special dance-event 
took place in the sculpture-garden at the 
Israel Museum in Jerusalem. "Seven Faces of 
the Garden". organized by Ann Wilson, Steve 
Hornstein and Steve Solomons, was a 
simultaneous performance by seven dancers 
and dance groups, created in and around the 
sculptures. The spectators moved from one 
dance to the other, till all had the opportunity 
to see them. Among the participating 
choreographers were Rina Schoenfeld, Hedda 
Oren, Rina Shaham, Victoria Green and Ronit 
Land. 

Rell8 Sharett's school-program "A Wi ndow to 
the World 01 Dance" was shown in many 
schools. She choreographed a new program, 
"Today We Tour the Country", which uses 
images of geographical sites in Israel . Her 
former school-programs were "Form and 
Creation" and "The Secrets of Dance". AII 
these are executed by two daners and herself 
as narrator. 

et at tne Abba Khushi זThe Haifa Ba1 
: . Cultural Center premiered "Stars", ch 
; Adam Pasternak: m.: C. Saint-Sae'ns 

c. : E. Ozarinsky' 

* VISITING COMPANIES 

The Danny Grossman Dance Company from 
Canada appeared in the framework of the 
"Jerusalem Spring". 

From France came the "Ballet Theatre 
Fran~is de Nancy". 

The Harlem DanceTheatre. hosted by Bat-Dor, 
excelled in Balanchine's" FourTemperaments" 
and Robert North's "Troy Game" during its 
tour in Israel. 

Jennifer Muller & the Works performed two 
programs of works by Muller. 
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At the Tel Aviv Museum, in an eveni ng devoted 
to Gabriel Moked's prose poems "Variations". 
Batsheva dancers Ofra Doudai, 1 ris Frenkel 
and Oded Harari danced Ronit Land's "The 
Swordsman" (m.: Ron Kolton) and Dina 
Davids performed Land's "Hegelian 
Variation". Uri Tennenbaum and Yoram 
Boker performed a mime ("The Shirt of 
Nessus"). for which they received the first 
prize at a mime festival held in Italy. 

Tel Haran and Barbara Winzried came from 
Switzerland and performed an evening of 
50105 and duets choreographed by them. 

Dalla Lau and Martin Vargas continued to 
perform thir program of spanish dance. 

At the "Other Theatre Festival" held at Acco, 
"The Kokonar". an abstract movement piece, 
in which balls, lines and other forms move, 
received a special mention for originality. 
The work was created by Ami and Rachel 
Brekman. (m.: Yossi Mar-Haim. Benni 
Kadishson). Among the fr'inge performers at 
the festival the Kibbutz Dance Company and 
Yarom and Rebeca Margolin also appeared. 

At the Goethe Institute in Tel Aviv Adi Etzion 
and Gaby Eldor appeared in "Words are an 
Echo". an evening they describe as "voices in 
movement". consisting of readings (in the 
origina! German as well as in Hebrew 
translation) of works by Else Lasker-Schuller, 
Gunther Grass et al., choreographed by Etzion. 
Eldor and Ronit Land. 

A meeting of all the Israeli dance community 
was organized by the Dance Committee of the 
National Council for the Arts at the Tel Aviv 
Museum in May, where all aspects 01 the local 

. dance scene were discussed 

or זThe Central Dance Library and its direc 
-David Eden cont inued to organize well 

attended lectures, dance film shows and 
. courses 

PREMIERES IN 1981 
-" Jerusalem " 

Ch.: Y. Margolin; m.: Z. Kodaly (Duet for 
) 7 . Cello and Violin Op 

-" Woman with Cloth " 
Ch. : Y. Margolin 

-" Etude with Chairs " 
Ch.: Y. Margolin; m.: Mario Lavista "Canto 

" del alba 

-" 3 • Dance Nr " 
Ch.: Y. Margolin; m.: C. Chavez "Toccata for 

" Percussion 

of Love" - suite nוs 20 Poe " 
Ch.: Y. Margolin;m.: Sh. Bar 

* OTHE·R EVENTS 

oenfeld toured wi th great success her Sc:Iו Rina 
; 1981 solo-program "Ti ns"(U.S.A. -January 

; 1981 , Holland-October and Belgium 
.) 1981 Holland-December 

Miriam Ban-Baruch performed her 5010-

program"Portraits" (ch.: M. Ben-Baruch; 
artistic adviser: Irene Getry; 1. : Kevi n 
McAl ister) and also her dance-theatre piece 
"AII That Isn't Mjne". (ch. M. Ben-Baruch; 
d.: Y . Tumarkin; 1.: Neta Gelfman). including 
poetry by Nathan Zach, Meir Wieseltier and 
others danced by the choreographer and 
Shylamit Saltzman. Sally-AnnFriedland, 
Yakki Blau and Meir Aloni. 

Theatre eחt The Oshra Elkayam Movem 
performed "Terminal" ,a surreal i stic piece wi th 

-dance and voices, performed by Adi Etzion 
, Zack, Uri Tennenbaum, Martine Friedman 

. Amiel Simon, Joanna Reiss 

Josepha and Emanuel Briant (formerly known 
frir and Roger Briant) devised and וias Tami Z 

. danced an evening of 50105 and duets 



PREMIERES IN 1981 
"White Death" -
Ch. Ruth Ziv-Eyal; m.: voices of the dancers; 
c.: Ruth Ziv-Eyal 

"Sound and Sand" -
Ch.: Ze'eva Cohen; m.: (collage) Environ
mental; Hovhaness; 1.: Moshe Freed; c.: 
Bertha Kwartz 

"Chosen Images"-
Ch.: Gene Hill-Sagan; m.: (collage) Elgar, 
Beethoven, Gregorian Chants; 1.: Ben-Tsion 
Munitz; c.: Bertha Kwartz 

"Les Jeunes des Montagnes" -
Ch.: Ric McCullough; m.: Chants d'Auvergne; 
1.: Ben-Tsion Munitz; c.: Bertha Kwartz 

"Lecture Demonstration" -
Ch. : Yehudit Arnon 

* INBAL DANCE THEATRE 
6 ,. Tel-Aviv 65149, Yechieli St 

03-652758/03-653711 :. Tel 

ARTISTIC DIRECTOR: Sara Levi-Tanai 

COMPANY DIRECTOR: Shlomo Hazziz 

GENERAL MANAGER: Haim Shiran 
, lana Cohen ו, DANCERS: Malka Chadgbi 
, Tamar Salimi, Sara Shikarzi, Zafnat Havardi 

Naeva Shulman, Mordecai Abrahamov, Zion 
Nurel, Natan Noam, Aharon Hedvat, Eyal 
Ozeri 

PREMIERES IN 1981 
) From Yemen to Zion" (program for schools " 

Concept & ph.: Sara Levi-Tanai; performed 
• by R. Sella;N. Noam 

-) Woman" (program for schools " 
Ch. & narration: Sara Levi-Tanai; performed 

• Cohen, R. Sella, M. Chadgbi ו.by 

-) work in progress ( י"Song of Son " 
: Ch.: S. Levi-Tanai; m.: $1 Gronich; design 
. M. Sternfeld, J. Greenspan; 1.: Ch. Tchelet 

* JERUSALEM DANCE COMPANY 

. Jerusalem 95221, 2 Chayei Adam St 
02-242806 :. Tel 

C DIRECTOR: Yonatan Karmon וARTIST 
CAL DIRECTOR: Izchak Grazziani וMUS 

STRESS: Tamara Mialnik וBALLET M 
COSTUME DESIGNER: Lydia Pinkus-Ganni 

PRODUCER: Ari k Kattan 
GENERAL MANAGER: Yossi Tal-Gan 

: 1981 DANCES IN 
) chore Jgraphy by Yonatan Karmon ווa ( 

" hapsody ~. וsrae "ו

Ferti.ity Dance" - based on Jewish-Moroccan " 
traditions 

-" Dance of the Fishermen " 

-" Shepherds' Dances " 

-" e וDance in East European Sty וTraditiona " 

em" - in the וn the Courtyards of Jerusa "ו
Ladino style 

-" In the Vineyards " 
Envy Between Brothers" - the story of " 

Joseph 

-"' Seasons of the Year " • JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

. Jerusalem 92191, Rehavia, 10, Ha'ari St 
02-810691,02-711966 :. Tel 

SER: Flora Cushman וSTIC ADV וART 

, COMPANY TEACHERS: Flora Cushman 
, Peter Tawse, Judy Bobrow, Michal Israeli 

.) Aya Rimon, Jayne Lee (guest 

, DANCERS: Dina Biton, Judy Bobrow 
Daphna Einbinder, Athanasius Gadanidis, Evy 
Lifshitz, Michal Israeli, Sueli Melsohn, Aya 

. Rimon 

PREMIERS IN 1981: 
-" -Women ' 

; Ch. : F. Cushman; m.: L. Gunnar-Boden 
C.: J. Bobrow 

-" yphs וHierog " 
; Ch.: Aya Rimon; m.: s. Prokoffiev 

C. : Margalit Gadi 
) Story of an Overcoet" - (new version " 

; Ch.: Aya Rimon; m.: J. Hirschberg 
c.: D. Frankfort 

-" Bathers " 
. Ch.: J. Lee 9Icdt); m.: C. Debussy; c.: J. Lee • KIBBUTZ DANCE COMPANY 

Kibbutz Ga'aton 
25130 Ma'al eh HaGalil 

04-923009 :. Tel 

RECTOR: Yehudit Arnon וARTISTIC D 

BALLET MISTRESS: Hanka Farran 
RECTOR: Rahamim Ron וREHEARSAL D 

GENERAL MANAGER: Mike Levine 
ADMINISTRATOR: Yosef Elazari 

ON MANAGER: Yael Rothman וPRODUCT 
CAL DIRECTOR: Eran Mandelbaum וTECHN 

ONS: Avigail Strauss וPUBLIC RELAT 
DANCERS: Rami Be'er, Zichri Dagan, Ari 
Fastman, Mike Levine, Sarah Lipman, Einat 
Livneh, Efrat Livni, Yael Rothman, Timna 

. Yeriel, Shlomo Zaga 

PREMIERES IN.1981 
" Dvorak Variation " 

:. 1 ; Ch.: Berta Yampolsky; m.: Anton Dvorak 
Ben-Tsion Munitz 

-" From Four Winds " 
:. Ch.: Yair Vardi; m.: Alberto Ginastera; c 

. ris Tauman-Reish ו

)" t. of Yiftach וIןhe Dau ד'( -" Bat Yift8ch " 
; Ch.: Naomi Aleskovsky; m.: Mordechai Seter 

c.: Lydia Pincus-Gany 

" Introduction to Ballet " 
:. Czerny; c וCh.: Berta Yampolsky; m.: Kar 

, • Luba Sherk; 1.: Zohar Shapira 

-" Pes de deux from "Agon 
Ch.: George Balanchine; m.: Igor Stravinsky 

-) Untitled" (dedicated to Raul Wallenberg " 
; ustav Mahler כ(:. Ch.: Berta Yampolsky; m 

, c.: Luba Sherk; 1.: Judy Kupferman 

* KOL DEMAMA 
. Tel-Aviv,41 Israel Bak St 

03-251608 :. Tel 

C וST וCHOREOGRAPHER & ART 
DIRECTOR: Moshe Efrati 

NISTRATIVE MANAGER: Joseph וADM 
Caspi 
DANCERS: Gabi, Barr, Ester Nadler, Mimi 

, Fanans, Yola Rozinek, Zippi Levinboim 
, Golda Dahan, Malka Volovitz, Yael Barash 
, Amnon Damti, Arie Burstein, Shay Weinstein 

Uzi Buzaglo, Joseph Moyal, Meir Sha'ar, Ofer 
Romm 

; TOURS ABROA[I: January '81 - Germany 
October '81 - Belgium 

WORKS IN PROGRESS 
"Ona's Square" -
Ch.: M. Efrati; m.: voice-collage (M.Efrati). 
Shostakovitch, Baschwitz; c.: M. Ben-Shaul. 

"Aspirations" -
Ch.: M. Efrati; m.: N. Sherif, Tartini (collage); 
c.: M. Ben-Shaul. 

"Ayonocos" -
Ch.: M. Efrati; m.: Blecher, Purcell (collage); 

* 
MODERN MOVEMENT GROUP 

. Jerusalem 94188. 17b Keren Hayessod St 
02-226706 :. Tel 

RECTOR: Ydron Margolin וSTIC D וART 
-DANCERS: Yaron Margolin . Rebeca Margolin 

Sitt. Esti Keinan, Galia Magen, Noa Dar 
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COMPANIES AND PREMIERES IN 1981 

,. 

; ev; m. : Andre Haidou וer-Vas ווvan Fe ו:. Ch 
; ev וer-Vas ווvan Fe ו:. ev; d וer-Vas ווvan Fe ו:. C 

. Chani Vardi :.ו 

" Hlru No Umi " 
; Ch.: Ohad Naharin ; m. : Michio Miyagi 

. i t Gadi וC. : Marga 

-". u וShldows of B " 
it וsaacs; C. : Marga וein; m.: Mark וCh.: Joan K 

. i n וDorit Ma :.ו ; Gadi 

-" e וAn Ancient TI " 
; Ch.: Lea Avraham; m. : Tzifion Hotam 
; d.: Avraham Ofek; c.:(design): Avraham Ofek 

. et וHaim Tche :.ו ; it Gadi וc.: Marga 

-" Gilnt StlPS " 
; trane וCh.: Yaacov Sharir; m.: John Co 
; C.: Doreen Frankfurt & Yaacov Sharir 

. et וHaim Tche :.ו 

) evision וTe וsrae וa" - (For ווcine וPu " 
it וCh Murray Louis; m.: Stravinsky; C.: Marga 

(. GJ 
-" Threads From a String of Swing " 

er;c. : Yemima ווCh .. Dary l Gray ; m.: Glenn Mi 
et וHaim Tche :.ו; er וKess 

-" Sebbath 8onll " 
ie וc.d.: Nata ו;Gray; m.: Traditiona וCh.: Dary 

Garfinkle; C.: Yemima Kessler; 1.: Haim 
. et וTche 

-" dscepe מd LI וI Wi מוDrelm " 
Ch.: Daryl Gray; m. : Stravinsky ; c.d .: Margalit 
Gadi; c.: Yemima Kessl er ; 1.: Haim Tchelet 

* ISRAEL BALLET 
62092 120 Jabotinsky St., Tel-Aviv 

 Te.ו 03-266610

, ARTISTIC DIRECTORS: Berta Yampolsky 
Markman וHille 

1 ~ BALLET MISTRESS: Lee Kesta 

GENERAL MANAGER: Hillel Markman 

, DANCERS: Jeremy Allen, Shulamit B6t ney 
Ami Daskal, Erez Dror, Orna Kugel, Deena 

, Laska, Marshall Levin, Jane Longhurst 
Wendy Lucking, Christine Marshall, Cathy 

, Martin, John McGeachie, Alison Rosen 
, Suzanne Salimi, Jane Sanig, Michelle Seath 

Odette Shadmi, Dalitte Shaham, Honey 
Shepherd, Jean Louis Smits Van Oyen, Julie 

, Smyth, Marcia Sussman, Sirka Suutarinen 
Na'ama Yadlin 

TOURS ABROAD: North and South America 
81 ' -June וApri -
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REHEARSAL DIRECTOR: Siki Kol 
iam Strum וGENERAL MANAGER : Wil 

; COMPANY TEACHERS: Niloufer Pieris 
. Moshe Romano 

, DANCERS: Lea Avraham, Alice Dor-Cohen 
Lahad, Jill ו-ris Gi וו,ris Frenke ו, Ofra Doudai 

, d וNegrin, Nira Paaz, Galia Pavin, Martha Reife 
Shelley Sheer, Nurit Stern, Nira Triffon, Orit 
Vitori-Kenan, David Dvir, Odad Harari, Meir 
Knopper-Germanovitch, Amir Kolben, Erez 

, einiger וLevy, Haim Ochayon, Reto Sch 
. Joseph Timim 

Tour abroad: South Africa, June, 1981 . 

BATSHEVA2 
ARTISTIC DIRECTOR: Nira Paaz 

, DANCERS: Deborah Asher, Yael Ben-Tov 
, Yossi Bracha, Yael Faran, Na'ama Koren 

Shosh Langzman, Liona Strassburg, Nancy 
 Tashkov, Momi Giו

PREMIERS IN 1981 

-" Forest " 
; Robert Cohan; m.: Brian Hodgson Ch.: 

• Robert Cohan :.ו ; C.: Norberto Chiesa 

-" ••• ing Rock ווLikl I Ro " 
eskovski; m.: Semprun וCh.: Naomi A 

Christodoulides; C.: Jerry Melitz; 1.: Ben Zion 
. Munitz 

-" y מTestimo " 
-Ch.: Paul Bloom; Shostakovitch; C.: Elie Dor 

. Cohen; 1.: Moshe Fried 

מו" Commo מ"-

; Ohad Naharin; m.: Ohad Naharin Ch.: 
. Moshe Fried :.ו ; c.: Yemima Kessler 

-" Pas dl Pepsi " 
; Ch. : Ohad Naharin; m.: 5hlomo Grunich 

. it Gadi; 1.: David Hadar וC.: Marga 

-" Rldius " 
; Ch.: Alma Frankfurt; m.: Penderecki 
; c. : Doreen Frankfurt; d. : Arieh Berkovitch 

. Chani Vardi :ו.

-" l'lnterim 
; Ch. : Ohad Naharin; m.: Leonard Bernstei n 

Elie Dor·Cohen; C.: Margalit :.ו ; Giora Feidman 
. Moshe Fried :.ו ; Gadi 

-" Living Games .. 

BAT DOR D~NCE COMPANY 
64028 30 Ibn-Gvirol 5t., Tel -Aviv 

 Teו.: 03-263175

C DIRECTOR: Jeannette Ordman וST וART 

PRODUCER: Batsheva de Rothschild 
GENERAL MANAGER: Barry Swersky 

, RECTORS: Kenneth Mason וREHEARSAL D 
Meryl Graves, Ora Dror 

) BALLET MASTER:' Richard Gibson (guest 

ST: lIana Soffrun וCHOREOLOG 

Ordman, Igal Jeannette DANCERS: 
Leshem, Miriam Miriam Berdichevsky, 

, Paskalsky, Lea Lichtenstein, Graciella Kozak 
, Hannah Alex, Sam McManus, Fiona Hay 
, Jaime Petty, Rivka Ashkenazi , Alon Avidan 
, ow וJoniothan Avni, Limor Axelrod, Keith Bar 
, Ron Ben-Israel, Assaf Ben-Zeev, Philip Clyde 
, Catherine Dulin, Amy Edelstein, Mor Eden 

Shlomo Erlich, Nathan Garda, Elizabeth 
, Gibiat, Moshe Goldberg, Pierre Andre Morard 
.. Helen Redlington, Paz 5agvi, Rosemary 

, Sandifer, George Thompson 
Guests: Peter O'Brien, James Dunne 

PREMIERES IN 1981 
-" be וNottumi Id A " 

; Ch,: Domy Reiter-50ffer; m.: John McCabe 
s.&c.: Domy Reiter-Soffer; 1.: Kevin McAlister 

-" dscepe מd - A LI מGIOrge Sa " 
; Ch.: John Butler; m.: Chopin; C.: Eric Smith 

1.: Chenault Spence 

-" Opus5 " 
; Ch. : Mirali Sharon; m. : Arnold Schoenberg 

c.: Oded Geyra; 1.: Ben-Zion Munitz 

-" 2 d מEII8Ys 1 I " 
Ch.&c.: Domy Reiter-Soffer; m.: Samuel 
Barber; 1.: Kevin McAlister 

-" Rhlpsody " 
-Ch.&c.: Gene Hill-Sagan; m. : Elgar; 1.: Ben 

Zion Munitz 

* BATSHEVA DANCE COMPANY 

a וAviv 67898, 9 Shderot Hahaska וTe 
03-337795/6 :. Tel 

ARTISTIC ADVISOR: Robert Cohan 

ARTISTIC DIRECTOR: Moshe Romano 



HEBREW IN MATERIAL 

THE LANGUAGE OF DANCE FROM 
EXERCISE TO EXPRESSION by Hermona Lin -
The author, an experienced dance-teacher, fonnulat es her 
didactical and educational ideas. 

THE ICARUS SYNDROME by Hezi Leskly -
The use of natural movement in post-modern dance is the 
subject of this essay. 

yחIN THE WAKE OF JOHN CRANKO by Fe 
-Kemper 

The situation of the Stuttgart Ballet nine years after J ohn 
Cranko's death. The author discusses the policy of Marcia 

-Haydee, the company's Artistic Director and the contri 
utions of Glen Tetley and the young choreographers .~ 

. recently working with the famous company 

OF ABSTRACTS 

WHAT 1 BELIEVE IN by Sara Levi-Tanai -
In May 1981 the Dance Comrnittee of the National Council 
for Culture and the Arts convened a meeting of dancers, 
dance-teachers, critics and others concerned with dance in 
Israel to discuss thepresent situation of their art. 

The meeting took place at the Tel-Aviv Museum. Sara 
Levi-Tanai was asked to speak about the problems of 
Israe1i choreography. She chose to describe her predicament 
as an artist of Yemenite extraction who was brought up in 
a Westem educational environment. 

The Bible, the rhythms and sounds of the desert, of 
weddings, of secular and religious Yemenite poetry, all 
demand expression in her artistic creation. But that strict 
lady, choreography, does not give in easi1y. 
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RUMINATIONS ON FORM AND CONTENT 

by Paul D. Bloom 

Dance is a language. Its purpose is communication. 

Dance is a deIiberate creation by a conscious being. It is not 
a natural object. As a work of art, dance stands be~ide nature 
on equal terms - as an autonomous organism. Natural 
beauty is not a condition of a work of art. The aesthetics of 
natural beauty are different from the aesthetics of a work 
of art. 

There hasalways been an elemental need of man to imitate 
natural beauty. The prirnitive irnpulse to imitation stands 
below aesthetics, and its gratification has notJllng to do 
with art. 

The halo that envelopes the concept of art, all the reverent 
devotion it has always enjoyed can be understood only by 
the idea of an art which, having arisen from spiritual needs, 
gratifies spiritual needs. Only in tJlls sense doe~ the history 
of art acquire a slgnificance almost equal to the hist()ry of 
reIigion. 

If one accepts that dance is a language whose purpose is 
communication, arising from spiritual needs, to gratify 
spiritual needs, then the contemporary argument of form 
and content loses a11 meaning. Artistic form cannot exist 
without content. Content exists before form , and 
is independent of form. Forrn is the physical servant of 
content. A dance is an idea carved into physical form on 
human beings in time and in space. 

"In the Beginning God created the heaven and the earth, 
And the earth was without form and void, and darkness 
was upon the face of the deep. And the Spirit of God 
moved upon the face of the waters. And God said: Let 
there be light, and there was light." 

The spirit moved and created form from the void. The form 
did not exist before the spirit created it. Forrn d()es not 
create the spirit. Spirit creates the form. 

After eating the apple in the garden of Eden, man not only 
suffered the fall, but acquired the possibility of art. "The 

l.ord God said: "Behold the man has become as one of us, 
to know good and evil." Having become as one ofus, man 
now possessed the same will to form wJllch God" manifested 
in the creation itself, that the spirit that stirs to seek 
expression in physical form. 

TJlls "will to form" is a primary factor in a11 artistic creation, 
and in its innermost essence, every work of art is an 
objectification of tJlls "a priori" existent absolute artistic 
volition. 

The dominant Jllstorical development of the 20th century 
has been assault and conquest of spiritual values by 
technology. Dance has not escaped tJlls corruption. Instead 
of the awesome responsibiIity of turning inwards to listen 
for what Martha Graham called the "divine turbulence", 
instead of Dante's tortuous pilgrimage through Inferno, 
Purgatorio, and Paradiso in search of Jlls soul, we debase 

ourselves worsJllpping at the golden calf of physiCal beauty, 
Jllgh extensions and more pirouettes. 

The less mankind has succeeded, by virtue of its spiritual 
cognition, in entering into a relationsJllp of friendly 
confidence with the outer world, and with its inner 
emotional world, the more it will emphasise technical forms. 
Like prirnitive people torrnented by the entangled 
inter-relationship and flux of phenomena of the outer world , 
and the turbulence of our inner emotional world, we seek 
false comfort in the artifical world · of symmetry and 
technique. 

Technicians and bureaucrats se11 paintings by numbers, 
computer music and their dance equivalents. Martha Graham 
once said that only two things can s~op someone from being 
a dancer: a weak heart and a weak head - form and content. 

If one has something to say, if one must speak, the right 
words can be found. If there is a real honest movement of 
the spirit, then with diIigence and discipline the right 
movement, the right form will be found. 

If one has nothing to say, no amount of formal brilliance 
can breathe life into the inert void. 0 
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At the beginning of Neumeier's choreograph.ic career Horst 
Koegler found in- him "a brilliant mind at work. Both 
dramaturgically and choreographically ... One of the rare 
specimens of choreographer who never seems to repeat 
himself." (Dance and Dancers, May 1974). Does that imply 
a lack of style? Certainly Neumeier approaches each new 
ballet the way a director in the theatre should, looking for 
appropriate forms, for means to express the infrastructure 
beneath the dramatic material. He does not impose his style 
on the subject matter arbitrarily but nevertheless molds the 
drama in his own way. 

Of all the different ballet versions ot" "Romeo and Ju1iet" 1 
have seen, Neumeier's was the one closest to Shakespeare's 
play. He was able to find movement which expressed the 
drarnatic content as well as the dramatic form without 
recourse to mime, down to the srnallest detai1s such asJu1iet 
reluctantly holding her hands the way her parents did, or the 
very effective device of a troupe of strolling players, which 
solved the problem ofthe friar's explanation ofthe potion's 
action when offering it to J u1iet and which also helped to 
turn Mercutio's death into a macabre joke. 

The same dramatic insight made his "Kameleindame" into a 
portent ofthe revival of a ballet form thoughtof as obsolete, 
namely the full-evening ballet. Nevertheless, Neumeier's best 
work is, in my opinion, the abstract "Mahler's 3rd" 
(Symphony), which has no dramatic plot, but is a 
drama of sorts. Perhaps G. B. Shaw is right when he says, 
"Effectiveness of assertion is the alpha and omega of style" 
("Man and Superman"). 

The cardinal question of style is flexibi1ity. When style loses 
its elasticity, it ceases to be a personal written hand and 
becomes an external1imitation, a prison - as often as not a 
voluntary one - an instrument of immobility rather than a 
grid or a term of reference which one may use freely. 
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Of course a creative style may lead by e1imination to a dead 
end. Perhaps the case of Pina Bausch, who certainly is a great 
creative force, seems to be a good example. Her 
preoccupation with certain human relationships, which at 
first opened the scope of dramatic movement to new ways 
of expression, now tends to 1imit her to a specific emotional 
gamut. But Pina Bausch is a very special cuttle of fish and it 
does not matter if she goes on creating in her idiosyncratic 
style as Iong as one does not have to feed on her caviar alone . 

Style has to be observed dynamically, dialectically, as it 
evolves. Though it is a fixative, restricting element, 
emphasising the steadfast, reoccuring self-imposed 
boundaries of art, it is not a codified set of rules. Only when 
it ossifies into sterile repetition does it cease to be a language 
and become a burden, narrowing the creative freedom ofthe 
artist. 

This is not the case of any of the choreographers discussed 
above. All three belong to the category of true creators who 
did not borrow or adhere to a given style, 1ike the many who 
use,for example, Graham's language to their own 
disadvantage. Such dependence on a ready-made style often 
leads the choreographer to say not what he set out to say 
but what the language was invented to say in the first place. 

In the wake of reaI creative artists a host of epigones traveIIs , 
swept willy-nilly in a predictable direction. That is the 
negative side of "style" while the creation of a language of 
artistic expression is a breaking of new ground. Often 
innovation surprisingly quickly becomes a new orthodoxy. 
But it seems churlish to regard the crystallising of an artist's 
style as stagnation, especially when it shows constant 
development, as with Kylian, Neumeier and Bausch. One 
should be able to enjoy a tiger's gracefulness, a cat's lithencss 
even if they are not chameleons. 0 



replied, "they a11 have the same notes, only in a different 
order." 
For me, "Forgotten Land" was poignant, meaningful. a 
further development of Kylian's choreographic language, 
welcome like a letter from an old friend . What 1 admired in 
this work again was his ability to use the by now well· 
known devices in new contexts. A prirne example of this is 
the dancers walking away into the distance. In "Sinfonietta" 
it was like Charlie Chap1in's hopeful stepping into the 
sunset; in "Symphony of Psa1ms", a disappearing into the 
cosmic void; and in "Forgotten Land" , 1ike facing the 
threatening waves of a storm·whipped ocean. 

But apparently some of my colleagues tire easily. It seems 
strange that such a sensitive critic as Tobi Tobias fee1s that 
"as for Ky1ian's ballets, having seen each twice and having 
duly acknowledged their effective moments, 1 never want 
to see them again." (New York Magazine, August 3,1981). 

Such an attitude ref1ects, 1 am afraid, the prevalent mood 
of subscription ticket holders, who, 1ike Diaghilew ta1king 
to Cocteau, want "to be astonished" and are unable to 
savour the beauty of change within a well·known style. 
Surely the primary t:lsk of all art is to lnake us see fami1iar 
sights in a new, revealing light. But for a change to be 
discernable, it has to be seen against a recognisable 
background, whichis exactly what a style provides. Without 
a grid, there is no innovation. This is exactly the advantage 
of Ky1ian over many other gifted choreographers. 

A quite different case of an important modern choreographer 
who seems recently to be under attack is John Neumeier. 
Many felt that he overreached himself in tack1ing the 
monumental "Matthiius·Passion". "Neumeiers eitlen Griff 
ins Leere (Neumeier's vain reaching into the void)" is 
Hellmuth Karasek's word for it (Der Spiegel, nr. 27, 1981). 

Before watching the four·hour long monumenta1 work to 
Bach's great music, 1 was afraid Neumeier's dramatic flair 
would lead him to picturesqueness, to illustrations of Christ' s 
tragic path to death. Indeed he found new means of 
expression for the Passion, such as the movement that trave1s 
through the group like a tremble and gains momentum till 
it is taken up by a11 the dancers. 
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TOO MUCH OF A GOOD THING 
by Giora Manor 

; Style is the dress of thought 
, odest dress iנזa 

Noat, but not gaudy, will true 
critics please 

) 1700 ( Samuel Wesley 

Wonders don' t last for ever. 

Less than five years ago America discovered Jiri Ky1ian. His 
ballets swept over the stage in a wonderful f10w of swir1ing 
Inovement. Some of his devices, surprising at first - like his 
penchant for showing his dancers' backs or his use of 
momentum to extend moves and tums - became a persona1 
style. Hardly anybody bothered t.o discuss the tedious, 
shopworn question of modern dance versus traditiona1 
ballet elements in his works, because what he created was 
so personal, a unique blend of well-known steps and forins 
made to look like newly minted coins. 

Ky1ian's works a11 bear his hallmark, be they exuberant, 1ike 
"Sinfonietta"; tragic, like "Overgrown Path"; hilarious, 1ike 
"Symphony in D"; or serene, 1ike "Symphony of Psa1ms". 
What they possess is style. 

Style in art, a phenomenon which is easy to recognise but 
hard to define, is a1ways an act of e1irnination, of wil1ingly 
refraining from using certain forms or means. It is a 
narrowing of the wide field of possibi1ities offered by the 
artist's material, a drawing of boundaries, a self·imposed 
fruga1ity. Pabl0 Picasso once said, "God ... has no rea1 
style. He just goes on trying other things." But while 
Picasso himself never ceased exploring new "things", he 
nevertheless 1irnited himself at any given period to very 
clearly defined artistic means. He spoke in many languages, 
but one at a time. 

, Creating a persona1language, as KyUan succeeded in doing 
carries with it the inherent danger of repetition. Severa1 

," critics found that in his recent ballet, " Forgotten Land 
" to Britten' s Requiem Symphony, "there was nothing new 

which reminds one of the anecdote about an admirer ... 
t גL רof Britten, who told the composer he liked his oper:lS, I 

found them very simi1ar. "Perhaps you are right," Britten 



that 1 have nothing to be ashamed of. On the contrary. She is a 
wise woman and 1 am grateful till this vcry day, that she helped 

. t that ~ will never for!! ז. I that is וt .I ןזme to understand how importa 

f·image is 3 gr:ldua1 ןf rebuilding 3 positive se רThe process l 

. 3t is still taking place ןprocess t I 

Surely the abiIity to integrate traditional cultural and 
artistic fonns and contents in every-day life contributes to 
the cohesion of farnily and comrnunity ties. External 
reinforcement also helps in strengthening the comrnunity's 
regard for their cultural traditions. The positive feedback to 
Y ... men.ite dance and song from the mass media and the 
incorporation of their motifs in IsraeIi art have also 
contributed to the feeIing that their art belongs to the body 
of J ewish tradition and has a place in IsraeIi culture. 

In Israel the simultaneous existence of communal cu1tures 
poses a problem which each individual must face. The official 
attitude which found its expression in the term "melting
pot" in the 50's carried a clear message of negation of the 
traditional values brought by the immigrants from the 
Diaspora. No one attached any importance to the preservation 
of traditions which could serve as a basis on which a new 
culture could grow. 

In spite of the revolutionary changes in Iifestyle which 
caused a temporary setback for dance (as for other 
manifestations of traditional culture), it regained its role in 
Yemenite family and comrnunity Iife. 

Paradoxically, dance itself played an important role in 
improving the self-image of the Yemen.ite immigrants and 
helping them regain their self-esteem. Undoubtedly the fear 
that the treasures of traditional poetry, song and dance 
would disappear also contributed to a change in attitude. 
Only those who shut their senses to the beauty of these 
living cultural documents could fail to reaIize the loss this 
would mean. 

Clearly the attitude of society to the dancer reflects what 
dance signifies for it. But one must rememberthat regardless 

, of the official attitude of a given cultural estabIishment 
there always were and will be people who dance, because 

. e ןof an inner need they feel, beca4se they are dancing peop 

 rו

This brings us to the crisis in self-image brought about by 
immigration to Israel. This crisis was not only evident in the 
large waves of newcomers who arrived with the "Magic 
Carpet" operation, but felt by every new oleh. Each one 

identity crisis - as an individual and as a מexperienced a 
member of a community - bringjng with him the tradition 

1 of the Diaspora. Questions and doubts about "how do 

look in the eyes of my new surroundings, while behaving 
according to the tradition I brought with me" caused a 
conti'n uous crisis and feeling of insecurity. The wish to be 
integrated as quickly as possible in the new surroundings 
created a vacuum. There are many recorded testimonies 

rst years וfabout the loneliness of new imrnigrants in their 
). 10 . in Israel. (See Dr. A. Bahat's article in Tazlil, 1979, vol 

One example will suffice. The spraying with D.D.T. and 
the cutting-off of earlocks was the traumatic experience 
symboIising for many immigrants (in the 50's) the brisk, 
rather unfeeling attitude of the absorbtion authorities, 
triggering insecurity and iaeiltity crisis. Equally symbolic 
was the return to traditional cultural habits by the 
immigrants as "IsraeIis of Yemen.ite extraction", which 
enabled them to feel Iike modern individuals proud oftheir 
heritage. 

Menachem Arussi (who carne from Menache) again and again 
describes an event which for him symbolises the fundarnental 
change in his Iife, in which he returned to his tradition of 
dance and singing as he knew them in his father's house. 
The following conversation took place in 1977: 

ht ~~ to dance anymore. 1 tho וWhen 1 came to Israel, 1 didn't \\ isl 
that here it was no good, that nobody wanted to see the dant'e5 

~, we brought with us from Yemen. 1 thought 1 forgot them. On 
1 was working in. Later iתg day a strange lady carne to the build 

she told me her narne was Gurit Kadman. 1 would work and she 
would sit near by. 1 didn't have much time for her. She said 

. she heard we had dances and that 1 lmew how to dance them 
1 told her 1 was through with alI that. There is now no need for 
that here. She told me she wouldn't get up and go awa}' unless 

. 1 promised 1 wou1d dance for her the way I used to in Y·emen 
t tooll: me ז. At first 1 didn't quite understand what she meant 

time to understand that it was irnportant for al] the l·ommunity 
and for me, that 1, Menachem Arussi, should be whaL llike and 
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song with dance movements. Thus only the composite 
e ןוphenomenon of vocal sound and body movement give us t 

whole picture ... The Yemenite Jewish dance with its exotic 
, steps has become a priine example of the new folk dancc 
, along with the musical values it possesses. Their garments 

ornaments, jewelery and rugs paved the way for innovations 
. in the practical arts 

Strange as it may seem, this romantic attitude has persisted 
for many years. Of course the Yemenite Jews themselves" 
were troubled by quite different, much more concrete 
problems. 

TRADITION, CONSCIOUSNESS 
AND SELF-EXPRESSION 

The Jews of central Yemen (always excepting San'a, 
which constitutes a special case), were aware of being 
people who love to sing and dance and were aware that 
they were regarded as such by others. 

The people of Menache, when talking about these from 
San'a, would regard them as people who miss out on 
something worthwhile, a pleasant experience. 

Participation in dance serves in many societies as a token of 
belonging or not belonging. Those excluded from the 
society will not be allowed to join the dance, while those 
who are considered desirable socially will be encouraged to 
do so. For example, this was expressed in a conversation 
among people from Yemen who 1ive nowadays in Kiriat Ono 
in Israel. Allthe participants in the discussion were, save 
one, members of a family from Menache. The exception 
was a man from San'a, who was married to a girl from 
Menache, and as they 1ive in the neighbourhood ofthe girl's 
family, they participate in a family life in which singing and 
dancing play an important role. When mentioning him or 
other people who do not come from Menache, they would 
say, "We converted them," or, "Now they belong with us." 
The following excerpt is from a discussion about the attitude 
towards dancers, which took place in 1981: 

.. . in Menache we danced, we sang, on 'Motza'ei Shabbat' - it 
was fantastic! Here in Israe1, today, those who dance are highly 
regarded. Everybody envies the good dancers. (Pointing to the 
man who c~e from San'a), look at him, the San'aen, he used to 
be a clod, stiff as a telephone pole, till he married my sister. Now 
e~erybody admires his dancing .. . it's interesting, people accept 
him now. He was a clumsy clod, a man with no 'form'. Now all 
this has changed. 

There were great differences in Yemen. There was hardly any 
connection between the different communities. . 

The people of San'a are slow, slow, asleep . .. 

We are different, we sing and dance. 
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The elders tended to adopt a lenient attitude towards the 
young people's exuberance, as Rabbi Kapach describes in 
his book Halichot Teiman, (p. 123): 

C !ןere becomes lighter, t ןAfter the rabbis leave, the atmos!,I 
groom, the yOUl1g singers take ~ young scholars gather round th 

, the initiative and begin to show off their musical talents 
. perhaps with the aid of one of the more experienced poets 

Several nargillas (water-pipes) are brought in and anyone who 
. 1ay do so 1ןerry, l חake ןwishes to leap about and n 

THE A TTITUDE IN ISRAEL 
TO YEMENITE DANCE 

The attitude of Israeli society towards Yemenite dance has 
determined to a certain degree the Yemenite's own attitude. 
As an example of an early observer's impression let us 
consider the evidence of the pioneer of ethnomusicology 
in Israel, A.Z. Idelson. His enthusiasm is typical of the 
Western observer's encounter with an exotic, unknown 
phenomenon which, nevertheless, is very close to his 
J ewish heart. 

He tries to explain his feelings, but remains in the explorer 
gazing on strange and unfami1iar territory. 

In 1909 he writes in Ha'aretz Almanach, (p.115): 
Anyone who hasn't seen a Yemenite wedding, doesn't know 
what a wonderful real festivity is! The feast begins three days 
before the ceremony itself with the shaving of the groom's 
head. All his relatives gather together, light speciallarge candles 
and begin to sing and dance. Two men step forward, moving 
their bodies, clapping their hands, and another one beats the 
drum. They chant special "shaving songs'~ The festivities go on 
for seven nights . . . In their ecstasy, their singing and dancing 
reminds one of the Hassidim, but since much of Hassidic dance 
and song is based on Russian tunes and steps, nobody knows 
how all this came to the Yemenite Jews. 

This last remark says all. The researcher shrugs his shou1ders 
and does not presume to try to solve the problem, 
remaining a spellbound spectator fascinated by what he 
observes. 

Hazaz describes in Ya'ish (p. 23) how Ya'ish dances with 
old fel10w, who at first tries to assess his prowess and ןal 

dexterity, then plays a few tricks on him, and only when 
Ya' ish has passed all these"tests" do they become partners 
in dance. It is clear that the author is moved and fascinated 
by the dance contest. Even an emminent scholar like 
Gerson-Kiwi, in her article "On the Musical Traditions of 

e Jews" (in Ethnomusicological Studies of Israel's ןtJ 
." Communities, Tel Aviv, 1972), uses the term "exotic 

:) 27 . She writes (p 
Yemenite singers, who remind one of the nomads of Southern 
Arabia with their lithe, gentle bodies, always accompany their 



Apparently that · was a danced procession, a phenomenon 
: encountered in many parts of the world. As the Bible says 

So David and all the house of Israel brought up the ark of the 
Lord with shouting and with the sound of trumpet. And as 
the ark of the Lord came into the city of David, Michal,!Saul's 
daughter looked through the window and saw King David 

pised him in ~ leaping and dancing before the Lord; and she de 
.) 116 :15-16 her heart. (Samuel 

In Hazaz' book Ya'ish, p.29) one finds a similar point of 
: view 

, One day his grandfather heard about it. So he sent for him 
stood in front of him and said. "You, chi1d! 1 hear you've 
taken up dancing. Stand up and dance before me, so 1 can see 

. how you do it 

The boy just lowered his eyes and stood there. The old man 
, put his hand on him and said: "Don't be bashful! After all 

I am your grandfather and 1 wish to see how you dance. Even 
David, King of Israel, leaped and danced before the ark of the 
Lord, and may it be His wil1, that you should gladden the 
heart of brides and grooms and dance when prayers and the 
poetry of Mari Salem (Shalem Shabazi, translater's note) are 
said, may his blessed memory defend us. 1'11 sing for you and 
you shall dance. God bless you. 1 with my throat and you with 

his iתg your feet! ... " For some time the boy stood there, shift 
weight from one foot to the other. Finally, as ifthe floor had 

his iתg shifted beneath him, he. began dancing slowly, mov 
. bodY,2radually shaking it faster and faster 

When he stopped, the old man kissed him on the head and 
said: "Heavens will bless you, my chi1d, you add wisdom and 
talent to the rumors 1 heard. Be steadfast, so that you will have 
te fear of God in you whi1e you dance, and wi11 not dance 

but with humbleness, joy and purity. Think, my ,תidly, in fu 
child, before whom you dance - before the King of King, the 
Holy One, blessed be his -name. You dance not for your own 
honour, nor for the honour of your father's house, but for 

". the honour of Heaven 

There is no paucity of descriptions of dancing in Jewish 
religious writings, such as the Talmud. They reflect the 

. reccuring question about how to treat dance 

In spite of the growing number of prohibitions and 
warnings against secu1ar, entertaining dance, there exist 
records of a phenomenon well known among the Yemenite 
Jews, namely that of rabbis themselves participating in 
festive dancing. For example, the Talmud says: It was said 
about Rabbi Yehuda Bar-Illai, that he wou1d take a branch 
of myrtle, in his hand and dance before the bride and 

. praise her 
There are other examples as well. Those who wish to 
persue this topic further, shou1d consult Rabbi Mordecai 

," Firon's article "Dance and Singing in Talmudic Times 
in Machaniim, published by the I.D.F. in theMenachem-Av 

, issue, 1960, and Zvi Friedhaber's articles in Jewish Dance 
. published by the Jewish Dance Archives in Israel 

Communal life in Yemen offered several solutions to the 
problem of conforming to the rabbinical prohibition of 

. dancing, while satisfying the need for dance expression 

. The dancer stands in the middle of the room and d<Jll<:es 
le tu be ךNot everybody dances, as it is not a1l that honoUf<J1 

clittles יa dancer. There is a saying, "One who dances. I 
".) tradition ( :~. 

: And he adds in a footnote 
Not such was the attitude of the village Jews. They were fond 
of the dance and honoured the dancer and so you will find 

n opportunity ג: among them old people who would not miss 
. to dance a round or two at a wedding 

, Thus the author succeeds to describe existing conditions 
, which stem undoubtedly from traditional Jewish beliefs 

. expressed in the ancient scriptures 

In both Jewish and gentile society, dance is a part of 
. family life, and as such, the children participate in it 

ily ךIn Central Yemen, dance was an integral part of fan 
festivities. Menachem Arusi, who came to Israel soon after 

: 1977 the War of Independence, said in an interview in 
, I remember myself dancing from the age of seven. My father 

of blessed memory, used to make us, my sister and me, dance 
and sing every Sabbath, it was a kind of duty. He himself was 
a dancer and singer . . . In San'a they didn't dance, but where 
we lived, in Menache we used to do both .. . Not everybody 

. can dance. Y ou have to be able to watch carefully and learn 
You watch how it's done and if you have talent, you catch 

... on ... You can't just get up and dance without kll0Wing how 
... that's no honour 

Haim Hazaz in his novel Ya'ish, which documents the ljfe 
' of the Yemenite Jews, deals with dance and the dancers 

status in the eyes of his peers. His hero , Ya'ish, several 
P and גtimes in his life is torn between his desire to get l 

. dance and his fear that he will be scorned 
My son a dancer? He is still stupid, a child, with no " 

understanding. You need a master dancer, an experienced 
: one. What makes you suddenly choose my son?" He ans\\'crcd 
, It's the bridegroom's wish, he wants a child to dancc for him " 

" ... only a child. An his wish must be honoured 

And so that fear and that trouble came to him and he became 
ot חa dancer in public. From then on there was no feast he did 

dance at. And if he wasn't there, the feast was not a true 
. festivity 

Dance as sonJething that is a holy duty, that carries a 
blessing, and yet is always in danger 6f overstepping the 

, boundary and breaking the law against secular dancing 
can not be fathomed unless one takes into account the 

. traditional attitude expressed in Jewish religious lore 
The Yemenite Jews were learned people, well versed in 
scripture. Without taking into account the traditional 
scriptural attitudes, the picture of Jewish life in Yemen 

. can not be complete 
Various verses in the Bible indicate that dancing was 
practised at times of festivity and of mourning. And even 
in the Bible we find expressed the ambivalent attitude to 

, the dancer, in the episode ofMichal watchingherhusband 
. David, dancing before the ark, making a fool of himself 
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THE STATUS OF THE DANCER 
IN THE JEWISH-YEMENITE TRADITION 

e 1וof members of the community. The indivisibility of t 
life-style and its artistic and cultural expression brings us 
to our topic, which is ful1 of contradictions. The number 

the number of people aנS of attitudes and opinions equ 
. holding them 

It may be astonishing, but in modern urban contemporary 
society the so-cal1ed "general public" tends to hold opinions 
about dance and dancers basically similar to those found 
in traditional communities: contempt and disrepute as 
well as hero-worship, infatuation and a belief in the 
"supernatural" powers ofthe dancer. The continuing need 
to define the dancer as belonging to a certain group or 
school, never viewing him as an individual, whose language 
of expression happens to be movement, isolates him - for 
better or for worse - and does not allow him to enjoy .his 
group affiliation. Modern society also denies him the 
possibility of belonging to the everyday stratum of socio
cultural and artistic life, a prerogative he undoubtedly 
enjoyed in traditional communities. 

THE ST ATUS OF THE DANCER IN JEWISH
YEMENITE SOCIETY - IN YEMEN 

Even in Yemen the status of the dancer and the attitude 
towards him were ambiguous, ful1 of contradictions. 

lal זFirst of al1, one has to take into account the regio 
differences. In the capital, San'a, there. was little or no 
dancing. As we progress towards the rural areas, we find 
increasing dance activity. In the northern and southern 
regions (the Haban and Heissan areas respectively), the 

the local, indigenous traditions on the local Oוf influcence 
J ewish culture increases. We wil1 concern ourselves on]y 
with the central region, disregarding the extreme north 

. <lnd south 

One ofthe reliable sources about the conditions prevailing 
in Yemen is Rabbi Joseph Kapach's book Halichot Teiman 
(Ben-Zvi Institude, Jerusalem, 1968.) Describing a wedding 
in San'a, he writes (p. 118): 
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The Dynamics of Contrad iction 
by Naomi Bahat 

The attitude towards the dancer in traditional societies 
varies to such an extent, that it is impossible to draw 

1S זconclusions. We are not going to discuss here the reaSO 
for this extreme diveristyof attitude,and concem ourselves 

. only with the principles governing the phenomenon 
.' Indeed, the on1y common denominator in human societies 
. attitude towards the dancer is a lack of indifference 
, Movement, being a primary mode of human expression 

precludes "neutrality". Hence the wealth of private and 
public expression of peoples' attitudes toward the dancer 
and dance itself; opinions reflecting the individualviewpoint 
as wel1 as that of the class or social stratum the person 
happens to belong to. One encounters extreme reverence 
and enthusiasm onone hand;totalnegation and abhorrence 

. on the other and the whole gamut between these extremes 

In traditional society dance is an integral part of everyday 
life. Therefore it is a tool the establishment is able to use 
in steering the society in the desired direction and 
influencing the members behavior according to the 
leadership's interests. Laws and regu1ations are promulgated 
to enable the leaders to control the masses. For the 
members of the society, dance is a ritual and an 
entertainment form, as wel1 as a valve to let off the steam 
of accumulating pressures. It also serves as a means of 
identification with society, expressing the feeling of 
belonging to it. 

We are not going to discuss the professional dancer. The 
dancers in our example are skil1ed in their special art, 
without being professionals. It goes withoutsaying, that 
a professional dancer who wasn't bom into this particular 
society could not possibly attain the proficiency reached 
by the anonymous or famous performers in the towns and 
vil1ages, accomplished artists , who, nevertheless, have no 
professional status as such. 

The dancer's status - as seen by himself and in the eyes of 
the traditional society he belongs to - has always been 
an important subject for research, because it provides an 
opportunity to study the place of art in the life of the given 
society as wel1 as the col1ecti-ve and individual self-image 



Monk is high1y regarded and supported in Germany. What 
she earns there provides for her work here, in the U .S. she 
told me recently. She visited Israel and has become very 
close friends with Sara Levi·Tanai. 1 do not think it is a 
coincidence. They are both musicians, and their choreo
graphy and definitions of dance go far beyond abstractions. 
They both Iike working with epic sizes in emotional ways. 

In Israel, the Europeans became a force, while in America 
they generally became simply other dancers doing other 
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Idnds of modem work. The individual here always reigned 
free; dancers are free to try their hand in any way that 
moves them. They are free to include what they will to be 
innovative, to try a number of techniques and methods for 
portraying their thoughts. American modern dance is part 
of our progressive beIief. J ust as it is hard to imagine Iife 
without a telephone , a car and electricity, the innovations 
and inventions of Messrs. Bell, Ford and Edison have also 
certainly affected and shaped our sense of American 
m.odem dance. 

(Conference of. Dance History Scholars. 
the Congress on Research in Dalll'~ and 
the Nationa1 Dance Guild at the 
University of Ca1ifornia at Los Angeles; 
June, 1981). 



the vehicle of power. These performers are dancers in a cul
ture that emphasizes emotions, strong persona1ities who Can 

put forth bluntly, clearly, unequivocably. As dancers, they 
influence any choreographer from abroad who comes to 
work with them. I am reminded of Glen Tetley's "Mythical 
Hunters"for the Batsheva Company. Israeli choreographers 
like Mirali Sharon, Moshe Efrati or Domi Reiter-Soffer are 
also dea1ing with movement which derives from the dancers 
themselves as well as with their own. 

-Maybe that is one of the reasons that European Expression 
odern dance in Israel. The ת:נism took such hold in early 

ability to grasp the essence of an emotion and convey it 
spatially and in imagery, spoke to the dancers there and 
the audiences as well. To a great extent" modem dance 

, in Israel was made by'European Expressionists. Historically 
Gertrud Kraus came from Vienna in the 30's and influenced 
dancers for four decades, including the recent Kibbutz 
Dance Company. So did other dancers and theatre directors 

, who trained directly with Wigman and Laban, for example 
Elsa Dublon, .K.atya Micheli; Palucca trained dancers or 
Vera Skorenel dancers like Leah Bergstein, who worked 

. mostly in the Kibbutz folk mode or the Ohrenstein sisters 

Certainly the power of Laban's approach, as well as 
Wigman's and her disciples, reached America. HoIm's work 
is outstanding. But unlike in Israel, it seems to me, their 
impact was absorbed into the general atmosphere of modem 

. dance but did not change its course 

An interesting exception and link to Europe is the work of 
Meredith Monk. She is an exception to all that I've been 
describing. Her work speaks of intimacy and emotionalism 
relayed in a moving manner because of the interactions of 
the performers and the material. At age 18, after bal1et 
and Graham, Monk started studying with Fred Berk at the 
92nd St. "Y" in New York City. Berk came original1y 
from Vienna, had performed in the company of Gertrud 
Kraus and was very active in modern dance there . As a 
matter of fact, he won a bronze medal in the International 

, dance contest in Vienna in 1934 for three expressive 
origina1 solos. Twenty-five years later and a continent 
away he had Meredith Monk as a student. She has told 
me that in contrast to her studies in dance studios, the 
folk dancing and creative work she was learning from Berk 

. was of a rea1 expressiveness and a keystone in her work 
In folk dance I was in an expressive medium that was " 

-much closer to my temperament than the abstract modem 
-ism I cou1d study any place else. Berk made me feel inte 

grated. There's an acting aspect in folk dance, because you're 
-ething I stil1 main סnזa rea1 person. That expressiveness is s 

". tain and something that stil1 interests me 

ד

" 

She used ritual in her 1969 dance, "My Sister, My Bride," 
in which definite spatial forms take over, emphasizing her 
attitude to women. By the time she created "Jacob in 
Haran," the bride became . a figure with her own feelings, 
her own movements, and a unique relationship to a specific 
person. Caught in the pending deceit her father would 
perpetrate on, Jacob when he substituted her sister, Leah, 
at the ceremony, Rachael becomes a strong figure despite 
her constricted situation. 

"Appalachian Spring" a1so evolved through different dances. 
"Frontier" is known now as a kind of preliminary sketch 
from 1935. A pioneer woman is shown at her fence, looking 
out or going away from, but always returning to the fence . 
In his opening-night review in 1944 for the later dance, 
"Appalachian Spring," Edwin Denby commented that the 
striking rea1ity in Graham's choreographic style is that each 
character dominates the stage equally, each is an individua1 
dramatic antagonist to the others. 

In fact, American modern dance was democratic early on. 
Other modern dances are not free from traditions to present 
characters in that way. The ancient Israeli bride is not a 
democratic woman; she is something else in Levi-Tanai's 
dance, a woman tied by family bonds, who stil1 can be 
sensua1 and intimate in a way that the democratic bride 
cannot be. 

In the American and genera11y Protestant world view, 
we are constantly forging ahead. This viewpoint incorporates 
the new. The progressive view is that something better lies 
in the future so that traditions can be left behind. The 
assembly line means we can almost forget, craft and that 
products can be dispensible. Communications need no face 
to face rapport. We have the phone. No hospita1ity is 
necessary and no personal curriers. Technology surely 
will bring us the better world. America's penchant for 
including everything means technology is included in the 
genera1 definition of modernism and therefore of modern 
dance. 

Without technology, in fact, there seems to be no dance. 
How can you separate the technology from Alwin Nikolais' 

work or Merce Cunningham's? In "Winterbranch" the blind
ing light thrown on the audience is indispensable, so are the 
electronic scores or Cunningham's recent cinematicjvideo 
outlook influencing his choreography. 

In contrast, even an American choreographing for an Israeli 
company, produces something different. The dance becomes 
more sparse and elementa1, depending on the performers as 



to classical style because it is drawn wholly from authentic 
ritual and Yemenite-J ewish dance itself. She has been 
infIuenced by the rhythm and movement of the landscape, 
the sand and sea, the grazing sheep, the slow movement of 
the gaze of eyes looking into endless expanse and also by 
the wrath and the love of the prophets, by the ecstasy of 
the "Song of Songs" and by the tradition of ancient and 
religious literature as well as the fo1klore ofYemen. 

Like Mary Wigman, Levi-Tanai is free with the movement 
material for its own sake. She is also a renowned composer 
and writes her own accompaniments, even including the 
rhythms of ancient Hebrew texts. Sara Levi-Tanai is dealing 
with a philosophical expanse, as put forth in her tradition, 
rather than a territorial expanse, as in Graham's dance. 

. as a term includes many ideas and outlooks י'American " 
Modern dance, too, is inclusive, covering a mu1titude of 
minor "isms", as John Martin pointed out more than fifty 
years ago. He said that modem dance expressed the inner: 
compulsion of the choreographer. The choreographer 
externalizes a personal, authentic experience in his or her 
dances. Further, according to an unpublished paper that 
Gertrude Uppincott-wrote in 1951 when Mary Wigman was 
expected at Bennington, the American method of modern 
composition - if one can call it that - can cause the dancer 
to stray from the emotional sources of his material so that 

. his work occasionally loses its warmth and personal quality 

Far from dry are our bride and groom in Israel. Levi-Tanai 
handles her background emotionally, and her characters 
speak of the strong passion and "soaring ecstasy" that is 
felt in all her dances. The moment of meeting between 
Jacob and Rachel shows poignancy and love. They speak 
intensely to each other and thereby to the audience. 
Her success is also in part due to a clarity resulting from 
choreographic solutions and ideas about couples in other 
dances. 

Her first wedding dance, "Yemenite Wedding" was done in 
1956, a decade after Graham's "Appalachian Spring." 
The dance itselfwas almost a documentary; in four secti6ns 
it detailed the traditional ceremonies; the groom leaving 
his house; the bride beautified with henna; the ceremony 
taking place under the wedding canopy; and finally, the 
groom see·ing his bride for the first time. She is decked out 
in the traditional garlands of jewelery. She sits on a throne
like chair, hardly a figurein the dancing. At times, she is 
veiled. Levi-Tanai has said that she shows women asking 
for partonage and protection in her dances. "1 see this .is 
. the role of the Eastern woman and 1 have absorbed it into 
my work. It is also a symbol of my people showing one of 
the many ways Israel relates to God." 

How very different are the feelings in Sara Levi-Tanai's 
dance "Jacob in Haran" at the moment when Jacob and 
Rachel declare their love for each other. The dance was 
premiered in Tel Aviv in 1975, in that very simple theatre 
I described. The darkened stage revealed the two robed 

. dancers on a huge stone, at night, close in lovers' intimacy 
They took little space. Their hands were shaped oddly into 
fists gently touching each other on the forehead and 
chin in a kind of silent ardently unagressive secret language 
known only to them. It was so provocative, drawing the 
audience tightly to them. This moment was part of the 
larger story about the Biblical Jacob, but Levi-'tanai, as 
choreographer, nonetheless, shows two people absorbed 

, in their love for each other, tender, already interconnected 
solid and grounded in their footing. They are ready to bear 
all that we know from the Biblical story that wil1 befall 

. them, but their attention is only to themselves 

What are the backgrounds that lead to these two different 
approaches to weddings, the joining of two lives, in modern 
dance? 1 hardly feel it necessary to say that Graham came 
out of Denishawn. Ruth St. Denis was a fantastic character 
dancer, who loved to draw from the legends of other 

, cultures. Graham, and also another Denishawn dancer 
Doris Humphrey, on the other hand, wanted to be structural 
in their work, to be free to create movements that rigorous1y 

. refIected the drama or themes that they chose to deal with 
, Graham was always "In one guise or another, desirable 

beautiful, and beset in the female mode," as Jil1 Johnston 
said in her "Ms" Magazine article from 1978. Both 
Humphrey and Graham cast themselves as the priestness or 
queen, muse, goddess or soloist, each brilliant as a dancer 
in her own right. Rather than the exotic dreams of St. Denis 

I זוor Shawn, both Graham and Humphrey used their Purita 
( I \רI י\ re()gr·<J ()ן eir cI ןProtestant background in tl 

at exotic, far away זזSara Levi-Tanai is the 01 her culture; t 
legendary place. She is clad in tradition - she does not need 
to create symbols and similes. Her energies go into the 
depth of her traditions and history. Her background is 

uthem tip of Saudi סsYemenite, from the country on the 
ciety probably סsArabia. Jews lived there in an isolated 

from the fall of Solomon's Temple, six centuries before the 
common era until 1948, when the Yemenite Jews were 
air-lifted en masse to Israel, to the new nation. Levi-Tanai 
lives in the land of the Bible and as a chore()grapher she 
is visual with a kind of outside eye which shapes her 
thoughts and feelings. Her preference for certain movements 
is not the result of movements she enjoyed doing, for 

. unlike Humphrey or Graham, she was never a star dan<.:'er 
. herself 

Her movement material is parallel, percussive, angular and 
yet lyrical. Uke the American choreographers she is free of 

· any · classical style. In this case the movement is unrelated 
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AMERICAN ABOUT 

, for shelter. We were all ready to dasJl from our seats . Then 
e sound suddenly dropped off. It had only been a ןoddly, t1 

technical trick. The composer had unwittingly plugged into 
. our sensitive sound system with his electronic music 

No, we Americans Clre different, because we are free to 
work in our own context and to create dances at home or 
abroad. Isadora went to Europe, so did Loie Fuller, Maud 
Allan, Ruth St. Denis and Ted Shawn, Helen Tamiris, and 
numerous other dancers. The dancers who came to America 
with their culture and dance often were escaping and lookillg 

, for safety or new roots. Way back in the late 18th century 
America's first ballet dancers were refugees from the French 
Revolution; others followed in the 1920's after the Russian 
Revolution; in the 1930's and 1940's many modern dancers 
came to escape from fascism. Political rea1ities cannot be 
neglected; they certainly influence the dance. But America's 
politics are summed up in the idea of self-help and the belief 
that the individua1 is foremost . If you work hard enough 
you, too, can become president. Perhaps the over-riding 
sense of self and self-expression has affected modern 
American dancers as much as the struggle for independence 

. and Iife in other countries 
1 aln led to think of Martha Lraham's dance, "Appalachian 
Spring," which depicts the wedding of pioneers. lt is 
Graham's commentary on the pioneering spirit of our 

-ancestors. The dance was premiered in 1944. Two indepen 
dent people, the Bride and Groom, are caught in their own 

ows s!ן thoughts, imaging their own futures. The Bride's solo 
her dreams, tentative yet hopeful, about her children to 
come. It shows her consciousness of herself as the link 
in generations when she turns to the older woman for 
comfort in her awesome step ahead in marriage. The 
husband to be, that strong frontiersman, stands at his own 
hewn fence, looking out at his fields. The fence dehotes his 
territory and de1ineates his strength; it is by the fence that 

, he can be endearing and protective of his bride . At the end 
he takes her to sit in the rocker on the porch. They are 
stalwartly posed together, looking out on their land. It 

-seelns. to me that Graham is dealing with. the bride's situ 
ation, with her reveries, but not with the intimacy of her 

. marriage to her own groom 
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WHAT IS AMERICAN 
MODERN DANCE? 
by J udith Brin Ingber 

erican modern dance are grounded ןMy thoughts on An 
in the same dances, books and articles we have all seen and 
read over the years, but my perspective owes a great deal 
to the five years 1 worked in dance in Israel. In order to 
make a few points about what is American about American 
modern dance, I want to begin by telling you about a 

. dance program I saw in a sma11 theatre in Tel Aviv, Israel 
It was a very plain theatre. The seats were wooden, there 
was minima1 lighting equipment, bad sight lines, but the 
performance illuminated the single most provocative clue 
to the differences in what makes American modern dance 

. American 
As I watched, it occurred to me that American modern 
dance did not a110w dancers on stage to comlnunicate 
intimately. I was seeing something other than personae or 
abstractions; here I saw individua1s with the capacity for 
intimacy, trust, interest and belief in each other. The 
only similar American example I could think of was the 
defunct radical dance company "The Grand Union" which 
prided itself on its intimate, persona1 dances physically 
bound together through daring lifts . ho1ds and unusual 

. physical contact 

, Our abstract thinking leads us to an interna1, a1most selfish 
, direction in America. In contrClst with other cultures 
. Americans, to use an athletic metaphor, jog rather than run 

We are free to jog wherever we want. We are free to jog 
through the inspiration of exotic cultures or of our own 
pClst, which we can accept or reject. We are free to jog at 
our own pace in an artistic way. Creativity is our only 
Iimit. We do not have to run away from bombs or wars. We 

. ape it a.t will s!ן d Cl1101 מd our own turf and can make it 

1 am reminded of yet another concert in Israel. This one 
, was held in the old stone Roman amphitlleatre at Caesarea 

re the Mediterranean sea provides a visua1 and audio ~ wh 
back drop. There was a full moon. Merce Cunningham 
stClged an entrancefrom the sea. His dancers made a slow 
yet startling approach to the stage, as if coming out of the 

. water. They stopped by the fa11en stone pillars and rocks : 

. Suddenly, there was a noise that made the audience.freeze 
It was the sound of an air-raid siren;that steady piercing 

 . whine that rises to a deafening pitch to wam people to ruמ
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