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תמנה יריאל

-

לזכרה

תמנה יריאל נולדה בנוה·אילן ,והחלה לרקוד מגיל צעיר אצל
חנה יפה וקארול דיויס .נסעה לארה"ב בשליחות עם הוריה
ורקדה בלהקתה של בתי הלר.
משחזרה ארצה רקדה בסטודיו של "בת·דור" ,והשתתפה
בקורסי קייץ באולפן למחול בגעתון ,שבהם לימדו במשך
שנים גרטרוד קראוס ,לינדה רבין וכמובן יהודית ארנון.
אחרי שרותה הצבאי נסעה ל"פלייס" בלונדון  -שם השתלמה

תמנה היתה מררה אהרבה בארלם למחרל בגעתרן ,רתרמה רברת
להכשרת עתרדה ללהקה .כל תלמידיה שרמרים בלבם את
זכרה.

היתה ידידת אמת במלרא מרבן המלה .רגישרתה לזרלת ,טרב
הלבן השופע והמירחדרת שבה ,נגעו ללב כל מי שהכיר ארתה .

לאלה שעבדר יחד איתה זכרררת שש שנים מלארת חררירת.
געתרן,

שנה.

•

. 16.1.83

בשובה ארצה רקדה עם סדנת המחול הירושלמית ,בהדרכתה
של פלורה קושמאן .במשך כל התקופה שמרה על קשר עם
יהודית ,וב·  1976הצטרפה ללהקת המחול הקיבוצית .במשך
שש שנים רקדה ב·  2Sמחרלרת שרנים .ב·  1Sבאוקטובר , 1982
רקדה

בפעם האחררנה ,בהרפעה בכפר·מנחם את "הרהררים

על קר שברר" של הדה אררן ,ר"הקתדראלה השקרעה" של
יירי קיליאן .לאחר מכן יצאה לחרפשה ,שלא חזרה ממנה ערד.
חזי לסקלי כותב:

"היה בריקרד שלה איזשהר ערמק ,שלא מצאתי אצל
אף רקדן ישראלי אחר .היא מערלם לא ביצעה על
הבמה אף תנרעה שתכליתה היתה להרשים בלב.ד כל
תנרעה שלה נראתה כאילר היא צרמחת ממעמקים.
אחד התפקידים המרשימים שלה מביא ארתי אל ג'ין
היל·סאגאן .ב'דיירמ-ים נזכרים' שלר היתה תמנה
הרקדנית היחידה " בתרך קברצה של גברים מתייסרים,

רהיא מיל~ה תפקיד של מעין פייאטה  -דמרת מנחמת,
שמחכה בקצה הרייהזרלרררזה .לערלם לא אשכח את
הערצמה ,הערמק רהכנרת ללא סייג ,שהיר בריקרד
שלה .
'היא הרקדנית הטרבה בירתר ,איתה עבדתי בארץ'.

-

אמר ג'ין היל · סאגן בבטחרן גמרר.
אני זרכר את תמנה כיחידה שתפסה איך צריך לבצע
תפקיד קרמי·מטררף ,בעל איכרת ארטיסטית ,במחרל

של הנס טררלינגס רגם ב'קתדרלה השקרעה' של
יירי קיליאן ,שבר רקדה ברמה שלא היתה מביישת את
הרקדנירת המקררירת של ה'נדרלנדס דאנס תיאטר'.
קשה גם לשכרח את הסרלר המצמרר שלה ב'מררת
הלבן' של ררת זיר·אייל ".

תמנה יריאל וזכרי דגן

במחול "דימוייס נזכריס" מאת ג'ין הירסאגאן
בלהקת המחול הקיבוצית
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הדראמטיזציה שכמחילית החסידים
מאת

צכי פרידתכר

כשאנר באים לדרן בריקרדיהם של החסידים ,מצטיירת לפנינר
בדרך כלל התמרנה החד-גררנית של חסידים ,הסרבבים
רררקדים במעגל אין-סרפי ,בררריאצירת שרנרת של צעדרת,
אחיזרת רכיררני התקדמרת .נכרן ,זר צררת הרקידה המקרבלת,
ההמרנית ,של ציבררי החסידים בהתכנסרתם יחד בהתררעדיורת
רבימי חג רהילרלא .אך האם זר דרך הרקידה היחידה הנהרגה
רה מאפיינת את הריקרד בחסידרת ,בבתי החסידים למיניהם?
רהתשרבה תהיה ,כפי שנראה מיה בהמש,ן שלילית ..
הריקרד בחסידרת ,עשיר בנרשאים ,כרריארגראפירת ראימפרר

ביזציות ובלתי רגיל ביותר .רק צפייה ממושכת ,רבת שנים,
תאפשר לנר לעמוד על כל אלה .וככל שנרבה בהסתכלות,
כן נעמוד משתאים על הבלתי ידוע לנו עדין .

צפייה זר נתקלת בקשיים ,כי קהיליות החסידים הן ,בדרך
כלל ,חברות סגוררת ,שהחדירה לתוכן קשה ביותר לכל אדם
שאינו מאנשי שלומם; לא כל שכן ראירנם ,הקלטתם ,שלא
לדבר על הנצחתם של המחולות בצילום או הסרטה) (. 1
מתוך הספרות

החסידית עצמה

וספוריהם של החסידים

-

-

מאוצר האמררת ,האגדות

ובייחדו מאמרותיהם של גדולי

האדמו"רים על ענין המחולרת )  (, 2נוכל לקבל תמונה ברורה
על רב-גווניותם של הריקדוים בחסידות ,אשר המרמנט
הדראמטי והאימפרוביזצירבי תרפס בהם חלק חשרב ביותר.

זאת יכולים אנר ללמוד מן הכתובים עצמם ,בלא להכנס לעובי
הקורה של המשמעותיות וה"כורנות" שייוחסו לריקדוים אלה
ערידי אדמו"רים .כך זכו ריקודיו של "הסבא משפולה",
ובמיוחד ריקודיו בהם התלבש בלבוש של דב שנועדר להציל
נפש מישראל ,וריקודיו של ר' משה לייב מסאסוב על גבי
ה"שטולצן" ,הקביים ,לתיאורים מפורטים ומלבבים ,וכך גם
ריקודיהם של האחים האדמו"רים ר' אלימלך רר' זושא ,ועדו
שורה שלימה של אדמו"רים וחסידים מן השררה ,אשר
ריקודיהם קנו להם שם בין החסידים.
נעבור עתה לתיאורם של סרגי הריקדוים ,צררותיהם
ושמותיהם ,הנהוגים בחוגי החסידות .ריקודים אלה ניתן
לסווג לפי צררת ריקוד והרכב הרקדנים .הצורה המקובלת
ביותר על המוני החסידים היא המעגל .מעגלי רוקדים אלה
הופכים לרוב לזירה ,אשר בתוכה יתקיימו  -באם אפשר
להגדירם כך  -ריקרדי-ההופעה .האחרונים מתחלקים למספר
סרגים ,כגון :ריקרדי סולו ,ריקודי זוגות רקדנים וריקודי
אקרובטיקה.

6

גם שמרת הריקרדים ,כפי שהם מופיעים בתיאורים הספרותיים

ובפי העם מדברים בעד עצמם ומורים ברורות ,שאין לפנינו
בשום פנים וארפן ריקוד בעל גורן אחד ריחיה אלא מסכת
שלימה ררחבה בירתר של ריקודים בעלי תוכן ומשמעות
מיוחדים

במינם.

כך

מרצאים

"רנהפוך-הרא-טאנץ",

אנו

שמות

בין

"בשתיקה-טאנץ",

הריקדוים

"תחית-המתים-

טאנץ" "פלעשרטאנץ"" ,שטוק-טאנץ"" ,שלום-טאנץ':
"ברויגעז-טאנץ" ועוד שמות המורים כולם על תוכנם.

בוודאי תשאל כאן השאלה ,היכן ברשימה שלפנינו ריקודי
ה"שר" וה"שרלה' :שכה התאזרחו אצלנו ושהודבקה להם
התוית של ריקדו חסידי? התשרבה על כך חד משמעית:
ריקדוים אלה אינם מריקרדי החסידים .נהפוך הוא .ריקודים
אלה ,היו כצנינים בעיניהם והיהדות החרדית כולה ,מאחר
רהיר לריקרדים מעורבים של גברים ונשים)  (. 3אך היו גם
ריקרדי יישר" שנרקדר על-ידי בני-הישיברת ,כריקרד שרררת.
ולא רק בשמרת הריקרדים חבריים הרמזים על ייחרדר של
ריקדו זה אר אחר ועל ארפיים הדראמטי ,אלא גם במעמד
בר בצוער ,כגון  :ההתורעדריות למיניהן ,קבלת פני הרב,
ימי חג ומועד בחצררת האדמר"רים ,חתרנרת רימי ההילרלא
לצדיקים או ימי זכרון למאורעות חשובים.
על מעמד אחד מסוג זה ועל האספקטים הדראמטיים של
הריקדוים שבר כבר עמד אלכסנדר שייבר ,במאמרו "עקבות
דראמטיזציה בטכסי הפסח

בהרנגריה") (, 4

בר תיאר את מעמד

"קריעת ים סוף" בשביעי של פסח בקהילרת חסידים שרנרת
בהונגריה ,שהמוטיב

העיקרי בהם

הרא,

כמרבן ,מעבר הים

בחורבה והכמיהה לגאולה ,המתבטאות בצררות השרנות של
שפיכת מים על רצפות בתי-המדרשות והריקוד מעליהם או
בתוכם עד ייבושם.

לפני שנייחד את הדיבור לריקודים עצמם ,נקדיש מלים מספר
למבצעים ,כלרמר לרקדנים ,ארתם ניתן לחלק לשלושה
סוגים :לרקדנים מקצועיים  -במלרא מובן המלה ,לרקדנים
חובבים,

שבהזדמנוירת

שונות

מראים

כוחם

בריקוד

אימפרוביזציוני ,ולרקדנים חרבבים ,שהתמחו בריקרד מיוחד
זה או אחר ,ויפי ביצועו הקנה להם שם בין החסידים עד
שדורשים מרקדן מסוים זה או אחר את ביצועו של אותר ריקוד
בו הוא מצטיין .ריקודים ,שקנר לעצמם שביתה בתוך משפחת-
רקדנים מסויימת והפכו למסורת משפחתית קבועה .רקדנים
אלה נדרשים במיפגשים השרנים לבצע את הריקוד יישלהם".

נעבור עתה לסיקורם של אחדים מן הריקדוים שהבולט
והדראמטי מכולם הוא ,ללא ספק ריקוד ייתחית המתים" או
בלשון העם "תחית המתים"טאנץ" .ריקוד זה מבוצע בחתונות,
בחגיגות שמחת בית"השואבה ובמיוחד בהילולת רשב"י

במירון ,בחגיגות ל"ג"בעומר .הריקדו נרקד על"דיי זוג
רקדנים וכל כולו סיפור כוריאוגרפי בשלוש תמונות ,כדלקמן:

שבהם הוא ריקוד ה"פנטומימה ",הבא לתאר בצורה מבדחת

ביותר ריקדוו של חסיד עם בן זוג ,שצריך למעשה לתאר
ריקוד עם בת זוג .הרקדן מלביש על זרועותיו מעיל,
כשכפתורי המעיל הם מול גופו .על צווארון המעיל מניחים
שטריימל ,וכך נצורת מעין בובה ,השותפת למחול .הרקדן
יוצא בריקדו בתוך מעגל הצופים ,הנהנה מן התנועות
המלוות מימיקה המתארת ריקוד עם בן )בת( זוג.

תמונה ראשונה :שני רעים רוקדים בצוותא ,כשהם מלווים
את ריקודם בלגימה מבקבוק יי"ש .הבקבוק עובר תוך כדי
הריקוד מאיש לאיש תוך גילויי רעות גדולה .לפתע מסרב
אחד הרוקדים להעביר את הבקבוק לרעהו ותוך תנועות
ריקוד הוא משתמט מחברו וזה רודפו ,תחילה בתחנונים
ולבסוף באיומים .מתחילה קטטה ,כשאחה בתנועות נואשות,
מנסה להחזיר לעצמו את הבקבוק ללגימה ותוך כדי כך
מנחית מכה על חברו .זה נופל ארצה פרקדן ו"מת".
התמונה השניה :המכה רואה את אשר עולל לחברו ומנסה
בכל דרך אפשרית "להחיותו" .הוא גוחן עילו בתנועות של
כעין הנשמה מלאכותית ,בודק את דופקו ,מנער את אבריו,
הופכו מצד אל צה מעביר את בקבוק היי"ש תחת אפו
בתנועות של תחנונים ובקשה שיקח ממנו את הבקבוק .כל
זה נעשה בתנועות ריקוד בלתי פוסקות ,המביעות חרדה,
יאוש וחרטה.

התמונה השלישית :לבסוף ה"מת" נעתר לתחנוני חברו,
ומתחיל להראות סימני חיים ,רטט עובר בגופו והוא קם
אט אט על רגליו .לשמחת חברו אין קץ ,הוא מגיש לו את
בקבוק היי"ש ,והריקוד מסתיים בריקדו סוער בצוותא.

שלושת

חלקי

הריקוד

מלווים

בשלושה

ניגונים שונים,

קטיגוריה בפני עצמה הם ריקודי היחידים ,שסממן של
אקרובטיקה טבוע בהם .ביצועם דורש מן הרקדנים שליטה
מירבית

בגופם

והרגעים

הדראמטיים

בהם

רבים

ביותר.

כזה הוא ,למשל ,ה"שטוק"טאנץ ",שווריאנטים רבים לו.

הרקדן שם מקל"טיולים על מצחו ומתחיל לרקד במרכזו של
מעגל הצופים בתנועות של הטיית הגוף ,קדימה ואחורה,
ובתנועות סיבוביות ,ומנסה למרות זאת לשמור על שווי"
המשקל ,כך שהמקל הניצב על מצחו לא יפול ארצה .תוך כדי
הרקידה מתחיל הרקדן אט אט לרדת עד לשכיבת פרקדן ושב
מתנער וקם ,כל זאת מבלי שהמקל יפול ממצחו .יש רקדנים,
המלבישים על קצה המקל כובע רחב שוליים או שטריימל.
יש גם ,שהרקדן יורד לכריעת ברכיים ,נוטל את המקל
לידיו ,מעל לראשו ,מטה את פלג"גופו העליון לאחור ,כשכל
אותה העת הוא מעביר את המקל מאחורי גופו ועד שיגיע
להטייה מלאה ,כשראשו נוגע ברצפה והמקל שבידיו מצוי
הרחק מעבר לראשו הנטוי לארץ ,כשכל גופו רוטט .גם ריקוד
זה מלווה מנגינות ה"ברוגז" וה"דויינה".
גם "ריקדו הבקבוק" )ה"פלעשל"טאנץ"( ,מבוצע אף הוא
עלר-די רקדן בודה כאשר את המקל על מצחו של הרקדן
מחליף בקבוק מלא יי"ש ,או כוס מלאה מים.

שהראשון בהם הוא מנגינת ריקוד ה"ברויגעז"טאנץ")  (Sושני
חלקיו האחרונים מלווים במנגינות יידויינה" רומניות) (. 6

ריקוד דראמטי ואקרובטי ביותר הוא הריקוד עם "פירמידת

"ריקוד הבקבוק " "" ,הפלעשל"טאנץ" ,נרקד בשני אופנים,

כריקוד של יחיד וכריקוד של זוג ,ועל סוג אחרון זה נייחד
כאן את הדיבור .ייריקוד הבקבוק" בזוגות מתחיל בריצה
במעגל במהירות מפליאה ,כשכל רקדן נושא על קודקודו
בקבוק יי"ש מלא .הרקדנים עוקבים איש אחר רעהו בפיתולי
גוף וסיבובים מהירים ובכעין רדיפה והתחמקות איש מאחיו.

לפתע ,נעצרים הרקדנים איש מול רעהו ובתנועות איטיות
הם יורדים עד לישיבה .ובישיבה הם עורכים מעין תחרות של
תנועות שווי"משקל ,בהרימם רגליהם מהרצפה והצלבתם
באויר ואף בהרמת ידיהם ,התומכות בגופם מעל הרצפה.
ממצב זה עוברים לשכיבת פרקדן תוך תנועות התקרבות
והתרחקות .אין לשכוח ,כי כל זה נעשה כשהבקבוקים לא
משים

מראשיהם!

ממצב

שכיבת הפרקדן

הם עוברים

הבקבוקים" .הרקדן מציב על פיו או מצחו מקל קצר ,שאליו
מחוברת תבנית בת שלוש קומות ,שעליה מסודרים בקבוקי
יי"ש או בירה .עם כל הכבודה הזו יוצא הרקדן לרקד במרכז
מעגל הצופים ,ומנסה להראות את יכולתו ,כבריקודים
הקדומים ,בשמירה על שווי המשקל.
ריקוד יוצא דופן ,שניתן לראותו לעיתים רחוקות בלבד
בחתונות ,הוא "ריקוד הלפידים" .למרכז המעגל יוצא אברך,
כשבפיו לפיד בוער העשוי מניר עתון מגולל ,ויוצא עמו
בריקדו עד הגיע האש קרוב ביותר לפיו .ריקוד זה הוא אמנם
קצר ביותר ,אך מלא דראמטיות .ההכנות לקראתו נעשות
"מאחורי הקלעים ",כשהרקדן פורץ ממש למרכז המעגל
בפתאומיות והלפיד הבוער בפיו) (. 7

שוב

לישיבה ,חוזרים על תרגילי שווי"המשקל ,ולא לאט הם
קמים ומסיימים את ריקדום ,כפי שהתחילו אותו ,בריצה

מהירה במעגל הצופים ,הסוגר עליהם .גם כאן ,כבריקדו
"תחית המתים" המנגינה היא מנגינת ייריקוד הברוגז".

ריקודי היחיה כולם אימפרוביזציה .אחד היפים והמעניינים

סקרנו כאן מספר קטן ביותר של ריקדוים ייחודים ,מתוך
המסכת הרחבה של הריקודים החסידיים בעלי אופי דראמטי
מיוחה הנפוצים ביותר בחצרות החסידים ,המצביעים על
העושר הרב הטמון בריקודים מסוג זה .רוב המחולות
בחסידות ,הם מחולות אימפרוביזציה ,התלויים כל כולם
בכשרונו של רקדן זה או אחר להוסיף עליהם ולהביאם
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לשיאים חדשים .כך הם זרכים לביצרע מערלה .דברים אלה
נכרנים כמעט לגבי כל צרררת הריקרד שבחסידרת רבכל
מיפגשיהם  -רלא רק בריקרדים הייחרדיים שהרעלר בזה -
החל מ"ריקרדי המצררה" בחתרנרת)  (, 8בהם נרכל להירת עדים

למסררת מתמשכת של ארתה תחררת של מצררת "כיצד מרקדים
לפני הכלה" ,מימי כית שמאי רבית הלל ,רגמרר בריקודי
היחידים בהילרלת ר' שמערן בר ירחאי בל"ג-כערמר במיררן) (, 9

•

מקורות

.1

ררב עברדת'השדה נעשתה בשטח הפתרח ,כגרן בהילרלת רשב"י,
בחגיגרת לייג'בערמר במיררן ,רעל כר ראה מאמרים ב"ריקודי
החסידיס בהילולת רשב"י בלייג'בעומר במירון" ,ייהמחרל היהרדי"
 מאסף שלישי ,חיפה  ,1978עמ'  , 14-4רבמעמדים אחרים ,שבהםקיבלתי רשרת מפררשת מהרבי המקרמי ,אר גם אז הררגשה לא אחת
הסתייגרת של חסיד זה אר אחר ,שלא אחת הביאה להפסקת
הסיקרר ,כדי לא לפגרם כרגשרת הנרכחים.

.2

צ.פרידהכר ,ריש ררקדים כלפי מעלה  -עלי מררם ,ייהמחול היהודי"
 מסרת ,חיפה  ,1968עמ'  ; 36-35ב"ארכירן המחרל היהרדי"מררכזים כירם למעלה משלרש מאות אמררת חסידירת בנרשא
המחרל.

.3

בישראל" ,רשימרת )סדרה חדשה(,

א .לרינסרן" ,לריקודי העס
ג',ת"א תש"ז ,עמ'

.4

.6

היידו ריעקב מזור.

.7

.9

צ .פרידהבר  ,ייריקודי החסידיס כהילולת ר' שמעון בר יוחאי
)רשב"י( כלייג-כעומר כמירון ",המחרל היהרדי ,מאסף שלישי,
חיפה

. 37-31

חתונה ככפר חכ"ך

צילם ברעז לניר
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ריק דו.

.8

א.שייכר ,ייעקבות דרמטיזציה בטכסי הפסח בהונגריה" ,ידע'עם,

חיפה , 1972עמ'

הרקדן שביצע ריקרד זה בחתובה חילרנית לכברדר של אחי
שהיה בן ישיבתר ,מסר לי ,כי מאחר והריקוד הוא קצר ביותר ,יש
רהיר חבריר מכינים ערד מספר לפידים ועם הישרפר של אחד
הלפידים היו מדליקים לר חבריר לפיד ברסף ,שהוא היה מחליפר

על "ריקודי המצורה" למיביהם ראה :צ .פרידהבר ,ייריקודי
המצווה" ,תרלדרתיהם וצורותיהם ,ייהמחרל היהודי"  -מסות,
חיפה , 1968עמ'  ;34-27הנ :ל" ייריקודי מצווה כחתונות מצווה",
מחקרי המרכז לחקר הפולק לרר ,ג' י'ם  ,1972עמ' קפ"ג-קפ"ז;
הנ"ל :יירקדני מצווה" בחתוברת יהרדיות ,שם ד'  , 1974עמ' סט-
עג; הב :ל" ייהריקוד בהפס ק של מטפחת ",מחקרי יררשלים
בפולקלרר יהדוי ,ג' תשמ"ב ,עמ' . 45-35

חרב' ז-ח ,ת"א תשי"א ,עמ' ט; כזה הרא גם מאמרי על ייריקויד
החסידיס בהילולת ר' שמעון בר יוחאי )רשב"י( בלייג'בעומר
במירון" ,המחרל היהודי  -מאסף שלישי ,חיפה  ,1978עמ' , 11-4

.5

החתן ,

תרך כדי

. 159

על ריקרדי ה"ברוגז רהשלרם" השרנים בחתרנרת יהודירת ראה
מאמרי :ייריקודי ה'ברוגז והשלום'' ',המחרל היהרדי  -מאסף שבי ,

על מבגיברת ריקדו ייתחית המתים" ראה את דברי ההסבר לתקליט
ייניגוני שמחה וריקוד של חסידים ",שבהרצאת המרכז לחקר
המרסיקה היהודית שליד הארניברסיטה העברית י'ם ,מסדרת
האנתולוגיה של מסררות מרסיקה בישראל ,שנכתבר על'ידי אבדרי

, 1978

עמ'

,11-4

דיבוק הדיבוק הרוקד

מאת
גיורא מבור

כשיצא שלמה זנוויל רפופורט ,הידוע יותר תחת שם-העט
שלו אנסקי ,למסע בן שלוש שנים ,כדי לתעד ולחקור את
הפולקלור של יהודי אוקראיינה ,עבר מעיירה לעיירה,
התרשם ורשם את שמצא ,ספק אם תיאר לעצמו ,שהמחזה
שכתב בעקבות מחקרו יקנה לו שם בעולם וישמש חומר
והשראה לטובי הכוריאוגרפים ,מחצית המאה אחרי מותו
בשנת . 1920

המחזה בו מדובר הלא הוא "הדיבוק"") .בין שני עולמות",
בשמו המקורי( .לראשונה הועלה על הבימה על ידי תיאטרון
ה"וילנער טרופע" ,ביידיש ,בשנה בה מת מחברו ,ושנתיים
אחר כך ,בעברית ובתרגומו של ח.נ .ביאליק ,על""די מה שהיה
אז "הסטודיו הבימה" ,שליד התיאטרון האמנותי במומקווה,

בבימויו של יבגני ואכטאנגוב .שתי גרסאות אלה זכו להצלחה
הביאו ה"וילנ ער טרופע"
בלתי רגילה ובמסעותיהן
ו"הבימה" לכל אירופה ,אמריקה וישרא ל את "הדיבוק"
ופרס מוהו לא רק בקהל באי התיאטרון היהודים ,ו"הדיבוק"
הפך למושג בתיאטרון הבינלאומי.

כוריאוגרפים רבים נמשכו למחזה ועלילתו ,והנה רשימת
היצירות הכוריאוגרפיות על פי "הדיבוק") ,שבוודאי אינה
שלימה(:

"הדיבוק",

- 1951

אננה סוקולוב; מוזיקה :סיגפירד לנדאו.

"הדיבוק",

- 1960

הרברט רוס; מוזיקה :רוברט סטארר.

"הדיבוק",

- 1964

סופי מסלאו; מוזיקה :רוברט סטארר.

בדיבוק ,דומה לעלילה ב'הדיבוק' שלו( 1 )".

כך מצטט דוד ורדי במפר זכרונותיו את המלחין יואל אנגל,
מי שחיבר את המוזיקה להצגה של ואכטאנגוב.
"גם את הניגון של 'מפני מה' שמענו באחת מעיירות גאליציה
בנוסחאות שונות .סבורני שלאחר עיבוד אפשר יהיה
להשתמש בה בשביל ראשית המחזה - ".אומר אנגל.
מחמת רראס ,מחמת רראס,
איז די נשרמה

נרפלת הנשמה

פרן העכסטער הריך

מפיסגה רמה

אראב אין טיפסטען גררנד?

לתחתירת?
הנפילה נרשאת בתרנה

דאס פאלען טראגט
דעם אריפקרמען איז

"ואריאציות הדיבוק"

מעטים המחזות ,שזכו לעיבודים כוריאוגרפיים רבים ושונים
כל כך .אולם יש פן נוסף לצד המחולי של "הדיבוק" .אחת
הסצינות המרשימות ביותר במחזה הוא מחול"הקבצנים

"אחוזת הדיבוק"
מוזיקה :מאיר זיגלמן ויואל שפיגלמן.

" - 1975 ,"The Possessed

"הדיבוק" - 1977 ,רינה
)בביצוע להקת "בת-שבע"(.

ירושלמי; מוזיקה:

1974

-

לאנג;

משה זורמן

"מי פילל ומי מילל ,כי מן האוסף של אנסקי ידידי יצמח
בקרב

הימים

מחזה

כ'הדיבוק'?

עדיין

אני

זוכר

את

במינו,

בסוף

המערכה

השניה,

המכין

את

הרגע

הנורא ,בו נכנס הדיבוק בכלה .מחול-קבצנים זה ,כפי שיצר
אותו הבמאי ואכטאנגוב עם שחקני "הבימה" ראוי לדיון
מיוח,ד בהיותו יצירה כוריאוגרפית מעולה ביותר.

ג'רום רובינס; מוזיקה :ליאונרד ברנשטיין )בביצוע ה"ניו-
יורק סיטי באלט"(.
פרל

זיד ...

את

התחיה (...

השיר בן השורות המעטות חוזר אצל אנסקי גם בסיום
המחזה .כוריאוגרפים אחדים ,שעיצבו באלטים משלהם
בנושא "הדיבוק" פרשו שירה רחוקה זו כסימן ל"הפי אנד"
של התאחדות נשמותיהם של לאה וחנן בעולם הבא .ועוד
נשוב לנקודה זו.

המיוחד

","Tlle Dybbuk Variations

)מפני מה ,מפני מה,

פניו

הצוהלות של אנסקי ,בשמעו באחת מעיירות גאליציה מעשה

במה נעוץ
של אנסקי?

קסמו

המיוחד

של

המחזה

המיסטי·פולקלורי

,

זהר סיפורה של לאה ,בתר של יהרדי אמיד בשם סנדר,
שעומדים להשיאה לבחור-ישיבה למדן אך ביישן .חנן ,צעיר
מלרמדי בית"המדרש ,המרבה לעסרק בקבלה ,ארהב עד כלרת
נפשר את לאה ,רהוא מנטה למנרע את נישראיה למנשה על"
ידי סיגרפים רבעזרת כרחרת שלא מהערלם הזה .הרא נפטר
מררב סיגרפים זמן קצר לפני החתרנה ,הערמדת להערך .
בהתאם למסררת ,ירצאת לאה לבית הקבררת לפני החרפה,
להזמין לכלרלרתיה את אמה המנרחה .בניגרד לעצת אמנתה,
היא ניגשת גם לקברר הרענן של חנן ,רמזמינה גם ארת ר
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לחתרנתה) .הזמנת האהרב מערלם האמת לחגיגת הכלרלרת
מזכיר מרטיב דרמה בשירר של היינריך היינה יידרן רמירר"(.
החתן ברשש לברא .לפני ביתר של סנדר מכינים את השרלחנרת
לסערדה החגיגית .קבצני העיירה באים לקבל נדברת רלרקרד
עם הכלה ,בהתאם למסררת .הפסחים רהעירררים  ,הזקנים
רהזקנרת ,הנכים רחלקאים ארחזים בה ,מטלטלים ארתה עד
שהיא כמעט מתעלפת מסלידה רפח.ד סרף סרף מגיע החתן
אבל ברגע בר מתחילים להכין את לאה לקראת החרפה,
ברקע מגררנה קרל שאינר שלה .כרלה אחרזה תזזית היא
מכריזה "לא! אתה אינך חתני!" זהר קרלר של חנן המת,
המדבר מתרכה" .חזרתי לזר שאהבה נפשי רלא אעזבנה ערד!"
צררח קרלר של חנן מפיה של לאה .רהמשרלח ,דמרת מרזרה
הערברת במחזה ,שייכת רלא שייכת ,מכריז " :דיברק נכנס
בכלה".
במערכה השלישית מרבאת לאה אל הרבי ממיררפרל ,כדי שזה
יגרש את הדיברק  .הרא משביע את הדיברק לצאת ,אבל זה
מסרב .הרבי מאיים עליר בחרם ,אבל האירם אינר משפיע.
רמתברר ,שלפני שנים רברת  ,כאשר היה סנדר ערד בחרר
ישיבה ערל ימים  ,הבטיח לחברר  ,ניסן ,אביר של חנן ,שאם
בעתיד יררלד לאחד מהם בן רלשני בת ,הם ינשאר זה לזר.
במשך השנים שכח סנדר את נדרר.

הרב מחליט לזמן את ניסן ,אביר של חנן ,מערלם האמת לדין-
תררה עם סנדר .הרא קררא לר ,רהכל חשים שמאחררי המחיצה
שהקים השמש מצריה ררח המת .אבל בערהדין המת אינר
סרלח לסנדר את נדרר ,שהרפר .הדיברק מסרב לצאת מגרף
הכלה  .מביאים נררת שחררים רשרפר רהרב גרזר על הדיברק
לצאת ,שאם לא כן  ,יטיל עליר חרם גדרל .הדיברק נכנע,
רמבקש רק שיאמרר עליר קדיש  .הרב מצררה להביא את החרפה
רלקיים את טכס החתרנה תיכף רמי.ד אבל מארחר מדי -
הדיברק ירצא מגרפה של לאה ,ארלם היא עצמה צרנחת לארץ,
מתה " .בררך דיין אמת - ".ארמר המשרלח.

סיפרר כל כך יהרדי ,כל כך קשרר באמרנה מיסטית רכרלר שייך
לערלם הדת היהרדית ,סמליה רמרשגיה ,בכל זאת מרגש גם
אדם לא דתי ,שאינר מאמין בררחרת ר ש דים .ריש בר כרח
משיכה אדיר אפילר לגבי מי שאינר יהרדי  .זאת ,ראשית כל,
ארלי משרם שזהר סיפרר אהבה גדרל  ,שאינר נרפל מהמיתרסים

 jj:רן זה של טריסטאן ראיזרלדה ,רהלא לא נחרץ להאמין

באלילים הצפרניים הקדרמים  ,כדי להתרגש ממנר .רשנית ,
המעשה בדיברק נרגע באחת הנקרדרת המרכזירת של ההרריה
האנרשית  :הפחד שלפתע שרלט בנר כרח שאינר ה"אני"
שלנר  ,שבתרד נפשנר שרכנת נפש שניה ,שברגע מסרים
משתלטת עלינר .זהר הפחד מפני טיררף הדעת אר מפני הלא-
מרדע שלנר.

לפני שנעסרק בגרסארת הכרריארגרפירת השרנרת של הדיברק
הבה

נתברנן

במחרל-הקבצנים,

בהצגה של תיאטררן ה"בימה".
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כפי

שעיצבר

ראכטאנגרב

יבגני ' ראכטאנגרב )  ( 1922-1883היה מתלמידיר של אחד
משני מיסדי התיאטררן האמנרתי המרסקרראי ,סטאניסלבסקי ,
ממציא "השיטה" ,שבעזרתה יצר את התשתית למשחק
הריאליסטי המרדרני .שעה שסטאניסלבסקי נחשב לאבי
הריאליזם ,תלמידר ראכטאנגרב הרביל את התיאטררן לכיררן
אחר ,אקספרסירניסטי .המבקר האמריקני

קירבי) (2

מכנה את

סגנרנר של ראכטאנגרב "ריא ליזם דמירני" רהרא משררה ארתר
לעדשה ,המבטלת את הפרטים הצדדיים רמרכזת את תשרמת
הלב בעיקר  ,זהר "עיררת ירצר" ,המגדיל אר מקטין את
ההתרחשרת הבימתית ,שאינר נרתע מ"מלאכרתירת" רהגזמה.
ראכטאנגרב יצר תיאטררן ,בר הדיברר מתרמצת לכדי כמעט-
זימרה רהתנרעה מגרבשת עד שהיא

ייהפבים מצרייררת בצבעים עזים

כמעט-ריקרד .

רצרררת מרזררת ,עד שהז הרפכרת

לכמעט מםכרת גררטםקירת .פירת מעררתים על ידי כתמי צבע
איפרר; עיביים משתברת ללא הכר בעזרת קשתרת רעיגרלים ,אפים
מחרדדים עד כדי חרדים",

ה"ביריררק טיימס" ( 3 ) .

-

כרתב בררקס אטקיבסרן ,מבקרר של

סיגנרן חריף זה משך את הבמאי ראכטאנגרב לכיררן המרפשט
הקרביסטי ,המבליט את הצרררת הגיארמטרירת המצרירת
במציארת  .הזרית ,הצרררת הבסיסירת של משרלש ,מעגל אר
ריברע הן אבני הבנין שלר ,התנרעה הריאליסטית רהקרל
המציארתי נדחסים אר מעררתים עד לקיצרנירת ,אך מבלי
להנתק כליל מהמציארת ,כפי שהיה בתיאטררנר האקספרס"
ירניסטי של מיירהרל,ד למשל  .ערידי כך שמר הריאליזם
הדמירני שלר על הקשר הרגשי עם הצרפה ,ראף הגביר את
ההזדהרת האמרצירנאלית עם המתרחש על הבימה ,בניגרד
לניכרר רלקריררת שאיפיינר את יתר ירצרי התיאטררן

האקספרסירניסטי.
כדי לעצב את מחרל הקבצנים ב " הדיברק" הזמין ראכטאנגרב
את הרקדן רהכרריארגרף לב לאשצ'ילין מה"ברלשרי באלט".
ארלם למעשה יצר הבמאי עצמר את הסצינה המרגשת  .מספר
אברהם פררדקין)  (, 4מי ששיחק את המשרלח בגרסא המקררית
של "הבימה"  ,בזכררנרתיר:
"המחרלרת )של לאשצ'ילין( העידר על ידיעת הפרלקלרר ,אך לא היר
אלה מחרלרת"עם ר"ילים ' .אבי זקרק לא למחרלרת יהזויים ,כי אם
סרחר עשיר ',ריבגבי בגרטירברביץ'
בחתרבת
למחררקבצבים
)ראכטאבגרב( מראה לכל אחד מן המשתתפים את מחרלר ' .אתה
פיסח  ,לא ברח לך לרקר.ד רקרה רקרד! אתה סרמא  ,איבך רראה
דבר  ,ראף על פי כן רקרה רקרד! אבי זקרק למחררמחאה ,למחרל
צררחה!' במחררקבצביס זה ביטא ראכטאבגרב את הרעירן הסרציאלי
של המחזה " ,

הדברים

המצרטטים

נכתבר

רנתפרסמר

בברית"המרעצרת ,

רמכאן ,ארלי ,הדגש על הצד המעמדי של מחרל"הקבצנים
כי אין במחזה של אנסקי נרשא חברתי מרבהק .פרט  ,ארלי,

-

לכך שסנדר העשיר מבקש להשיא את בתר למישהר מכרבד
ראמיד רלא לבחרר התמהרני חנן " .מי שראה את מחרל "
הקבצנים ב , 1926-לא ישכח ארתר לעילם"  -כרתב בררקס
אטקינסרן בשנת  , 1948כאשר שבה "הבימה" רהציגה את
"הדיביק" בניר"יררק .

מה היה כה מיוחד ומרשים בסצינה זו ,שהפכה לדימוי
המרכזי של המערכה השניה של המחזה ,ולאחד משיאי
ההצגה כולהך מחול-הקבצנים היה למה שברכט מכנה
ה"גסטוס" של המערכה ,וכך הוא מתואר על-ידי אחד מגדולי
מבקרי המחול ברוסיה ,שהגר אחרי המהפכה לצרפת ,אנדרה
לוינסון ושם ראה את "הבימה" ,שעה שנדדה בעולם ,לפני
שהתישבה בתראביב:

הסומא מגשש בידיו ,לחטוף מאכל ,לקבץ נדבה ,לגעת נכלה.
הקבצנים מעדיפים את " המחול עם הכלה על הנדבות ,כאילו,
יש במגע זה משהו מאגי ,מין כישוף שיביא מרפא לחולאיהם,
צרי לאבריהם המדולדלים" .את  -קבצנית רעה ללחם .אלו
הן

ידיך?

מעוותת".

"התנועה הכללית על הבימה הופכת למחול .ה'באלט'
הבורלסקי של הקבצנים ,שהוזמנו לחתונה היא חזיון-סיוט
מפחיד' .חצר קסמים' זו הופכת למפגש של כל הסבל האנושי,
לגהינום ,כפי שהצייר ברויחל היה יכול לתארו".
בביתו של סנדר הכל מוכן לכלולות .שולחנות וספסלים
מובאים לקראת בוא האורחים .ברקע ניצבות שלוש דמויות,
בנות משפחת הכלה ,כשלוש בובות מצוירות ,לבושות ב"סגול
חגיגי ,בורוד וירוק ,עומדות על גבי ספסל ,וכמעט ואינן
נעות במשך התמונה כולה ,בניגוד ישיר לגופות המעוותים
של הקבצנים( S )".
שבעה קבצנים היו בגירסתו המקורית של ואכטאנגוב.
)שבעה ,הלא הוא מספר בעל משמעות קבלית ומיסטית(.
אבל ואכטאנגוב צירף עוד חמישה קבצנים" .התחושה
הבסיסית של מחול-הקבצנים היתה של תאוות-הבצע" -
אומרת פאני ליוביץ :מותיקות "הבימה" ,שרקדה את המחול
הזה אין ספור פעמים" ,ומבחינה צורנית לא היה בו ולו
קוו ישר אחה בתנועה ובמיזאנסצינה .הכל היה מפותל,
עקלתון .כל דמות של קבצן ונכה נבנתה על בסיס 'גרעין'
של חיה .לאחד ניתן גרעין של קוף ,לאחר צפרדע ,לשלישי
שועל ,וכו"'.

מחול-הקבצנים ,המבקשים לגעת בכלה ,לרקדו עימה ,לא היה
בנוי בהמשכיות אחת ,אלא נפסק שעה שהוגשו משקאות
ונתחדש מיד שוב ,נקטע כאשר חולקו ביניהם מטבעות
כצדקה וחזר לנוע במשנה אינטנסיביות .אמצעי בימתי זה
של הפסקה וחידוש התנועה שימש את ואכטאנגוב גם
בעבודותיו

האחרות,

כגון

בסצינת

העינויים

ב"נסיכה

טוראנדוט"( 6 ).

כותב המבקר מנחם ריבולוב על "מחול-הקבצנים" )( 7 :
"נעורים אבודים וחיים שנתקלקלו ,תקווה שנכזבה וזעם לוהט
 כל אלה מחוללים בריקוד פראי ,מכאיב .בינות לכל ה"רע"הזה ,בין הפיסחים והצולעים ,דמותה הלכנה והתמה של לאה.
היא חלום'הנעורים ,שידיים שרופות ,מנוובות ,מנסות לגעת בו.
הם מבקשים לרקוד עם הכלה הטהורה והבהירה.
הנשים המכוערות ,המנוונות ,שלא רקדו כבר ארבעים שבה,
הגברים המעופשים ,הדוחים חולמים על מלאך טהור ונמשכים

ללאה ,רעבים וצמאים.
והיא,

התמה,

מאוהבת

באהובה

המת

סוכבת

ביניהם

בחן

ועדינות ויופי חלומי ,עד שהלב מבקש למות מרוב אהבה.

היא מופיעה ביניהם כורה כיהלום בערימה של אשפה .הניגוד
הזה הוא מעשה'אמן ,ההתרשמות אין דומה לה".

באיזו

רעבתנות

חוטפת קבצנית זאת באצבעותיה

העקומות ,הראומאטיות ,כל שבא לה לי.ד זה מכבר שכחה
כיצד מחזיקים דבר ברוך .הוא חוטפת ואוחזת כל דבר אחיזה

-

מצטט

פרודקין

את

דברי

הבמאי

ואכטאנגוב

בשעת חזרה על המחול( B).
ייהמחזה נרקד ומושר  ...הדיאלוג מתעלה לדרגת זימרה ,השירה
הופכת למחול והמחול מתפתח במהרה לטירוף .אחר כך,
במערכה

השניה ,בחתונה ,הקבצנים

רוקדים.

הם גרוטסקיים,

רוחות רפאים עלובות ,המשתלטות על הבימה ,מחשמלות את
הצופים ומפיצים חרדה ותאווה פראית לאלימות.

מםיבוביה של הכלה הלבושה כלי'לבן בינות לנכים המכוערים,
האפורים ,נושבת רוח של שגעון בקהל - ".כותב פליקס סאלטן
)הסופר ,מחבר הספר ייבמבי"(( 9 ).

מחול-הקבצנים ,כפי

שמתאר אותו אנסקי במחזה ,מעוגן

היטב במסורת החסידית ,אותה חקר.

"תקדים מסורתי ישיר לריקוד של לאה אפשר למצוא ב'מצווה'
טאנה שנרקד בחתונות חסידיות ערידי הכלה ונשים אחרות
לפני החופה  ...למצווה נחשבת לא רק השמחה עצמה אלא גם
הדאגה לעניים )גמילות החסדים( ,בייחוד בשעת שמחה גדולה.
אולם אנסקי שינה במידת מה את ריקוד'המצווה המסורתי,
החסידי ,כדי לרמוז על הזרמים האפלים שמתחת לפני הסצינה.
 ...במשך המחול לאה מתוודעת לסיטרא'אחרא ,העולם 'האחר:
מקום שם מצויים הרוחות והשדים .כל השמחה הרעשנית אינה
יכולה למנוע את חדירת הכוחות האפלים ובייחוד את רוחו של

חנן ,הדיבוק ,לקהילה( 10 )".

יש בסצינה מעבר חד מהתלהבות של מצווה לטראגדיה.
סמיכות הפרשיות בין ביקורה בבית הקברות להכנות לחופה
מעידה' על הקרבה בין החיים והמוות ,האופינית כל כך
למיסטיקה היהודית וזו החסידית בפרט .הרגעים שלפני
החופה הם שעה מסוכנת במיוחה והכלה חשופה להשפעות
שלא מהעולם הזה ,וזה הרגע אותו מנצל חנן ,אהובה המת
והמרומה ,לחדור לעולם הזה ממקומו האחר .לא בכדי קרא
אנסקי למחזהו במקור "בין שני עולמות".
מפליא איך הצליח ואכטאנגוב ,שלא היה יהודי ולא ידע לא
יידיש ולא עברית ,לתפוס את עיקר המסורת החסידית
ולהשתמש בה על מנת ליצור סצינה בימתית-כוריאוגרפית
מזעזעת כל כך .מספרים שחקני "הבימה" של אותם ימים,
שואכטאנגוב ,שהיה חולה אנוש )הוא נפטר זמן קצר אחרי
סיימו את עבודתו על "הדיבוק"( שהה בבית'חולים ובמיטה
הסמוכה לשלו שכב יהודי אדוק .ואכטאנגוב ביקש משכנו
ללמדו מעט עברית .אבל הוא רכש לעצמו לא רק מלים
עבריות ,אלא בעיקר התבונן ולמד את תנועותיו של אותו
יהודי ,ידיו הדובבות של השכן למיטה שימשו לו השראה
בבימוי כולו ובמחול-הקבצנים בפרט.
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+

שעה ש"הדיבוק" של ואכטאנגוב היה להצלחה בקנה מידה
עולמי ומחול-הקבצנים נחשב ליצירת אמנות נעלה ,איש
מהכוריאוגרפים הרבים שעסקו בנושא לא הצליח לגבור
לחלוטין על הקשיים שמעמיד תרגום המחזה לשפת המחול .

מסוגל ,אולי ,בעזרת התיראפיה לשחרר את הצעיר מטיררף-
הסרסים שלר ,אבל בכך גם יטרל את נשמתו  -יהפרך ארתו
ל"נורמאלי" אבל חסר עצמירת .הצדיק והררפא מצריים בכף
הקלע של ארתה דילמה.

בשנת  , 1951כאשר הכינה אננה סוקולוב את גרסתה שלה
ל"הדיבוק" )הבכורה התקיימה בתיאטרון "סטודיו" בניו-
יורק במרס אותה שנה( ,היא לא ויתרה על הטקסט ו"העניקה
מקום שווה למלים ,לפנטומימה ולמחול (11 )".לדעתה של

פרל לאנג הצליחה דררקא בעיצרב במה סצינרת ,שקשה לתאר
שאפשר בכלל לעצב בתנרעה ,בגון במשל ,שמספר המשרלח
לסנדר ,אביה של לאה ,על תפקיד הכסף בחיי האדם .הרא
מררה לסנדר להביט בחלרן .דרך החלון רראים אנשים ערברים
רשבים .ואז אומר לר המשרלח להתברנן במראה .וכל מה

צריך היה להיות אופי דמותה של לאה" .אולם העבודה
היתה אפיזודית ,כשלאה פעם במוקד ופעם מחוצה )".ול ( 12

כשהיא

המבקרת דוריס

הרינג החוט המקשר בין הסצינות השונות

השימוש הרב ביותר בתנועה נעשה במחול-הקבצנים ,ששיאו
היה מחול סולו של לאה )תפקיד אותו רקדה אננה עצמה(
"אולם כאן שגתה ,כאשר שינתה לפתע את הסולם ללא מעבר
לסולו רגשני' ,מודרני'  ...שנראה אישי יתר על המידה להקשר
הדראמאטי שלו - ".סבורה המבקרת.

שסנדר

רואה

היא

בבראת

עצמר.

אותה

הזכרכית,

משרחה במעט כסף ,מסתירה את האנשים והאדם רראה את

עצמו בלב.ד ..
גישתר של ג'רוס ררבינס ב"ראריאצירת הדיבוק" שלר שונה
מארד מזר של לאנג .בהעררתיר בתכניה כותב ררבינס שהמחזה
של אנסקי הרא עבורו בבחינת יינקדות מרצא לשררת מחולות
הקשררים

זה בזה ,שענינם טכסים רהזיות המצריים בארירה

האפלה ,המאגית רהדתית של המחזה".

פרל לאנג ,בבואה לעצב את "הדיבוק" ") "( The Possessed
שלה בשנת , 1975נשארה נאמנה למחזה ומבנהו  -לעיתים
אף בפרטים זעירים  -אך מבלי לעשות שימוש בטקסט
ומלים .כשלאה נכנסת לבית-הכנסת בו לומדים הבטלנים
דף גמרא ,וביניהם חנן" ,היא נראית כשתיל רך של צמח
עדין .בשמלתה הכחולה היא זוהרת כקרן אור באפלולית
החדר .אבל כאשר היא )פרל לאנג בתפקיד לאה( רוקדת
דואט אהבה עם קארטר )בתפקיד חנן( ,הם מנסים לגעת זה
בזו ,להחזיק זה את זו מעבר לחלל ריגשי ,והתרגשותי
מתפוגגת - ".כותבת פרנסיס אלניקוב (13 ).בעיני מבקרת זו
גם סצינת גירוש הדיבוק זקוקה ליתר תחושת אימה ופח.ד
לאנג השתמשה בהקרנות של שקופיות ,כמו בסצינה בבית-
הקברות ,כאשר לאה באה להזמין את אימה המנוחה ואת חנן
לכלולותיה .מעל הרקדנים נראים פניו וזרועותיו של חנן .וכך
גם בסיום .אחרי שהדיבוק עזב את גוף לאה ,והמשולח אמר
את פסוקו ,אנו רואים את האוהבים המתים מתעופפים אל על
 -לשמיים?  -מאוחדים לע.ד הפי-אנד עצוב?

•

האמת

היא

שבסוף

המחזה

הכתוב

נאמר

בהערה:

הבימה

אפלה כולה .כאילו ממרחק רב נשמעת זימרה ,חרישית עד
שכמעט אין לשומעה" ,מפני מה ,מפני מה  ", ...כפי שאנסקי
כתב גם בראש מחזהו .אצל ואכטאנגוב אקורד הסיום הוא
אחר ,אפל וטראגי  -מות לאה ,שאינה יכולה להוסיף לחיות
אחרי שנפש חנן הארמללה הוצאה ממנה בכוח החרמות .על

אף הניגון ,על המלה "תחיה" המרפיעה בר ,הררמזת על
איחרד הנפשות הארהברת בערלם האמת ,הדרך לאפרתיארזה
חגיגית רמערף לשמיים ,רחרקה מרחק רב ,לענירת דעתי.
הצדיק ממיררפרל ,המנצח על טכס גיררש הדיברק ,חש היטב
בסכנה נשקפת ללאה רהרא מאיץ בנרכחים להביא את החתן
ללא דיחרי .כי נטילת הדיברק מלאה כמרהר כנטילת נשמתה
שלה  -אהבתה לחנן היא עצם קירמה .הדבר מזכיר את
הבעיה ,בה מתלבט הפסיכיאטרר במחזה "אקררארס" .הרא

12

אחרי פתיחה ,בה נעים רחגים הבטלנים בבית-המדרש האחד
סביב חברר" ,כשידיהם אורגרת צרררת עדינרת בחלל")  (14מגיע
תררר של דראט אהבה" ,החלרם" בין לאה רחנן .ראריאצירת
"הקבלה" הם סדרת מחרלרת סרלר לגברים ,רירטרארזיים
בארפים .בסצינת "כניסת הדיברק בכלה" ייתחילה גופרתיהם
)של לאה רחנן( ררעדים רמתפתלים יח,ד אך איחדו שני
הלבברת גרבר במחרל של ירפי אין-סרפי רעדינות( 1 S )".

בסצינה

המסיימת,

של

גיררש

הדיברק ,ררבינס

משתמש

באמצעי בימתי מובהק :שעה שהדיברק ירצא מגרפה ,רראים

את דמות חנן צף רערלה באילר מגרפה .רכשהיא ניצבת לבדה
בקצה הבימה ,ררחה עוזבת ארתה רמתאחדת עם חנן  -לנצח,
שעה שגופה הגשמי צונח ארצה .רהבאלט מסתיים בחזרה
קצרה על מחרל הפתיחה.

ררבינס ,ברצרתו להתרחק מהריאליזם הסיפררי ,הלביש את
רקדניר בקאפרטרת שקופרת ,לבנרת רשחרררת )שעיצבה
פטרישיה זיפרוד( ,מעל לבגדי ריקרד הדרקים ,מבריקים .
הפיארת מררמזרת על-ידי כיסרי-ראש שקצרתיהם יררדים עד
ללחיים .גם לאה לבשה חלרק שקרף ,זהה לזה של הגברים.
סיגנרן זה לא מצא חן בעיני מבקרים שרנים .מבקר אחד
משררה את יצירתר של רובינס ל"מגרש הררחרת" ,סרטר של
הבמאי בלאטי ( 16 ) .•.

כרתב ריצ'רד באקל:
"איו אלימות אקספרסיוניסטית  -למעשה איו כמעט כל
הבעות'פניס  -ולא עלילה רבה ,אך הבאלט הוא יצירה המבריקה
לדמיוו גאוני .לא ,מכריקה אינו הביטוי הנכוו .הבאלט של
רובינס זוהר ומלחש באש אפלה .הוא כה מוזר ,כה מפתיע וכה
מקררי וחרישי שקיימת סכנה ,שאנשיס רביס לא יבינו אותו
כלל.

יש בי שמינה חלקים יליאינרד ברנשטייז תיזמר את המיזיקה
העדינה ,הפשיטה בצניעית .היא משתמש בשני חזנים יהנבל
ממלא תפקיד ראשי.

 ...טרם הזכרתי את המלאך .היא מיפיע פעמיים ,יהיפעתי
השניה היא מעשה תיאטראלי כה פשיט ,שרק ריבינס אי קיקטי
יכלי להמציא .היא ציעד צעד אחד ייחיד מתיך הקלעים מדצ
שמאל בקדמת הבימה ,מביט רגע בגיפה של הנערה המתה.
ללא הבעה  .יאז היא נע בעדינית בקשת יייצא בעימק הבימה.
ממהר לספר לאלהים מה קרה ,אני מניח( 17 )".

תיאור אחרון זה הוא כנראה האופן בו מבין ריצ'רד באקל
את תפקיד המשולח.
ובעיני ג'ון גרין "הבאלט ,משולל הרגשנות הצורבת של
המחזה של אנסקי ,הופך לחיוור וריק בצורה מוזרה( 18 )".
ואילו ,לגבי ג'ק אנדרסון אין בבאלט זה "לא אימה מאטפיזית
רלא תיאבון למלודראמה (19 )".הוא רואה בו הדים ורוחות-

רפאים מבאלטים אחרים" ,מחרלרת אחדים ררמזים לעבר
'קינות אפלות' )של אנטרני טיודור( ואפילר ל'ציפרר
רהאקזרטיקה שלר".

האש.. '.

מרשים ברגעים מסרימים ,כגרן בכניסתר המאיימת של החתן
אר ברגע הקסום ,בר מרפיע חנן מערלם האמת כצללית מאחררי
הטלית שמחזיקה לאה פררשה בידיה המרשטרת לצדדים.

ארלם ,עד כמה שלא "היה הדבר מפליא ,כל הכרריארגרפים
שעסקר בנרשא "הדיברק" התעלמר לחלרטין  -אר פשרט לא
גילר  -את הנקרדה העיקרית ,שצריכה היתה  ,לדעתי ,לכברש
את ייצר הכרריארגרף :ערבדת המצארתר של גבר בתרך גרפה
של אשה.
הרגע המרומם בירתר ,מבחינה תיאטראלית  ,בהצגתר של
ראכטאנגרב היה ,כאשר לפתע ברקע קרלר של חנן מגררנה של
לאה .על פניה של ררבינא ניכרה תדהמה .היא עצמה כאילר
לא מבינה  ,מדרע לפתע שרנה קרלה רכל תנרעותיה היר כאילר
לא שלה ,בלתי רצרנירת ,של מישהר אחר בתרכה ,המכריח
ארתה לנרע רלדבר כרצרנר ,לא כרצרנה .טלטלה אחזה בה,
רדרך התנרעה  .ראינר את הדיברק במר עינינר.

האפשררת ליצרר מחרל ,שבמרכזו דמרת הנשלטת על ידי
דיברק ,אשה שבתרכה חברי גבר ,רלכן תנרעתה משרנה ,גברית
לפתע ,הרא אתגר נפלא ,שאף אחד מירצרי מחרלות הדיברק לא
עמד עליר  ,רבר .

אם ררבינס הרחיק לכת בכיורן ההפשטה עד לכדי רידרד
המתח הדראמאטי רדילרל הרגש ,הרי שרינה ירושלמי,
שהכינה את גירסתה שלה עברר להקת בת-שבע בשנת , 1977
ערד הגדילה לעשרת בכירון הניכור .רינה ,שלמדה תיאטררן
ביפאן ,עיצבה את "הדיברק" שלה בהשפעת תיאטררן ה"נר".
היא צמצמה את הדראמה כרלה לארבע דמרירת :לאה ,חנן,
החתן והרבי ממיררפרל .האמצעי האמנרתי הראשי שלה היא

רגע דראמאטי אמיתי ,שהרא צררך המחזה  .בתנרעתה של
לאה לאחר כניסת הדיברק נרצר מרמנט תנרעתי ירצא דרפן

רזה

•

התנרעה

האיטית,

איטית,

המוכרת

מתיאטררן

ה"נר".

רמזעזע.
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ריקרד הקבצנים

במערכה ב' של "הדיברק"
בתיאטררן ייהבימה" במרס קררה

הקבצנים ר"שלש הברברת"
במערכה ב' של "הדיברק"
בתיאטררן "הבימה" במרס קררה

רישרם מאת הצייר נתן אלטמן
לדמרת אחת הקבצנירת
רתמימה ירד לביץ' בתפקיד זה
בהצגת "הבימה" במרס קררה

14

ייהדיבוק" בלהקת בת-שבע

כוריאוגראפיה :רינה ירושלמי

רינה שינפלד

בתפקיד לאה -
חנן -
הרבי  -רחמים רון

עמנואל )רוג'ר( בריאנט

צלם :יעקב אגור

15

מרדית

מונק

תמונת

מצב בחינוכה של נערה

מאת

ד"ר רובית לבד

תיאטררנה של מרדית מרנה דחרס ,צבערני ,מלא תמרנרת
רדימריים תרצרת-בית .תמרנת ערלמה של נערה ,המכררצת
רמרחיבה משמערתם של חפצים ,זכררנרת ראסרציאצירת לפי
צרכיה

האישיים

ררצרנרתיה המידיים .האיררעים בתיאטררן-

המחרל הכרלל של מרדית מרנק חרלפים מהר רבדחיסרת
רמש אירים את הקהל עם חרייה ריגרשית רצררנית עשירה
בירתר ,כמעט כמר לאחר צפייה אר השתתפרת בפרלחן .רכבר
רברת דרבר על מרכיבי הפרלחן היהדויים ,האינדיאניים
רהאסיאניים בעברדתה .הסמלים רהחפצים הפשרטים ,הבלתי
אמצעיים רהירמירמיים הרפכים בידיה לארביקטים פרלחניים
רלסמלים ארניברסליים ,כשהם ממרקמים בהקשר הבימתי
המירחד של הירצרת.
מרנק שייכת ארמנם לזרם הפרסט-מדורני של המחרל
האמריקני ,רנחשבה עד לפני שנים מעטרת קדום כל
לכררארגרפית ,אך כפי שהיא עצמה מגדירה את עברדרתיה
רהשפערתיה ,הרי היא ירתר תרצר תיאטררנר של אנטרנין
ארטר רתיאטררן האבסרר,ד מאשר ילדת טיפרחם של ג'רן
קייג' רמרס קנינגהם .גם אם סיפרריה ,המרצגים לפנינר
באמצעים של תנרעה ,צליל רקרל ,עשירים מארד בהתרחשרירת
בחללים שרנים ,הם אסרציאטיביים לחלרטין ללא קשר
עלילתי בררר בין איררע לאיררע ,בין תמרנה לתמרנה ,הרי
שהתאטרלירת שבהם ,בניגרד לניכרר התנרעתי רהמרפשט
שבעברדתם של כררארגרפים פרסט-מרדרניים אחרים ,חשרבה
לה ירתר מכל.
מרנק ,נכדתר של חזן ,ספגה בביתה את האהבה למרזיקה.
זמן רב לאחר שהחלה לעסרק ביצירה מרזיקלית ,התררדעה
אל המחרל רהתנרעה ,רנסתה למצרא בין השניים ,את נקדות
המפגש המעניינת ,האררגנית רהרדיקלית בירתר לסביבתה
המיידית .היא ערשה שימרש אישי בירתר בגרשפנקא ,שניתנה

על-ידי הזרם הפרסט-מרדרני ,המתיר כל ניסירן רחידרש ,אך
יחד עם זאת פרנה עררף למיתרס התיאטררני ,לתכנים
הפרלחניים שבעברדה היצירתית רלהתרחקרת מן המציארת
הירמירמית .מרדית מרנק ערסקת בכל אלה ,תרך כדי שימרש
ניסריי באמצעים רבתפיסרת החדשרת הערמדרת לרשרתה.
מרנק

השתמשה

בחרמרים

התנרעתיים

החדשים

אשר הפכר

רדרמטיים.

אין

התנרעה רהמרזיקה מנרתקרת זר מזר רמרדית

מרנק ירצרת ראחראית לשתיהן .עברדתה מדרייקת ,אין בה
מקרם למקרירת ראימפררביזציה לא מברקרת .יצירתה הפירטית
ירצרת מצבים רסביברת דמירניים ,בעלי הגירן פנימי משלהם,
אך הגירן זה ערבר תמיד אל הקהל והרא בראש רבראשרנה
תיאטררן מרתק.

ב 1967-החלה מרנק לעצב רלבנרת את עברדרתיה לחללים
רמרחבים בלתי מקרבלים ,תרך שימרש בזמן ממשי רבדפרסי
זמן תיאטרליים ,המקרבלים במזרח הרחרק .בעברדתה
" " Blue printעבר הקהל בחללים שרנים ,כשבכל חלל מתרחש
איררע ,המתקשר אסרציאטיבית לאיררע שלפניר .במספר
עבדורתיה שנרצרר לאחר מכן ,ראה הקהל תמרנרת ברדדרת,
שהצטרפר יחד לעברדה שלמה ,בהפרשי זמן של ימים ראפילר
שברערת ,בין איררע לאיררע.
עברדתה "  " Juiceב 1969-היתה הראשרנה למספר משתתפים
רב )שמרנים רחמשה( ,תרך שיתרף הקהל במצבים נתרנים

בעברדה .כל זאת בחלליו השרנים של מרזיארן גרגנהיים
בניר-יררק .מרנק השתמשה בכל האפשררירת המרחבירת של
המרזיארן ,על גרם המעלרת המרכזי הענקי שלר ,תרך הדגשה
מירבית של כל העימרתים האפשריים בין קהל לשחקן-רקדן-
זמר,

עבדותה התנרעתית היא לעתים מינימליסטית בירתר .פה רשם
ברלטת תחרשה שעם הזמן נעשית המוזיקה ,פרי יצירתה,
מררכבת רמעניינת ירתר רהתנרעה הרפכת למשנית.

במרפעים הרבים ארתם מגישים מרנק רלהקתה" The House" ,
ברלט העיצרב הדרמטי רהתנרעתי ,המעניקים למרזיקה,
רבעיקר לעבודתם הקרלית הנפלאה של חברי הלהקה ,תחרשה
פרלחנית רחרשית מרגשת בירתר ,ברלטים בעברדתה הקרלית
מזרח-איררפיים
יהרדיים
מרטיבים
מרנק
מרדית
של
דרמיננטיים ,בד בבד עם צלילי פרלחן אינדיאניים רמזרחיים.
מרנק מנסה ,רלעיתים קררברת אף מצליחה ,ליצרר תחרשת
פרלחן רמסתררירת ארניברסליים ברררים רמרכרים לכל אדם,
בהם משמשים אלמנטים ראשרניים רבסיסיים מתרברירת

לנחלתם של חבריה בשנרת השישים ,אך לא לשם הצגת
התנרעה לשמה ,אלא לשם העשרת המסרים האקספרסיביים,
ארתם רצתה להעביר בעברדתה .שלא כמר אצל רבים מן
המרזיקה

רהתנרעה

חרץ-איררפאירת שרנרת ,יש בעברדרתיה לעיתים קררברת
מעין זכררנרת כמעט עממיים ,כמעט פרלקלרריים ,המרשגים
באמצערת ג'סטרת ירמירמיות; פערלרת המזכיררת עברדת נשים
בחבררת שרנרת ,שאיבת מים ,כתישת זרעים ,פרלחני טהרה

מסרים

סיפרריים

מחרספסת

הירצרים

כמשלימרת
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הפרסט-מדורניים,

אחת

את

משמשרת

השניה

בהעברת

רקינה.

כל

זאת

בשילרב

עם

עברדה

קרלית

ררפיטטיבית ,המשחזרת זעקת נשים  ,יללרת ילדים רבעלי-
חיים רקרלרת תפילה רמדיטציה.

מרתיר

לנר,

כצרפים,

אנטרפטציה

אישית

רסרביקטיבית

לחלרטין.

מרנק ירצרת גירסארת שרנרת לעברדה אחת .היא מניחה
לעברדה להתפתח רלהשתנרת עם הזמן ,מרסיפה רגררעת
תמרנרת רהתרחשרירת · מן היצירה השלמה רמעצבת ארתה
מחדש כדי להתאימה לחללים בלתי צפריים .בחינרכה של

עברדתה של מרנק היא ללא ספק תיאטררן טרטאלי .היא
משתמשת בכל האמצעים הערמדים לרשרתה רמכנה את
עבדורתיה לעיתים "ארפרה" ,לעיתים "אפרס ארפראי" ,כמר
במקרה של " (, 1971) "Vesselרלעיתים "קנטטה תיאטררנית".
אנשיה של מרנק הם בחלקם רקדנים רבחלקם שחקנים.

שהרתאם רהרצג בתהליך יצירתר בחללים רבמצבים שרנים.
ייחינרכה של נערה" הרא סיפררר של שבט נשים ,אלרת,
כרהנרת אר נשים מן השררה .לעיתים מהררת כרלן  ,פערלרתיהן,
תנרעתן רסיפרריהן אספקטים מגררנים של אשה אחת ,אדם
אח.ד כל זאת כדי לרשרם ,ארלי ,רישרם בימתי מרגש ,של חיי
קהילת נשים ,הערסקת ,כמר בחבררת פרימיטיבירת רברת,
בטקסים של לידה ,מררת רמחזררירת החיים ,כבעיסרק

רבים מהם זמרים רמרזיקאים ,אשר רחשר לעצמם כלי ביטרי
בימתיים נרספים בהשראתה רבהדרכתה .ערלה בידם להצטייר
תמדי כשבט אנשים במקרם לא ידרע על פני כרכב רחרק,
כקברצת כ .רהנים המשמשים בפרלחן ,כברברת תיאטררן אר
דמרירת בצירריה המרהיבים של הירצרת  .ראם לצטט את

נ ערה

") "( Education of the Girlchild

בנתה אפרס רב-משמעי,

מבקרת המחרל האמריקנית סלי בינס ,הרי שהם ירצרים תמיד
"סיפררים קטנים  ,אגדרת-עם מרדרנירת לקהל צרכני עכשרי".

•

הירמירמי החשרב רהמשמערתי בירתר.

המחזררירת הפרלחנית בעברדתה של מרנק מרשגת ערידי
התחרשה הדתית רהמסתררית ,באמצערת השימרש המתרחכם

במרכיבים מינימליסטיים רחרזרים של תנרעה ,צליל ,עצם.
התיאטררן של מרנק הקררב לעיתים לסרריאליסטי ,מצטייר
כרצף של מסגררת ,בהם קרבעת הירצרת מצבים ,חפצים,
רצלילים מרזרים ,המספרים כרלם יחד רכל אחד לחר,ד סיפררים
קטנים על מנהגים רצררית חיים רחרקרת רמערררים תחרשה
כמעט נרסטלגית אצל הצרפה .בררב המקרים ,אין תמרנרת
אלה ארתנטירת אר לקרחרת ממצב מדרייק ,ריש בהן אפרררירת,
מיסטירת ,רמלנכרלירת רהן מצליחרת לעררר אצלנר תחרשרת
דרמרת.

אין ספק ,שתררמתה החשרבה בירתר של מרדית מרנק לתקרפה
הפרסט-מרדרנית ,היא תפיסתר מחדש של החלל התיאטרלי.
ברברת מעברדרתיה משמש נרשא בדיקת החלל אחד הגירריים
הראשרנים ליצירת העברדה .ברלטת גם הערבדה כי רברת

מיציררתיה של מרנק בעלרת כרח חזרתי רדרמטי ,כתרצאה
ממקרם רסביבה אשר נבחרר ברגשירת פירטית נדירה .בחללים
חדשים אלה משמש גם הקהל בתפקיד פעיל ,רהרא מרזמן
לעברר מתמרנה לתמרנה רלשמש כגררם של מסה אנרשית,
המרסיפה לכרחן הדרמטי של התמרנרת באיררע .אם ניזכר
לרגע בתפקידר הפעיל של הקהל ,השבט ,הקהילה ,בתהליך

הפרלחן הפרימיטיבי ,הרי נבין ,כי שאיפתה של מרנק היא
להעניק לנר חרריה של ספק התעלרת ,ספק השתתפרת
בהתנסרת ארתה ערברים השחקנים .מרנק שראפת להרציא את

הקהל

ממצבר

הפסיבי,

הנינרח רהבלתי מחייב ,רלשתפר,

כמעט ככרהנת ,בסיפרר שיצרה.

בהתנסרירת

סרפר-ריאלירת ,כמר

חלרמרת,

פנטסירת,

מצבי

טראנס רפרלחן אקסטטיים ,מאבדים הזמן רהמקרם את
משמערתם הממשית .מרנק מציעה לנר תחליפים דרמטיים

לארתר זמן רמקרם .תחליפים ,שהם פרי דמירנה .הערשר
הסימלי ,ערשר הדימריים רהאסרציאסירת בעברדתה אינם
כרפים

עם

זאת

פיררשים

חד-משמעיים.

דררקא

ארשר

זה

מרדית מרנק

17

פרד ברק

-

חייו של רקדן יהודי

מאת

יהודית בריז אינגבר

)קטעים מתוו ביוגראפיה(

פריץ ברגר נולד בוינה ,אוסטריה ,ב 25-בינואר . 1911

רלהררריח כסף! אמצא לך מקרם של שרליה ,אצל פרררן אר
צררף ,שיסכים שלא תעברד בשב תרת '.לא עניתי לר ,ראז נטל
חזרן ,רהצליף בי עד שהמקל נשבר ".

למד ורקד עס גרטרדו קראוס . 1933-1931

הרא סיפר סיפרר זה  51שנה מארחר ירתר ,בניריררק .למררת

תאריכים בחייו של פרד ברק

זכה במדלית ארד בתחרית בינלאומית למחול ,שנערכה בוינה בשנת

קשיי הלימרד שלר בנערריר ,פרסם פרד ספרים רמאמרים
באנגלית רשלט בספרדית ,עברית ריידיש ,רכמרבן בגרמנית_
הרא היה בקי היטב גם בכתב-התנרעה של לאבאן רפרסם שני

. 1934

ספרים בנרשא זה.

מופע יחיד ראשון

ב8-

בנובמבר

. . 1932

הופיע באוסטריה ,איטליה ,יוגוסלאביה והולנ.ד נוסף לכד ניהל בית-
ספר למחול משלו עד לכיבוש אוסטריה על-ידי הנאציס ב. 1939-
חי והופיע בקובה כשניס

. 1941-1939

עבר לניריורק; הופיע עס קטיה דלקובה עד שנת _1951
יסד את "הבימה
במאנהאטן,

ניהל

את

לרקדניס" בברוקלין ,שהופיע במקומות שוניס

. 1953-1950
הפסטיבאל

השנתי

למחולות-עס

ישראלייס

בניריורק,

. 1978-1953

ייסד וניהל את המחלקה למחול עס יהודי ב" "YMHA

שברחוב 92

בניריורק ,החל ב. 1952-

מחכרס של ספריס רביס על המחיל היהודי ושיטת כתב-התנועה של
לאבאן.

נפטר

ככל שהרסיף לעבדו אצל הצררף ,כפרף מעל לשרלחן העברדה,
נעשר כתפיר מערגלרת ירתר .אימר ראתה את היציבה הגררעה
שלר רהחלה לדארג לבריארתר .ררפא המליץ על התעמלרת
כדי לתקן את עיקרם עמרד השידרה.
"אחרתי ,שכרגיל המעיטה לשרחח איתי ,ידעה על ארלפן
לרתמיקה של הרקדנית גרטררד קרארס .בטירלי דרך רחרברת
העיר שמתי לב למרדערת ,בהם הרפיע שמה של גרטררד
קרארס ,כרזרת על הרפערתיה כרקדנית ".הרא הלך לחזרת
במרפע שלה ,בר נטלה חלק גם הפנטרמימאית צילי ראנג,
רההצגה מצאה חן בעיניר_

הכין ביוגראפיה על המחול
שבלינקולן סנטר ,ניריורק.

ב26-

"ערד בארתר השברע התחלתי לעברד אצל צררף זהב_" העברדה
השרתה עליר שיעמרם רפריץ שנא ארתה_ הרא יכרל היה
להמלט ממנה רק כאשר נשלח בשליחרירת בעיר.

בפברואר

1980

היהדוי

בסעריה

לאמנויות

הבימה

"התרשמתי מארד מריקרדי הסרלר שלה ,מלאי הארירה
רמערררי המחשבה .בזמן ההפסקה הלכתי אל מאחררי
הקלעים ,לספרג את הארירה רארלי לפגרש בגרטרר.ד נתקלתי
באימה של גרטררה ששאלה ארתי מה רצרני .מבלי לחשרב
הרבה אמרתי' :אני ררצה ללמרד אצל גרטררד קרארס_' היא
נתנה לי את כתרבת הסטרדיר ראמרה שאברא בשבת ,אחרי

בניריורק.

שוליית הצורף

הצהריים".

"התקשיתי ירתר רירתר בלימרדי בבית-הספר העממי .הזנחתי
את שיעררי-הבית שלי רהדבר היחיד שעניין ארתי ,היר טירלי,
בחברת חברים ,לדלת-הכניסה לאמנים של תיאטררנים שרנים.
הצירנים שלי בבית-הספר נעשר ירתר רירתר גררעים .לא הייתי
מסרגל ללמרד דבר מספרים .בסרף סילקר ארתי מבית-הספר".

"מה שעשה את המצב לגררע ערד ירתר ,היר צעקרתיר של אבי.
הצעקרת הסתיימר לררב במכרת .אני זרכר איך צררח' :אתה
כבר בן
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ארבע-עשרה

רחצי,

רהגיע

הזמן שתתחיל לעברד

בסטודיו של קראוס
"למררת שבביתנר המסררתי אסרר היה לנסרע בשבת ,הלכתי
לסטדויר של גרטררד בשבת שאחרי המרפע .דרך גרם מעלרת
לרליני הגעתי לארלפן רמצאתי את גרטררד ערמדת לברשה
בשמלה בגזרה מזרחית ,מעין סאררנג .היא נראתה לי כחזירן
מעררר כבר.ד לא הצלחתי להרציא כמעט הגה מפי ,רבכל זאת

הזמינה אותי להצטרף לשיעוריה.
במשך כמחצית השנה הלכתי לשם בכל שבת .באחד
השיעורים אמרה לפתע גרטרוד' :כיתה ,הםתובבו והתבוננו
בפר.ד בצעו את התרגיל בדיוק כפי שהוא עושה זאת ,לזה
בדיוק התכוונתי '.זו היתה הפעם הראשונה ,שמישהו שיבח

אותי! היא לא היתה
שאמרה לי .זה היה
שנים רבות אחר כך
עשויה להיות למילים

מודעת לעוצמת ההשפעה של המילים
העידוד הרב ביותר ,לו זכיתי מעודי.
למדתי מנסיוני כמורה ,איזה חשיבות
שאתה אומר לתלמי.ד

המחול המודרני היה בראשיתו .גישתה של גרטרוד קראוס
היתה שונה מזו של רקדניות אחרות .היא לא ניסתה ,כמותן,
להפוך את התלמידים להעתקים של עצמה .היא עודדה אותנו
ליצור בעצמנו ולהיות מודעים לצורה ,אף על פי שדרך
היצירה היתה רגשית בעיקרה .רווחה הנטייה לבטא את
עצמו ,וכשרקדנו ,הביטוי האישי היה העיקר.

גרטרוד עודדה אותנו להביא לפני הכיתה את עבודותינו
שלנו  .מחרוזת הריקודים הראשונה שלי היתה לשלושה
רקדנים  -שתי בנות ואני עצמי .הריקדו הראשון היה לצלילי
ה"מארסייז" ,השני שיר עם רוסי )כי הכל התעניינו במהפכה
הסווייטית הגדולה( והשלישי נושאו היה "הבורגני" .אני
רקדתי את דמות הקאפיטאליסט הנצלן ,המתענה לשתי
הפועלות והן נאבקות בו .כמובן שהפרולטריון ניצח לבסוף
ואני ספגתי

מכות ...

החלטנו ,ששתי הפועלות תלבשנה שמלות אדומות ואני
אהיה בשחור .לא היה לנו כסף ,ולא ידענו מה לעשות.
שאלתי בעצת אימי ,שידעה שאני עוסק ברצינות בריקוד;
רק לאבי אסור היה לדעת זאת .היא נ זכרה ,שיש לנו בעלית-
הגג דגל שחור ,כי שעה שמת הקיסר פראנץ-יוזף ,היה חייב
כל בית בוינה להניף דגל שחור לאות אבל .וכך ,אחרי 15
שנה ,טיפסתי לעליה ומצאתי את הדגל מקופל היטב .הייתי
כה רזה ,שמהדגל אימי תפרה עבורי חולצה רוסית רחבה,
אבנט ומכנסיים .בשעת המופע הראשון של המחול האנטי-
קאפיטאליסטי שלנו נקראו המכנסיים שלי ,לא בתפר ,אלא
פשוט הבד היה בלה מזוקן .וזה היה סופו של המחול הראשון
שלי".

רלצברר חתימרת אןננים ידרעי-שם לארסף החתימות שלו,
אלא כמשתתף הניצב על הבימה" .נסירני הבימתי הראשון
היה כניצב בהצגה 'זעקי סין!' ,בה שיחקתי קרלי.
אחר כך הייתי בררריר

' ', Quer durch Wien

ררקדתי כאחד

משחקני קברצת-כדררגל שבהצגה העליזה .גיליתי ,שכרכבת
סרטים מהרלירר,ד אננה מיי ררנג ,ערמדת להרפיע במחזמר
באותו תיאטררן ,רשלצידה ירקדר רישירו ששה בחררים.
נבחרתי להשתתף בהצגה ,למרות שמערלם לא למדתי לשיר.
היה עלינר לשיר רלרקרד ריקרדים סלרניים עם השחקנית
הראשית .זו היתה שנה מארשרת; הייתי על הבימה ומעתה
דבר לא יוכל לעצור בעדי".
התרבר סימניה של
התרגלו אליה מכבר.

האנטישמירת,

תופעה

שיהרדי

וינה

פריץ הרזמן לרקרד בלהקתה של גרטרוד קרארס" .איזה נסיון
נפלא! במשך השנתיים ,בהם עבדתי במחיצתה ,נפקחר עיני.
היא הקנתה לי בטחרן עצמי ,הטרותה כיורן התפתחרת חדש
עבורי רשם מצאתי את עצמי .איש מהרקדנים בקברצתה שהיו

יהרדים ,לא הרבה להרהר ביהדותר .חשנר שאנר שייכים
לוינה ,והתבוללרת זר נראתה לנו חירבית .אבל גרטררד ערררה
אותנו בכך ,שהציגה לפנינר אתגרים הקשררים במסררת
היהרדית ובעיסרק בנרשאים יהרדיים".
בשנת  1931חזרה מסיורה הראשון במזרח התיכון ,בו הרפיעה
בחיפה ,תל-אביב ,יררשלים רקהיר" .זה הרשים אותנר מארד"

-

נזכר פרד" .היא הרשפעה מהמקצבים המזרחיים רהמראות

האקזרטיים שראתה .היא יצרה את מחרל "הנער התימני"
לארבע נשים ועבררי ,בתפקיד הנער .היא הלבישה אותי
בבדים שקנתה בשוק ביררשלים .כך פגשתי לראשרנה במרשג
היהודי המזרחי.

מאחר ירתר רקדתי במחרוזת 'שירי הגטו'

שלה.
היא יצרה את 'חתרנה חסידית' שלה ,כשהיא הכלה ראני
בתפקיד החתן .לא רק שזה היה תפקיד ראשי ,לראשרנה
הנרשא היהודי נגע עמוק בלבי .ואני זוכר את 'מחרל מרים'
שלה ,אני הייתי אחד מארבעה עבדים צעירים .גרטררד רקדה
על גבי בימה מוגבהת ,ראנחנר הצטרפנו אליה במחרל-נצחון -
החזקנו בידינו מיני צלחרת עגרלרת ,גדרלות ,רהיא תוף-

אחת משתי הרקדניות במחול האנטי-קאפיטאליסטי היתה

מרים .זה היה מראה מרשים.

קלרדיה ואל .היא היתה בתם של בעלי בית-חרושת ללבנים
בזאגרב ,שביוגוסלאביה  .כשהיתה בת  16היתה כבר מרזיקאית
ורקדנית מיומנת .הוריה רצר להעניק לה חינרך כיאה לבנרת
טובים ,רשלחר ארתה לרינה ,בחברת מחנכת פרטית .נוסף לבית
הספר אליר נשלחה ,נרשמה לאקדמיה לאמנרירת הממשלתית,
)מוסד בר למד פרד ברק בשנת  (. 1933היא נשארה ברינה
שלש שנים ,בהם השתתפה בעבודותיה של גרטררד קראוס.

ראני זרכר את המחול שלה 'הכרתל המערבי'  -המחרל המרגש
ביותר בחיי .גרטרוד מתחה סדין לבן לרוחב הסטרדיר ,שהיה
הכרתל .היא עיצבה את ראשינו רידינו מעל לבד המתוח,
כאילר הצצנר מעבר לכרתל .התנרערת שלנר היר לקרחות
מתנרערתיהם של החסידים בריקודיהם .חשתי ,שהיא פיסלה
ארתנר מאבן ,מאיזה מקרם עמרק בתרך לבה".

השנה בה סיים פריץ את תקופת החניכרת אצל צורף-הזהב,
היא , 1931מציינת את כניסתר לערלם התיאטרון ,לא עוד כמי

שניצב ליד דלת הכניסה לאמנים ,כדי להזין עיניו בכרכבים

בהקדמה לספרר "המחול החסידי" ,שיצא בניו-יררק ,פרד
ברק כרתב" :מחול זה עורר בי את רגשות ההזדהות שלי עם
העם היהרדי ,שהיר רדרמים .לא ידעתי שיש בי רגשרת כאלה ...
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רק כאשר הגעתי לארה"ב בשנת  , 1941בעיצרמה של השראה,
התגבשו אצלי רגשות אלה למעורבות ממש עם המחרל

היהודי ".
מדלית ארד
המחול הביא לפריץ כבוד עצמי ,חבררת ידידים וציבור צופים.
יחד עם רקדן אחר מחבררתה של גרטרוד קרארס ,אוטו
ררברג ,הכין ערב"מחרל ,בו הופיעו באולמות קטנים ,לעיתים
קררבות בפונדקים ,כבמין

עודדר אותו להשתתף .הרא ידע ,שיחולקו שלרשה פרסים בני
 1,000שילינג כל אח,ד וכן פרס מיוחד לכבוד הרקדנית
גרטה ויזנטאל וערד מדליות"מזכרת .הרא בחר בשלרשה
מחולות סולו ,שיצר בזמן עבודתו עם גרטרוד קראוס" .מחרל"
שיר ארגנטינאי" היה ריקוד קליל ,מלא שימחה  ,עם נפילות
מרשימות לאחרר וסיבובים " ,כרראל" ,למרזיקה של ציזאר
פראנק  ,היתה גרסתו שלו לפרלחן כנסייתי נרצרי ר"הרודן"
מחול שנשא את דברו של פריץ כנגד ררדנרתר של היטלר ,אם
כי הוא בחר להרחיק את עדרתר על"ידי הוספת מימד היסטורי ,
רעיצב את הרודן שלר כדמרת פרעה מצרי .

ייארף ברודורי" .והיו גם מרפעים

בארלמרת בתי"הספר רמרכזי התרברת
הסרציאליסטיות ,בהם נערכר מרפעים.

שיסדר

המפלגרת

אביר של פריץ שם לב לשינוי שחל בבנו" .כל שנות לימודי
והשנתיים בהם הופעתי בלהקתה של גרטרוד קראוס חרדתי
לפני הרגע ,בר יוודע לאבי מה אני עושה .לבסרף אזרתי ארמץ
לרמר לו את האמת ,כאשר ביקשתי להרשם לאקדמיה
לאמנות ,מקרם שם היה עלי להרפיע לשיעורים גם בירם
השבת .אבי שאל אם אצטרך לנסוע בחשמלית לשם כך .
כשאמרתי שכן ,ידעתי שזה בניגרד לאיסור הנסיעה בשבת.
אבי צעק' :אבל שתירד מהחשמלית ברחרב אחר ,כך שהשכנים
לא יראו ,שאתה נרסע בשבת!'''
בהזדמנות אחרת שמע אביר של פריץ מאחד מחבריר לבית"
הכנסת ,ששם בנר מופיע על כרזה ברחרב ,המרדיעה על איזה
מרפע מחול .הרא חזר הביתה ושאל" :אתה מופיע וררקד
בפרמבי?"

בירמה החמישי ,האחררן  ,של התחררת פריץ היה בין אלה
שנכנסר לסיברב הסיום .הרא החל יום זה בחששות כבדים,
אבל כאשר · נודע פסקדין השרפטים ,התברר שהרא זכה
במדלית ארד ,כרינאי יחידי בין שבעה הזוכים בפרסים
ובמדליות.
הוא הפך לחלק בלתי נפרד מערלם המחול של רינה .אחת
הסולניות הידרערת של באלט האופרה ,הדי פונדמאייר,
באה לחדר האיפרר שלו אחרי אחת מהופעותיו .פריץ הכירה
כמובן מהבימה וראה אותה מגלמת את אשת פוטיפר ב"אגדת
ירסף" .היא ביקשה להפגש איתר בביתה .פריץ נדהם רלא יכרל
היה לשער מה רצונה ממנר.
התברר,שהבאלרינה ביקשה להרחיב את הרפרטראר של
מחרלות"הסולר שלה ,רשאלה ,האם פריץ יכרל ללמד ארתה
לרקוד הררה ,כדי שהיא תרכל להשתמש בו במחרל ושמר
"נערה מארץ"ישראל" ,שתכננה .פריץ הסכים ברצרן וכתמורה
היא לימדה אותו מחולות עממיים ארס טריים.

"כן ".
כנראה ראתה הרקדנית משהו מי;חד בפריץ ,כי היא עזרה

לר לקבל עבודה בכמה סרטי קרלנרע ,ביניהם גירסה מרסרטת
של הבאלט "הנסיך איגור".

"משלמים לך בעד זה?"
".ןכ"

-

ענה פריץ מתרך

חשש .

"אז זה בסדר".

הצלחתו של פריץ המריצה אותו בדרכר רהוא שכר סטודיו
רהחל לתת שיעררים .הסטודיר שגשג ,והוא יכול היה אפילו
לתמוך מעט בהרריו ,כשהעסק שלהם  -החלבנות  -לא הספיק
למחייתם.
ביוני שנת  1934הרכרזה בוינה תחררת מחול .מטרת התחרות
היתה "לגלרת כשררנות חדשים" .התחררת נערכה בשני
חלקים  -למחולרת קברצתיים רריקודי יחי.ד לכל מתחרה
הרקצבו  15רגעים על הבימה .מנצחי כל ירם המשיכו להרפיע
למחרת עד לירם החמישי של התחררת ,כאשר אמרר היה ראש
עיריית וינה לחלק את המדלירת בנשף גאלה.
חבר השופטים היה מורכב מאמנים מארצות רברת .תחילה
חש פריץ רתיעה וחשש להרשם לתחררת הירקרתית .כל רגשי
הנחיתות של ימי ילדותו התעוררו בר .אבל ידידיו ועמיתיר
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לעיתים נזקק ה"בררג"תיאטר" היוקרתי לרקדנים אר
פנטומימאים ,כתבגורת ללהקת הבאלט הקברעה שלר .דרך
הדי פרנדמאייר הומלץ פריץ להירת לאחד מאלה ,כמחליף.
ייחשתי כבחלום .שנים רבות עברר מאז נהגתי לעמרד ליד
הכניסה לאמנים ,כדי להעשיר את ארסף התצלומים שלי
בחתימותיהם של אמני הבררג"תיאטר .אבל המקום עדיין היה
עבורי מקודש מעט .כאשר נכנסתי בעצמי בפעם הראשונה

דרך דלת הבימה רעברתי ליד חדרי האיפור עם שמות האמנים
עליהן ,זכרתי את חלומרתי רשאיפותי של ימי נעררי .הייתי
בטרח שסרף סרף הגעתי לשערי גן"העדן.
כשנרדע ,שאני ערמד להרפיע על בימת הבררג"תיאטר ,החלר
מכרי ,בני המשפחה שלי רמכרים ישנים לשים אלי לב .חשתי
כל כך חשרב! לפתע הייתי 'מישהו' בשכרנה".
ידידתו קלאודיה כתבה לו מאיטליה .הרא ידע שהיא עזבה
את להקתה של גרטרר,ד כדי ללמוד בברלין עם ורה סקוררנל
וגרט פאלרקה ,ורקדה אחר כך בלהקתו של קורט ירס עד

שעברה לאיטליה .הלהקה בה הרפיעה היתה זקרקה לרקדנים-
גברים רקלרדיה כתבה לר ,שהרא מרזמן להצטרף לסירר
מרפעים באיטליה ,שררייץ רצרפת .האם מתחשק לר לברא
לפירנצה?

לא היתה זר עבררר הפעם הראשרנה ,שהרזמן לרקרד באיטליה.
לראשרנה הגיע לארץ זר לפי הזמנתה של טררדי גרת ,גם היא
לפנים מתלמידיה של גרטררד קרארס .טררדי עבדה
כאסיסטנטית של אנג'לה סארטרריר ,מארחר ירתר נמלטה
לקרבה מפני הנאצים רלבסרף התישבה בניריררק ,מקרם שם

הפכה למבקרת מחרל מרכרת ריזמה סידררת של מרפעי מחרל
מרדרני.

טררדי גרת חזרה מרינה לאיטליה ,מרלדתה ,בראשית שנרת
ה  ,30-בכררנה ליסד שם להקת מחרל מרדרני .כבת למשפחה
עשירה מאר,ד יכלה טררדי לעיתים להירת לאמרגנית רלהזמין
אמנים ידרעי-שם להתארח .פריץ הצטרף ללהקתה ,לא רק
כדי לרקר,ד אלא משרם שזר היתה עבררר הזדמנרת לרארת את
איטליה .יציררתיה נראר לר יבשרת רחסררת עצמירת ,אבל היא
הרשתה לר להכניס לתרכנית כמה ממחרלרת-הסרלר שלר.
הרא נענה ברצרן להזמנתה של קלארדיה להצטרף ללהקתה,
ה"באלטר" .רהרא שמח להזדמנרת לשרב רלרקרד עם קלארדיה.
גם היא היתה מארשרת ,כאשר טיילר יחד בפירנצה .היא
חיבקה

ארתר

רהכריזה:

"פריץ ,ברא

תכיר את האיש שאני

ערמדת להירת לאישתר ".בדירה המרררחת בפנסירן היא הציגה
לפניר גבר ,שהיה היפרכר הפיזי הגמרר של פריץ .גיאררג
קארפמן היה גבה-קרמה רלברש בהידרר .לערמת פריץ ,המרבה
שיחה רהארהב להתלרצץ ,גיאררג היה שתקן רנתרן להרהררים.
הרא העדיף לשקרע בעירן בספרים רהאזנה למרזיקה טרבה,
שעה שפריץ אהב את החבררתא ראת העברדה בקברצה .אבל
שני הגברים מצאר שפה משרתפת .הם נהנר זה משיחתר של זה
רהערצתם לקלארדיה איחדה ארתם.

רברת רהיה ,כך חשבתי ,ידיד קררב ,אמר שלא ירכל ערד לעברד
איתי ,כי מישהר עלרל להלשין עליר ,שהרא ערבד אצל יהרדי.
התלמידים היהרדים שלי הפסיקר את לימרדיהם מררב פחד
רהלאד-הרדים לא רצר להרסיף רללמדו אצל מררה יהרדי .כל
חרזי-ההרפעה שלי ברטלר .ההכרה הפתארמית ,שכל ערלמנר,
המקצרעי רהפרטי ,שרתק לפתע ,הילכר עלי אימים.
ראז ,לפתע ,קבלתי הזמנה משררייץ רהציער לי רשירן עברדה
חרקי לתשעה חרדשים .לא שאלתי שאלרת ,לא ביררתי מה
תהיה משכררתי ,לא דרשתי לדעת עם מי יהיה עלי לרקר.ד
פשרט קבלתי את ההצעה .ארזתי מזררדה אחת ,ארתה מלאתי
בתררים רתלברשרת .נפרדתי bהררי ,שהאמינר בתמימרת רבה
שהכל ערד יסתדר רנפגש שנית רנחיה יחד בארשר".
בינתיים החליטר קלארדיה קארפמן רבעלה לעזרב את איטליה,
לעברר לשררייץ רמשם  .לחפש ארץ ,אליה ירכלר להגר .הם

נישאר בציריך .
"בציריך חיזרנר על פתחי הקרנסרלירת השרנרת .ברשרתי היה
הדרכרן הירגרסלאבי שלי ,אבל לגיאררג היתה נתינרת גרמנית,
רזה הקשה מאר.ד בהתחלה הכל היה נראה כמין מהתלה
רהרפתקאה ,אבל לאט לאט התברר לנר ,שאי אפשר לקבל
ריזה של מהגרים לאף מדינה .ראז גילינר שקרבה מרכנה לקבל
ארתנר .חזרנר למלרן שלנר רארזנר את המזררדרת .ראז קבלנר
מברק מטררדי גרת ,שעזבה את איטליה רשהתה בקרבה ,שהיא
הכינה עבררי מקרם עברדה כרקדנית.

בתחנת הרכבת ,כשעמדנר לעזרב את שררייץ ,פגש במקרה

גיאררג את פריץ על הצריף .הרא עמד לשרב לרינה ,להחליט
סרפית על דרכר .כמעט רלא הספקנר לשרחח ררק מסרנר לר
את כתרבתנר בהאבאנה".

האבאנה

פריץ שהה תקרפה קצרה בפירנצה ,כי הסירר המתרכנן של
הלהקה בארצרת איררפה השרנרת לא יצא אל הפרעל .הרא
חזר לרינה.
היטלר פלש לארס טריה ב 11-במרס שנת " . 1938אני זרכר
ששמעתי את החדשרת בצהרי הירם ,כשהייתי בחנרת המכרלת.
רצתי הביתה ,להזהיר את הררי .אמרתי להם' :הכל נגמר כאן,
עבררנר ,היהרדים '.אבל הם לא לקחר את דברי בצרינרת.
הרי בגרמניה חיר היהרדים עם משטרר של היטלר מאז שנת
 .1933רלא כל כך רע להם .כמה הם טער! היר אנשים ,שמררב
פחד איבדר את עצמם לדעת ,אחרים ניסר לשחרת לעברר השני
של נהר הדנרבה ,רכך לגנרב את הגברל לצ'כרסלרבקיה .כבר
בימים הראשרנים לסיפרח ארסטריה לרייד השלישי הררגש
היטב ,איך הכינר הנאצים את הרקע לרדיפרת היהדוים .בעל-
הבית ,ממנר שכרתי את הסטרדיר שלי ,הרדיע לי שלא ארכל
ללמד שם ער,ד אבל הרשה לי לעררך חזררת לבדי ,בארלפן
שלי .אבל לשם מה לעררך חזררת? הרי איש לא יזמין ארתי
ערד להרפיע על הבימה? הפסנתרן ,שליררה ארתי במשך שנים

פריץ הפליג לקרבה מנמל ליברפרל ,אנגליה ,בירני 1939
רפניר להאבאנה .ממכתבים ידע שאחרתר נכלאה בינתיים
במחנה-ריכרז .להרריר נתמזל מזלם רהם הגיער בשלרם
לאנגליה .גם הרא עצמר היה בר-מזל  -האניה בה הפליג
היתה הספינה האחררנה שנשאה את סיפרנה פליטים
מאיררפה ,שהררשתה לפררק את מטענה האנרשי בקרבה.
הרא ירד בחרף האבאנה בירם קיץ לרהט ,כשהרא מזיע בחליפה
האנגלית שלר ,העשריה צמר .הרא תר אחרי ידידיר ,קלארדיה
רגיאררג ,להם הרדיע על מרעד בראר ,אבל איש לא חיכה לר
ברציף·

בעזרת כתרבתם ,הרשרמה על פתק ,הצליח להגיע בארטרברס
לביתם .הם היר מרפתעים ,כי על פי מה שהתפרסם בעיתרנים,
היה הנמל של האבאנה סגרר לתנרעה ,בשל מצרר של צרללרת
גרמנירת .רגם השלטרנרת הקרבאניים לא הרשר ערד למהגרים
להכנס לארצם .האי שימש תחנת מעבר למי שביקשר להגר
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לארה"ב .רמצבם של הפליטים היהרדים שם היה קשה .רבים

קרראטיה רארסטריה" .לא הייתי רגיל לקהל שמגיב
בהתלהברת כזר"  -נזכר פריץ" ,קהל שמריע רצרעק
בהתרגשרת .אבל הייתי רגיל במפגשים שליד דלת הכניסה
לאמנים .אלא שהפעם אני הייתי הכרכב רלא אחד
המעריצים ".האמרגן ביים סצינה קטנה ליד פתח-הבימה.
הרא שלח את שני האמנים לקדם את פני המעריצים כשהם
עדיין בחלרק-העברדה ראיפרר הבימה על פניהם ,מה שנחשב
לאסרר בהחלט ברינה ,כדי לחתרם על תצלרמים רהתכניה.
"תשרארת רמרת קידמר את פנינר רנתבקשנר לחתרם רלחתרם.

המרסד האמנרתי החשרב בירתר היתה "החברה לאמנרת
המרזיקאלית" )  (, Sociedad Pro-Arte Musicalאירגרן שנרסד
בשנת  1918ערידי בעלי-אמצעים ,להעשיר את חיי האמנרת
של האבאנה ערידי הבאת אמנים ידרעי-שם מחרץ-לארץ
למרפעים בקרבה .התיאטררן של חברה זר היה מצרייד היטב
רכלל גם ארלם לא גדרל ,בר נערכר שיעררי-באלט .בשנים
 1938-1931ניהל את הרראת הבאלט שם ניקרלאי יאבררסקי,
רקדן שהגיע להאבאנה מפאריז .בין תלמידיר נמצאר אליסיה
מרטינז רבעלה לעתיד ,פרננדר אלרנזר ראחיר ,אלברטר אלרנזר,
שהיר עתידים להירת רקדנים ידרעי-שם בערלם.

עד שעזבנר את המקרם בצררה מארד דראמאטית".

מאירגרני

הצדקה

היהרדיים

האמריקניים

פתחר

משרדים

בהאבאנה ,על מנת להגיש סעד לאלפי הפליטים.
קלארדיה ,גיאררג רפריץ התחבקר .מררב התרגשרת כמעט רלא
שמער איש את שאלרת רעהר על גררלם של ידידיהם הרתיקים
מרינה רמה עלה בגררלם .קלארדיה בישרה לר ,שבקרבה מצרי
קהל תרברתי ,חרבב מחרל .

פריץ רצה לדעת איך ימצא לר עברדה ,היכן ישכרר לר דירה,
היכן ירכלר קלארדיה רהרא להתחיל בחזררת? הרא הציע להכין
לעצמר רלה תרכנית משרתפת .הרי הביא עימר את התררים
רהתלברשרת שלר  .בדרך נס הצליחה אימר של פריץ להביא את
כל הרכרש הזה עימה ללרנדרן ,רלפני שעזב בדרכר לקרבה,
היא הביאה לר את כל הכברדה .
קלארדיה צחקה את צחרקה הלבבי ,רהרגיעה ארתר .אין מה
למהר בהאבאנה ,היא הסבירה לר ,מתנהל הכל בנחת ,יש
פנאי  ,איש אינר מזדרז .קלארדיה רגיאררג השקר ארתר קפה
מצריין רכיבדר ארתר באננס .לבסרף הלכר השלרשה יחד
לאיזרר הנמל לבקר את אחד מדידיהם רזה מצא לפריץ חדר
שירכל לשכרר.
דירתר החדשה היתה בשכרנת-ערני הסמרכה לנמל ,המארכלסת
בזרנרת ,סרסרריהן רבפליטים שמקררב באר ,כי שכר הדירה
באיזרר זה היה נמרך .דירתר היתה בת שני חדרים ,רהים נשקף

באחד מחלרנרתיר .בחדר זה החל פריץ ללמד כמה מנשרת
הפליטים .זמנם של הפליטים היה בידם ,כי כל מה שהיה
עליהם לעשרת היה לחכרת לריזה המירחלת לארה"ב ,לבלרת
על שפת הים רלאכרל" .הרא הצליח לגייס לעצמר תלמידרת,
כשפירסם שהריקרד טרב כאמצעי נגד השמנה רערדפי שרמן".

פריץ אהב את סגנרן החיים הנינרח של קרבה ,את העדר
הפררמאלירת" .הכל היה כל כך תמים ",סיפר פעם פריץ,
"אנשים היר שראלים ארתי ,מדרע עזבתי את איררפה  .כאשר
אמרתי ,מפני שאני יהרדי ,היר שראלים ' :מה "?'.הז

הרא הצליח בעברדתר  .לא עבר חרדש מאז נחת בהאבאנה,
כאשר אחד מדידיה של קלארדיה ,אמרגן במקצרער ,הצליח
לארגן עבררם מרפע בארלמר הירקרתי של התיאטררן
המרזיקאלי .ב 19-בירני  1939שניהם הרפיער בתרכנית ,שכללה
דראטים לצלילי שרפין ,ליסט רכן ריקרדי עמים מררסיה,
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העיתרנים כתבר על הרפעתם רהמבקרת של ה"האבאנה
פרסט" ,ציינה "שהאיפירן נעשה בידע רב רבהתלהברת",
רשיבחה את העברדה המשרתפת של השניים ראת התלברשרת
הציררירת.

קלארדיה רפריץ נעשר לחלק בלתי נפרד מקהיליית האמנים
בהאבאנה" .עבדנר במרעדרנים בכל חלקי העיר"  -סיפרה
קלארדיה" .זה היה זמן נפלא .לא סבלנר כמר ארתם ,שרק חיכר
.
רחלמר על חייהם העתידים באמריקה".
פריץ רקלאדויה סיירר בכל האי ,כשהם מרפיעים לעיתים
מלררים בתזמררת רלפעמים רק בלררית פסנתרן .תרכניתם
היתה מררכבת ממחרלרת סרלר רדראטים .ריקרדי הזרגרת שלהם
התבססר על מרטיבים עממיים של מחרלרת סקרטיים ,הטרפאק
הררסי ,הסבאטרבקה הקרראטית רהלנדלר הארסטרי ,למרזיקה
של שטרארס רשרברט .פריץ גם רקד את ריקרדיר ,שזיכר ארתר
במדלית האדר ברינה.
תנאי המרפע לא תמיד היר אידיאליים .ייאני נזכרת ",מספרת
קלארדיה" ,שבעיר סאנטיאגר דה קרבה ,מצאנר את עצמנר
ללא תזמררת מלררה ,שהרבטחה .הבימה היתה במצב מחריד.
איך שהרא מצאנר לנר כנר ,שהיה סנדלר במקצרער ,רנגן
חצרצרה .אני זרכרת שבאחד הריקרדים ,כשהיינר שנינר על
הבימה ,שאלתי את פריץ ,תרך כדי מחרל ,האם עלי לרקרד לפי
נגינתר של הכנר אר של החצרצרן? רשנינר פרצנר בצחרק ,עד
שלא יכרלנר להמשיך לרקר.ד"

יאבררסקי ,שעזב את הסטרדיר של החברה למען האמנרירת
ב, 1938-פתח לר ארלפנה משלר ראף יסד להקת באלט קטנה.
הרא הזמין את פריץ להצטרף ללהקה כרקדן-ארפי .הפליטים
החלר לעזרב את האי ,רביניהם ידידיר ,בני הזרג קארפמן.
הם הבטיחר לר לשלרח לר "מכתב הזמנה" ,ארתר ,AFFIDAVIT
שבלעדיר אי אפשר היה לקבל ריזה לארה"ב.
פריץ החליט לרקרד במשך ששה שברערת בלהקתר של
יאבררסקי ראחר כך לנסרת רלהגיע לאמריקה .היא שרחח על
תרכניתר עם האמרגן שלר ,שדאג לתעסרקתי במשך השנתיים
בהם עבד בקרבה .האמרגן יעץ לר להחליף את שמר למשהר
פחרת גרמני ,כי הלא בינתיים פרצה מלחמת הערלם ,רגרמניה
לא היתה חביבה בירתר על הברירת באמריקה .פריץ החליט
לפשט את שמר לפרד ברק ,ולראשרנה השתמש בשמר החדש,

כאשר הגיש את בקשתר לאשרת הגירה לארה"ב·
הרא קיבל את האשרה בנרבמבר שנת  , 1940שתרקפה לשלרשה
חרדשים ,כך שבקרשי היה סיפק בידר לסיים את החזררת
בלקתר של יאבררסקי ,למלא את התחייברירתיר על פי החרזה
שלר .ירם אחד הלך פרד לשפת הים ,עסק בתרגילי
אקררבאטיקה על החרל רבילה בחברת רקדני ה"באלט ררס",
שנתקער בהאבאנה ,אחרי שאמרגנם פשט את הרגל .הרא
חש נפלא .למחרת התעררר כרלר ררעד מקדחת ררגלר כראבת.
הרא צלע עד לתחנת הארטרברס ,כדי לנסרע לסטרדיר שלר,
לשיערר שקבע .אבל הכאב הנררא מנע ממנר לעלרת
לארטרברס .בקרשי גרר את עצמר בחזרה לחדרר .הרא נכנס
למיטה ,ללא יכרלת לקרם רללכת לחזררת אר לשיעררים.
אחד הפליטים ,שהתגרררר בבית בר דר פרד היה ררפא
מלאטביה ,רלר קרא פרד ,לבדרק ארתר .הררפא הזקן התקין
מתקן מתיחה תרצרת-בית ,ערידי תליית קרמקרם מלא מים
רקשירת רגלר של פרד לחבל ,שהשתלשל מעבר למסעד
המיטה .הרא ציררה על פר,ד שחרמר המשיך להירת גברה ,לשכב
במיטה ימים רבים .ירמם רלילה הציקר הכאבים רהתכררצרירת-
השרירים לפר,ד שחש כאבים בעיקר במפרק הירך .

מקץ שברערת אחדים הגיע אחת מתלמידרתיר של פרד לבקר
את המררה החרלה ,רהזדעזעה ממצבר .היא התקשרה עם אחד
ממרסדרת הצדקה היהרדיים ,המטפלים בפליטים מאיררפה,
הג'רינט .אנשי הג'רינט שלחר ררפא קרבאני בלררית ערבדת
סרציאלית .שניים אלה היר סבררים ,שפר,ד הפליט הגרמני,
אינר שרמע ספרדית רהררפא דיבר בחרפשירת על מצבר.
הרא קבע שפרד סרבל ממקרה קשה של ארסטיארארתריטיס
רשסיכרייר להבריא קלרשים.
"אבל הספרדית שלי היתה רהרטה רלא התקשיתי לעקרב
אחרי דברי הררפא .הבינרתי שמצבי קשה .נבהלתי ,אבל מה
יכרלתי לעשרת? הרכנסתי לבית-חרלים עם ערד  80חרלים,

כשבכרלם מטפל ררפא יחי,ד ללא עזרת אחרת ררק סניטאר
אחד בכל הקרמה .בחדר בר שכבתי היר שמרנה חרלים ,אבל רק
אחד מאיתנר היה מסרגל לקרם ממיטתר רללכת .זה היה נער,
שהיה מקפץ על רגל אחת רמביא לכרלנר את מברקשנר .בעזרת
מתקן מתיחה של ממש החלר הכאבים בפרק הירך
רההתכררצרירת בשרירים להחלש .אבל כל האיזרר היה מרדלק,
רהכאבים היר כה חזקים ,שלא הייתי מסרגל לסברל את
הטיפרל .אבל הררפא טען ,שאם לא ארשה להם לטפל בי,
אהיה משרתק לכל חיי .התנאים בבית-החרלים היר אירמים,
רהארכל היה מרעט ,רק בימי שישי היר אנשי הג'רינט מביאים
לי ערף שלם ,לכברד שבת ,היינר מחלקים את הערף לשמרנה
מנרת רהכל היר חשים שחג להם.
חברים הביאר לי לבית-החרלים ספרים על מחרל  -באנגלית.
אחד היה על אדורת סרגיי דיאגילב ,ראחר עסק ברקדנית
אננה פאבלרבה .במשך שלרשת החרדשים שביליתי בבית-
החרלים קראתי את הספרים בעזרת המילרן .רלא רק למדתי
את חייהם של שני אמני המחרל הללר ,אלא בעיקר האנגלית
שלי השתפרה.

עזבתי את בית-החרלים נשען על קביים .פינקתי את עצמי
בשחיה בים רשכיבה בשמש על החרל בחרף .החלמתי ערכה
שנה שלימה .רק מקץ חרדשים רבים יכרלתי לשרב רלרקר.ד
בינתיים פג תרקף האשרה שלי לארה"ב .לא ידעתי איך ארכל
לעברר שנית את הבדיקה הרפראית בקרנסרליה של ארה"ב.
כדי לקבל רשרת הגירה ,צריך היה אישרר רפראי .איך שהרא
הגעתי ,בעזרת הקביים ,לבניין השגריררת .בפררזדרר הכניסה
השענתי ארתם על הקיר ,רנשען על הקיררת כאילר בלא-
איכפתירת מרפגנת ,נכנסתי לבדיקה רהפקיד אפילר לא השגיח
במצבי .קבלתי אשרה חדשה".
פרד עזב את האבאנה בירני שנת , 1941עלה לאניה רהפליג
•
לניר-יררק.

"חרפשה בישראל"
בלהקתר של פרד ברק
בניר-יררק בשנת 1951
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פרד ברק רקטיה דלקרבה ,ארה"ב 1944

פרד ברק במחרל הסרלר שלר "הררדן" ,רינה 1934

פרד ברק בשעת שיערר בניריררק
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התבוגגות פגימה

)בעקבות שנת השתלמות בארה"ב(

מאת רות אשל

החופש שניתן לאמן היוצר במאה זו ,הביא עמו בכל תחומי
האומנויות גלים של נסיונות וחדושים בקצב שלא ידענו
בעבר .אם נזכר באותם חוקים נוקשים של מה ,איך וכיצד
יש ליצור ,שכבלו את האמנים במשך מאות בשנים ,נוכל
להעריך שבעתיים את החופש שיש לנו כיום ,ושאיפשר את כל
פריצות הדרך הרבות שנעשו .החופש יש לטפחו ולעודדו,
אך גם לשמור עליו שלא ינוצל לרעה כמסתור לחוסר
מקצועיות .יש לתת לאמנים את הכלים הדרושים להתמודד
עם החופש הרב ,עם "הכל מותר" .העדר גבולות יכול
להעשות מפחיד ואף מסוכן.

או סיניות ,כי אם עבריות .היו אלה ספרי האגדה ,הקבלה,

הזרהר ושל האר"י .פילרסרפירת קדרמרת אלה נרתנרת כירם
השראה רבסיס מרצק לאמנרת העכשררית.
הקרנצפציה

של

המחרל

העכשררי,

השם

את

הדגש

על

מקורירת ,ייחרד רעברדה סדנאית ,מתאימה לנר ,לעם קטן רדר
אמצעים ,אך עשיר במסררת רשררשים .עם שתמיד היה צריך

להתמרדד עם מציארת קשה רלתת פתררנרת בלתי שגרתיים.
המחרל העכשררי ,אינר זקרק לבתי-הארפרה ,ארלמרת גדולים
רמפרארים ,לתפארררת רתלברשרת יקררת .הרא נכרן רמתאים
לנר.

אם 'בעבר חוקי ההרמוניה והאסתטיקה ,המבנה וכו' יצרו

קריטריונים ומשענת בטוחה לגבי איכות העבודה ,הרי כיום
זקוק האמן ליכולת שפוט וידע גדולים יותר ,מכיון שהוא
עצמו יוצר את הקריטריונים והמסגרת לעבודתו .כדי שיוכל
להחליט מה לברור מתוך אין סוף האפשרויות הקיימות כיום,
וכדי שיהיה מסוגל לקבוע לעצמו את המגבלות שיתחמו את
עבודתו ,הוא זקוק לידע מקצועי רב ,וגם לעמוד שדרה איתן,
השואב את חוסנו מהתבוננות והסתכלות עמוקה וכנה פנימה,
אל תוך עצמו.

ארלי הרצרן להירת כמר כל העמים ירצר אצל חלק מאתנר
להתנער מהמטען שלנר ,להירת נארטראליים,
נטיה
בינלארמיים .אך ההתנעררת מהמררשה שלנר מעמידה ארתנר
בדרגה אחת עם כל ארתן תרברירת פרימיטיבירת ,המשנרת את
צבעיהן כזיקית לפי כל ארפנה חדשה ,רכאשר הארפנרת
משתנרת לעיתים כה תכרפרת כמר בימינר ,קשה לעמרד במיררץ
רנשאלת השאלה אם זה טרב רנחרץ.
המחרל רהאמנרת העכשררית דררשים מהארמן ,כירם ירתר

הנטיה
חובק

הבולטת כיום לשלב אמנויות ,כאשר מדיום אחד

מתמיה עמרד שידרה .עמרד שידרה ,שנבנה מתרך התברננרת

קיימת

עמרקה פנימה .מי הרא ,מי הם אברתיר ,מהי האדמה שעליה
הרא דררך ,הארריר שהרא נרשם .כאן טמרן המקרר לאסרציאציות,

ומתמזג

ברעהו,

פותחת

אופקים

חדשים.

אך

סכנה גדולה מבעבר לשטחיות ,לבלבול ,והרדיפה אחרי
הסממן החיצוני ,ה"גימיק" :הפיכת הטפל והקלוש לעיקר.

עקירה מהירה מדי של יום האתמול בפני כל הנעשה
והמתרחש ברגע זה ,לפני שהקודם הספיק להכות שורשים
ולתת פרי בשל ,שיוכל להבחן בפרספקטיבה ,יצר הרבה בלבול
ושרלטניות.
נוצרה תחושה של עייפות ואולי של חוסר מוצא ,אצל אמנים
רבים .אחרי שבמשך עשרות בשנים הובילה ארה"ב את
האמנויות העכשוויות ,קיימת שם כיום התרפקות על המזרח
הרחוק .ההסתכלות מזרחה איננה חדשה ,אלא שעכשיו,
נוסף לסקרנות להכיר את הזר ,השונה והאקזוטי ,מתלווה
לה כמיהה עזה להשען על משהו מוצק ,חכם ובשל עד כדי
התבטלות עצמית בפניו .באחת הסנדאות של  ,Tai Chiבהן
השתתפתי ,אמר המורה הסיני לתלמידיו האמריקאים,
המתגמדים מרב הערצה" :גם האות  Aשלכם )הדגש על
שלכם!( יפה".
כשנכנסתי לחנויות הספרים הרבות ,המטפלות בספרות
המזרח ,הוקפתי בפילוסופיות ותורות זרות , Tao ,1 Chingזן,
בודהיזם וכדומה .להפתעתי ,אחד המדפים המשתרעים
מהרצפה לתקרה היה מלא ספרים ועליהם אותיות לא יפניות

דימריים

וטעם,

שיפיחר

חיים

בחרמר

רבגישה

העכשררית

לאמנרת .זה המקרר שינחה ארתר מה לבררר ,מה לאמץ רמה
ידחה.

כירם ,במבט לאחור ,נדמה לי שמררב התלהברתנר לאמץ את
הטכניקה של מרתה גראהם יחד עם הקמת להקת בת-שבע
רההתלהברת המרצדקת שיש לנר מלהקה מקצרעית על רמה
בינלארמית ,דחקנו לקרן זרית מפעלי-חיים של אמנים כמו
ירדנה כהן ,גרטררד קרארס ואחרים ,שנסו ,עם הרבה אמרנה

ראהבה ראכפתירת ,למצרא את עמרד-השדרה שלנר .כמרבן שהן
עשו זאת בטכניקות רקרנצפצירת שאינן מודרנירת כירם ,אך

אסרר לשכרח ,שהן היר מרדרנירת בזמנן .הן הניחר אבן-יס רד
ראשרנה לבנין ,שהדרררת הבאים היר צריכים לפתח ,להעמיק,

ולהעשיר תרך כדי הסתכלרת מתמדת החרצה ,מעבר לים,
רפנימה אל תרך עצמם.

יש לדעת שאנו זה אנו ,רהם אלה הם .מה שהם ערשים ,שם
מעבר לים ,חייב לעניין ,לסקרן ארתנו ,ראף חייבים להתנסרת
בר .אם מה שנעשה שם מתאים רטוב לנר ,הרי שנשמח לאמץ

אותר בדרכנר אנר ,ראם לא ,הרי נפגשנר ,ראינר ונפרדנר.

•
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יימחזיר"

-

תהליר עבידה

מאת גבי אלדור

זיואייל .

בערדה בתנרעה בשלרש תמרנ-רת ,בבירמה של ררת
תפאררה רתלברשרת :אבישי אייל; תאררה :בן-צירן מרניץ;
בחצר תיאטררן נררה-צדק ,ארגרסט

. 1982

ב S -ביוני ,ביום בו היו אמורות להתחיל החזרות על הצגת
יימחזור" בבימויה של רות זיראייל ,פרצה מלחמת לבנון.
באותו יום ,חוששים ,לבנו כב,ד חדרים לחיי חברינו שגויסו,
החלה החזרה הראשונה .במשד ששת החודשים שקדמו לאותו
יום עבדנו במסגרת סדנה  -בהדרכתה של רות וללא שכר -
ששימשה כמקום לניסוי  -ובדיקה של רעיונות ,גיבוש הקבוצה,
אמון

גופני אינטנסיבי ,ויצירת מין

הנשים פוסעות צעד אחד קדימה ,רהפנים נגלות.

תמונה זו מתרחשת על במת-אדמה ,אד בימי המלחמה
הראשונים לא היו משאירת שיביאו את העפר למקום החזרות,
כד שהתחלנו לעבוד על התמרנה השלישית ,ורק בשלב מאוחר
יותר חזרנר אל ההתחלה.

שפה ,ששימשה אותנו

מאוחר יותר.

היה עלינו להתחיל לעבוד על הקטע הראשון ,שעניינו
יייצורים המתעוררים לחיים באור החיוור שלפני עלות
השחר" .הם מוגדרים ברעבון שלהם לחיות ,לטרוף
ולהזדווגות .הם בסיסיים ,עדריים .שפת התנועה שלהם
מוגבלת ביותר :תחילה רטט בלב.ד אחרי שהם מגלים שהם
בעלי-גפיים ,הם מצליחים לקרטע ממקום למקום ,לקפוץ,
תמיד על הגחון .אצבעות הידיים שלהם מקופלות פנימה
בפרק האמצעי ,כף היד ישרה ,כף הרגל גם היא מכווצת .הם
מתרחים ,תנועות הראש שלהם מהירות וחדות ,כל תנועותיהם
זוויתיות ,אסימטרירת .הם פתאומיים בתנוערתיהם ,מהירים.

הקולות שהם מפיקים ,כמין נהמות ונחרות וצוחות ,כולם
מופקים כלפי פנים ,עם הנשימה; הם תמיד במצב של לקיחה
ולא של נתינה .הם ישירים ,מידיים ,ומוקד תשומת הלב
שלהם משתנה מדבר אחד למשנהו ללא כל מעבר .הם
אגוצנטריים ואנדורגניים מטבעם .לי הם הזכירו את הספור
המפררסם של אריסטרפנס ב"משתה" של אפלטרן ,שם מסופר,
שבני האדם היר בזמן הקדמון בעלי שמרנה גפיים ,רכדי
להעניש ארתם על יהירותם חילקר אותם האלים לשניים,
רמאז החלקים החצריים מחפשים זה את זה.

לפתע נכנסת דמרת זרה אל הבמה )נורית שטרן( .היא שונה
לחלרטין במהותה ,הרלכת על שתיים ,מתפתלת וזורמת
בספירלה אין סרפית ,כשהתנועה נרבעת ממרכז המשקל.
הדמות נאבקת ,אד אינה מצליחה להישאר יחידה מול הערב-
רב הררבץ למרגלותיה ואורב למפלתה .וכשהיא צונחת
רהרפכת בעצמה לאחד מבעלי-החיים "הפרוקים"  -כפי
שכינינר את היצורים הללו ,בעלי הפרקים ,החדים וחסרי
הדעת  -הם מתנפלים עליה בפראות וטורפים אותה .ואז חלה
מין מטמורפוזה ,פעולת הטרף הופכת ליניקה ,הפרוקים
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הרפכים ליצורים העומדים על ארבע ,עידין זוויתיים ,מאיימים,
אד כבר יש שינוי .בפרץ אחרון של אלימות הפרוקים טורפים
זה את זה ,ומתוו מערבולת הגופות יוצאים שני בני-אדם ,זכר
ונקבה ,לראשונה כשהם זקרפים על רגליהם ,אנושיים .

בימת

החזרות עצמה

היתה

מקרם

של קסם :בנווה-צדק,

מאחורי ביה"ס אליאנס הישן והזנוח ,מתחת לעצי אקליפטוס
ענקים .לשם הובאה בבוא היום אדמה ,ושם עברו עלינו
חודשי הקיץ ,משעות הברקר עד דמדומי הערב.

העבודה באדמה לא היתה קלה .שנים של ציביליזציה
מפרידרת בינינו לבין האינטימירת הבסיסית של אדם  -אדמה.
של
לתחושה הסוריאליסטית
הוסיפה
רק
המלחמה
ההתחפרות )המתרחשת בתחילת הסצינה הראשונה(.

חמד שולברג ויענקלה יעקרבסרן ,שנלקחר לשרות מילואים
פעיל כבר ביום הראשון של החזרות ,חזרו לחופשה ,ואחד
הדברים הראשונים שהיה עליהם ללמוד ,היתה העבודה
באדמה .הנסיון והאינטימיות שלהם ,השונה ,עם האדמה
הלבנונית ,הרסיפו לעבודה שלנר מימד נוסף .היה עלינן
לגבור על תחרשת איסטניסיות בסיסית ,פחד מ"להתלכלד".
אד הזמן עשה את שלו ,ואם בימים הראשונים של "עברדת

האדמה" חיינו כרלנו עטופים מכף רגל עד ראש ,הרי אחרי

שבועות מספר כבר לא חששנו ירתר שמטפחות הראש
תגלושנה .היינו חשופים ,מתפרקדים על האדמה ברגעי
המנרחה ,ללא חשבון ,ממרללים בידינר רגבי עפר  ,מפסלים
מהם מתנות קטנרת עבור רותי ,אוספים עלי אקליפטוס
ורדרדיםצ-הובים ,שצנחו כל הזמן ממעל.
המגע הפיסי הקרוב עם האדמה נתן גם לנר ,השחקנים,
תחושה של ראשונירת ופרימיטיביות .בועז עברון ,שלא אוהב
כנראה סרג כזה של התנסות תיאטרלית ,ולכז גם לא טרח

להתייחס א ליה ברצינות ,טעה ,לפי דעתי ,בכותבו ,שרק אנשי
עיר .המנותקים מן האדמה ותוצרתה ,מסרגלים להתייחס
אליה כאל משחק או שעשוע אינטלקטראלי .אד אדמה אינה
רק חומר ממנו צומחים מלפפונים ,יש לה משמעריות רבות,

לפניר את האסרציאצירת שהמלה אדמה מעלה ,ערד לפני

בצירר של  , Burne Jonesהצייר הפרה"רפאלי ,שעשרע רהכנה
לטקס הנישראין  .ביציאה מן המים עמדר הבנרת בקברצה

שמגיעים אל הפרק הררמנטי"גרמני.

צפרפה ,מנבגרז iזר את זר .אחר כך ירצאת הראשרנה.( ,א.ג)

רמי אני ,שאשלח את ברעז עבררן להציץ במקרררת רלרשרם

הירידה לתרך האדמה ,ההתחפררת בה רהמגע עמה היה לה גם
טעם של משחקיתינרקרת ,יחד עם התחרשה של שבירת
דפרסים .זה היה משעשע רמפחיד כאח,ד רכאשר עמדנר לבסרף
על רגלינר ,הרגשנר שעברנר כברת דרך אררכה.
באשר לתהליך העברדה :ררתי באה אלינר ,כבר לעברדת
הסדנה ,עם רעירנרת מוגבשים ,אר עם רעירנרת ,שהלכר
רהתגבשר תרך כדי עברדה .ייזה לא תיאטררן 'נסירני "',שבה
ררתי ראמרה במשך החזררת ,ייזהר תיאטררן קלאסי ",רזר
ההצגה יישלה" .היא ידעה בדירק ,ערד לפני שהתחלנר ,איך
יצררי האדמה הללר מתנהגים ,לאן מתפתחת העלילה .תרך
כדי עברדה נרצרר כמרבן קשיים ,עלר פתררנרת ,מישהר פתארם
עשה דבר מה שנראה "נכרן" רשאפשר להכניסר לתמרנה,
רהיר מקרים שסצינה ,אשר לא נפתרה ימים רבים לפתע החלה
לזררם עקב שינרי זעיר אר שינרי סדר ההתרחשרירת .ררת
כתבה את ההצגה ערד לפני שהתחלנר ,כך שנרצר מפגש פררה
של שחקן  -במאי ,כפי שקררה בתיאטררן במיטבר.
החלק השני כבר התרחש בערלם מרכר ירתר רקררב ,עם
עלרת השחר .החרמר הבסיסי עמר התעסקנר היר המים.
בריכה ,אר מקררה ,הרצבה בפאתי במת"האדמה ,רבה טבלנר,
קרדם הבנים ראחר כך הבנרת ,כשהטבילה המטהרת היא ספק
משחק ,ספק הכנה לקראת ההתמדודרת של בגר ראשה
צעירים .התמרנה כרלה היתה בנריה על פיתרח של משחקי
חיזרר ,ציי,ד בחירת החתן ,בחירת הכלה ,הגררלירת רהכאב
שבהתקדמרת הבלתי נמנעת לקראת הבגררת.
העברדה במים )צלררך החזררת הרצבר שתי אמבטירת ישנרת
על האדמה מתחת לאקליפטרסים; סרסה רסיחה שהצהילר את

ערברת לצד השני של הבמה ,רלאט ,המשקל נרטה קצת
קדימה ,היא מבגיהה את זררערתיה זר לזר .אצבערת הידיים
נפגשרת ,נאחזרת .עכשיר כל תנרעה מתרחשת ,כשהידיים
מרבילרת ,כשהן ירצררת עיגרל אר חישרק .הנעררת האחררת
מצטרפרת ,כל אחת ירצרת ,לאט ,עיגרל בזררערתיה .אחת
מעבירה את החישרק מעל לראש השניה רלאררך כל גרפה;
אנר ירצארת רנכנסרת לתרך החיברק הארררירי הזה ,כל דמרת
סגררה בתרך עצמה .הנעררת משמיערת קרלרת בגרהים,
ררעדים ,קטרעים ,רמז לציחקרק אר קריאת אזהרה של
ציפררים .אז פררמת הראשרנה את זררערתיה )לשה ררזנברג(

רנרצר קשר עם הנעררת האחררת בתנרערת זררערת ספיראלירת,
מהיררת ,כמר של שזירה אר ליפרף אר קליעה ,סביב גרפן אר
חלקי גרפן של האחררת .תנרערת הראש הן פתארמירת,
מהיררת ,עם משכים אררכים של קפיאה במקרם.
הבאתי דרגמא מפררטת של סצינה ,שכמעט רלא השתנתה מאז
ררתי באה עם הרעירן של עיגרלי הזררערת לתרכן אפשר
להכנס ,כרלל המבנה ,מאז החזרה הראשרנה ,של בחררה אחת
הירצאת ראשרנה לטקס זה )פרידה מנעררים? גילרי ההינרמה?
גילרי ירפיה?( רהשאר מצטרפרת ,אחת אחת ,כל אשה בדרכה
שלה עם החיברק הריק ,שיכרל להירת גם בר בזמן פסל של
אלת"פירירן  ...מה שנרסף היר הקרלרת ,רמה שנעלם היה נסירן
לעברר לתנרערת ירתר מלארת"כרח ר"גברירת".

הבנים

עבדר

ביציאה

מן

המים

על

שעשרעי

נערים,

התמרדדרירת ,מאבקי כח משעשעים ,הצגרת"ראררה ,שיש בהן

תמימרת נעררים רהפגנה של ירפי גברי ברטה .לררת היה דימרי
של ייבני אלים משחקים" רעל סצינה זר עבדה זמן רב ,עד
שנמצא שררי"המשקל העדין בין יישרריץ" לתמימרת ,בין
עליזרת לפרארת חבר'מנית ,בין פרזה ,הנרבעת מהתנרעה לבין
פרזה מארלצת.

ררחנר במשך כל תקרפת החזררת ,היר שרתים שם מים כמר
קלה ירתר ,לפחרת עבררי ,מאשר
משרקת  (, ...היתה
ההתמרדדרת עם האדמה ,אך גם כאן היר לנר קשיים .היה קר,
היה זה מרזר להכנס עם בגדים למים ,לתרך אמבטיה לארר
הירם ,היה מרזר ערד ירתר להמשיך לעברד  ,להתנרעע רלשחק,
כשכרלנר נרטפים מים .אך המים ניצחר ארתנר; הם הבהיקר
על גרפרת הבנים החשרפים ממתניהם רמעלה ,הם נטפר משיער

זה היה שלב ההכנה .אחרי כן החלר להיררצר המגעים
הראשרנים ,המהרססים ,הבלתי ישירים ,מלאי המתח.
הקברצרת הנבדלרת תפסר כל אחת צד אחד של הבמה ,רשררה
התקרבה לשררה תרך זימרה של צליל אח,ד מתמשך רערלה,
כשיד טרפחת על החזה במהיררת ,רגררמת לצליל להירת קטרע

מן

רמהדה.ד ברדדים ניתקים מן השררה ,מתמרדדים זה עם זה,

האדמה אל המים היה מזעזע .הגרף נרע,ד אך כך גם יכרלנר
להישטף מן האדמה ,לפחרת חלקית ,לעברר מתחרם קירם אחד
לשני בארפן ח,ד חסר פשררת.

מחזרים ,תמיד בצררת משחק שיש לר חרקירת ברררה ,אם זה
ראש המנסה להשען על כתף בת"הזרג) ,ירני חן רמרתה
רייפלד( ,ראש המנסה לנגרח בבטן היריב) ,חמד שרלברג
רנררית שטרן( ,אגן המנסה להתחמק ממגע עם ישבן אחר,
)גבי אלדרר רעמרס לביא( ,יד המנסה לעברר את המרחב שלה
רלפלרש למרחב של בן"הזרג )לשה ררזנברג ראיציק אסיאס(.
המשחקים הרלכים רמתעצמים ,עד שאין הם ערד משחק.
בסצינת"הצייד מנסה הציי,ד קשרר"עיניים ,לצרד את הנערה
כשהיא קשררת רגליים .זהר מאבק אמיתי ,אלים רחסר רחמים.
הנערה )מרתה רייפלד( מזנקת על שתי רגליה הקשרררת,
מתגלגלת על האדמה ,חרישית ככל שהיא יכרלה; הצייד

הבנרת

רמקצרת

האצבערת

כמר

פנינים.

המעבר

החריף

עבדנן על יינשירת" ר"גברירת" עם מרכארת רבלעדיהן  .רות
 התנגדררת,הביאה לנר מרטיבים נשיים מרבהקים
התקשטרת ,בתרלירת ,ררך ר"שןתפרת גררל ",רתחת עינה
הפקרחה רהלא"מררתרת עיבדנר ארתם .במים היינר "נערות
ררחצרת ",השרטפרת זר לזר את השיער ,ירצררת קשתרת בגרפנר,
מתיזרת מים ,משתעשערת ברכרת ,כשלכל משחקי המים
הענרגים הללר יש אד אררטי קל הערטף ארתם ,מררמז ,כמר
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)עמרס לביא( אררב לה ,רמדי פעם ,כאשר נדמה לר שאכן שמע
את רחש תנרעותיה רנשימתה ,הרא מזנק לערמתה בתנרעת-
כריכה עמרקה ,ידיר מנסרת לתפרס אותה בתנרפה אדירה.
לבסרף ,כאשר הרא נראש מלתפרס ארתה אחרי שהיא מצליחה
לחמרק ממנר שרב רשרב ,הרא מארתת לה בארתה קריאת
תחינה ,עם יייד על הלב" .היא ערנה לר ,מתקרבת אליר ,משרם
שהמפגש ביניהם הרא בלתי נמנע .הרא ארחז ארתה ברכרת
רבה ,רנרעץ את שיניר בצררארה .גרפה מקרטע בין זררערתיר

בחיברק שהוא ספק של אהבה ,ספק מררת ,רלבסרף היא גרלשת
אל האדמה .הרא נשאר רכרן מעליה .בעדנה רבה הם מסירים
זה לזר את המטפחרת בהן היר קשררים ,רהם חרזרים ,כל אחד
לקברצה שלר ,כשהם עכשיר קרשרים את המטפחרת על עיני
הזרג הנבחר .הקברצרת נפרדרת מבני הזרג רמשלחים ארתם,
ברכרת אך בהחלטירת ,זה אל זר.
הם מהססים ,מגששים ,שרלחים ידיים כמר משרשים רגישים
האחד לעבר השני .החתן )יעקב יעקרבסרן( מלטף את פניה
של הכלה )דיתה אראל( .הם קררבים מארד זה לזר ,ראז
מתקרבת הקברצה כרלה ,ובתנרעה אחת אלימה דרחפת ארתם
זה לזר רהם נשארים סגררים בתרך חיברק גדרל ,ללא מרצא.
האמת היא ,כפי שאני נרכחת עכשיר ,שעם תחילת ההצגרת
כבר לא היר החתן רהכלה קשררי עיניים ,אך הם המשיכר
לנרע רלהתנהג כאילר היר .אני מעדיפה להשאיר את התיארר
של שלב עברדה זה ,עם העיניים הקשרררת ,כדי לתת לקררא
מרשג נרסף על שלבי היצירה של עברדה זר.
בסרף התמרנה

נשארים

בני

הזרג

לקברצרת דרממרת ,קרלרת ברקעים ,גברהים ,קטעי-יללה ,קטעי-
הבררת .בקשוי ממשיכים במסע .אחד רץ ,כמעביר ידיעה ,שני

אחריר .הראשרן נעצר ,רכך הלאה ,עד שאחד רץ רלא נעצר
ערד ראליר מצטרפים אחד אחד כל היתר .הריצה אררכה
ומפרתלת ,אך ממשיכים עד שמגיעים למקרם ,שנראה שאין
ממנר מרצא .הכל ערצרים ררק אחד ממשיך לררץ בעקשרת
)חמד שרלברג( ,רערד רער,ד עד שגם הרא נעצר ,כאילר יש שם
מחסרם; אחרי הסתכלרת ממרשכת לעבר מקרם רחרק ,ארלי
תרך תהייה אר נסירן נרסף לחפש מרצא ,פרנים אנשי הקברצה
בבת אחת זה אל זה .לראשרנה מאז תחילת התמונה ,הם
מביטים

איש

בעיני

השני.

בחש,ד

באירם,

בפח.ד

המתח

רהתחרשה האלימה הרלכים רגרברים; עכשיר ימצא האשם,
השעיר לעזאזל ,הקרבן .היא )דיתה אראל( מנסה להימלט,
אך יתר האנשים סרגרים עליה .ראז ,כאשר אין לה ערד מרצא,
חלה מטאמורפרזה ,היא מתאבנת לאט ,קרפאת ,רגופה בעמידה
דחלילית ,ידיה מיטלטלרת קלרת בררח הערברת .באימה
הרכים כרלם לדחלילים ,ארלי לאנשים חלרלים ,שהקרל הירצא
מהם הרא קרל חריקה .הדמרירת המארבנרת מתייבשרת ,ראז
הן מתחילרת לקלרף מעל עצמן שכבה ,ארלי של ערר ,ארלי
אלר תחבושרת אר תכריכים  ...הפנים נקלפרת ,רהרלכרת
רמתכררצרת ,הקרמה כרלה הרלכת רקטנה ,אנר צרנחים חזרה

אל האדמה ראז יררדת עלינר שלררה גדרלה  ...לקראת הסרף
הכל מתררממים רמתחילים שרב ללכת ,אך הפעם מלררה
ההליכה האיטית זימרה מארנפפת ,מתמשכת .האור ירר,ד
בעדו השחקנים ממשיכים להתקדם לעבר הקהל ,כשהזימרה
הרלכת רמתרחקת.

חברקים ,רהקברצה חרזרת

למשחקיהחיזרר שלה ,ברמז ,בעליצרת ,לרגע ,רבאחת היא
נעצרת .כרלם יררדים מן הבמה .סרף התמרנה השניה.

משתתף אחר היה כרתב זאת ,היה ברחר בתיארר קצת שרנה,

התמרנה השלישית עניינה שלב הרבה ירתר מארחר רמתקדם
בספרר .אחרי שלב של קירם במצב של אפלה ,אחרי מימשו
הגררל האישי-החברתי של בגררת ,שיש עמה כבר אבידה ,בא
ההמשך .אני מהססת לנסרת רלהגדיר במילים את מה
שמטבער רב-משמעי ,אברקטיבי ,מציית לניסרחים מנרגדים
רנתרן לאינטרפרטציה אישית .זה הירפי שבתנרעה ,שמלבד
הירתה מסמלת ,בהמשכירת רברצף שלה ,יש לה קירם כחרמר
בעל ערצמה משלר.

אך זה היה ,פחרת אר ירתר ,מהלך העניינים .אך נדמה לי
שאבטא את דעת כל המשתתפים אם ארמר ,שעבררנר היתה
העברדה על ההצגה "מחזור" ירתר מאשר עברדה על הצגה.
במשך החדושים האררכים שבילינר יחד רעבדנר קשה ,נרצרה
קברצה שהיחסים בתרכה ,גם בזמן העברדה רגם מחרץ לה,
נרתרר עד הירם מירחדים במינם .ררת הצליחה ליצרר אררירה
של אמרן הדדי ,של פתיחרת רשל קירבה מבלי ,שנגלרש אל
הקצררת הירתר מסרכנים של שרתפרת כזר .לא ריתרנר על חיינר
כאנשים פרטיים ,בעלי משפחרת רחרברת אחרים; כל הזמן

תיארר תמרנה זר הרא שלי ,כמשתתפת .אני בטרחה ,שלר

נשמר האיזרן העדין בין העברדה רהחררירת העזרת שערררה,

עניינית עסק הפרק השלישי בנרף מדברי ,בהליכה,
בהתרחקרת ,בהתכנסרת פנימה ,לא כיצרר רעב אלא כיצרר
ררחני .ררתי נתנה לנר דימריים של שיירה ,של איסיים ,של
מצרקה קשה שמעבר לזמן .הליכה איטית ההרלכת רמראצת;
המפגשים נעשים תכרפים ירתר רירתר .כמר פסלים בנרף
מדברי אר כאנשים הנרשאים כאב גדרל מנשרא ,נקבצים
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לבין מציארת ,שנטתה להאפיל ,בימים מסריימים ,על כל נסירן
לבטרי אמנרתי ,רשבכל מקרה היה צריך להפנים ארתה כגררם
נרסף בסע ההרפתקני שערכנר .משרם כך הרגשנר כשרתפים

למסע אררך ,שהרביל ארתנר ברגעי החסד שלר אל נרפים

מרפלאים.

•

להקות ובנורות ב1982-
באורים;

כ' :

כוריאוגראפיה

':מ

מוסיקה

תפ':

תפאורה

תל':

תלבושות

תא':

תאורה

הבלט הישראלי
ככר המדינה  -ה' באייר  2תל-אביב ; 62093
טל' 03-266610
הנהלה אמנותית :ברטה ימפולסק.י הלל
מרקמך

מנהל כללי :הלל מרקמן
רקדנים :ג'רמי אלן ,לואיז אלין ,שולמית
בוטנ.י פרננדו בזרה ,נדין ברוק ,ואלדמר דה

אוליברה ,עמי דסקל ,ארז דרור ,סוראיה
וודרוף ,מארשה זוסמן ,רונית זלטין ,יצחק

טפיארו ,נעמה ידלין ,וונדי לאקינג ,מארשל

לוין ,טלי למקין ,דינה לסקה ,ג'ון מקגח.י
סוזן סלימ.י ג'ולי סמיט ,ג ' יין סניג ,ג'רי
פיינגול,ד ענת ציקורניק ,אורנה קוגל,
אליסון רוזן ,דלית שחם ,האני שפרד
בכורות

ב1982-

"ג'יזל" )מערכה שניה( -
':כ אחרי יוליוס פרו; ':מ אדולף אדם; עיצוב:
לידיה פינקוס גני; תא' :ג'ודי קופרמן
"ארבע העונות"

-

':כ יאיר ורדי; ':מ ג'וספה ורדי; תל' :לובה
שרק

"הסילפידות"

-

רפפורט ,גראציאלה קוזק ,סם מקמאנוס,
חנה אלקס ,פיליפ קליי,ד אלון אבידן ,יונתן
אבני ,איימי אדלשטיין ,פטרישיה אהרונ.י
לימור אקסלרו,ד אני בנדר-שור ,אסף בן-
זאב ,רון בן-ישראל ,משה גולדברג ,אליזבט
גיביאט ,קתרין דולין ,קארן ואן-דאם ,ציפורה

לבינבוים ,פייר-אנדרי מוראר ,רוזמרי

*
להקת מחול בת-דור
תל-אביב ,אבן-גבירול  , 30מיקוד , 64078
טל' 03-263175
מנהלת אמנותית :ז'נט אורדמן
מנהלי חזרות :קנט מייסון ,מריל גרייבס,
אורה דרור

בלט-מאסטרים :קנט מייסון ,דוד שור,
רוזלין סובל
כוריאולוגית :אילנה סופרון
רקדנים :ז ' נט אורדמן ,רדה שאטה )אורח(,

פירט או'בריין )אורח( ,יגאל ברדיצ ' בסק.י
מרים פסקלסק.י לאה ליכטנשטיין ,דוד

תל-אביב מיקוד  , 67898שד' ההשכלה , 9
טל' 03-337470,03-337795
יועץ אמנותי  :רוברט כהן

מנהל אמנותי :משה רומנו

סנדיפר ,מור עדן ,ג'יים פיטי ,הלן רדלינגטון,

מנהלת חזרות :סיקי קול

פז שגיא ,ג'ורג' תופסון

מנהל כללי :ביל סטרום

מתלמדים :רז לוי ,רפי סעד.י פנינה דוקטש,
מורלה לאור

לה,ד נתן גרדה ,דוד דביר ,עפרה דודא.י אליס

סיורים בחו"ל :אירופה ,מאי 1982

דורכהן ,עודד הרר.י נירה טריפון ,ארז לוי,

רקדנים :לאה אברהם ,חיים און ,איריס גיל-

ג'יל נגרין ,גליה פבין ,איריס פרנקל ,מאיר ק -

ב1982-

בכורות

גרמנוביץ ,אמיר קולבן ,שלי שיר  ,רטו

"קונצרטו ביז ערביים"

שלייניגר ,יוסי תמים

-

':כ מתיו דימונד; ':מ מנדלסון )קונצ'רטו

לפסנתר מס' (; 1

סיורים בחו"ל :ניו-יורק  -אוקטובר 1982

תל'  :פטרישיה מק'גורטי;

תא' :אדוארד גרינברג

בת-שבע

-

"מעברים"

2

':כ יגאל פרי; ':מ דוד בולדווין; תא'  :קוין

מנהלת אמנותית :נירה פז

מקאליסטר
"אשליה"

רקדנים :דבורה אש ר ,נעמה בירן )קורן(,

-

':כ יגאל פרי; מ'  :ז'אטן מישל ז'אר )חמצן
,2 , 1

(; 3

עידט שדמי

-

כ' ותל'  :דומי רייטר סופר; מ'  :סמואל ברבר
)קטע לתזמורת מס'  (; 17תא' :קוין
מקאליסטר
"רגע של זהב"

-

מס'

14

בכורות
"חמסה"

כ' ותל ,:ג'ין היל-סאגאן; ':מ שוברט )רביעי
ברה מינור(; תא' :בן-ציון

"צבעי הקשת"

חני בן-טוב ,יוסי ברכה ,שי גוטסמן ,איריס

גולדפינגר ,מומי גיל ,מיקי חומה ,יעל פרן,

תא' :קוין מקאליסטר

"משחקים שהם משחקים"

':כ אחרי מיכאיל פוקין; ':מ פרדריק שופן

להקת מחול בת-שבע

מוניY

ב1982-
-

כ'  :סיקי קול; :,מ מתוך תקליט
אימפרוביזציה

-

מערב פוגש במזרח מס'

תפ' :מרים בת-יוסף; תא' :משה פריד

-

כ'  :צ'ו סארגו; ':מ י.ס_ בא;ך תפ' ותל' :קרול

"אנשים שדים"

וולט גרנר; תא' :טוני טוצ'י

':כ יאיר ורדי; מ'  :אסטור פיאצולה; תל':

"אותלו"

"; 3

-

איריס טאומן; תא' :חיים תכלת

-

כ' :ג'ון באטל;ר מ' :אנטון דבוז'ק )פתיחה

"הקץ לתום"

ל"אותלו"(; תא'  :צ'נולט ספנס

':כ אליס דור-כהן; מ'  :שוש רייזמן; תל' :אלי

"דיגיטי"

-

דור  -כהן; תא' :ניסן גלברד

-

':כ פול טיילור; ':מ דונלד יורק; תפ' ותל' :

אלכס כץ; תא' :מרק ליטוין

"אסא מתללקזבה" )ספור כמו בדיה(

-

כ'  :עפרה דודאי ,אמיר קולבן; תחן ומילים:

מארסל חליפה )לבנון(; ערד ושירה  :אחמד

*

מסרי; תא' :דורית מלין
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"הנכרי" )טדנא(

-

טרטנטה ; תל'  :ויקטוריה גרין וימימה קטלר;
תא'  :יעל פרדט
"קולות ממעמקי יס" )טדנא(

-

':כ הדה אורן; מ'  :קולות אוטנטיים של שירת
לויתנים; תל  ':הדה אורן וימימה קטל;ר
תא'  :דורית מלין
"בין שני עולמות" )טדנא(

-

':כ טובה קלוג; מ'  :ריצ'רד פארבר; תל' :טובה
קלוג; תא'  :חני ורדי
"התהוות" )טדנא(

-

כ'  :יוטי תמים; ':מ פינק פלויד ; תל' :אלי
דור-כהן; תא'  :חני ורדי

כ' ואביזרים  :פרל לאנג ; ':מ אלן הובאנט ;
תא'  :דוד הדר
"רשמיס"

-

-

כ'  :אנה טוקולוב; מ'  :איגור טטרוינטקי;

תל'  :איריט טאומן ; תא'  :חיים תכלת
"יומן"

טבצ'ניק

-

"ברכות"

':כ נילט כריטטי; ':מ איגור טטרווינטקי;
תל' :קטו דקקר ,ברטה קווyר ; תא' :קן
טבצ'ניק
"קוורטט"

-

כ'  :נילט כריטטי; מ'  :דימטרי שוטטקוביץ;
תל'  :תום טחנק  ,ברטה קוורץ; תא' :קן
טבצ'ניק

"צורות"

עזאנ.י רונית לוי ,ציון נוראל ,מרדכי
אברהמיב  ,נתנאל נעם ,אהרין חדוות ,שאול
שנ.י יצחק עמר

בכורות

ב1982-

שריר  ,דניאל לוי; תא' :קן טבצ'ניק

תזמורתי :ש.גרוניך; תפ' ותל' :מ .שטרנפל.ד

'.

גרינשפן; תא'  :ר .כהן

גרינשפן

-

':כ א .כהן; מ'  :ש_ בר; תל':

בוכרית; תל' :נורית רוט; תפ' :משה הדרי;
תא'  :אריק ברהום

כ' יקולות -

מרגלית עיבד

"שדה מערבולת"

-

כ'  :יירי קיליאן; מ '  :ארנה נורדהיים; תל' :

-

':כ קיי טאקיי

ברטה קוורץ; תפ' :וולטר נחבה; תא' :ירפ
קבורט

-

*

סדנת המחול הירושלמית

*

':כ בוב כהן; מ'  :טורג'יו נטרא; תל' :משה

_'

גירנשפן

-

"ביף"

"משחק הכיסאות"

-

':כ ש  .שיקרצי; ':מ ע .טיביה; תל' '. :
"קיבה"

-

-

כ' ולחנים :שרה לוי-תנאי; מ' ועיבוד

"רישימיס"

-

"שמלה"

טלימ.י שרה שיקרצ.י נאוה שולמן ,אודל.ה

"שיר השיריס"

':כ הדה אורן; מ' ) :קולאז'( בריו ,שירה

כ'  :איבן פלר ווטלב; ':מ ריצ'רד פארבר;
תל' ותפ'  :שוקי זקט; תא' :קורליה טגל
"החתונה"

"אור חלק  - 11שדה אבניס" -
':כ קיי טאקיי; תל' :קיי טאקיי ; תא'  :קן

':כ יעקב שריר; מ'  :ברטון מקלין ; תל'  :יעקב

-

"שירה"

ב1982-

בכורות

':כ ויקטוריה גרין; ':מ טורו טקמיטטו ,חורחה

מנהלת חזרות  :לאה אברהם

רקדניס :מלכה חג'ב.י אילנה כהן ,תמר

שטרנפלד; תא' :חיים תכלת

סדנת המחול געתון

':כ טיקי קול; מ'  :טנג'רין דרים; תל' ונצוב

מנהלת אמנותית :יהודית ארנון

ייעצת אמגותית :פלורה קושמאן

במה :דוד דביר; תא'  :משה פריד

מורה ראשית ,מנהלת חזרות :מיכל חטון

מורי הלהקה :פלורה קושמאן ,חנה יפה,
ג'ודי בובריב ,מיכל ישראל.י איה רימון

"סחף"

ירושל·ם  , 93544רח' ישי  ,9אבו-טור; טל'

02-810691 , 02-711966

-

רקדניס :אטנת לבנ.י ענת אטולין ,צבעיה
בת-שבע

קורצפל.ד מיכל וידרא ,ליאורה אלון ,ניצה
גמבו ,אטתי להט ,ראובן בן  -ישי

2

"תיבת המחול"

-

תכנית דידקטית בת  50דקות במחול
המיועדת במיוחד לנוער .ראיון ובמוי

בכורות

-

אלידע גרע ונירה פז

*
להקת המחול הקיבוצית

בכורות
"דיאט"

-

כ'  :ויקטוריה גרין; מ'  :הנרי פורטל ;

תל' :

ויקטוריה גרין

"שרבוט"

מנהלת אמנותית :יהודית ארנון

מנהל כללי  :ירוחם כהן
בלט-מסטר  :חנקה פארן

ב1982-

-

':כ הלגה לנגן; מ'  :שירים של בילי הילידי;
תל'  :הלגה לנגן
"טריו מתיך שלג בקזי"

-

':כ פ .קושמאן; ':מ הידית; תל'  :פ .קושמאן

-

"זיסקיגד פין טרימברג" )אופרה(

כ'  :יעקב ש ריר

קיבוץ געתון מעלה הגליל ; 25130
טל' ) 04-923009טטודיו(, 03-254556 ,
) 03-264952משרד(

איינבינדר ,אוטה ויהנטון ,איוי ליפשיץ,
איה רימון ,מיכל ישראל.י ריצ ' ארד פירדן

ב1982-

"אור חלק - " 6
כ'  :קיי טאקיי; תל'  :קיי טאקיי
"לרגו"

רקדגיס  :דינה ויינשטיין ,ג'ודי ביבריב ,דפנה

-

ל·בריט  :רחה פריי;ר כ' ובימוי :אובה שולץ;

"דירה להשכיר" -
כ'  :הדה אורן; ':מ קולאז'  -טנטנט ,אליוט
קארטר  ,רטפיג.י מוצארט; תל'  :חנה לוי;
תפ  ':חיליק ערד

*

מ'  :מרק קופיטמן

*

תיאטריו מחול רינה שינפלד
תל-אביב  , 62303רח' הרב פרידמן  , 14טל'

מנהלת חזרות :אפרת לבני

תיאטרוז מחול ענבל

רקדניס  :זכרי דגן  ,מייק לוין ,שלמה זגה ,
ארי פטטמן ,רמי באר ,בועז כהן  ,אפרת לבני,
עינת לבנה ,שרה ליפמן ,יעל רוטמן ,טיון

תל  -אביב-יפו ,רח ' יחיאל , 6 .מיקוד ; 65149
טל ' 03-652758,03-653711

מירב זימר.י אורנית רוזנבלום ,בתי שכטר,

כהן ,אטתי גירון

מנהלת אמנותית  :שרה לוי-תנאי

דיתי תור ,תמר בורר ,טיגל שפרנליג  ,רינה

סיוריס בחו"ל :אנגליה  ,אפריל  -מאי . 1982

מנהל להקה :שלמה חזיז

שינפל.ד תמר פייגנבלט

30

03-446745
מנהלת אמגותית  :רינה שינפלד
רקדניס :רנה בדש ,טל הלוי ,דלית הרמת.י

טיורים בחו"ל:
בנורות

ינואר - 1982

הולנד

ב1982-

"ימים וחופים אחרים"

-

':כ ר  .שינפלד; ':מ פ  .גלאט; שקופיות  :טובה
ברמן; תא'  :ברציון מוניץ

"אדום ,כחול ,צהוב"
':כ ר .שינפלד

-

רקדנים ושחקנים )בגי אלדור ,דיתה אראל,

-

לביא ,לאשא רוזנברג ,מרתה רייפל,ד נורית
שטרן ,חמד שולברג( ,את התלבושות עיצבו
רות גלזר ואבישי אייל ,תאורה :ברציון

*

כוריאוגרף ומנהל אמנותי :משה אפרתי

מנהל אדמיניטטראטיבי :יוטף כטפי
רכזת להקה ומנהלת הצגה  :דינה זהר

התיאטרון הקאמרי הפיק מופע המשלב
תנועה עם מוזיקה וטקטט מאת חנן שניר,

בקיץ

-

תיאטראלית בה נטלו חלק אלה גלילי ,מיקה
דני  ,טל הרן ,מיכל ור,ד דרור טפליצקי ,מודי
יהודאי ,נועה לב ,יובל טקר ,רותי קנר עם
מוזיקה בביצוע עופר שלחין ,גיל ורדי ,אבי
קליגר ומיכל גולדברג ,תאורה :נטע גלפמן;
עיצוב  :רלי גוטהילף .

אמרגנות :משה יוטף

פמלה שרני הופיעה בערב מחולות טולו,

צלם להקה :יורם רובין

עכו.

מורים :גבי בר ,אטתר נדלר

נדלר ,גבי בר ,גולדה דהאן ,דוד רפופורט ,
יעל ברש ,יוטף מויאל ,מימי טננט ,מאיר

שער ,מלכה וולוביץ :עוזי בוזגלו ,עופר רום ,

להקת המחול ירושלים ,בהנהלת יונתן כרמון
הופיעה בתוכנית שניה ,למרבה הצער,
האחרונה שלה  ,כי פעילותה נפטקה בכך _

*
להקות אורחות
שנת  1982הצטיינה בשפע מופעי להקות
מחול אורחות .ברשימת הלהקות שהופיעו
הבאלט הלאומי של הולנד; תיאטרון המחול
של אלוין איילי; להקתה של טוויילה תארפ;
קרקט הפנטומימה של לוטה גוטלאר; "אדמה

נעה" של קיי טאקיי; להקתו של לאר
לובובYי' ולהקתו של פול טיילור )כל אלה
מארה"ב( וכן הבאלט משטראסבורג וטולנים
שונים ,שהגיעו במטגרת מטע-שייט בים
התיכון והופיעו באפיתי " 1טרון קיטריה
מצרפת.

שי וינשטין

עתודה :אורלי שטרן ,מיכל גרוט ,תמר

גולדברג

טיורים בחו"ל :מאי - 1982
בנורות

• 1984

אור חוזר' :התרחשות

רובם יצירותיה שלה ,ב"צוותא" ובפטטיבאל

רקדנים :אמנון דמתי ,אריה בורשטין ,אטתי

שעורכו הראשי הוא דוד עןד-

כנט שנושאו כתב-תנועה ,שיתקיים בארץ

"אור ישר

רח' ישראל ב"ק  41תל·אביב  ;67019טל'
03-251608

יצאו לאור שני הגליונות הראשונים של
רבעון אינפורמאטיבי ושמו "קול מחול",

ועדת המחול של המרכז הישראלי של אירגון
התיאטרון הבינלאומי החלה בהכנות לקראת

מוניץ.

':כ ר .שינפלד

קול ודממה

צדק מחזה-תנועה ושמו "מחזור' :בהשתתפות

בת-דור.

מופעים אחרים

יצחק אטיאט ,יוני חן ,יעקב יעקוטון ,עמוט

"ריקוד במינימום ,ריקוד במקטימום" )מופע
טדנא(

רות זיו  -אייל יצרה במטגרת "פטטיבאל
ישראל" בהפקת קבוצת התיאטרון בנווה-

הטניף הישראלי של האקדמיה המלכותית
למחול )לונדון( חגג  15שנה לקיומו
בהשתתפות אורחים מחו"ל ,ביניהם מנהלה
האמנותי של האקדמיה ,אלן הופר ,באולם

פאריז

אוהד נהרין ומרי קאז'יבארא הופיעו בערב

שרובו יצירות של נהרין ,בתל-אביב וקיבוצים
שונים.

לראשונה הגיעה ארצה להקה ממצרים ,היא
להקת הפולקלור מקאהיר_

ב1982-

"תהילים של ירושלים"

-

כ'  :משה אפרתי; מ'  :נועם שריף; תל'  :בגי בר ;
תפ' :עודד פיינגרש

*

תמו-נע

תל-אביב  , 62667רח' דה האז  , 28טל'
03-449878
מנהלת אמנותית :נאוה צוקרמן
מפיקים  :אילן רוזנטאל ,מיקי צוקרמן
רקדנים  :ג'ואנה רייט ,טובה שפיר ,יובל נדב,
קובי מידן ,עדינה זילברשמידט  ,עפרון
אטקין ,טרג' אלבז

בנורות

ב1982-

"תצלום משפחתי  /אלבום אשה /
עצמי" -

פורטרט

כ'  :נאוה צוקרמן; ':מ רפי ובני קדישזון;
ת'  :ג'ודי קופרמן

31

קול דוממה

-

להקת מחול

רח' שיראל ב"ק  , 41ת"א .טל:

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

האגידה למען תראטריז-מחיל "אפרתר"
בתר-ספר לבלט

קירארן

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

אשריר
מתנ"ס ד'

ררבע ד'
אשדרד

טל752472 :

טל 055-42721 :

מגהל ארמניתי:

משה אפרתי

מרררת ראשירת:
זמכירה ראשיח:

אסתר נדלך ,גבי בר ,שרינה )סר( זלצמן
דליה דרדקביץ

המרעצה הבולסלת

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

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

, 1950  אשר לה נציגות בישראל משנת,המועצה הבריטית
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 1ibrary 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 Counci'l
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 membersh ip only, and offers a nationwide
postal loans service .
The Council cooperates with Israeli cultural organisations in
bringing to Israel British performers in theatre , mt  נsic and
dance. It can also in selected cases, assist Israel is with
professional visits to Britain in order to familiarise them selves with British achievement in the arts, education ,
sciences etc .

פועלת בתוקף אשיורה של ממשלת בריטניה ומטרתה לקדם
.את יחטי התרבות בין בריטניה וארצות אחרות

המשרד הראשי והטפריה הראשית של המועצה הבריטית
 ב"כ קיימת.אביב- תל140 בשיראל נמצאים ברח' הירקון
', שדי המלך ג'ורג, בבנין טרה טאנטה,טפריה בירושלים
.02-639866  טלי,ירושלים
הטפריות בת"א ובירושלים הן טפריות עיון והשאלה ומקיפות
את כל תחומי התרבות אשר בהן פועלת המועצה הבריטית
.'וכו

טפרות

,והחברה

מדערהטבע

,חינוך

,בריטניה

:כגון

. כולל מחול,כ"כ מכילות הטפריות חמר רב בתחום האמנויות
. יכול להיות מנוי בטפריה, ללא הגבלה,בל תושב
ד )אין.מנויים לטפרית הטרטים חייבים להשתייך למוט
 הטפריה מצעיה שרות.(השאלת טרטים לאנשים פרטיים
. בבל הארץ,השאלת טרטים באמצעות הדאר
המועצה הבריטית משתפת פעולה עם מוטדות לתרבות
. המוזיקה והמחול,ואמנות בהבאת אמנים בתחומי התיאטרון
 מטייעת לשיראלים בבקורים, במקרים מיוחדים,כ"כ
מקצעויים באנגליה על מנת לעמיד על ההישגים בשטח
.' המדעים ובו, החינוך,האמניות

.
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ARTISTIC DIRECTOR: JEH UDIT ARNON

_

הרד ית ארנרז
 י י-נרתית

מנהלת אמ

תיאטרון מחול
רינה שינפלו

THE
RINA SCHENFELD
DANCE THEATRE

המרדעה בתרמה באדיברת ייחרט השבי",

בגדי רב עלי ריקדו

לlnלהקתמ

iJ:\6~~4;

"שבע-להקת המחול ייבת
 ןיליאם סטרןם: המגהל הכללי

אביב- תל9  שד' ההשכלה:הגהלה וסטודין
337795/6 : 'טל

BAT SHEVA DANCE COMPANV
General Director: William Strom
Studio and Office:
Tel Aviv, 9 Sderot Hahaskala
Tel. : 337795/6
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קבצות תיאטריו תבועה

DANCE THEATRE

תמן-נע

~

ו'<ורפו ו'<יזורי רמחור
1נמrב הורדו

•
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ס טו די ו כ הנהל ת נ אוה צוקרמן
רח' בן-יהו ד ה  238תל-אביב  , 63501טלפון 03-449878

-

ק ור ס י ם במחו ל יצירת י
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מנהלת

-

הדה אורן

המודים:

פול בלום
איראן ואסלב-פלר

דפנה סרליטיס
עדה אררני

-

שרון רוטנברג

אמירה עופרי

הדה אורן

מלוות בפסנתר

מודרני יצירה

מרדרני יצירה

-

אביבה טל
נירה אביתר

בלט קלאסי
בלט קלאסי
בלט קלאסי

מודרני למתחילים

קלאסי למתחילים

-

מודעות גופנית

מודרני אימפררביזציה ריצירה
מניה רוט
גיטה רבינוביץ

•
הכתובת  :מועצה אזררית עמק-הירדן ,צמח

טלפון במועצה 067-51421 , 51429 -
טלפון באולפן 067-51838 -
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הביינואןמיי פתןח השעה בערב באחד מסגיפי
I
הבגק 6
הביגלאומי הראשון·

לקוחות יושבים עם מגהל הסגיף,

עד  7בעחב ~~~~i~Ef.~~.:ר~~~~~~~
•

יש להם זמן עד  7בערב.

אגשים רבים עוברים בימים אלה
לביגלאומי  .בוא ופתח חשבון בבגק
כ

שפתוח עד

.

'.

~

7

בערב.

~;ltJ 9K . .- _. .ןךFו/iן;Hוr '.Nו/ו- pי----
רונגכ /ךונונוD1Nו רוךNש.J1
בנק פועכ' אגדות ' Wר rcכ.

מקכןנח פ ' .

ן'(ז~פ iT~ lרי ן n!lן~
פבשח
בהנחל)ן :עדה  L,ייט

Iק); I(:ת (ןחא);:

!גז  3יךח:ךודר

" I1אחן( 'כ;  fJך ("k

~יבP

ןך

:מ nו~ rגודרני .פ ft-ל vקלאסי נ!tז·~Jת הינירה

~ 1:;)I IfJח'(!I

אריק

~

סדנ~ ןבנחון·חוג ןפחנני_. Qפןסןקה למחול
ג  U-YKי.פןל דרך תJן·עה )!)חול

ח"חר i -ו /Nךיlנ
~  <;f {I<!JIIךי < 6j1ק'ג<ס.·/

"'ג' • t'j/C

ברהום

וותך ·> •1t6 ~/ד·ר·?~/ן~ .רי• /
אר' /~ I Pר '{.אור  Io7'1< 1'Iי• 1 /
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חאררח במח

טל( 03 ) 282773 .

סטדויו רמחור הידלה קסטן
באלט מודרבי וקלאסי
רמח-גן ,רחי ארלרזרררב 10

HILDE KESTEN
Studio for Classical & Modern Dance
, Arlozorov St., RAMAT·GANסר
חלדה קסטן 03-296449

MENASHE
DANCE CENTER
Director: Ada Levitt
Telephone : 063-78696

חוט השני
בגדי ונעלי ריקוד

CAPEZIO • TENDANCE
PREMIERE • DANCEWEAR

"~

...

\"

\"..

\ \ \,.

'~\

\

)\י (ז)~ .
\ ~ . ~ +\:".{:

~\ ,.
"~ ... , .
",' .
',,,

,.
,

~"1

....

..

לאמנות הבמה
והקולנוע
ייבית-צבי"
רמת-גן

.

.

~נז::, r . ;:

בית-הספר

.

Capezio pointe
shoes come in
many different
shapes and
strengths to serve
every dancer's
needs. They are
hand-crafted from
the finest
materials and
expertly fitted by
our professional
staff.

~

Ca~zio's

been dancing
"since 1887

המגמה לתיאטרון

*

הכשרת שחקנים מקצרעיים.

המקציעית הנלמדים :משחק ,תנרעה ,ריקר,ד סייף,
פנטרמימה ,היגרי ,פיתרח קרל ,לשרן ,מרסיק ה ,תרלדרת
התיאטררן ,ספררת ,העלאת מחזרת.

*
*
* הלימרדים מתקיימים בכל ירם .בימים 'ה'-א ירם לימדוים
* על המרעמד לעמדו בבחינרת הכניסה.
משך הלימידים  :שלרש שנים.
מהמרע מדים נדרשת השכלה תיכרנית להרציא

מקרים

מירחדים.

אררך רבירם ר' חצי ירם .

המגמה לקילניע

*
*
*
*
*

המקציעית
תסריטארת,

הנלמדים:
צליל,

צילרם רהסרטה ,בימרי ,עריכה,

מרסיקה,

הפקה,

טלריזיה,

תרלדרת

הקרלנרע ,ניתרח רבקררת.

משך הלימידים :שנתיים.
המרעמדים חייבים להירת בעלי השכלה תיכרנית .
על המרעמד לעמדו בבחינרת הכניסה.
הלימרדים בבית הספר מתקיימים בכל ירם .בימים '-א ה'
ירם לימדוים אררך ,רבירם ר' חצי ירם .

תל-אביב ,אבן-גבירךל , 30
טל' 261319

לצררך ההרשמה נא לפנרת בכתב אר טלפרנית לפי הכתרבת :
" בית הספר לאמנרת הבמה רהקרלנרע" רחרב שרעלי שמשרן , 2

רמת-גן · טל'  702615 ,782679בין השערת . 14.00-08.00

א

,טיס

השברה

יאריעזם

בע"מ

רח' בן-יהודה  , 17ת"א  , 63842טל' (, 03 ) 650605

טלקס 32244

LT D.

ARTIS

17, BEN-YEHUDA ST., TEL-AVIV 63842, TELEX 32244, TEL.: (03)650605

שטןדין

למח ןל נעמי א לשקןב שקי

פרתי פחרל ל IIי רםזיקה פאת צייפרזרה

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

טל:

03-757233

כרריארגרפיה :

נעמי אלסקרבסקי

האקדמיה למיסיקה בירישל  . .ם י'*ש ריבין
JERUSALEM

MUSIC

OF

ACADEMY

RUBIN

בית-ספר לתנועה ומחול
ירושליט רח' פרץ סמולנסקי , 7 Tמיקוד  ,92101טל' 635271

63527 I

7 PERETZ SMOLENSKIN TEL.

JE R U S A L E M

החיג למחיל ולתנועה

הקרנסבטירייד שליד האקדמיה למרסיקה ילמחיל
ביררשלים ע"ש ררבדי
בקונסבטוריון ,כתות לילדים מגיל .6
הלימודים מתקיימים בשעות אחה"צ ,שעתיים או שלוש
שעות שבועיות.

החוג למחול מעניק את התארים והתעודות הבאים:

 .,תואר .B. Mus .
 .2תואר B.A. Mus

)תכנית לימודים משותפת עם האוניברסי"

טה העברית(.

.3
.4
.S

תעודת הוראה.

"תעודת סיום" אקדמיה.
תעודת אמן.

תכנית הלימודים מכוונת להעניק לתלמידי המחלקה ,הכשהר
מקיפה באומנות המחול ובמקצועות ה מוסיקליים והאקדמיים
הנלווים לאומנות זו.
התכנית כוללת את המקצועות הבאים )כמקצוע ראשי(:
בלט קלאסי ,מחול מודרני ,תנועה ותווי תנועה ,שיטת
ואימפורביזציה,
קומפוזיציה ,כוריאוגרפיה
פלדנקרייז,
מחולות עתיקים ,ריקודי אופי ,מחול ספרדי ,מחול בסגנון
הג'אז ועו.ד

כמו כן פועלות סדנאות במקצעוות השונים.
דרך לימודים זו תאפשר לבוגרי המחלקה לבחור בדרך
הקרובה לליבם ולתפיסתם האומנותית.

החוג למחול כולל מגמת מחול ,מגמת תנועה ומסלול חינוך .
המועמדים נדרשים להציג תעודת בגרות שיראלית או תעודה
שוות ערך בחו"ל ,לעבור בחינות כניסה ולהציג אשיור רפואי.

להקת ירישלים ל"מחיל בד זמנני" ליד האקדמיה
הלהקה נוסדה ע"י פרופ' חסיה לוי אגרון ב"  96Zר ומאז היא
מופיעה בהדרכתה בצריפות בארץ ובחו"ל.
על הלהקה נמנות בוגרות המחלקה למחול באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים ע"ש רובין.
ללהקה תכניות מגוונות מבוססות על פרקי ספרות ,קטעי
שירה המלווים ניב ומוסיקה.
הלהקה לקחה על עצמה כמשימה מיוחדת ,תכניות חינוכיות
 .המלוות הסברים ע"י חסיה לוי .תכניות אלה ,מוגשות לבתי.
ספר יסודיים ,על יסודיים ,מדרשות ,אוניברסיטאות ולקהל
הרחב.

ברפרטואר "דור דור וריקודיו"" ,סיור בעולם"" ,הסויטה
הברוקית" ועו.ד

תלמידי הקונסבטוריון ,בנוסף לשעורי המחול ,מקבלים
שעורי האזנה ומוסיקה וזאת בהתאם לרמתם וגילם.
כמו כן מתקיימות כתית למחול למבוגרים )מחול מודרני
יבלט קלאסי(.

ביה"ס התיכון שליד האקדמיה
במגמת מחול ומגמה מוסיקלית

האילפן למחיל

ביה"ס התיכון שליד האקדמיה הוקם לפני כ"  20שנה,
לראשונה הוכרה המגמה המוסיקלית ובשנים האחרונות
מוכרת המגמה למחול ,המאפשרת לתלמידיה להיבחן בחינות

מנהל אמניתי  :קיי ליטמאו

בגרות במקצוע זה,

מגמת בי"ס היא לתת אפשרות לתלמידים מוכשרים ,בעלי

גישה אומנותית ,להתפתח בשטח הקרוב לליבם ,זאת בנוסף
לתכנית הלימודים המקובלת בבתי ספר על יסודיים,
ביה"ס התיכון שליד האקדמיה הינו חלוץ בתי הספר בארץ
במגמת המחול,

כל השלוחות של הוראת המחול והתנועה מהוות את ביה"ט
למחול ולתנועה באקדמיה ,שבראשו עומדת פרופ' חטיה
לוי אגרון,

באלט קלאסי

הדרכה מקציעית

למררים לריקדו

פרלקלרר בינ לארמי

הדרכה מקצרעית

ריקרד ספרדי

לילדים רנרער

ריקרד מדורני

קררסים לילדים,

ג'אז

נרער רמברגרים

ההרשמה במשרד האילפן למחרל,
קירס קיץ למחול
בקיץ

זה ,העשרים ושלושה ברציפות ,מציעה האקדמיה

בית ררטשיל,ד חיפה , 34632
שד' הנשיא  ;142טלפרן04-83655 :

למוטיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין קורט קיץ למחול,
קורט הקיץ למחול ,נערר בשיתוף עם המועצה הציבורית
לתרבות ולאומנות,

הקורט ערור ומנוהל ע"י פרופ' חטיה לוי אגרון ומתרכז
במקצועות הבאים:

כוריאוגרפיה,

בלט

קלאטי,

מחול מודרני,

TH E STUDIO FOR DANCE

ריקודי אופי,

מחול טפרדי ,ג'אז והרצאות וטרטים הקשורים לאומנות

Artistic Director: Kaj Lothman

בכלל ולריקוד בפרט,

הקורט פתוח לאמנים
ולתלמידים מתקדמים,

מבצעים

ברמה

גבוהה,

למורים

עם המורים שילמדו בקיץ זה ,נמנים אמנים אורחים מחו"ל
ומישראל וכן חברי טגל ההוראה של האקדמיה,
קורט הקיץ רכש מוניטין בינלאומי ,מידי שנה משתתפים
בקורט תלמידים מכל קצות הארץ ומחו"ל ,הזוכים ,בנוטף

למערכת שעורי המחול וההרצאות ,לבלות שבועיים בצוותא,
להחלפת רשמים ולפגישות חברתיות ,לשם כר מציבה

האקדמיה לרשותם ,מגורים בבנייני המוט.ד

EDUCATION OF DANCE

CLASSICAL BALLET

TEACHERS AND

 NALס INTERNATI

 NAL DANCERSס  FESSIס PR
R CHILDREN

AND

קורט הקיץ השנה יחל ב"  5.7 , 83וימשר שבועיים וחצי,

ס

URSES F

ס

C

TEENAGERS

Sז

ADUL

 REס LKL

ס

F

SPANISH DANCE

DANCE

 DERNח

M

J A Z Z

קידס קיץ לדיפוי במחול
השנה

תקיים

האקדמיה

למוטיקה ולמחול

קורט מיוחד

לריפוי במחול שיתקיים עם טיום קורט הקיץ למחול,
כמשר שבוע שמונה שעות עבודה ליום כולל עבודה מעשית
והרצאות,

את הקורט ידריכו מומחים לנושא נזארה"ב .בראש הקורט
תעמוד הגב' אן וילטון.

Enrolment at the office of the Studio for Dance ,
;  42ך Rothschild Cultural Center, Haifa 34632, Hanassi Ave .
tel :. 04 ·83655

רות ו'<שר
ותיאטרון תנועה ,פסול וצליל
הוד הכרמל ,ת..ד  , 820חיפה  34987טלפון 04-246093

בלט קלסי

•
•
•
•
•

אמנות המחול
מרכז לבלט קלאסי

גן אז

בהנהלת שרה ירחאי

מודרני

התעמלות

כנשים
ריתמיקה
פנטומימה

בו
ריקודי עם

נתניה  , 42 '300רח' הנוטע 6
טלפת 053-92041 ; 053-31672 :

ועמים

•

מררים מירחדים לכל מקצרע
רמת לימרדים גברהה
בחינות

R.A.D.

DANCE ARTS
DIRECTRESS: SARA YOHAI

Tel .: 053-31672

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

RUTHESHEL
Theater of Movement-Sculpture and Sound
P.O. Box 820 , Hod Hacarmel
Haifa 34987. Tel.: 04·246093

R.A.D. EXAMINATIONS

רינה שינפלד
בית-ספר למחול
רח' הרב פרידמן

לעולם

חלון

בריאוגרפיה:

המחול

רבה

שרת

, 14

תראביב 62303
טלפרן03-446745 :

.צורה

RINA SCHENFELD
DANCESCHOOL
ן alן14, Hal'av Friedn
Tel-Aviv 62303
Tel :. 03446745

שיעררים לילדים ,נרער רמקצרענים ,באלט קלאסי ,מחרל
מררני ריצירה

.רז

ויצירה

וקסס

.היוס
מופעים

טיול

במחול
בארץ
לתלמידיס

המיועדים

ובוער.

ארגון

וניהול :מזנק

שטריקר

42

ת"א

טל453993 .
450111

62006

ו'<ודפו דמחוד "חומה ומגדד"
ריבה שחם
רקדנית ,כוריאוגראפית ,מורה למחול

בקעת בית"שאן  10800טל' 065-88343
מנהל :שארל גלעד
מזכירה :רעיה מיררן

מחול מודרני
מררים :עדה ארני ,איריס גל ,אררה גלמן ,שארל גלעד

בלט קלאסי
מררים :דניס פרי ,אליזבט לזר
שיעורי יצירה

RINA SHAHAM
DANCER,CHOREOGRAPHER
•
DANCE TEACHER

מררים :חירתה עז-ג,ר ניצה בהיר

קורס בוקר למבוגרים
מפגשי תנועה מיוחדים להורים וילדיהם ,סדנא
ליצירות מחול

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

~

/
ברית התנועה הקיבוצית

המדור

למחול

תל-אביב  ,64078אבן גבירול  ,30טל'  151ך 03-21
רכזת המדור :צילה אובגר

המדור מקיימ סדנאות למרררת למחרל:
חיפה

-

בימי ',ב ברח' הגנימ , 9בשעות

12 .00-9.00

בתל-אביב  -בימי ג ',בסמינר הקיבוצימ בשערת 13.30-8.30
יומ קבלה במדור :יומ ד' בשערת 12.00-8.30

~

/
הלהקה לתנועה מודרנית

-

בית ספר למחול

•

מנהל אמנותי :ירון מרגולין
מורים  :רבקה סיט-מרגולין
ירון מרגולין

ירושלים , 94188
רח' קרז היסוד / 17ב '

טלפון( 02 ) 226706 :

;J" .

~

"

,

~

ט

קרן תל-אביב לספרות ולאמנות
רח' אידלסין  , 29ת-לאביב 65241
טל' 03-657030 , 03-650920

ע"ש יהושע רבינוביץ

ט

~

קרז תל-אביב לטפרות ולאמנות הוקמה בשנת  970ך במוטד ציבורי-

ובכ ו יוחד מצד אלה שמטיבות שונות נמנע מהם ליהנות מערכי

~

תרבותי עצמאי ,ובה שלושה שותפים; עירית תל-אביב-יפו ,משרד

תרבות ואמנות;

תמיכה במימוש פרוייקטים מוגדרים בתחומי

החינור והתרבות וקרז פרץ נפתלי ,לקרז שלושה יעדים מרבזיים;
ך( עידוד וטיפוח היצירה המקורית בתחום הטפרות והאמנות

התרבות בעיר  ,שללא תמיכת הקרז לא היו מגיעים ילדי ביצוע,

CI
CI
CI

בתל-אביב-יפו; ( 2

הרחבת הצריכה התרבותית של תושבי העיר ,

(3

פעילותה של הקרז מתרכזת בחמישה תחומים; טפרות ,מוטיקה,
ציור ופיטול  ,תיאטרוז  ,מחול אמנותי,

בתחום המחול האמנותי )שהקרז הוטיפה אותו למטגרת פעולותיה

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

*

 25קבוצות-נוער למחול-אמנותי
מועדוני-נוער עירוניים( ,עם 350
(; 14 - 8

בשכונות-טיפוח

ילדות

וילדים

)במטגרת

)בגילים;

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

*

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

בתי-טפר

יטודיים

בשכונות-טיפוח,

הטבר )להקת "דור דור וריקודו"

-

בתוטפת

כוריאוגרפיה ודברי הטבר

חטיה לוי; צוות מ"ענבל" בתכנית "מתימז לציוז"
ודברי-הטבר
במחול"

*
הכוריאוגראפית חסיה לוי באחד ממופעי המחול שנתרמו
על ידי קרן תל-אביב לתלמידים בבתי-הספר היסודיים
בשכונות-הטיפוח בעיר

*

-

שרה

לוי-תנאי;

דברי-

-

כוריאוגרפיה

צוות-מחול בתכנית "קטם ורז

כוריאוגרפיה ודברי-הט בר רינה שרת( _

טיוע ללהקות-מחול שונו.ת להעלאתז של יצירות-מחול מקוריות
ע"י כוריאוגרפים ישראליים,
הזמנת מוטיקה מקורית ממלחינים ישראליים בשביל יצירות-
מחול בלהקות רפרטואריות,

CllUrC()j(rapI1c'r Hassia f,e ~',1 ' at (117e (}j ' thc DaI1c'e-Activities
(> -! A vi v f-(}unJatiun jilr f,iterature andז  iscJ b_~' theן urj(af
 Jcr-privilegeJ areas ,ן Arl al Sc'hu(}!s il1 ul

*

הבאתם של מופעי-מחול )ע"י להקות-מחול מקצועיות( לפני
הקהל הרחב מעל במותיהז של הקונכיות האקוטטיות שניבנו
ע"י הקרז בפארקים ובגנים עירוניים באיזורי העיר השונים,

THE TEL-AUIU fOUNDATION fOR LITERATURE AND ART
Tel-Aviv ' - Yafo ,

* Special performances in elementary schools in the
_suburbs by dance-compan'ies

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

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

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

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

29, IDELSON ST_, TEL-AVIV 65241
TEL_:03-657030,03-650920

The Foundation provides for projects in literature, music,
scu Iptu re and art, theatre and dance_ I n the dance sphere
the Foundation activities include:
.• 25 Modern Dance Groups in under-privileged areas in

n:
~

אשרה אלקייס תיאטרון תנועה
רח' אוסישקין  1רמת השרון  ,47210טלפון 03-485399

מיוצג ערידי "מזבק" ,רח' שטריקר  42ת"א ,טל' 03-450111

OSHRA ELKA Y AM MOTION THEATRE
1 Ussishkin St., Ramat Hasharon 47210, Tel.: 03-485399
Represented by "Miznak", 42, Shtriker St., Tel Aviv, Tel.: 03450111

ם

ט

Oב

מנהלת אומנותית :אוסנת לוי
מנהלת ארמיניסטרטיבית :ענת קוטלר
כיתות לימוד:
לילדים ובוגרים בשיטת
האקדמיה המבלותית למחול

 -לובדון .

מחול מודרבי  P -דבא.
מגמה לבגרות במחול )של משרד החיבור(
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בשיתוף עם ביה"ס התיבון שערהבגב.
בתובת :בית חיבור משותף שער הבגב

ד.ב .חוף אשקלון ,טל' 98201-4

o

עירית תל-אניב-יפר

המרכז למחול

מיגהל החיניך ,הניער יהתרבית

מרכז ביכורי-העתים

רח'הפטמן 6
טל' 219457 - 219510

המרכז למחרל במרכז ביכררי העתים מקיים את פעילרתר

בחרדש אפריל רבחרדש ירני מקים המרכז למחרל הרפעת
סדנארת המחרל ,בהם באים לידי ביטרי השגי התלמידים
במהלך שנת הלימרדים .הסדנארת לרקחרת חלק גם באררעים

השרטפת במשך כל ימי השברע במספר

*

*

מישררים :

במערכת הפעילרירת הירמירמירת במספר רב של קברצרת

פרמביים נרספים.

לימר,ד במגמרת הבלט הקלאסי ,המחרל המרדרני רהג'ז,
המחרל הספרדי רהמחרל היצירתי.

כמר כן יקח המרכז למחרל בשנת הפעילרת  83/84חלק
במגמת המחרל בבית-הספר התיכרן עיררני א' בת"א.

בפעילרירת-העשרה מגררנרת כגרן ,שבתרת-מחרל מררכזרת,
שעררי ארמן אררח ,הקרנת סרטי רידיאר ,הרפערת של
להקרת מחרל לתלמידי המרכז רער.ד

ציית המירים:

*
* טיפרח סניפים בשכרנרת תל-אביב.
עברדה במסגרת סדנארת מחרל.

המרכז מקיים מדי שנה קררס-קיץ מררכז ,בר מלמדים מררי
המרכז רכן מררים אררחים .הקררס מירעד הן לתלמידי המרכז
למחרל רהן לתלמידים אררחים.

מחול קלאסי

-

דררינה לארר
כריסטינה רייס

מחול מודרגי -

ררדה מנס

אמירה קדם

מחול ג'ז -

דיינה איסן

מחול ספרדי -
מחול יצירתי -

סילביה דרראן

מגהל המרכז למחול

אבי לפידרת
ישראל ליבנה

-

מזכירת המרכז למחול

-

זהררה ארסטר

תמ"ר

תיןץטךןן מחוך ךמךה

היכל התרבות ע"ש אלפרד טאובמן ומקס מ.פישר ,רמלה , 72415
שדרות ויצמן; טלפון 054-32542

TAMAR - RAMLA DANCE THEATRE, THE ALFRED TAUBMAN & MAX M. FISHER COMMUNITY CENTER - RAMLA 72415,
SDEROT WEIZMANN, TEL. 054- 32542

בית-הספר לבלט ולמחול מודרבי ,בניהול תיאטרוז המחול רמלה  ,יפעל החל מחודש ספטמבר

. 1983

סטדוין ךבךט

m

ך טךיתמן

בפקוח האקדמיה למחרל לונדון

המרכז לאמנות התניעה
בהנהלת אריה כלב

הרצליה ב'  ,46583רח' נורדאו 32

I

צלעזרום

טלפןו052-72339 :
תנועה בסיסית

תיראפיה

מחול יצירתי
מחול ריתמי

עיסוי רפואי

בלט קלסי רג 'ז
בחינרת  R.A.D .לונדון
לכתרת GRADES MAJOR

רפלקסולוגיה
טאי'צ'י

יוגה

השתלמויות

רח' ריינס  11ת-לאביב 61113
טלפרן 03-223137

כית הספר לכאלם פיה ארכטיכה
ת"א ,שד' בן'גוריון

בית ספר למחיל
ערפרה בז צבי-סררסי

72

טל' ( 03 ) 228214
באלט בשיטה הרוסית
כיתרת לרקדנים מקצרעיים ,מתקדמים,
מתחילים רילדים.

*

בלט קלאסי

*

רקוד מודרני
ג 'אז

הכנה לבחינת בגרות במחול ז u.ל

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA
Tel·Aviv, 72 Ben'l1urion Blvd. Tel.: (03)228214
)Ballet (Russian System
Classes for Profess'ional dancers,
Advanced students, Beginners & Children

משרד החנוך והתרבות בישראל

רח' ויזל  9ת"א טל; 03-255284

מכרכה 1rנח 11טפרדו

פי7ככקך
)הנה)ת ו)יה )אן
הת)ה ההושמה
~

Cד

שעוויס )ממתי)יס) ,ממ pומיס) ,מ pצועיס

~

ושעוויס פוסייס

F.

הוצ)יה ותי י)])] הפ)וה } 9גימ ו)מה{
פוםי ill Bוש  I ilDן052 -59921 -10248 :

אולפן איזורי למחול
מרעצרת איזררירת ג עתרן ,סרלם צרר ,רג עמן
בהנהלת :יהודית ארנרז
סגנית :יעל רוטמן
רכז תרבות איזורי :ישראל נוי )שד"ש(

קיבוץ געתון .דנ .מעלה הגליל25130 ,
טלפון04-923009 :

צוות

המררים :

בלט קלאסי
מחול מודרני

במסגרת האולפן פועלת סדנת מחול

:חנקה פארן ,מיכל חסון
 :יהודית ארנון ,מיכל חסון ,מרתה מנדלסון"

במשך כל ימות השבוע כהכנה

לריקוד מקצועי ,מתקבלים תלמידים
לסדנת המחול לשנת לימודים מלאה
לאחר לימוד קודם במחול.

זהרה נחשון ,שפרה ארצי

תנועה ,הכרה
גופנית
כתב תנועה

קומפוזיציה
מוסיקה
אנטומיה
דרמה

אמנות

ההרשמה לשנה הקרובה

יהודית ארנון ,יעל כנעני
)אשכול וכמן( יעל כנעני
ויקטוריה גרין ,יעל רוטמן ,יהודית ארנון
משה קילון
רוברט אדלר
הלנה קורקין

תסתיים במאי.

מנהלת סדנה :מיכל חסון
מזכירה ראשית :עליזה אלקון
נהול ארגוני :רותי דיכס

יעקב חפץ

הrנרכז

לrנחול ספרדי
בחסות

גדול רמדני ספרד

אנטוניו
בהנהלת

סילביה דוראו

לשטבו ומדנית ואשית בבלט הממלגתי של ספרד

בהrנלצת rנשרד החינוך

,
\

),

r

~"~''/
ההךשמה רכר הג'ר'ס :

· .J ,לt· ' -

.ר ,

ת"א

ן

-

-ן;_

טל' ( 03 ) 783716 (, 03 ) 233805

"

~-'lMן--: :v '" .•:.

ב'וס ג' בשטוח . 13 .00 - 11 .00
20 . 30 - 19.30

החוגז לחחול ספרדי רח' ב - Iיהידה 53

I

~

..

.rJ. ,'-

/ -,

נ

:4

f
 .ז,ו' ,,J

סמינר הקיבוצים

המכון לתנועה וחיבור גופני
תל-אביב ,דרך חיפה ,רח' בבי אפריס 1
טל' 03-424221
מסלול למורים לתנועה ומחול

מטרת המסלול להכשיר מורים הבקיאים ביסודות החינור
ובעלי גישה יוצרת ,למסגרות חינור לתנועה ומחול.
הלימדוים יתבססו על חינור-היסדו לתנועה ,על שכלול
היכולת התנועתית ,תור הכרת דרכים וגישות שונות
במחול.

אולפני נס Jב nרי

בהנהלת ימכה בס
ירושלים ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה 343 E
טלפון, 02-233732/02-241979 :

הביטוי הספונטאני מחד גייסא והשליטה ביסדוות התנועה

מאידאר גייסא מאפשרים ללומדים שימוש נכזו ורחב

יותר ביכולתם התנועתית .נוסף לכר לימדו קשת רחבה
של מקצועות עיוניים יוצר בסיס של ידע לעבדות המורה
לעתי.ד
למסיימי שלש שנות לימדו שיעמדו בכל הדרישות מוענק
תואר מורה בכיר לתנועה ומחול במסגרת החינור הגופני.

נוסף למסלול התלת-שנתי מתקיימות במכון השתלמויות
למררים למחול אשר סיימו את לימדויהם והמבקשים
להרחיב את ידיעותיהם ולשכלל את יכולתם האישית.
למסיימים מוענק גמול-השתלמות על ידי משרד החינור.

אילפני נס מחלר -

תיכנית לימירים יפעליייית

שיטת אילםני נס מחול

*
*
* הוםעות  -ידע רנסירן על במה,
* שליטה על הגרף  -פיתרח הגמשירת השרירים ,טיפרח החן,
* פעילות חברתית ענפה  -אמצעי המחשה רדיאר ,סרטי ריקרד רבר'.
* שיחרת על תולדרת הריקוד המוזיקה רהאומנות,
* השיטה מבוססת על התפתחות בשלבים מהקל אל המורבב,
לימוד ריקיד ע"י ריקיד ילא ע"י תרגילים,
ריטמיקה ילימרד הצד המוזיקלי הקשור לררקד,

כבל שלב נלמד ריקוד המציג את הטבניקה האופינית לאותי דרג.,
התלמידים הצמטיינים עיברו בחינות בניסה "ללהקת אולפני נס מחול"

סגנרנות הג'אז -

ג'אז קלאסי ,אפריקאי ,דרום אמריקאי ,ברודיוי סטיל.

"Diggity "
(P. Taylor)

""דיגיטי

(פ) טיילור.

דור-בת

BAT-DOR

""משחקים שהם משחקים
(סופר-ד) רייטר.

"Games We Play"
(D. Reiter-Soffer)

Mula-Haramati

מרלה'ה רמתך

""רגע של זהב
(סאגאו-ג) היל.'

''Golden Moment "
( G. Hill-Sagan )

דור-בת

BAT-DOR

Mula-Haramati

הרמתי-מרלה

"Othello יי

""אךתלך

( J, Butler )

(ג) באטלר.'

BAT-DOR
Mula-Haramati

דור-בת

מולה'הרמתי

"Illusion' ,

""אשליה

(Y. j>erry)

(י) פרי.

\f'-

דךר-בת

BAT-DOR

"Spectrum"
(Ch. San-Goh)

Mula-Haramati

""ספקטרןם
(גן-)צ'ן סך

הרמתי-מולה

\1

"S tonefield יי
(Kei Takei )

""שדה אבנים

()קיי טאקיי

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ DANCE COMPANY

"Greetings"
(N. Christe)

""ברכות

(ב) כריטטי.

KIBBUTZ DANCE COMPANY

""השמלה

"The Gown"
(H.Oren)

(ה) אורן.

להקת המחול הקיבוצית

A.Lux

 ליקט.א

יימשחק הכסאות"

.י) קיליאו(

" "Stoolgame
) (J. Kylian

להקת המחול הקיבוצות

KIBBUTZ DANCE
COMPANY

ו .אגור

J. Agor

J. ~~
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"Shapes"
(Y. Sharir)

""צורות

(י) שריר.

להקת המחול הקיבוצית

KIBBUTZ DANCE
COMPANY

J. Agor

 אג ור.י

""שברים קיייים

""בקר
(פ) קךשמאן.

(פ) קךשמאן.

' 'Moming ''

"Lineal Fragments "

( F . Cushman )

( F. Cushman )

סדנת המחול הירושלמית

JERUSALEM DANCE WORKSHOP

"Duet"
(H. Langen)

""דיאט

( לנגן. )ה

"Psalms of Jerosalem"
(M. Efrati)

KOL-DEMAMA

Y. Rubin

""תהיליס של ירוש ליס
(מ) אפרתי.

דממה-קול

 ן7 רוב

.7

''StraitRןeflected Light"
( Ch. Snir)

B . Lanir

"אור חוזר

-

"אור ישר

( שניר. )ח

 לניר. ב

"Diapered Branches"
(R. Eshel)

A. Eilat

""ענפים מחותלים
()רות אשל

 אילת.א

J
I

I

"Cycle"
(R. Ziv-Eyal)

""מחזןר

( אייל- ן) זין.

צדק-תיאטרוו נוה

NEVE-TZEDEK
THEATRE

J . Agor

 אגור.ו

"Cycle"

""מחזןר

(אייל-זין. )ר

(R. Ziv-Eyal)

צדק-תראטרון נוה

NEVE-TZEDEK THEATRE

J. Agor

אגור. י

~

"

r\ח

"

 זHE ז

L AVIV MUSEUM

~
'"

תיאטרון מחול רינה שינפלד

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE

u. Gordon
J. Agor

 גורדון.א
אגור

.7

"Days and Other Shores"
(R. Schenfeld)

""ימיס ןחןפיס אחריס

( שינפלד. )ר

· תיאטרון מחול רינה שינפלד

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE

J. Agor

 אג ו ר. ו

TMU-NA
(N . Zukerman)

גע-תמו
( צןקרמן. )ב

""ג'יזל

"Giselle"
(after Perrot)

( פרך.)ע"פ י

הבאלט הישראלי

ISRAEL BALLET

" "הסילפידךת
(מ) פךקיך.

"Les Sylphides'·
(M. Fokine)

J. Agor
R. Na'aman

 אגור. ו

 נעמן. ר

•

""נשף הסירם

()ע"פ לישין

"Graduation BaU"
(after Lichine)

הבאלט הישראלי

ISRAEL BALLET

""ארבע הערנרת

(י) ורדי.

"Four Seasons"
(Y. Vardi)

""בשדה מערבןלןת
()קיי טאקיי

"Whirlwind Field"
(Kei Takei)

ענבל

INBAL

G.Allon

ג אלון.'

''Song of Songs"
(S. Levi-Tanai)

INBAL

G. Allon

""שיר השירים

(תגאי-ש) לוי.

ענבל

ג אלין.'

""שיר השירים

"Song of Songs "
( S. Levi - זanai )

(תנאי-ש) לרי.

INBAL

G.Allon

ענבל

ג אלון.'

"Landscape"

""נוף

(M . Oved)

(מ) עובד.

INBAL
G. Allon

ענבל
ג אלון.'

"L aגn ent "
(1. Cohen )

""קינה

( כהן. )א

"Devi1 People יי
(Y . Vardi )

"שדים

-

"אנשים

( ורדי. )י

שבע-בת

BATSHEVA

''Diary''
(R . Cohan)
Y. Rubin

""יומן

(ר) כהן.
 רובין. י

""הקץ לתים
(בהן- דור. )א

"End of Innocence"
(A . Dor-Cohen)

שבע-בת

BATSHEVA

"Turmoi1"
(S. Kol)

Y. Rubin

""סחף

( קול. )ס

 רובון.ו

"ןנה

n"הח

( סיקןלןב. )א

"Les N oces"
(A . So ko]ow)

שבע-בת

BATSHEVA

" ללקזבהn "אמא מ
( קילבן.  א-  דידאו.y )

"Issa Mytililkizby "
(0 . DoudaiA. Kolben )

"Hamsa"
(S . Kol)

""חמסה

( קיל. )ס

BATSHEVA

שבע-בת

''Shira''
(P. Lang)

""שירה

Y. Rubin

 רובון.ו

(פ) לאנג.

האקדמ'ה המךכות'ת ךמחוך-ךונדון

~t~R
{,,..:,ג ~ !*""",

ה  Dניף הישראלי מקייס קור  Dיס
והשתלמויות למורי הבאלט ו-
מארגן

את

הבחינות.

/

הסנ'ף ה'שראך'

השנתיות

של התלמידיס בנוכחות בוחניס
מהמרכז בלונדון ,

נציגת האקדמיה:

דינה פדי A . R . A.D, (A .T.C ).
דמת-השדון ,דח' הבניס

1

טל03-474652 :

המ ' ורים המוסמכים לבאלט קלאסי
המורשים ע"י האקדמיה המלכותית למחול )לונדון( בישראל:
אורדמז ג'נט

גולד דניאל

ליידז סונית

)בת-דור( ת"א ,אבן גבירול 03-263175 , 30

מושב אילנית067-67836 ,

אבן-יהודת ,רח' שומרון ,

ארנוז לואיזת

דרור אורת

חיפה ,רמת-רמז ,זלמז שניאור , 15

רמת השרון,

מרקיש אירנת

478920

נות

04-225578
אייזיקוביץ דלית
בת-יס,

מונוסון 03-753687 ,

נידלמז פטרישת

תכוסתז
נתנית,

052-78082

ירושליס ,רמות ,יבנון  , 2דירת 29

053-37885

02-861379

03-81107
וולדכאום פיליס

נרונסקי איווז

דעננת ,תרצל  72ב'

אכיכי מיכל

בפר שמריהו ,תחורש

ירושליס02-417126 ,
וורשבסקי רות

בז-כרור מרים

פרי ריגת

רחיבית

גבעתייס ,כצנלסין 03-474652,127

תל-אביב231454 ,
חסיז פלמת
בז-צור ליאירת

בת-יס ,סמטת מצדת

פרס נילופת

3

ת"א,

בת דיר ת-לאכיב
בר  -מאיר לגת

052-72371 , 40

458658

תכמי ציריליז ליאורת

סיבול רוז

תרצלית פתיח ,תאצ"ל 052-72430,31

אילפן בת-דור ת"א

נתניה ,אילפז כת-דיר ת"א
טליתמז רתל
בינג תידקר ליאירת
חיפה ,טשרניחיבסקי

ת"א ,ריינס

קושט זיגלמז דלית

03-223137 , 11

בת-דיר ת"א ,אבן גבידיל 03-263175,30

04-535214,17
כץ שרי

ג 'ביטרו דיגת

קאופמז מרים

בית-יצחק ,שער-חפר,

053-25754

פתח-תקיה ,הפרטיזניס

03-924011 , 9

נצרת

יופת תנת

ריטשילד מריאז

ידושליס ,טשרניחיבסקי 48

גרוסמז גאניז
מישבת כפר נטר,

053-99918
ייחאי שרת

גל-איר גילת
בת-יס ,תחרמין

רמת השרין,

03 - 283035

נתניה ,איסישקין

קפיז פנינת

053-31672,22

חיפה ,ביל"י 03-670798,10

03-843247,17

גרזיז גועת

לוי שילת

רייף מרים

בת-דיר ת"א ,אבז בגידול 03-263175,30

חיפת ,פבזנד

03-66989,30

ירושליס ,גויאטמלה , 19
קרית ייבל 02-414572

ליי אסגת

ריכיז אנת

באר שבע) ,שער הנגב(,

057-78563

נהריה  ,גילומב  12א04-921568 :

גולז רתל
תיפת  ,אתיזת ,שד' אבא חישי  12א'

לגמז אריאלת

04-251307

תיפה ,אתיזה ,תירקון

גפני דגיס

לב רונית

עפילת ,קדן היסיד ב10 /

נתריה ,דרד השימר

שאנז מיכל

04-82178,46

נהריה,

04-923842

שפירא דניאלת

04 -921858,8

בת-דרר כאר שבע ,חביבה דייר

8 /15
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טלית הפקות
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T ALIT PRODUCTIONS

מחול ' 83

~
~
~
~

~
~

ינראר

לסלי ברארן "כרכבת האמריקן בלט תיאטר"
ררלדימיר גלרראן סרלן "בלט-הארפרה של ברלין"
בהרפעה עם הבלט הישראלי

מץו

"מרמנשאנץ" להקת הפנטרמימה הנרדעת משרריץ

אפריל

"אמריקאן בלט קרמדי" ,הלהקה הקרמית

המצליחה מניר-יררק תרפיע במסגרת פסטיבל
עין-בג ראררעי פסח בתיאטררן יררשלים

~

<
~

j

מארירני

"פילרברלרס" להקת המחרל החדשנית מארה"ב
)בשתרף עם להקת בתש-בע(

ירלי-ארגרס ט

ירח המחרל ה בינ לארמי 83

אריעי ג'אז

83

ג'אז מערלה מארה"ב ,איררפה רישראל ,בהשתתפרת להקת ה"גלרב
ירניטי" ,נגנים מאנגליה ,הרלנ,ד יפן רגרמניה .יימייק גרסרן
טריר" רהזמרת שאלבי פלינט ריררסלב יעקרברביץ רחמישייתר

<

~

~

קרנבל פררים ברזילאי,
הזמרת נ זרה פריירה רלהקתה

~
~
~

דני סנדרסון

-

ייבגודל טבעי"

הפקה :יהרדה טלית

~
<
~
<

אירגרן :משה ירסף

~

ייטלית

-

הפקרת" רח' מיכ"ל  16ת"א  ,63261טל' 03-287253

<

~
~

<
<
~

rז IMPRESARIO: YEHUDA TAL
PRODUCER:MOSHEJOSEPH

~

i
~1

......

;16, Michal St., Tel Aviv 63261
Tel.: 03-287253
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באלט חיפה
מנהלים אמנותיים :אילנה ואדם פסטרנק

להקת מחול ומכוז ללימודי מחול
המרכז לתרבות ע"ש אבא חושי
רח' אבא הלל סילבר  ,71חיפה 32694
טלפון, 04-227850 :
בלט קלאסי ,מודרני ,ג'ז ,ריקודי-אופי;
מחול ארובי ;

כיתות לגיל הרך.

ייאגדת קיקית השעיו"

-

':כ אילבה יאדס פסטרבק ; מ'  :לפי תקליט
תפ'  :אמיליה קירובר

R.C.A .

צלס  :אריק בלטיבשטר

THE HAIFA BALLET
ARTISTIC DIRECTORS: ILANA & ADAM
PASTERNAK

BALLET COMP ANY AND
DANCE INSTRUCTION INSTITUTE
at the Abba Khoushy Culture Center, 71, A.H. Silver St.,
Haifa 32 694. Tel.: 04-227 850
Classical Ba11et; Modern Dance; Jazz; Character Dance;
Aerobic Dance; Courses for Children.

ההסתדרית הכללית של העינדים נא רץ-ישראל
המרכז לתרבית ילחיניר

היעד הפיעל

המחלקה לאמנית המדיר לריקידי עם
המדור לריקודי עם במרכז לתרבות ולחינוך ,בשיתו  qמשרד
החינוך והתרבות מקיים חמישה אולפנים להכשרת מדריכים
לריקודי עם במקומות הבאים :

עפרלה

חיפה

ירישלים

תכנית הילמודים כוללת ריקודי עם ,תרגילי הדרכה ,תורת ההדרכה,
כוריאוגרפיה ומוסיקה ,ליד המדור קיימת וועדה מרכזית לריקודי
עם ,תפקיד הוועדה

-

מתז עצה מקצועית ואמנותית ,המדור מקיים

השתלמויות מיוחדות למדריכי ריקודי עם בנושא החגים  -חנוכה,
ט"ו בשבט ,פורים ,פסח ,חג העצמאות וחג הביכורים ,השתלמויות

תל-אביב

באר-שבע

מיוחדות לבוגרי האולפנים נערכות אחת לחודש בכל אזורי הארץ ,
המדור מטפל בלהקות המחול במועצות הפועלים ,מעודד הקמת
להקות מחול חדשות ,ועושה למעז הקמת חוגים לריקודי עם ,
המדור מתכנז כנסים אזוריים של להקות המחול והחוגים לריקודי
עם ,לרבות כנס ארצי של להקות מחול )ד~גמת דליה(  ,כז מוציא
המדור ספרות עיונית בנושא המחול ,

המדיר :

ממטרית

עידוד היצירה העממית,

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

המפעל לטיפוח רקייי עדות

ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECT

נד'~Tד על ידי המועצה הציבורית לתרבות ואמנות
'!~כורכז

לתרבות

פןעל ':שיתוף

ולחינוך

המרכז

של ההז;::תדרות הכללית;

לחקר

הפולקלור של האוני-

 om 212כ(Tel-Aviv, 93, Arlosorov St, R
Tel . 03-261111

ברסיטה הבערית ,ירושלים
נוסד בשנת

1971

מטרותיו העיקריות :שמירתם ,החזקתם בחייס או החיאתם של ריקודים מסורתיים של עדות ומיעוטים; איסו  ,qתיעוד )רישום ,צלום,
הסרטה ,הקלטה( וחקר הריקודים.
המפעל פעל עד כה בתחומי העדות הכורדית ,התימנית ,הגרוזינית ,הצפוז-אפריקאנית ,ההודית ,הפרסית ,החסידית ,הערבים ,הדרוזים
והצ'רקסים .

המפעל הוציא ספרונים ,חוברות ,סרטים וחומר אחר על אודות ריקודים אלה,

כתונת מרכזי

הפעילות :

הכופעל לטפוח רקודי עדות וכויעוטים

-

הועד הפןעל של ההסתדרןת ,ת"א ,ארלוזורוב  , 93חדר  , 306טלפון 03 - 261111 :
המרכז לחקר הפולקלור ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,טלפון 02 - 35291
האו'כיון למחול יהודי ,צבי פריד האבר ,קרית-חיים ,רח' רא שונים  , 78טל04 - 728369 .

 heז

 g tradition ofר project, founded 1971, is active in recording, _preserving and sllstaining the livil
folk dance of ethnic groups and minorities in Israel ,

קרן התרבות

AMERICA
ISRAEL

אמריקה ·ישראל

CULTURAL ,
32 ALLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABLES: KERAM; TEL. 654177-8 . ; לס63325  תראביב,32  ' אלבניm FOUN DATION

 רמאז האי אחד הגררמםי החשרבים בטיעו חליי התרברת בשיראל1940 קרז התרברת אמריקה'שיראל ראשיתה בארה"ב בשנת

.רבקירם הגשר התרברתי ביז הארץ לביז צפרדאמריקה

 היתה עזרת קרז התרברת שמעמרתתי, רבמירחד בשנים הראשרנרת שלאחר כינרז מידנת שיראל,בשנים שלפני הקמת המדינה
 פיררת עברדתה צמריים בתחרימם רבים; בתחרם האשוני. בהירתה כעמט הגררם היחיד שצהעי תמיכה בנרשאי אמרבת רתרברת,בירתר
ציירת תשתית של מבנים

-

הקמה רתמיכה במרטדרת שרנים; רבתחרם הפיטי

-

קדירם רחירבר אמנים בררכי כשררז; בתחרם המרטדי

.צוירד למרטדרת אמנרת רחינרר אמנרתי

:בשנים האחררנרת התמקדה פעילרת הקרז בשני כיררני פערלה עיקריים

.  שהרא גרלת הכרתרת של פעלירת הקרז, מעפל המילגרת ע"ש שרת- האחד
 אף כי המרטדרת נטמכים מבחינה תצקיבתי ירתר רירתר על שמדר. תמיכה במטפר מרטדרת אמנרתיים מרכזיים בשיראל- השני
.  הצקברתיה השנתרית של הקרז למרטדרת אלה הינז חירנירת,החינרר רהתרברת

, בעיקר בתחרמי החינרר האמנרתי,כמר כז מטיעית הקרז לפררייקטים שרנים

:בתחרם המחרל מקרשיה הקרז משאבים הרלכים רגדלים בשני כררני הפערלה האמררים כאחד

הקרז מעניקה מילוגת ללימרדים בשיראל צלעירםי הלרמדים מחרל כמקצרע רימלגית השתלמרת חלברי הלקרת מחרל הבמשקים
 צלתא-  מבעצים ראנשי המצקעורת הטנכםיי, ירצרים-  מאשפרת הקרז לאנשי מקצעו, כמר כז.  כשרריהם המקצעויים, להעלרת את
.למילגרת השתלמרת צקררת וכעוד בחר"ל
 כז מםיעית הקרז להלקרת.בע מאז שהפכה להקה זר לגרף צכררי-במטגרת תמיכתה במרטדרת מחרל תרמכת הקרז בלהקת החמרל בתש
,אחררת רלארלפנים למחרל בעיקר ברכשית צירד
, תא מרפעי המחרל, ביז היתר,לקרז התרברת תכנירת לטיעו בשפרר ארלמרת אשר שישמר
,הקרז אף מטיעית לקירמז של טדנארת רבהבאת מררםי רכרריארגרפים מחר"ל

The beginning of the America·lsrael Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of
the rnajor flctors in assisting the cultural life in Israel and in keeping the cultural bridge between Israel and North·America.
In the elrly yel s זof the S18te of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country .
Its 8Ssistance WIS threefold: it advanced gifted young artists; it financed the founding and supported many and varied cultural
groups and institutions; it was instrumen18l in providing an infra·structure of the halls and equipment for performance and
teaching of the IrtS•
In more recent yelrs, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public support of Israel's
cultural institutions, the AICF concentra18d its 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 finlnces different projects, especillly in institutions for the teachings of the arts.
In th8 fillld of Dl וIICI - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to
young dance students in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance companies who want to
further their professional qualifications. The Foundation also grants short·term fellowships abroad to choreographers, dancers
Ind stage technicilns .
 סne

of the institutions supported regularly by the AICF is the Batsheva Dance Company, ever since this group became a
pUblic complny. Grlnts are also made to o tI רer companies and dance studios mainly for tl רe acquisition of equipment .
 זhe

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

 זhe

AICF also Issists in Irrlnging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad .

isradance
בוטיק בלט )ישראל(
) BALLET BOUTIQUE (ISRAEL

תל-אביב :אבן גבירול  ,45טל' . 03-216466
ירושלים :רח' בן יהודה  , 2טל' . 02-231415
חיפה :רח' דרר הים  , 3טל' . 04-81937

מ
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7
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מרכז התרבית האמריקני

acc
american cultural center
71 Hayarkon St., Tel Aviv
Tel .: (03) 650661/2
Hours open to the public: Monday 10 a.m. - 7 p.m.
Tuesday to Thursday:
10 a.m. to 4 p.m.
Fridays & Holiday Eves :
10 a.m . to 2 p.m .
The library has a section in the arts which inclu<;les
books, periodicals and Videotapes. Books are available
for loan .
The collection of videotapes on dance includes :

63930 אביב- תל,71 רח' הירקון
( 03 ) 650661/2 'טל
: פתוחה לקהל בשעות
7-10 'יום ב
4-10 '-ה: בימים ג
2-10 ביום ו' וערבי חג

 ווידיוטייפים במחול, כתבי עט,ברשות הספריה ספרים
.ובשאר האמנויות

.הספרים ניתנים להשאלה

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY - Part 11
AMERICAN BALLET THEATER
TRAILBLAZERS OF MODERN DANCE
PILOBULUS DANCE THEATER
MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY
ALVIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON
DANCE THEA TER OF HARLEM
THEPAUL TAYLORDANCECOMPANY
THREE BY BALANCHINE
JENNIFER MULLER AND THE WORKS
MAKING TELEVISION DANCE, TWYLA THARP
LAR LUBOVITCH AT JACOB s יPILLOW

:רשימת הווידיוטייפים במחול הם
'להקת מרתה גראהם חלק ב
תיאטרון בלט אמריקאי
חלוצי הריקוד המודרגי
להקת תיאטרון בלט פילובולוס
להקת פול טיילור
אלוין איילי לפי מוסיקה של דיוק אליגגטון
שלושה של בלאגשין
להקת מרס קגיגהם
להקת תיאטרון בלט של הרלם
 רקוד לטלויזיה,טווילה טארפ

The video tapes can be viewed during library hours.

.ניתן לצפות בווידיוטייפים בשעות הספריה

הספריה המרכזית למיסיקה ימחיל

CENTRAL LIBRARV FOR MUSIC AND DANCE
26, BIALIK ST, TEL-AVIV TEL : 03-658106 :. טל26  רח' ביאליק,תל"אביב

,המחול

מתחום

בנושאים

חומרים

מפיצה

אוצרת בתוכה, 1975  שנוסדה בשנת,הספריה למחול.
 סרטיוידיאו וברשותה מקרנת, סרטים,כאלף ספרים
. מ"מ ומכונת הקרנה לוידיאוטייפים16- סרטים ב
 סרטים, שקופיות, כתביעת,• הקטלוג שלה מכיל ספרים

הספריה.

. עיצוב במה ותלבושות, במוי, תיאוריה,כגוז היסטוריה

 שקופיות וטייפים על מחול,הספריה משאילה סרטים.

. פיתוח ומוסדות חינוכיים-עיירות, לקיבוצים
.הספריה מקיימת תצוגות והקרנות פומביות

.וסרטיוידיאו

•

, פלקטים,• בספריה ארכיוז המכיל כרזות של מופעי מחול
.  תכניות של מופעים ומזכרות,קטעיעיתונות
,הספריה שממשת כמקור לאינפורמציה לרקדנים.
, מוסיקאים, כוריאוגראפים, תראפיסטים,מורים למחול
.  אנתרופולוגים והיסטוריונים,אמנים

 טיפוח קהל חובבי:תכניות הספריה לעתיד כוללות
;מחול; כוראיומטריה; ידיעוז למחול בשפה העברית
-תיראפיה במחול; הקרנות סרטים; קורסים בכתב
תנועה; הרצאות בתולדות המחול; מפגשים עם סופרים
."הכותבים על מחול; "בימה למחול

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

8

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

8

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

8

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

8

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

8

8

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

8

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

VIDEO VIEWlNG HOURS
Sunday - 13 :00 - 15:00
Tuesday - 10: - 12:00

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

: הספריה פתרח ה לקהל
18:00 - 13:00 - ''א ד, בימיס
13:00 - 9:00 - ''ג ה, 'ב, ביימס
12:45 - 9:00 - 'ביזס ז

בסרטי רידיאר ניתז לחזרת
15:00 - 13:00 12:00 - 10:00 -

'יזס א
'יזס ג

"'Largo"
Ch .: Victoria Green; m.: Henry Purcell;
c.: Victoria Green
"Scribbling"
Ch. : Ya'acov Sharir
"Apartment to Let"
Ch.: Heda Oren; m. (collage); c .: Hannah
Levy; s.: Hilik Arad

*

PREMIERES IN 1982
" Days and Other Shores"
Ch .: R . Schenfeld; m. : Philip Glass; Slides :
Tova Berman; 1.: Benzion Munitz
"Red, Blue, Yellow"
Ch.: R. Schenfeld
" Minimal-Maximal Dance" (workshop)
Ch .: R . Schenfeld

TMU-NA

*

KOL DEMAMA
41, Israel Bak St., Tel-Aviv 67019;
tel.: 03-251608
Choreographer & Artistic Director: Moshe
Efrati
Administrative Manager: Joseph Caspi
Company Coordinator & Stage Manager:
Dinah Zohar
Teachers: Gabi Barr, Ester Nadler
Dancers: Amnon Damti, Arie Burstein,
Ester Nadler, Gabi Barr, Golda Dahan,
David Rapoport, Yael Barash, Joseph
Moyal, Mimi Sananes, Meir Sha'ar, Malka
Valovitch, Uzi Bouzaglo, Ofer Rom , Shay
Weinstein; (apprentices): Orli Stern, Michael
Gross, Tamar Goldberg.

Tel-Aviv 62667 , 28 De Haas St.,
Tel .: 03449878
Artistic Director: Nava Zukerman
Producers: Ilan Roenthal, Mike Zukerman
Dancers: Joana Riess, Tova Shafir, Yuval
Nadav, Kobi Meidan, Adina Silbershmidt,
Efron Atkin, Serge Albaz

PREMIERES IN 1982
"Family Portrait/Portrait of a Woman/
Self-portrait"
Ch .: N . Zukerman; m. : Rafi & Benni
Kadishson ; 1.: Judy Kupferman

*
OTHER EVENTS

TOURS ABROAD:
Paris - May 1982

PREMIERES IN 1982:
"Psalms of Jerusalem"
Ch.: M. Efrati; m . : N . Sherif; c. : G. Barr;
5. : Oded Feingersch

*
RINA SCHENFELD
DANCE THEATRE
Tel-Aviv 62303,14, Harav Friedman St. ,
Tel.: 03446745
Artistic Director: Rina Schenfeld
Dancers: Rina Badash, Tal Halevi, Dalit
Haramati, Merav Simri, Ornit Rosenblum,
Betty Schechter, Dity Tor, Tamar Borer ,
Sigal Sperling, Rina Schenfeld, Tamar
F eigenblatt

TOURS ABROAD:
January 1982 - Holland
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Ruth Ziv -Eyal created for the Neve Tzedek
Theatre Group a movement-theatre work,
" Cycle", premiered in t he framework of the
Israel Festival , in which dancers and actors
Gabi Eldor , Dita Erel, Itzcha k Ass ias , Y oni
Chen, Yaakov Jacobson, Amos Lavi, Lasha
Rosenberg, Martha Reifeld, Nurit Stern and
Chemed Schulberg participated. The costumes were designed by Ruth Glaser and
Avishai Eyal, the lighting by Ben-Zion
Munitz.
The Chamber Theatre of Tel-Aviv produced
a theatre piece in which director Chanan
Snir combined movement, tex ts and music,
"Straight Light-Reflected Light" in which
Ella Galili, Mika Dani , Tal Haran, Michal
Vered, Dror Teplicky , Mody Yehudai, Noa
Lev , Yuval Seker and Ruth Kanner took
part . The musicians were Ofer Shalchin , Gil
Vardi, Avi Klieger, and Michal Goldberg.
Designer: Rally Gothilf, lighting : Netta
Gelfman .
Pamela Sharni performed her solo-evening,
"Dance by One " at the Tzavta-club in TelAviv and at the Acco Festival .

Jonatan Karmon's Jerusalem Dance Company premiered its second and, alas, last
programme of his works, as the group is not
continuing its activities after Karmon's
resignation as its Artistic Director and
choreographer .
Ohan Nahrin and Mari Kajiwara performed
solos and duets, mainly Nahrin's works, in
T el-Aviv and in several kibbutzim.
The 1srael i branch of the Royal Academy of
Dancing (R .A.D.) celebrated 15 years of its
activity. The guest of honour was Alan
Hopper, the Artistic Director of the Academy in London. The festive performance
t oo k place at the Bat-Dor Theatre in TelAviv.
Th e first two issues of a new quarterly,
Kol Machol - The Voice of Dance, devoted
to information about dance in Israel, appeared . The chief editor of the publication
is David Eden.
The dance-committee of the Israel Center of
t he I .T .1. began preparations for an international cong ress on dance-notation, to be
held in Israel in 1984.

*
VISITING COMPANIES
1982 was a year rich in visits by foreign
dance companies . Among the guests were
t he National Ballet of Holland; from the
U .S. came Alvin Ailey's company, Twyla
Tharp, Lotte Goslar's Pantomime Circus,
Kei Takei's "Moving Earth" and the companies of Lar Lubovitch and Paul Taylor.
From France came the Strasbourg Ballet
and (for one special performance at Caesarea) a group of soloists from the Paris Opera
Ballet.
For the first time an Egyptian company
came to perform . The Folklore Group from
Cairo appeared in the framework of the
Israel Festival.

*

" Diary "
Ch .: Robert Cohan; m .: Sergui Natra ;
c.: Moshe Sternfeld; 1.: Haim Tchelet; d .
Sh נi ki Sacks
.f'Turmoil"
Ch. : Siki Kol; m.: "Force Major", Tangerine
Dream; c.&d.: David Dvir; c.: Yemima Kessler; 1. Moshe Frid.

BATSHEVA"
"Dance Chest"
Concept: Nira Paaz, Elyda Gera; ch.: Nira
Paaz, Elyda Gera, Pamela Sharni, Rhoda
Manes.

*
INBAL DANCE THEATRE
6, Yehieli St., Tel -Aviv-Yaffo 65149;
tel.: 03-652758,03-653711
Artistic Director: Sa'ra Levi-Tanai

Dancers: Jeremy Allen , Louise Allen, Fernando Bezerra, Nadine Brook, Shulamit
Botney, Ami Daskal, Waldmar De Oliveira,
Erez Dror, Gary Feingold, Orna Kugel,
Deena Laska, Tali Lemkin, Marshal l Levin,
Wendy Lucking , John McGeachie, Allison
Rosen, Suzzane Salimi, Jane Sanig, Dalitte
Sacham, Honey Shepherd, Julie Smyth,
Marcia Sussman, Itschak Tapiero, Soraya
Woodruff, Na'ama Yadlin, Anat Zikornik,
Ronit Zlatin.

PREMIERES IN 1982
"Giselle", Act 11
Ch. : after Jules Perrot; m .: Adolphe Adam;
c.&d. : Lydia Pincus-Gany; c.: Luba Scherk;
1. : Judy Kupferman
"Four Seasons"
Ch.: Yair Vardi; m.: Guiseppe Verd i ;
c .: Luba Scherk
"Les Sylphides"
Ch.: Michel Fokine; m.: Frederic Chopin

Company Director: Shlomo Haziz
Rehearsal Director: Lea Avraham
Dancers: Malka Chadgbi,llana Cohen, Sara
Shikarzi, Na'ava Shulman, Odelia Azani,
Ronit Levi, Zion Nurel, Mordecai Abrahamov, Netanel Noam, Aharon Hedvat, Shaul
Shani,ltzhak Omer.

PREMIERES IN 1982

o . Tuvia; c.

JERUSALEM DANCE WORKSHOP
Jerusalem 93544,9, Yishay St.,
Tel.: 02-711966,02-810691
Ar,tistic Adviser: Flora Cushman

"Song of Songs"
Ch. & melodies: s. Levi-Tanai; m.: Sh. Gronich;S.&c.: M. Sternfeld, Y. Griinspahn; 1. :
R. Cohen .
"Drawings"
Ch .: s. Shikarzi; m.:
spahn

*

Y. Grun-

"Lament"
Ch .: 1. Cohen; m. : Sh . Bar; c .: Y . Grunspahn

Company Teachers: Flora Cushman, Hanna
Yafe, Judy Bobrow, Michal Israeli, Aya
Rimon
Dancers: Dina Weinstein, Judy Bobrow,
Daphne Einbinder, Asa Johannson, Evy
Lifshitz, Aya Rimon, Michal Israeli,
R ichard F riden

PREMIERES IN 1982
~'Duet"

"Landscape"
Ch .: Margalit Oved

Ch.: Helga Langen; m .: songs by Billie
Holliday;c.: H. Langen

"Whirlwind Field"
Ch .: Kei Takei

*
THE ISRAEL BALLET
2, Kikar Hamedina-Hey Be'eyar, Tel -Aviv

62093; tel.: 03-266610
Artistic Directors: Berta Yampolsky, Hillel
Markman
General Manager: Hillel Markman

"Trio from Snow in Summer"
Ch.: Flora Cushman; m.: Stan Goetz;
c.: Flora Cushman
"Linear Fragments"
Ch.: Flora Cushman; m.: Indian Folk;
c .: Flora Cushman
"Siisskind von Trimberg" (opera)
Libretto : Recha Freier; ch.: Uwe Scholz ;
m. : Mark Kopitman

*

KIBBUTZ DANCE COMPANY
Kibbutz Ga'aton, Ma'aleh HaGalil 25130;
Tel .: 04-923009 (studio); 03-254556,
03 -264952 (office)
Artistic Director: Yehudit Arnon
Ballet Mistress: Hanka Farran
Rehearsal Director: Efrat Livni
General Manager: Yerucham Cohen
Dancers: Zichri Dagan, Mike Levine, Shlomo
Zaga, Ari Fastman, Rami Be'er, Boaz Cohen,
Efrat Livni, Einat Livne, Sarah Lipman, Yael
Rotman,Sivan Cohen, Esti Giron

TOUR ABROAD:
Great Britain -April/May, 1982.

PREMIERES IN 1982
"Light - Part 11 : Stonefield"
Ch.: Kei Takei; 1.: Ken Tabachnick; c.: Kei
Takei
"Greetings"
Ch. : Nils Christe; m .: Igor Stravinsky; 1.: Ken
Tabachnick; c.: Keso Dekker

"Quartet"
Ch.: Nils Christe; m. : Shostakovitch; 1.: Ken
Tabachnick; c .: Tom Schenk
"Shapes"
Ch .: Ya'acov Sharir; m. : Burton Maclean;
1.: Ken Tabachnick; c. : Ya'acov Sharir,
Daniel Levy
"TheGown"
Ch.: Heda Oren; m.: (collage) - Berio, traditional; 1. : Arik Barhum; c .: Moshe Hadari
"Stoolgame"
Ch .: Jiri Kylian; m .: Nordheim; 1.: Joop
Cabcort; c .: Bertha Kwartcz ; 5.: Walter
Nobbe

*
GA'ATON DANCE WORKSHOP
Artistic Director: Yehudit Arnon
Principal Teacher and Rehearsal Director:
Michal Hasson
Dancers: Osnat Livni, Anat Asulin, Tzvia
Kortsfeld, Michal Vidra , Liora Alon, Nitza
Gambu, Esti Lahat, Reuven Ben Ishi

PREMIERES IN 1982
"Light - Part 6"
Ch .: Kei Takei ; c. Kei Takei
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COMPANIES AND PREMIERES IN 1982
Abbreviations :

ch.
m.
d.

choreography
music
sets

BATDORDANCECOMPANY
30 Ibn-Gvirol St., Tel-Aviv 64028
Tel.: 03-263175
Artistic Director: Jeanette Ordman
Rehearsal Directors: Kenneth Mason, Meryl
Graves, Ora Dror
Ballet Masters: Kenneth Mason, David S·hore,
Rosaline Subel
Choreologist: Ilana Soprun
Dancers: Jeanette Ordman, Reda Sheta (guest),
Peter O'Brien (guest), Igal Berdichevsky,
Miriam Paskalsky, Lea Lichtenstein, David
Rapoport, Graciela Kozak, Sam Macmanus,
Hannah Alex, Ph ilip Clyde, Patricia Aharoni,
Limor Axelrod, Catherine Dulin, Amy Edelstein, Mor Eden, Elizabeth Gibiat, Tzipora
Levenboim, Helen Ridlington, Rosemary
Sandifer, Anni Bender Shore, Karen van
Dam, Alon Avidan, Jonathan Avni, Ron
Ben-Israel, Assaf Ben-Zeev, Moshe Goldberg,
Pierre-Andre Morard, Jaime Petty, Paz Sagi,
George Thompson (Apprentices): Raz Levy,
Rafi Saadi , Pnina Ducach, Morella Laor

c.
1.

costumes
lighting

" Games They Play "
Ch.&c.: Domy Reiter-Soffer; m.: Samuel
Barber (Essay for Orchestra No •  ר7 ;)
1.: Kevin McAlister
" Golden Moment "
Ch. & C.: Gene Hill-Sagan; m.: Schubert
(Quartet No. 14 in D Minor); 1.: Ben Zion
Munitz

"Devil People"
Ch.: Yair Vardi; m.: Astor Piazzolla; C.: Iris
Tauman Reisch; 1.: Haim Tchelet

" Othello "
Ch.: John Butler; m. : Anton Dvorak
(Othello Overture); 1.: Chenault Spence

"ISSB Mytlilkizby (A Story Like a Tale)"
Ch.: Ofra Doudai, Amir Kolben; m.: Marsel
Khalifa; Uad & Singing: Ahmad Masrie;
1.: Dorit Malin

" Diggity "
Ch.: Paul Taylor; m.: Donald York; s.&c :.
Alex Katz; 1.: Mark Litvin

*

"Shira"
Ch.: Pearl Lang; m.: Alan Hovaness;
1.: Havid Hadar; p.: Pearl Lang

BATSHEVA DANCE COMPANY

"Impressions"
Ch.: Ivan Feller-Vaslev; m.: Richard Farber;
d.: Ivan Feller-Vaslev; c.&s.d.: Shuki Sacks

9,Sd. Hahaskala, Tel Aviv 67898;
tel. : 03-337795,03-337470

"Transformation"
Ch.: Joseph Tmim; m.: Pink Floyd; c. Elie
Dor-Cohen; 1. Hanni Vardi

Artistic Director: Moshe Romano

PREMIERS IN 1982:

General Manager: Bill Strum

Rehearsal Director: Siki Kol

24

"Hamsa"
Ch.: Siki Kol; m.: Improvisations; JeanPierre Rampal; s.: Miriam Bat-Yosef; c. Yemima Kessler. 1. : Moshe Frid.

"The End of Innocence"
Ch.: Alice Dor-Cohen; m.: Shosh Reisman;
C.: Elie Dor-Cohen; 1.: Nisan Gelbard

Artistic Advisar: Robert Cohan

"lllusion"
Ch.&c. : Igal Perry; m .: Jean Michel Jarre
(Oxygene 1.2.3.); 1.: Kevin McAlister

PREMIERES IN 1982:

" Spectrum "
Ch.: Choo San Goh; m.: Johann Sebastian
Bach; s.&c.: Carol Vollet Garner; 1.: Tony
Tucci

Europe - may, 1982

"Passages"
Ch .: Igal Perry ; m. : David Baldwin;
1. : Kevin McAlister

Artistic Director: Nira Paaz
Dancers: Yael Faran, Na'ama Biran (Koran),
Hani Ben-Tov, Devora Asher, Odette Shadmi, Iris Goldfinger, Yossi Bracha, Momi Gil,
Micky Homa, Shai Gottesman.

TOURS ABROAD:

"Twilight Concerto"
Ch .: Matthew Diamond; m. Mendelsohn
(Piano Concerto No. 1); C.: Patricia
McGourty; 1.: Edward Greenberg

BATSHEVA 11

Dancers: Lea Avraham, Alice Dor-Cohen,
Ofra Doudai, Iris Frenkel, Iris Gil-Lahad,
Jill Negrin, Galia Pavin, Shelley-Sheer, Nira
Triffon, David DVir, Natan Gardah, Oded
Harari, Meir Knopper-Germanovitch, Amir
Kolben, Erez Levy, Haim On (Ochayon),
Reto Shleiniger, Joseph Tmim

TOUR ABROAD:
New York City.

"Between Two Worlds"
Ch.: Tova Klug; m.: Richard Farber; c. T.
Klug; 1.: Hanni Vardi
"Ocean Sounds"
Ch. Heda Oren; recorded sound of whales;
C.: H. Oren & Yemima Kessler; 1. Dorit
Malin
"The Foreigner"
Ch.: Victoria Green; m.: Toru Takemitsu,
Jorge Trasante; c. V. Green & Yemima Kessler; 1. Yael Pardes

"Les Noces"
Ch.: Anna Sokolow; m. Igor Stravinsky;
C.: Iris Tauman; 1.: Haim Tchelet

proper traction, but the whole area was so inflamed that 1
could not bear the therapy . However, the doctor said 1 would
be paralyzed if 1 did not go through with the treatment. The
conditions in the hospital were appalling and there was little
food, but on Fridays the Joint Distribution Committee
would send me a chicken for the Sabbath. 1 split it eight
ways and we all felt it was a holiday.
"In the hospital, friends brought me my first dance books in
Eng1ish. One was about Serge Diaghi1ev and the other about
the ballerina Anna Pavlova. My three months in the hospital
were spent reading the books over and over again with the
help of a dictionary. Not only did 1 learn the details of the
lives of the two artists , but my Eng1ish improved."

"1 left the hospital on crutches. 1 would treat myself to
swimming and lying in the hot sand on the beach. It took me
a full year to recover and begin dancing again."
" My visa had expil·ed while 1 was hospitalized and 1 had no
idea how 1 could pass the physical examination at the con sulate . To be taken into America you had to be in good
shape . We  נl, once 1 got into the Embassy 1 put my crutches
down and somehow , clinging to the wal  נs and sort of leaning ,
as if nonchalant , the examiner didn't even notice my condi tion. 1 got a new visa ".
He left for the United States in June , 1941.

•

Fred Berk and Claudia Vall in a russian folk dance - Cuba
1939-41
Fred Berk's first production in Basle (Switzerland) - 1938 (?)

Claudia Vall and Fred Berk
in one of their fo1k dance suites
in Cuba
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Fritz's arrival, an agent who was a friend of Claudia's was
able to book them into the prestigious theatre of Pro-Arte
Musical de Habana at the end of the concert season. On June
19, 1939, they presented a combination of duets to Chopin,
Graupner and Liszt as well as national dances from Russia,
Croatia and Austria. "1 was not used to such an expressive
audience, yelling and screaming for us. I was fami1iar, however , with the theatrics at the stage door, but this time , instead of being a fan , 1 was the star."
The agent had staged a little performance at the stage door.
He sent the dancers outside in their make-up and dressing
gowns, which was considel"ed taboo in Vienna , so that the
dancers could sign autographs. "We were met with an uproar
of cheering and the waiting clque begged for our signatures.
Then we dramatically departed," Fritz remembered.
They received critical notice in the "Havana Post" by Clotilde Pujol. She wrote favorably that the dancers' "interpretation of the characterizations were done with much knowledge and gusto and good team work . The costumes were
picturesque. "
Claudia and Fl"itz became part of the artists' colony of
Havana. "We all worked in the clubs all over the city," said
Claudia. "It was a wonderful time. We didn't suffer from
changing to a new life like those who were only dreaming of
life in America."
Fritz and Claudia toured the island, sometimes performing
with an orchestra and other times with a pianist. Their programs were combinations of solos and duets based on folk
motifs like Scottish dance, Russian Trepak, Croatian Svatovka and Uindlers of Austria to music by Strauss and Schubert.
Fritz also performed his signature dances from Vienna that
had won him his bronze medal .
"1 remember ," said Claudia, "once we toured to a city,
Santiago de Cuba, on the other side of the island from Havana. When we got there, we found they had no orchestra to
accompany us as we had been promised. The stage was in
terrible shape. Somehow we found a violinist, who was also
the shoemaker at tl1e time , and a trumpeter. I remember
once I suddenly faced Fritz on stage and I asked him during
the performance 'Do you want me to follow the trumpeter
or the violinist?' We both started laughing so hard I did not
think we could go on."
During this time, Yavorsky, who had left the Pro-Arte ballet
school in 1938, opened his own studio. He also started a
small company . He asked Fritz to join him as a character
dancer. Fritz's friends began to leave the island, and among
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them, the Kauffmans. They promised to secure him an affi·
davit so he, too, could get a visa to the United States .
He decided to dance in Yavorsky's six weeks of concerts and
then try to join~ Claudia and George. He talked it over with
his Cuban manager who had taken care of his bookings for
two years . The manager suggested that he change his name to
something that shounded less Germanic. Such a name as
Fritz Berger did not invite a very friendly reception whi1e the
world was at war with Germany. Fritz came up with the simpler name Fred Berk, which he used first when applying t'or
the legal papers to enter the United States. He received his
visa to immigrate to America in November, 1940. He was
given three months in which to make the trip, barely long
enough to finish rehearsals and complete his contract with
the company.
One day Fred went to the beach, did walk-overs and hand
springs in the sand, and visited with friends from the Ballet
Russe company, who were stranded in Cuba at the time. He
felt wonderful. The next morning, he awoke with shivers and
horrible pains in his leg. He limped out of his apartment at
the appointed time on his way to class, and somehow made it
to the bus stop. Bu t he was unable to bear the pain trying to
board the bus. He was so alarmed that he barely managed to
return home. He spent days in bed, unable to teach or rehearse.
A Latvian refugee doctor: lived in his building and Fred called
him for help. The old man concocted a crude method of traction by hanging a tea kettle to Fred's foot, dangling the
kettle down over the end of the bed. He instructed the feverish Fred to continue to lie in bed for many days . Day and
night he suffered the pains of severe muscle spasms and joint
pain in his hip.
After several weeks, a former student came to visit and was
shocked at his condition. She contacted an organization
which aids Jewish refugees, the Joint Distribution Committee.
They sent a Cuban doctor who arrived with a social worker.
Thinking Fred, the German-speaking foreigner, did not
understand Spanish, the doctor told the social worker that he
had a very advanced case of Osteoarthritis . There was hardly
any hope for recuperation.
"My Spanish was f1uent and I had no problems understanding the dire situation I was in. I was terrified, but what could
I do? I was put into a hospital with eighty people, no nurse
and only one orderly on our floor. In my ward there were
eight patients, but only one was mobile, a young boy who
would hop on one leg and get around doing favors for al1 of
us . The pain and spasms in my hip began to disappear with

den realization that we were paralyzed in our professional
life and our personallife was terrifying.
"Ou t of the blue, 1 I'eceived a telegram offering me a job in
Switzerland. 1 could receive legal working papers fOI' nine
months! 1 asked no questions, not about salary, not about
who 1 was to dance with , not where we were to go . 1 accepted! 1 left with one suitcase filled with costumes and music.
My parents still clung to the outdated faith that all would be
well and we would soon meet again in happy times."

omic straits of the Jewish immigrants to Cuba caused Jewish
welfare organizations in the U .S. to open offices in Havana
some ten years before. All of these groups attempted to help
the Jewish immigrants, of which by 1934 there were 12;000.
Friz and Claudia and George fell into each other's arms. They
could hardly hear each other for all the excited questions and
answers about where all their old friends were, what had happened to each of them and where they had all been in the
months since they had last seen each other. Claudia told him
there were eager audiences, cultured audiences for dance in
Cuba.

Claudia and Kauffman decided to leave Italy for Switzerland.
They were married in Zurich. And they tried to find a coun·
try that would allow them in. "In Zurich we started combing
the different foreign consuls to see who would give us a visa.
1 had my Yugoslavian passport, but George 's German passport made it much more difficult . lt seemed like a lark and
an adventure at fil"St, but then it began to seem impossible to
get passage anywhere. Then we discovered that Cuba would
take us in! We went back to our hotel to pack up our belongings and 1 had a wire waiting for me from Trudy Goth . She
had left ltaly for Cuba and wired me to come to Havana because there was a job as a dancer!"

The most imposing cultural force was the Sociedad Pro-Arte
Musical, an organization founded by Cuba's ealthy class in
1918 to enrich the life of the city by bringing in worldrenowned performing artists. The Teatro Auditorium housed
impressive facilities, including a small hall where ballet classes
were held. From 1931-1938, these were run by Nicolai
Yavorsky, a dancer who had come to Havana with the Opera
Prive de Paris. His students included the talented Alicia Martinez and her husband-to-be Fernando Alonso and his brother Alberto Alonso, who were to become famous dancers in
years to come.

lt was in the train station leaving Zurich that Claudia and
George Kauffman ran into Fritz. He was on his way to Vienna to tl"Y to figure out what to do next. "We barely had time
to tell him a thing, only that we were going to Havana. We
gave him our address ."

Fritz wanted to know how he could work. Where could he
live? Where could he and Claudia start rehearsing? They
would make a program together! He had been able to bring
his costumes and music. Somehow his mother had thought to
bring some of them to London and, before he left, surprised
him wi th them.

Havana
FI"itz left for Cuba from Liverpool, England in June , 1939 .
From letters , l ןe knew that his sister was taken to a concen tration camp during this period, but that his parents al'rived
safely in London fl'om Vienna. Fritz himself was very lucky ,
for the R.M.S. Orbita, on which he sailed, was the last ship
carrying European refugees allowed to disembark in Havana .
It was a hot Friday when Fritz disembarked at the quay in
Havana. He sweated profusely in his English summer suit,
looking for his friends the Kauffmans whom he had informed
of his arrival by letter. They were nowhere to be seen. By
showing the Kauffman's address on a piece of paper to
passers-by, he somehow negotiated a bus ride to the right
place. They were astonished! They had assumed Berk's arI"ival was impossible because al1 newspapers reported the port
closed for fear of German su bmarines. There was also a backlash against immigl"ation from Europe where Cuba became
known as a transit point on the way to the United States.
The authorities wanted no more immigrants. The dire econ-

Claudia laughed her infectious, hearty laugh. He did not need
to be so anxious! He would soon see that things were different in Havana. There was no hurry. The pace was so slow,
people enjoyed themselves so much. She and George served
him pineapples and cakes, and strong Cuban coffee. Eventually they went back to the port area to visit friends who
told Fritz about a room for rent.
He found accommodations by the port, one of the deteriorated areas of Havana along with pimps, prostitutes and refugees, because there were cheap lodgings. He had a two-room
apartment, one window facing the sea. There he taught classes for women refugees. They had nothing to do but wait for
their visas to America and go to the beach and eat. "He was
able to fill his classes by advertising the benefits of exercise
to offset overeating and the boredom of leisure life." He
loved the accompanying manner of life, and the informality
of Havana. "lt's still all so innocent," he once said. "People
ask me why 1 left Europe and I'd say because l'm Jewish.
'What's that?' they asked."
He had much success with his work. Only one month after
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Of a11 the seven meda1 winners he was the on1y Viennese
chosen.
Fritz veritably flew into the world of established Viennese
dance. One of the famous and beloved dance sol.oists from
the Vienna Opera, Hedy Pfundmayr, came backstage after
the performance . Fritz knew her from the opera, especia11y
that of Potiphar's wife in the Legend o[ Joseph. She asked to
see him at her home. He was flabbergasted. What did she
want with him?
When they met, Pfundmayr explained she wanted to expand
her own solo performance repertoire. Perhaps Fritz could
teach her the hora for a so10 .she wanted to do called A Girl
[rom Palestine. He glad!y taught her the hora in exchange for
authentic Austrian lan dנ. ers, a gliding wa1tz-like partner
dance .
Pfundmayr took Fritz under her wing; she got him into a few
movies including a f l וmed version of the opera, Prince Igor .
The prestigious Burgtheater occasiona11y needed extra dan ·
cers and pantomimists. Through Hedy Pfundmayr , Fritz was
recommended as a substitute dancer and pantomimist for the
Burgtheater. "1 thought it was a dream. I had long ago left
the stage door and had long ago stopped collecting photo ·
graphs and autographs, but the Burgtheater still remain,ed a
kind of holy temple for me. As I wa1ked to my dressing
room, entering through the stage door for the first time ,
passing the name plates .on all the doors, I remembered my
dreams and yearnings of my younger days . I was sure I had
arrived in heaven .
"Word got round that 1 was to appear at the Burgtheater. My
family, my old friends and my neighborhood took notice of
me. I felt so accomp1ished! Sudden1y for all those in my old
neighborhood,I was somebody."
His friend Claudia had written to him from Ita1y. He knew
she'd left Gertrud's to study in Berlin with Vera Skoronel
and Palucca, had danced with Kurt Jooss and later in Italy.
The dance company was short of men so Claudia wrote to
Fritz to join the company through a tour of Italy, France,
and Switzerland. Would he like to come to Florence? This
was not his first invitation to dance in Italy. He had come
first at the invitation of Trudy Goth, also a former student of
Gertrud's. Goth also worked as Angela Sartorio's assistant
and teacher, later f1ed to Cuba and eventually to New York,
where she established herself as a critic and initiator of a
series of experimental dance . She had returned to her native
Italy in the early 30's to create a modern dance company.
She had worked on occasi()n as an impresario for other pel"
\
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formers in the arts, and because she was from a very well·to·
do family she could entertain artists of international standing
in high style.
Berk accepted a position to dance in the Goth group more
because he wanted to go to Italy than to perform with her.
He had considered her creations pedestrian and dry, but the
positive side was that she a110wed him to insert his own solos
into the program. He soon discovered the Ita1ian audiences
responded to his humor and his dances and he began to love
performing for them.
He was happy to accept Claudia's invitation to join the Ba1lato company. It was all the more enticing because he would
dance with Claudia again. She was so happy and bubbly on
their first wa1k through Florence. She put her arm around
him and exclaimed, "Oh Fritz, come meet the man I'm going
to marry!" Upstairs in the pensione's biggest suite, she intro·
duced Fritz to someone his complete opposite physica11y.
George Kauffman was tall and elegantly dressed. Whereas
Fritz was ta1kative and a1ways had a twinkle in his eye, a
joke, Kauffman was pensive. He would have preferred to de·
vote himself to reading books and listening to fine music
than to social exchanges or working with groups like Fritz.
But the two men struck it off. They enjoyed ta1king to each
other. And they both adored Claudia.
Fritz stayed to dance in Florence only for a brief time. The
proposed tour through Europe had to be postponed and
Fritz couldn't stay on. He returned to Vienna.
Hitler invaded Austria on Friday, March 11, 1938. "1 re·
member I was at the grocery store at noon and heard the
news. I ran home to alert my parents and said it was all over
for us Jews. They said, 'Don't be silly. They have lived with
him in Germany since 1933. It will not be that bad.' How
hopelessly wrong they were! People were so frightened they
committed suicide, others took to swimming across the river
illega11y, or found ways to smuggle through the borders. In
the first days of the 'Anschluss' no one realized what a thOl"
oUgh job the Nazis had done in para1yzing the Jews.
" My landlord for the dance studio told me 1 could not teach
any more, but if I wanted to rehearse she would let me. But
what would I rehearse for, I wondered? No one would hire
me. The pianist, who had played for me for years, working
in the studio and in performance, was seemingly a very close
friend. However, he told me he did not dare to con tinue
working for a Jew. Someone might report him. Whatever
Jewish pupils 1 had gave up their studies, t'rightened to go
ou t. The gentile studel ןts would not go to a Jewish teacher .
All contracts t'or my pert'ormances were cancelled. The sud ·

duced me for the first time to the concept of Oriental Jews
(Jews from Arab countries) and their very wiry, delicate
movements. Later on, I also danced in her previously staged
Songs ofthe Ghetto.
"Gertrud choreographed The Chassidic Wedding, she as the
bride and I as her groom. This was not only a starring role,
bu t it was also something deeply emotional for me, the first
taste of an element of Jewish life that real1y appealed to me.
I also remember her Miriam's Dance. I was one of four
youths dressed like slaves . On stage, we performed on several
different levels. Gertrud was on a big platform in the center
with steps that led down to the different levels. The men
joined her for a triumphal dance - we had big discs in our
hands and she held a tambourine creating a very effective
tableau.
"Later too, 1 remember her Wailing Wall. This was the most
moving dance experience of my life. During the rehearsal
Gertrud stretched a sheet across the studio space. She said it
represented the western wall of the ancient Temple of Solomon, still standing today in the heart of Jerusalem. Traditionally Jews have taken their prayers and hopes there, crying to God to hear them, hence, the name the Wailing Wall.
She placed our heads and hands in certain positions as if we
were peering up over the wall; she sculpted us using images of
Chassidim praying. 1 had the feeling she was hewing us from
stone from some deep place in her heart."
In the foreword to his book, The Chasidic [sic  נDance Berk
wrote, ''This dance awakened in me untapped feelings of
J ewish iden tifica tion. I never ·before realized the presence of
these emotions ... only when I came to the United States in
1941 during the Holocaust did these dormant feelings crys tallize into a deep ongoing commitment to Jewish dance ."

Saturdays. My father asked if I was riding the trolley. When
I answered in the affirmative, knowing full well this broke
the ban on travel during the Sabbath, my father yelled, 'Well,
just don't get off on our street where the neighbors might
see.' "
On another occasion the senior Berger heard from a friend in
shul (synagogue) one Sabbath that his son's name was advertised on a bi11board. "He came home and asked me if I
danced in public." 'Yes,' I said. 'Do you make money?'
asked my father. 'Yes,' I said nervously. 'Then it's all right
with me.'''
Fritz took heart as his successes in dance continued and he
decided to open his own studio, a first floor conventionallooking dance stuClio in a district near the Ringstrasse. He
was able to bui1d up his studio so successfully that he could
afford to help his parents financially as their business began
to fai1.
In Vienna an international dance competition was announced
for June of 1934. The competition's "object was to discover
new talents." There were divisions for so10 works and company pieces; each entry was al10cated fifteen minutes to perform. The winners of each day continued until the fifth day
when finalists were selected for the winning Gala performance. That evening the Mayor of Vien,na would award a gold
medal, a si1ver medal and five bronze medals.

The Bronze Medal

The jury was international. Fritz was first too intimidated to
even consider entering the competition . His chi1dhood inferiority complex seemed to overwhelm him. But his friends
and dance colleagues urged him to complete. He knew there
were three prizes of 1000 shillings offered by the Ministry of
Public Education of Austria, as well as a prize for soloists by
the honored dancer Grete Wiesenthal and commemorative
medals.

Dance had brought Fritz self-esteem, a coterie of friends and
a public who cared. With another Kraus dancer, Otto Werberg, Fritz produced some dance concerts . They would rent
a small hall, often a beer hall with a little stage at the back something like an off-off Broadway theatre. There were also
three "Volkshochschulen" of the Socialist parties. In these
theatre halls, lectures and cultural programs were hel-d for the
members .

He chose three so10 dances that he had created dUring his
apprenticeship to Gertrud Kraus. Argentinian Dance Song
was a light, joyful dance with spectacular backfal1s and attitude tums. Chorale, to Cesar Franck's music, was Fritz's
mystical impression of Catholic ritual in a cathedral. The
Tyrant was his own social statement about Hitler, although
he took what he considered a more universal statement by
using the image of Pharoah.

Fritz's father began to take notice. "All the years that 1 had
been studying and the two years performing with Gertrud I
was terrified my father would find out. I finally found the
courage to tell my father there was a course in dance history
and music at the Staats Academy that I wanted to take on

On the fifth day of the competition, Fritz was still in the
running. He began the day quaking, the tension of the com·
petition threatening his composure and stage presence. At
the end of the day, posted amongst the winning names of the
competition was that of Fritz Berger, bronze medal winner.
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wearing a kind of sarong. She seemed like a vision. 1 was
awed, and stood there dumb1y looking up, fee1ing worse than
my usual tongue-tied self. Even so, Kraus invited me to her
c1asses.

accomplished musician and dancer. Her parents wanted her
to attend a kind of Viennese finishing school after high
school, so they sent both Claudia and the governess off to
Vienna.

"1 went there every Saturday afternoon to dance. Maybe
after half a year of study, Kraus suddenly said once, 'Class,
turn around. Watch Fritz and do the exercise exact1y his
way. That is what 1 want.' It was the very first time 1 ever
heard praise! She was not aware of what she had done to me.
Her words gave me the biggest encouragement 1 had yet experienced. As a matter of fact, 1 later learned, as a teacher
you never know how your words affect your students. Kraus
moved me!"

"Although 1 stayed at the school they'd chosen for me, 1
went to auditions and was accepted to study at the State
Academy for Music and Performing Arts (Akademie fur
Musik and Darstellende Kunst, where Berk also studied in
1933)."

"Modern dance was altogether new in its approach, its phi1osophy and its technique. Kraus's approach was unlike the
other Viennese dancers and their scho01s who tried to make
their students into carbon copies of their particular styles.
Gertrud encouraged us to choreograph and to be conscious
of form despite training us to be emotional. The trend was to
express yourself and when we danced, it was a11 consuming."
"Kraus encouraged us to choreograph, to bring in new daIlce
studies to class. 1 remember my first suite of dances was
choreographed for myse1f and two young women. The first
was the Marseillaise, the second a Russian dance capitalizing
on everyone's interest in the Russian Rev01ution and the
third was about a capitalist. 1 p1ayed the centra1 figure exp10iting the two workers, struggling with them. Of course,
the workers triumphed in the end and 1 was beaten, one of
our hopes at the time.
' 'We decided that the two workers shou1d be in red and 1 in
b1ack. Because there was no money 1 had no idea how 1
would get a costume. So 1 asked my iזl other. By then she
knew 1 danced seriously, but she forbade that my father
should know. 'Do you know we have a b1ack flag in the at ·
tic?' she asked. 'In 1916 when Kaiser Franz Josef died every
house was required to hang a b1ack f1ag out the window .'
Well, 15 years later 1 went up to the attic and found the flag ,
nicely r011ed and wrapped, never having been used since . 1
took it to the seamstress next door . 1 was so skinny that she
made me a pair of pants, a cummerbund and a 100se Russian
shirt from the flag. The performance came and on stage when
1 bent down, the pants sp1it. Not on a seam, but the rotting
material itself tore. That was the end of my capita1ist dance ".
One of the dancers in his .worker's piece was a young woman
from Yugoslavia named C1audia Vall. Her father owned a
brick and ti1e factory in Zagreb so he could afford the best
for his youngest daughter. By the time she was 16 she was an
18

Claudia remained in Vienna three years and during that time
studied and performed with Kraus.
The year that Fritz concluded his apprenticeship with the
goldsmith, 1931, marked his entree into the backstage life.
Instead of waiting at the stage door or applauding the theatre
stars, he actually began to participate.
"My first experience lasted about two months as' an extra,
playing the role of a coolie in a big pageant about China,
Briille China."
"Next 1 was in a revue, Quer durch Wien, [Across Vienna] ,
dancing as a member of a football team. Then Anna May
Wong came from Hollywood and 1 found out she was to star
in a revue also at the same theatre. Six young men who cou1d
sing and dance were needed. 1 was the only one picked from
the revue even though 1 had never studied singing! We had to
sing and do social dancing with Wong. This was my luckiest,
happiest year. 1 was on the stage and nothing could stop me!"
Ominous evidence of anti-Semitism was growing dai1y. It had
always been a simple fact of Viennese life, and somehow the
Jews always coped.
Fritz was invited to join the Kraus dance company in 1931 .
" What an experience! The two years that 1 worked with Ger  זrud opened me up. She gave me confidence, a new direction '
and the beginnings of my real identity. None .of us dancers
who were Jewish were aware of our backgrounds. We all con sidered ourselves well assimilated into the city life and we
thought that was good. Nevertheless, Gertrud wou1d challenge
us often with themes from our heritage, Jewish themes ".
Kraus's first s010 dance tour to Haifa, Jerusalem, Te1 Aviv,
and Cairo in April of 1931 ''was very impressive for us," recal1ed Berk. She was consumed by the rhythms and sights of
those exotic places and they inf1uenced us al1. She choreographed The Yemenite Boy for four women and me as the
Yemenite. She dressed me in the materials and cloth she had
bought in the Jerusalem shuk or market. This dance intro-

FRED BERK

THE LIFE OF A JEWISH DANCER

By Judith Brin Ingber
(Excerpts from a biography)

CHRONOLOGY
Born Fritz Berger, January 25, 1911, Vienna.
Studied and performed with the Gertrud Kraus Dance Company,
1931-33
First so10 concert with Otto Werberg, 8 November 1932.
Won Bronze medal in the Intemational Competition in Vienna (sponsored by Archives Internationale de la Danse), 1934.
Toured Austria, Italy, Yugoslavia, Holland in addition to running a
school and performing at the esteemed Burgtheater in Vienna until
he fled the Nazis, 19·34-1939.
Lived in Cuba performing and teaching, 1939-1941.
Moved to New York City in 1941 ; performed with Katya Delakova
uptil 1951.

Started "Stage for Dancers" in Brooklyn and many theater locations
inManhattan, 1950-1953.
Directed the Israel Folk Dance Festival in New York , 1953-1978.
Co-founder of Merry.{;o-Rounders at 92nd Street Y, 1953, with Doris
Humphrey.
Created and directed the Jewish Dance Division of the 92nd Street
YMHA beginning in 1952.
Author and editor of several books on Jewish dance and on Labanotation.
Bibliographer on Jewish dance for New York Public Library Dance
Collection at Lincoln Center at the time ofhis death.
Died February 26, 1980, New York.

The Goldsmith 's Apprentice
"My school work became more and more difficult for me .
Nobody listened to me at school or at home. 1 gave up trying
to do my homework and closed out everything but stolen
outings to join my friends at the stage door. 1 got terrible
grades, but still 1 found no way to study. 1 could not seem to
learn anything from a book. 1 was expelled from school.
''To make matters worse, my father constantly yelled at me
and then he would end up beating me . Finally, 1 remember
my father screamed, 'You cannot spend your days at home
anymore. You are fourteen and a half years old and it is time
you start working. 1 wi11 find you work as a furrier or a goldsmith apprentice , whichever allows you time off for the Sabbath.' When he could get no response from me, he took his
cane and beat me until it broke."
Berk told this story with indignation 51 years later in May,
1978 in New York. Despite his block with formal education,
which concluded in his ninth year of schooling, he wrote and
published in EngIish and was f1uent in Spanish, Hebrew, and
Yiddish as welI as his native German. (He also knew Labanotation and published two dance books in this unique movement language.)
"That week 1 began working for a goldsmith". Fritz was terribly bored and hated the work. His only escape was runnlng
errands.

The longer Fritz worked for the goldsmith , stooping over his
workbench, the more round-shouldered he became. His
mother became upset by his posture and sent him to a doctor. Gymnastics or some kind of exercise was recommended
to Fritz as a cure .
"My sister , who usually had nothing to say to me, knew
about a school of rhythm-gymnastics run by a dancer named
Gertrud Kraus. On my walks through the city 1 began to
notice Kraus's name on bi11boards and kiosks." A Kraus performance outdoors in one of the city parks with pantomimist
Ci11y Wang appealed to Fritz and he went to watch.
"1 was very impressed by her solos with their eerie and evocative quality. During intermission, 1 went backstage as 1 was
used to, to soak in the atmosphere and perhaps even to see
Gertrud Kraus. Instead, 1 met her mother who asked what 1
wanted. Quite spontaneously 1 said, 'To study with Kraus.'
Her mother gave me the studio address and instructed me to
go there the following Saturday afternoon."

Gertrud Kraus's Studio
"Despite my family 's strict Sabbath observance (no traveling
and no activity except prayer and study until sundown) the
Saturday following the concert, 1 went . A spiraI staircase
wound up to the studio and 1 saw Kraus standing at the top
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"The Dybbuk" - Batsheva Dance Company
Choreography: Rina J erushalmi

Rina Schenfeld as Leah
Emanuel (Roger) Briant as Chanan
Rachamim Ron as the Rabbi

Photo: Yaacov Agor
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The "Beggars' Dance" from "The Dybbuk"
("Habima" Theatre, Tel-Aviv)

Nathan Altman' s sketch for th'e
"Beggars' Dance", "Habima" Theatre,
Moscow 1922

Altman's sketch of the Lame Beggar
and actor Shelomo Bruck in the
original production in Moscow
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There is no expressionist violence- in fact hardly any facial
expression-and not much narrative ... The Robbins ballet
smoulders darkly. It is so odd, so unexpected, so original and
so quiet that there is a danger that many people will miss the
point altogether ... In the Invocation of the Kabbalah, there
are mysterious solos for the boy (Chanan) and six men ,
which are like spells. The boy dies of this most potent magic
and is wrapped up. By a clever trick another body has been
substituted and the boy suddenly en ךerges on the opposite
side of the stage, wearing a transparent white gown like tJ ןe
girl, to enter and possess her. He is now a Dybbuk. In the
strangest of dances tJ  ךey becolne one person ...
1 have not n ךentioned tJ ךe Angel. He appears tWice, and his
second entry is a stroke of theatre so simple that only an
angel like Robbins or Cocteau cOllld have thought of it. He
takes one step out of tJ  ךe \vings downstage left, and stands
for a couple of seconds looking at tl ךe girl's dead body. No
expression. Then he courses gently in a J ךorsesJ ןoe curve and
exits upstage left. Rllnning off to tell God, 1 suppose . 15

The last remark is, apparently, how Buckle sees the Messenger , as a sort of Jewish Mel-cury.
But in the eyes of John Gl-uen, "the dances (some ex ceedingly pure and beautiful in themselves  כ... skirt the very
heart and soul of the play. Deprived of the searing emotion alism inherent in Ansky's drama, the ballet turns pale and
strangely empty ,,. 16

Jack Anderson finds "the ballet possesses neither metaphysical terror or melodramatic gustO.',17 To him "some
rabbinical dances" suggest, surprisingly enough, Tudor's
Dark Elegies and "when the heroine's friends glide languidly in a semi-Oriental fashion, they faintly echo the princessesofFirebird."
_
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If Robbins eliminated the narrative and thus diluted the
dramatic tension of the play, then Rina Yerushalmi, when
creating her "Dybbuk" for the Batsheva company in 1977
went even further in stylisation, taking the East European
Jewish story into the rarified air of Japanese Noh Theatre .
(She has studied Japanese theatre intensively . כShe con densed the story into _four characters: Lea, Chanan, the
bridegroom and the Rab bi of Miropol .
The main theatrical tool she used was slow motion. This
created some impressive moments, such as the threatening
entry of the groom or the truly magical scene in which the
dead Chanan appears as a shadow behind the prayer-shawl
held high by Lea. Unfortunately , the Rabbi looked more
like a stage magician than a holy man of great spiritual
power.
Unaccountably, it seems to me that all the choreograph ers who have tackled the Dybbuk have overlooked the one
choreographic aspect which should have attracted their
attention, namely the fact that after the dybbuk enters
Lea's body there is a man inside a woman! In fact in Vach tangov's version of the play, this aspect was one of the most
striking features of Hanna Robina's acting: suddenly one
could see the change in her movement, as if there was some thing alien inside her, which made her move in a different ,
angular, masculine way. Her voice too became deep, and
the expressio  וךon her face was one of astonishment and
terror, as she spoke and moved not ofher own free will, but
compelled to do as the dybbuk bid her. Why none of the
distinguished choreographers of the many Dybbuks utilised
this beautiful and central, even crucial moment of the story
is a mystery to me .
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All quotations from Ansky's The Dybbuk are from the translation
by Henry G. Alsberg and Winifred Katzin, New York, 1926.

vored to give equal value -to words, mime and dance", an
approach which "presented problems", according to Doris
Hering 11 . Hering goes on to say that the unifying thread
connecting the scenes should have been
"the character of Leah. Instead, the work was episodic with
Leah stepping in and out of focus [ ... ] The most extended
use of dancing was made in the traditiona1-type material for
beggars and guests at the wedding. But here Miss Sokolow
made the mistake of changing key rather abrupt1y into a
passionate, 'modern' so10 for herse1f as Leah. It seemed too
persona1 for its dramatic context."

Pearl Lang, creating her work 'The Possessed" in 1975,
was faithful to the dramatic structure of Ansky's play down to small details - without recourse to text and dialogue. When Lea enters the synagogue where the Batlonim
study the holy scriptures and entertain each other with
stories about the miracles worked by their revered Rabbis,
while Hanan is engrossed in the mysteries of the Kabbala,

the wedding to take place as soon as possible after he forces
Chanan's spirit out of Leah's body, amputating, as it were,
a vital part of her soul as well. The dybbuk isn't a foreign
body which may be surgically removed, it is her own love
which is being destroyed. The learned rabbi is in a most
"modern" dilemma, similar to the one of the psychiatrist in
the play "Equus", who realises he can "cure" the boy of his
preoccupation with horses, making him "normal", but in so
doing will destroy his individuality, his true personality,
just as the rabbi knows full well that curing Lea may be
fatal for her .
Pearl Lang succeeded in choreographing several scenes
which seem impossible to express in dance terms, such as
the parable of the window and the mirror.
Jerome Robbins' attitude towards the dramatic material
in his "Dybbuk Variations" is very different from Lang's.
In a programme note he writes that he sees his ballet
as a point of departure for a series of re1ated dances concerning rituals and hal1ucinations which are present in the dark
magico-religious ambiance of the p1ay and in the obsessions
of its characters.

she seems a tender shoot of a de1icate plant. In her b1ue dress
she is 1uminous, a ray of light in the gloomy cavern. But
when she (Pear1 Lang) and William Carter (as Chanan) dance
a 10ve duet they reach, c1utch and c1ing across an emotional
void, and my excitement dwindles.

Here is Patricia Barnes' description of Robbins' ballet:

This is the reaction of Frances Alenikoff. 12 In her opinion the exorcism-scene, too, "wants more bite, more searing
intensity. "

The ensemb1e dance ... lays the mood magnificent1y. The
choreography here, with the arms of the men weaving gent1e
shapes in space, has a sombre1y ritualistic grace ... the men
thread their way through and around each other.

Lang used projections in several scenes, such as the
graveyard scene, when Lea invites her late mother and the
recently deceased Chanan to her wedding. Above the
dancers one sees floating irnages of Chanan's face and arms.
And again at the end, after the dybbuk leaves Lea's body
and she dies, the lovers are united and we see them soaring
arnong clouds in an apotheosis of love after death, fmally
united in spirit. A bitter-sweet "happy ending"?

This is followed by an exquisite pas de deux for Leah and
Chanan, entitled "The Dream" . .. both dressed in flowing
diaphanous caftans, are pulled together by an invisib1e force ...
The "Kaba1ah" variations ... present a series of fascinating
male solos ... At the scene of the wedding, entit1ed 'Possession'. . . [the dybbuk] enters the body of his be10ved. At fr וst
the bodies shudder and heave together, but the smooth oneness of the two reunited spirits takes over in a dance of in finite beau ty and tenderness .

Vachtengov's final image is the Messenger's words:
"Blessed be the righteous judge," the traditional formula
for pronouncing death. Lang reprints in the prograrnme the
closing song, "heard from a great distance," as it appears in
the Yiddish text of Ansky's play, and uses it for her final
image.
"Why, from highest height,
To deepest depth be10w,
Has the sou1 fal1en?
Within itse1f, the Fa11
Contains the Resurrection ... "

This, though faithful to the author, seems to me to dilute
the essence of the drama. The Miropol Rabbi, as he exorcises the dybbuk, is aware of the danger Lea is in. He orders

The fmal scene, the exorcism itself, is achieved by a familiar,
but masterly used stroke of theatre. As the HolY Men force
the dybbuk to be expelled from Leah's body, we see his body
float away from hers. Moments later he magically reappears.
As she stands at the side of the stage, her spirit 1eaves her
earthy self to be with Chanan forever. Her earth1y self co11apses as the Ho1y Men look on. 13

The ballet finishes with a short reprise of the opening
dance . Robbins, wishing to get away from narrative realism,
dressed his dancers in diaphanous caftans (black and white)
worn over tights, a sort of unisex garb for both male and
female dancers. The men wore skullcaps, coming down at
the temples to suggest forelocks . Several critics objected to
this costume. One even compared Robbins' work to the
film "The Exorcist".14 But Richard Buck1e finds the ballet
"a work blazing with imagination and genius." He writes:
13

stopping as refreshments are brought in or when alms are
distributed to the poor, and recommencing - a dramatic
device Vachtangov used in other productions as well (for
example in the torture scene in "Turandot").5
"The tal1 blind man whirling uncertainly to the music,
the cripple leaning on his stump of a cane, the ragged
women with their ba1eful tenderness toward the bride, the
short, round-shouldered men merrily swaying and stepping.
This is one of the theatre's immortal creations," wrote
Brooks Atkinson. 6
Other critics also recorded their impressions of the macabre dance. Felix Salten (the Austrian author of Bambi)
wrote:
Unfettered Power

The piece is danced and sung ... The dialogue is elevated into
song, the singing becomes dance and the dance quickly grows
into frenzy. Then, in the second act, at the wedding, the beggars dance. They are grotesque, poor ghosts who dominate
the stage, electrifying the spectator, spreading dread and a
wild desire for violence.
The whirling of the young bride clad in white among these
~~~:7Ugly cripples blows a feeling of insanity into the audi-

And Menachem Ribolov described the dance thus:
Lost youth and crippled life, burnt-out hope and f1aring
anger - all these dance a wild, painful dance.

In the midst of 'the evil', among the lame and crooked, the
white and wholesome figure of Lea. This is the dream of
youth for which withered arms reach. They all wish to dance
with the bright and pure bride.
The ugly, degenerate women, who haven't danced for forty
years, the mouldy, repulsive men have dreamed up a dream
of an angel and are drawn to Lea, thirsty and hungry.
And she, the innocent, in love \vith her dead fianc~, turns
and circles among them with forrnal grace, drearnlike beauty
that makes the heart die with love.
She appears like a rose among them, like a diarnond in a
heap of garbage. The contrast is a master-stroke, the impression beyond comparison. 8

The blind one gropes for the food, for the bride, for the
alms. The poor prefer dancing with the bride, the magic
touch which may bring them luck, to the actual benefits of
the wedding hospitality. Dancing with her as with a sym bol
of purity may, perhaps, straighten their twisted limbs, give
them a .new lease on life and happiness.
'Y ou, a hungry beggar-woman, these are your hands? Vora-
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ciously she clutches all she can get hold of with her arthritic,
crippled fingers. Long ago she has forgotten how to hold a
wholesome thing. Her grip is like a spasm.'

So Prudkin quotes Vachtangov, speaking to the actors at
rehearsal. 9
The following comments provide background to the
scene:
A direct traditiona1 precedent for Leah's dance may be found
in the special mizvah·tanz performed at Hassidic weddings
by the bride and other women before the ceremony takes
place ... This mizvah-tanz with the beggar-women is appropriate for the occasion, since it is considered a mizvah not
only to rejoice at weddings, but also to care for the poor, especially on an occasion when one has been particularly favored. Yet Ansky has slightly altered the traditiona1 Hassidic
mizvah-tanz to hint at the darker currents beneath the surface of the scene ... During her dance Leah is initiated into
the sitra ahra, the "other realm" where dwell the demons and
the dead. 10

There is a sudden, startling transition between the festive
mood and tragedy - the possession of the bride by the dybbuk, surprising even though it is dramaturgically well prepared by the frightening, lnacabre dance. The dead are
never far from the living. The eponymous "two worlds"
touch each other in Jewish mysticism. The moments just
before the holy ceremony of the chuppa are dangerous; the
bride is exposed to the inf1uence of the powers of the beyond as she goes to the cemetery to invite the dead to her
wedding. And Chanan's spirit, which cannot find peace in
the other world, seizes the opportunity to return to this
one.
It is astonishing how well Vachtangov, a genti1e, succeeded in grasping the spirit of Chassidic mysticism and
turning it into effective stagecraft. All the veteran Habima
actors who worked with him relate in their reminiscences
how he, being very i11 (he died soon after finishing his work
on the Dybbuk) spent his time in hospitallearning a few
Hebrew words from a Jew who lay in the bed next to his.
He observed closely his teacher's gestures and ways of telling stories, and his gesticulation, the special Jewish articulation of the hands, became the material he used in his staging. Vachtangov's Dybbuk and especially the Beggars'
Dance, became world-famous. None of the many other
choreographers who created Dybbuk dances were completely successful in translating the dramatic material into movement language.
In 1951, when Anna Sokolow prepared her work The
Dybbuk (premiered in March that year in New York at the
"Studio Theatre") she did not discard the text, but "endea-

Meirhold or Tairov. Real, strong and vital feeling are the
basis of Vachtangov's actors' acting and so he creates a
strong bond of empathy with the spectator, never lapsing
into steri1e and alienated abstraction, which turned most
other expressionistic theatre experiments into futi1e exer·
cises, lacking emotional fire.
Vachtangov invited one of the ballet-masters (the Russian
tenn for choreographer) of the Bolshoi Ballet, Lev Lashchi1in, to choreograph the Beggars' Dance in The Dybbuk.
(Lashchilin's best known works, apart from his contribution to the Dybbuk production, are his choreographies for
The Red Poppy (acts 1 and 3) to Glier's music in 1927 and
his collaboration with Moiseyev in creating The Footballer
in 1930.)
But, as several of the actors write in their reminiscences,
it was Vachtangov himself who created the movement and
design of the dance, which became one of the highlights of
the whole production.
Avraham Prudkin, the actor who created the role of the
Messenger, writes in his memoires:
[Laschilin's] dances showed knowledge of the fo1klore material, but they weren't regular fo1k dances. 'What 1 need
aren't J ewish dances, bu t those of beggars at the wedding of a
rich man,' Vachtangov would say and show each actor his
movement, his dance. 'You are larne, you have a limp, it is
not easy for you to dance. Dance, dance! And you are blind,
and still you dance! 1 need a dance of protest, a screeching
dance!' In the Beggars' Dance Vachtangov expressed the
social content of the play.3

Prudkin wrote and published his memoires in Soviet
Russia, which explains his emphasis on class struggle although in Ansky's play the social topic is not a central one.
Except, perhaps, in Sender's wish to give his only daughter
in marriage to the son of a wealthy man, his social equal,
rather than to the poor Chanan. The selfishness of the wellto·do is nicely put in the parable told by the Messenger to
Sender (in the First Act), so well used by Pearl Lang in her
ballet, which wi11 be discussed later.
Messenger: One day a Chassid came to the Rabbi-he was
rich, but a miser. The Rabbi took him by the hand and led
him to the window. 'Look out there,' he said. And the rich
man looked into the street. 'What do you see?' asked the
Rabbi. 'People,' answered the rich man. Again the Rabbi
takes him by the hand, and this time leads him to the mirror.
'What do you see now?' he says. 'Now 1 see myself,' answers
the rich man. Then the Rabbi says: 'Behold-in the window
there is glass and in the mirror there is glass. But the glass of
the mirror is covered with a little silver, and as soon as the
silver is added you cease to see others but see only yourself.'

"No one who saw the dance of the beggars in 1926, has
forgotten it," wrote Brooks Atkinson in the New York
Times in 1948, when the Habima Theatre again visited the
U.S. and performed The Dybbuk there. What was so special
and impressive about this scene, which became the central
image of the Second Act and one of the highlights of the
whole production? It was what Brecht terms "the gestus",
the dominant image, determining the "Gestalt" of the act.
Andre Levinson, the distinguished ballet critic, who left
Russia after the October Revolution, settled in Paris and
there saw Habima's Dybbuk, wrote (June 6,1926):
C'est de mtme, que le mouvement usuel tend 'a devenir saltation. Le "ballet" burlesque des mendiants convi~ s au festin
est une vision de cauchemar. Cette c סur de miracles  פסse
donnent rendez-vous toutes les misc!res humaines est digne du
Breughel d'enfer. La tourbe des mendiants ingrats entourant
la blanche fianc ~ e, leur rampement sournois, col~reux et servile, l'entr~ e de l'aveugle et du paralytique, laissent le souvenir hallucitant d'un monstreux et caricatural sabbat. La
charge brise l'epouvante .
(Likewise, the general movement tends to turn into saltation
or dance. The burlesque "ballet" of the beggars invited to the
feast is a nightmarish vision. This "court of miracles" be comes a meeting-place of all human miseries worthy of
Breughel's hell.
The mob of ungrateful beggars surrounding the white bride ,
the sly, angry and servile crawling; the appearance of the
blind man, and the paralytic, leave a haunting picture of a
monstrous caricature witches' sabbath. The exaggeration
breaks the horror ).

The courtyard of Sender's house is prepared for the wedding. There are tables and a few benches for the wedding
guests. Three 'puppet' female relatives "dressed in glorious
purple, pink and green are perched on the bench (next to
the painted backdrop) and stand erect for most of the act,
in direct contrast to the twisted bodies of the beggars."4
There were seven beggars in the original version of the
play. (Note the important Cabbalistic number seven, as, for
example in Rabbi Nachman of Braslav's "Story of the
Seven Beggars".) But Vachtangov added five more. "The
basic element of the beggars' acting was greed," says Fani
Lubitch, one of the veteran actors of Habima. "Each figure
was based on the typical movements of an animal [a wel1known device of the Stanislavsky Method  נThere was a
monkey, a fox, a frog, etc. In fact, there was not a single
straight line in the whQle dance ".
The twisted, exaggerated movement began in a circle.
Ben-Ari in his reminiscences (tIabima, New York, 1957)
states that the dance was based on the form of the ancient
Russian Khorovod dance, a circular folk dance (which he
cal1s "Karahod"). The Beggars' Dance was not continuous,
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spirit to the ceremony. When she returns home, al1 the
cripples and paupers of the shtettl (small town) have assembled, to receive alms and exercise their traditional right to
dance with the bride. They grab her and clutch at her,
frightening her as she turns and twists to escape from their
withered limbs, until she nearly faints. As the groom and
his party approach she is prepared for the wedding. But as
the veil is put on her head, suddenly she screams in a voice
not her own: "No! You are not my bridegroom! Ah! Ah!
You buried me. But 1 have come back - to my destined
bride. 1 will leave her no more!" It is the dead Chanan's
voice screeching from Lea's mouth. And the Messenger, a
mysterious character who had already appeared in the first
act, says: "Into the bride has entered a dybbuk."
A dybbuk, an incubus, is the soul of a dead person believed to enter the body of a living one. In Jewish mythology a dybbuk is a spirit which is unable to find its place
in the Next World, because of a sin it committed or some
wrong done to it in This, and it is condemned to hover between the spheres of the living and the dead; hence the title
of Ansky's play, "Between Two Worlds".
In the third act Lea is brought by her father to the Rabbi of Miropol, Reb Azriel, a sage of great spiritual powers,
to be cured ot the dybbuk. But before the exorcism, the
Rabbi is told that Chanan's dead father , Nissan ben Rifke,
appeared to one of his disciples in a dream , demanding
satisfaction from Sender, who broke a solemn vow to give
his daughter, should he have one, to Nissan's son, should
one be born to him . This agreement was made when the
two friends were still young unmarried students of the
Tora. Sender conveniently forgot his promise when Lea
grew up and was to be married. The Rabbi decides to sum mon the dead Nissan ben Rifke to a "Din Tora" (rabbinical
trial) with Sender. He draws a circle with his staff and sends
his servant to the graveyard to cal1 the spirit of Nissan. A
partition is put up and behind it the ghostly accuser is felt
to be present at the proceedings. Sender confesses his
breach of promise and asks forgiveness. But Nissan's spirit
does not forgive. The Rabbi orders that black candles and
the Shofar (ram's horn used on festive occasions in the
synagogue) be brought forth. He admonishes the dybbuk to
leave Lea's body, under pain of excommunication. The
dybbuk has no choice but to return to the world of spirits.
The Rabbi orders that the wedding ceremony commence
immediately, as he senses the danger Lea is in. But as the
groom is summoned, she col1apses.
It is too late . The Messenger concludes the play by
saying: "Blessed be the righteous judge," the traditional
formula for pronouncing death. The cure has succeeded,
but the patient is dead.
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Why did such a play, steeped in Jewish mysticism, ful1 of
religious belief, excite the imagination of so many nonreligious Jews and gentiles? Of course, one doesn't have to
believe in ghosts to enjoy Harnlet, nor worship the gods of
Olympus to admire Oedipus. The playwright Ansky himself
was a free-thinker. What attracted him, apart from the
dramatic situations offering themselves in the story, was, 1
believe, the fundamental theme of possession, the dread of
discovering duality in one's self. The fear of madness, of
one's being governed by the unconscious, by forces within
the self over which one has no power, is as old as mankind.
At the same time it is also a very modem dread.
Of course, The Dybbuk is also a great, tragic love story,
a Jewish Romeo and Juliet or, if you will, Tristan and
Isolde.
Before we consider the various choreographic treatments
of the story let us turn our attention to the "Beggar's
Dance" as it was staged by Vachtangov in 1922 in the Habima version of the play.
Yevgeni Bagrationovitch Vachtangov (1883-1922), of
Armenian extraction, was one of the most brilliant students
of Konstantin Stanislavsky, founder of the Moscow Art
Theatre, and inventor of "the Method", which became the
systematic basis for modern realistic acting. While Stanislavsky and his staging methods became synonyms for theatrical realism, Vachtangov's work took "the Method" further, in to the realm of Expressionism . E. T. Kirby calls
Vachtangov's style "fantastic realism"l , and compares it to
a distorting lens, which obliterates unimportant details
while emphasising and enlarging the essentials. One could
say it is a "creative distortion" of reality on stage, enlarging
or diminishing visual and textual elements without fear of
artificiality . Vachtangov created a theatre in which the
actor's speeech very often becomes chanting, his movement
dance, and all the aspects of staging, such as set, costumes
and even make-up are subject to stylization .
Faces are painted with curious designs, in high colors not
unlike grotesque masks. Mouths are pulled out of shape by
daubs of greasepaints; eyes are rendered almost uncanny by
circles and arches; noses are pulled to a sharp point. 2

This radical stylization pulled Vachtallgov into the geometrical designs of Cubism, emphasising the simple geometrical forms, such as circles, triangles, squares - the bricks
from which reality is constructed. While in his work the
human voice was compressed into chant or musical patterns
and movement into dance-like forms, he never went so far
as to lose completely the crucial connection with reality, as
happened with his expressionistic contemporaries, such as

THE DYBBUK DANCES
By Giora Manor

At the beginning of this century, Salomon Zanvil Rapaport - better known by his nom de p[ume, "Ansky" - set
out on a field trip to collect and record the folkIore of the
Jewish population in the Ukraine - a search which was to
take nearly three years.
He was so impressed by the stories and legends, superstitions and mythical beliefs he encountered, that he incorporated them in his play, Between Two Worlds, or The

The Dybbuk Variations 1974. Choreography: Jerome
Robbins. Music: Leonard Bernstein (for the New York City
BaIIet).
The Possessed 1975. Choreography: Pearl Lang. Music:
Meyer Kupferman and Joel Spiegelman.
The Dybbuk 1977. Choreography: Rina Yerusha1mi.
Music: Moshe Zorman (for Batsheva Dance Company).

Dybbuk.
Among the customs he recorded was the traditional right
of the beggars and paupers to dance with the bride before a
wedding ceremony, which was to become a focal point of
his play, which was produced for the first time, in Yiddish,
in 1920, by the "ViIner Truppe". Ansky died a short time
before the premiere and so never saw his play performed.
Two years later the, then, "Habima Studio", which was attached to Stanislavsky's "Moscow Art Theatre", produced
The Dybbuk in the Hebrew translation by Ch. N. Bia1ik,
directed by Yevgeni Vachtangov. In 1924 Habima left
Russia and travelled extensively in Europe and America,
finally settling in Tel Aviv and later becoming the National
Theatre of Israel.
Vachtangov's expressionistic production with Habima
became widely known and acclaimed as a masterpiece of
modern theatre. The "Vilner Truppe" also went on several
tours and performed The Dybbuk with great success.
Many choreographers were inspired by the haunting
mystic story of the Dybbuk, as the following (incomplete)
list of Dybbuk dances shows:
The Dybbuk 1951 . Choreography: Anna Sokolow.
Music: Siegfried Landau
The Dybbuk 1960. Choreography: Herbert Ross. Music:
Robert Starer (for Ballet of Two Worlds).
The Dybbuk 1964. Choreography: Sophie Maslow.
Music: Ro bert Starer.

There exist only a few dramatic themes which have inspired so many diverse choreographies. But there is another
dance aspect of The Dybbuk. One of the most impressive
scenes in the play, and especial1y in the Habima production,
is the Beggars' Dance in the second act, which precedes and
leads into the climactic moment when the dybbuk enters
the bride 's body. This dance, as created by the director
Vachtangov and the Habima actors, is a choreographic work
of art which deserves detaiIed discussion. But first we must
discuss the content of the play.
Ansky's play tells the story of Lea, the only daughter of
the wealthy merchant Sender. She is about to be given in
marriage to a young man from another town, also of a wellto-do famiIy. But Chanan, an ascetic youth who is secretly
studying the Kabbala (the Jewish mysticism which, according to rabbinical tradition, is so dangerous a science that
onIy learned men aged 40 or more are allowed to probe its
secrets), is mad1y in love with Lea. He tries to prevent Lea's
betrothal by fasting and invoking the dark powers of "the
Other World". He does not survive his ascetic mortification
of the f1esh . His dead body is discovered on the f100r ofthe
Synagogue at the end of Act One by the B<ittlonim (students of the Tora, Talmud, etc., who spend most of their
lives poring over the Halacha, the Jewish religious law).

In Sender's house everybody is busy preparing for the
arrival of the bridegroom and the Chuppa (marriage ceremony). In keeping with an old custom, Lea, accompanied
by her old nurse, is going to the cemetery to invite her
dead mother to her wedding. In spite of the nurse's warnings, she also approaches Chanan's fresh grave, inviting his
9

A Chassidic wedding at Kefar Chabad in Israel

Photo: Boaz Lanir
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A most unusual dal ןce, only seldom seen at weddings, is
the "Torch Dance". A young man enters the circle holding
a burning torch, made from rolled newspaper, in his teeth .
He goes on dancing until the f1ame reaches his lips and he
has to discard it. Naturally, this is a very short dance . But it
is highly dramatic, as the preparations are made "behind
the scenes", so to speak, and the dancer bursts suddenly
into the circle with the torch already blazing. An informant
.told me that, in order to prolong the brief dance, more
torches were prepared and, as one would burn out, new
ones were lighted and handed to the dancer, who would
replace them in his mouth while continuing to dance .

."בעומר במירון-ייבלייג, The Jewish Dance, vol. 3, Haifa 1978, pp .
4-14, and on other occasions, \vhen 1 received permission from the
locaI Rabbi to observe and record. Sometimes 1 t'elt my activity \vas
resented by one or another of the Chassidim, severaI times prompting me to cllrtaiI my \vork, so as not to Llpset their feelings .
2 ." ייהמחול היהדוי.אלי מרוס

- " ייויש רוקדיס כלפי מעלה.פרידהבר.צ
- essays, Haifa 1968, pp. 35-36; in the Jewish Dance ArcI1ive there
is a collection of more than 300 Chassidic sayings aboLlt dance .
3 : ג.( רשימות )סדרה חדשה." "לריקוד העס בישראל. לוינסון.א

. 159

4 - ידע." "עקבות דראמאטיזציה בטכסי הפסח בהונגריה. שייבר.א

'ז ייריקודי החסידיס בהילולת רשב"י בל"ג בעומר-ח: ' חוב.עס
ט.' ' עמ.;ת"א תשי"א

The dances described are but a fraction of the many
kinds of Chassidic dance whicll show dl'amatic elements ,
danced at the courts of the Rabbis . Most Chassidic dances ,
being improvisations, depend on the talel ןt of the dancer to
enhance and develop them to the best of his ability. Often
they are brilliantly executed. This is true not only 01' the
specific dances listed here, but of Chassidic dance in general ,
from the "Mitzve Dance" at weddings 7 , where one may
observe the unbroken tradition of "how to dance befol-e
the bride", which began in talmudic times, to the mass
meetings at Mt. Meron, commemorating the death of Rabbi
Shimon bar Yochai on the Lag b'Omer feast .8
_
1 Most of the field research was done in the open air, as at Mt .
Meron, described in the articles in "ייריקודי החסידיס בהילולת רשב"י

' עמ. תש"ז.ת"א

5

About these see n1Y article ;

aIso n1Y article 14-4

' עמ."במירון

.""ריקודי הברוגז והשלוס

. 37-31 ' עמ. 1972  חיפה. מאסף שני.המחול היהודי
6

See the notes to the record

"ייניגוני שמחה וריקדו של חסידיס

הוצאת המרכז לחקר המוסיקה היהודית שליד האוניברסיטה העברית
.(ירושליס )מאת אנדרי היידו ויעקב מזור
7

About "Mitzve Dances" see ;

. "ריקודי מצווה.  פרידהבר.צ

' עמ. 1968  חיפה. מסות-  המחיל היהודי."תולדותיהס וצורותיהס
 מחקרי המרכז לחקר." ייריקודי מצווה בחתונות מצווה.; הנ"ל34-27

 ייריקודי מצווה.קפ"ז; הנ"ל- עמ' קפ"ג. 1972  ירושליס: ג.הפולקלור
 "ריקדו.ע"ג; הנ"ל- עמ' ס"ט. 1974 : ד. שס."בחתונות יהודיות
.ג תשמ"ב,' . " מחקרי ירושליס בפוקלור יהודי,בהפסק של מטפחת
. 45-35 'עמ
8

' עמ. ננ"ל.. ..  ייריקודי החסידיס בהילולת רשב"י. פרידהנר.צ
. 13-4
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full meaning of tlle term; amateurs, who on occasion show
off their prowess and talent in improvisation; and, finally,
amateurs who specialise in a cel'tain dance, becoming so
proficient in its execution that this dance is demanded of
them by the spectators.

ancing, as they lift, stretch and cross their legs in the air and
then also lift their arms, which have been supporting them
behind their backs. From this position they lower them selves till they are prone, meanwhile moving nearer to each
other and retreating again.

Let us l וOW consider the dances themselves , f'irst of all
the most dl'amatic one, the "Raising of the Dead Dance ."
This dance is seel וat weddings, on the last day of Succot
()שמחת בית השראבה, and especially at the Lag b'Omer
festivities on Mt. Meron at the grave of Rabbi Shimon bar
Yochai. It is danced by a pair of' (ma1e) da11cers and is clear ly divided into three scenes :

All the time the bottles are perched on their heads. They
retul'n to a sitting position, performing feats of balancing,
slowly rising again, and the dance finishes as it began, with
the twosome running quickly in the circle formed by the
spectators. The accompanying music is, as in the "Raising
of the Dead Dance", the tune of the "Angry Dance".

Scene One: At first the two friends dance togetl1er ,
taking swigs from a bottle of bl'andy which is passed from
one to the other. Suddenly 011e refuses to pass the bottle
and while he con tinues dancing, he cavorts in order to avoid
his colleague. He is pursued, at .t·irst with gestures ofcajoling
and entreaty, at1d finally he is threatened by his partner. A
struggle ensues. They come to blows as OI וe of the two tries
to recapture the bottle, the othel' strikes him and he falls to
the ground "dead", laying 011 his back .
Second Scene: The aggressor realises what he has done,
and does all he can to try to revive the vjctim. He hovel's
over him as if giving him artificial respiration, feels for his
pulse, shakes his limbs, turns 11im over, passes the bottle beneath his mouth to resuscitate him, entreats him to take the
bottle . All this is done while the dance goes on al1 the time,
the gestures expressing fear, contrition and desolation.
Third Scene: Finally the "dead" man gives in to hi~ partner's entreaties, shows signs of revival, his b'o dy trembles
and slowly he gets up. There is no end to the joy of his
friend, who offers him the bottle, and the dance ends in a
wild dance of joy in which both take part.
The dance is accompanied by a different tune for each
part, the first being the "Angry Dance " ( "טאבץ- "בררגז5 )
and the other two by Rumanian "Doyna"-melodies .6
The "Bottle Dance " טאב ("ץ- ) "פלעשלis danced ei ther
as a solo dance or as a duet , the latter form concerning us
here. The "Bottle Dance" for two starts with very fast
running in a circle, each partner balancing a bl'andy-bottle
on his head. The dancers follow each other, turning and
twisting as if to escape being caught by the other. Suddenly
they stop, and, facing each other, slowly lower themselves
until both are sitting on the floor, without upsetting the
bottles perched on their heads. They begin a contest of bal-
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All the solo dances are improvisations. One of the lnost
beautiful and interesting ones is the "Mime Dance", which
is really a parody depicting a Chassid dancing with a par.t ner,
supposedly a female one. The dancer takes an overcoat and
puts his arms into the sleeves from the outside, thus turning
the coat into a sort of puppet, his "partner". A hat, the
"shtreiml" made of fur, is then put on top of the coatcollar to make a head, and the dancer starts moving inside
the circle of spectators and entertaining them by miming
the "partner's" movements.
Another distinct category are so10 dances featuring acrobatics. These require prowess and are ful1 of dramatic
moments. Such, for example, is the "Stick Dance", which
has many variations.
The dancer takes a walking-cane, places it on his fore head and begins swaying to and fro, dancing in a circle and
turning, never losing his ba1ance, and never letting the cane
fall. Without stopping his dance, he lowers himself till he
is laying on his back and then proceeds to raise himself
again, al1 the time balancing the stick on his brow. Sometimes a hat is put on the end of the cane. The dancer may
also reach out and take the cane in both hands and then,
with arms outstretched, go down on his knees and bend
backwards until his· arms touch the floor behind him. He
may bend stil1 further until his head touches the floor and
a11 his body twitches and trembles. This type of dance is
usual1y accompanied by "Angry Dance" and "Doyna"
tunes.
The "Bottle Dance" is also danced by a single dancer,
with a full bottle of brandy or a glass of water balanced on
his forehead. Another most acrobatic variation is the "Bottle Pyramid" dance . The dancer places a tray, which is attached to a short wooden stick, on his head or holds it between his teeth, and three layers of beer or brandy bottles
are arranged in a pyramid on the tray. The balancing feats
described above follow.

DRAMATIZATION IN CHASSIDIC DANCES
By Zvi Friedhaber

The mention of Chassidic dance tends to conjure up a
stereotypical picture of many people moving in a neverending circle, executing several variations of dance steps
and ways of holding each other, progressing in different
directions. This is, indeed, the common form of general
dance seen at Chassidic festivities and convocations. But is
this the only form of Chassidic dancing? As we shall see immediately, it is not.
Chassidic dance is, in fact, rich in topics, themes and
choreographic patterns, and full of improvisation. Only prolbl1ged observation will reveal all these elements - and the
longer one observes, the more astonished one is at the
wealth of phenomena discovered.
Observation is sometimes made difficult by the fact that
Chassidic communities are closely-knit societies, difficult
for a stranger to penetrate. It is even harder to interview,
photograph or tape the dancers. 1
But one can obtain an adequate picture of the diversity ,
the dramatic and improvisatory elements of Chassidic dance
from the sayings and stories on the subject in the lit,e rature
of the rabbis ( )האדמו"ריםand their faithful f10ck about
dancing. 2 • Such information may be gleaned' from the texts
without getting involved in the deeper "meanings" of the
dances as interpreted by the rabbis .. Thus the dances of
" The Old Man of Shpola", especially tll0se in which he
donned a bearskin and danced for the purpose of "saving a
Jewish soul", and the dances executed on stilts ("Shtol zen") by Reb Moishe Leib of Sasnov were recorded in great
detail and with loving care, as were tl וe dances of the twin
rabbis, Reb Elimelech and Reb Zoshe, and other rabbis and
simple men who became dancers of renown among the
Chassidim .

dances, dances for two participants and acrobatic dances.
The titles of the dances, as they appear in literature and
common parlance, are self-explanatory and they show the
diversity of distinct kinds of dance, each one with its spe cial content and meaning. Thus we find a "To the Contrary
Dance" ("טאבץ-הוא-)ייבהפוך, a "Silent Dance" ("בשתיקה
")טאבץ, the "Raising of the Dead Dance" (המתים-"תחית
")טאנץ, the "Bottle Dance " (")ייפלעשל טאבץ, the "Stick
Dance" ("טאבץ-)יישטוק, the "Peace Dance " ("טאנץ-)יישלום,
the "Angry Dance " (" )"ברויגעדטאבץand othar titles, all
of which tell the story.
Where, one may ask, are the "Sher" and the "Sherele",
both well-known, and commonly labelled as "Chassidic
Dances"? These are clearly not real Chassidic dances. On
the contrary, they are frowned upon by the whole orthodox community, as th.ey have become mixed dances, danced
by men and women together. 3 But there do exist "Sher"
dances danced by Yeshiva students in the form of rowdances .
Hints of the specific nature and dramatic element of
several dances are to be found not only in their names, but
also in the circumstances and places of their execution; for
example, at gatherings at the rabbi's court; at send-offs and
welcomings of rabbis embarking on or returning from journeys; at holidays and feasts (weddings, Briths, etc.); at celebrations in memory of holy men or important events.

Let us now list and describe the various forms and namcs
of dances prevalent in Chassidic groups. They can be classified by the forms they take and by the different executants.

The dramatic aspects of such an occasion were described
by Alexander Scheiber in his article "Traces of Dramatisation in Pesah Ceremonies in Hungary",4 where he portrays
a "crossing of the Red Sea" on the last day of Pesah in several Hungarian Jewish communities. Of course, the central
motif of the dance is the crossing of the waters and the
longing for redemption, whicll are expressed by pouring
water on the f100r of the Beth Hamidrash and dancing over
it or in it until all the water dries up.

The most common basic fornl is the circle. The dancers
move on the circumference of an arena in which exhibition
or performance dancing takes place. Among these al'e solo

Before we turn our attention to the dances themselves,
let us consider the different categoriesof dancers, who may
be divided into three groups: professional dancers - in the

5

ABSTRACTS OF MATERIAL IN HEBREW
TIMNA YERlEL, a gifted dancer of the Kibbutz Dance
Company, died a tragic death in 1982. Her colleagues and
dance-critic Hezi Leskly pay tribute to her art.
DR. RONIT LAND describes the work of MEREDITH
MONK, who visited Israel recently and taught a seminar to
actors and dancers.
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