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לזכרה-יריאלתמנה

אצלצעירמגיללרקוד,והחלהבנוה·אילןנולדהיריאלתמנה
הוריהעםבשליחותלארה"בנסעהדיויס.וקארוליפהחנה

הלר.בתישלבלהקתהורקדה

והשתתפה"בת·דור",שלבסטודיורקדהארצהמשחזרה
במשךלימדושבהםבגעתון,למחולבאולפןקייץבקורסי
ארנון.יהודיתוכמובןרביןלינדהקראוס,גרטרודשנים
השתלמהשם-בלונדוןל"פלייס"נסעההצבאישרותהאחרי
שנה.

בהדרכתההירושלמית,המחולסדנתעםרקדהארצהבשובה
עםקשרעלשמרההתקופהכלבמשךקושמאן.פלורהשל

במשךהקיבוצית.המחולללהקתהצטרפה 1976וב·יהודית,
 , 1982באוקטובר 1Sב·שרנים.מחרלרת 2Sב·רקדהשניםשש

"הרהרריםאתבכפר·מנחםבהרפעההאחררנה,בפעםרקדה

שלהשקרעה"ר"הקתדראלהאררן,הדהשלשברר"קרעל
ערד.ממנהחזרהשלאלחרפשה,יצאהמכןלאחרקיליאן.יירי

כותב:לסקליחזי

אצלמצאתישלאערמק,איזשהרשלהבריקרד"היה
עלביצעהלאמערלםהיאאחר.ישראלירקדןאף

כלבלב.דלהרשיםהיתהשתכליתהתנרעהאףהבמה
ממעמקים.צרמחתהיאכאילרנראתהשלהתנרעה
ג'יןאלארתימביאשלההמרשימיםהתפקידיםאחד

תמנההיתהשלרנזכרים'ב'דיירמ-יםהיל·סאגאן.
מתייסרים,גבריםשלקברצהבתרך"היחידההרקדנית

מנחמת,דמרת-פייאטהמעיןשלתפקידמיל~הרהיא
אתאשכחלאלערלםהרייהזרלרררזה.בקצהשמחכה

בריקרדשהירסייג,ללארהכנרתהערמקהערצמה,
 .שלה

-בארץ.'עבדתיאיתהבירתר,הטרבההרקדנית'היא
גמרר.בבטחרןסאגן·הילג'יןאמר

לבצעצריךאיךשתפסהכיחידהתמנהאתזרכראני
במחרלארטיסטית,איכרתבעלקרמי·מטררף,תפקיד

שלהשקרעה'ב'קתדרלהרגםטררלינגסהנסשל
אתמביישתהיתהשלאברמהרקדה,שברקיליאןיירי

תיאטר.'דאנסה'נדרלנדסשלהמקררירתהרקדנירת
ב'מררתשלההמצמררהסרלראתלשכרחגםקשה
 ".זיר·איילררתשלהלבן'

רברתרתרמהבגעתרן,למחרלבארלםאהרבהמררההיתהתמנה
אתבלבםשרמריםתלמידיהכלללהקה.עתרדהלהכשרת

זכרה.

טרבלזרלת,רגישרתההמלה.מרבןבמלראאמתידידתהיתה
 .ארתהשהכירמיכלללבנגעושבה,והמירחדרתהשופעהלבן
 •חררירת.מלארתשניםששזכרררתאיתהיחדשעבדרלאלה

 . 16.1.83געתרן,

דגןוזכרייריאלתמנה
הירסאגאןג'יןמאתנזכריס""דימוייסבמחול
הקיבוציתהמחולבלהקת
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החסידיםשכמחיליתהדראמטיזציה

מאת

פרידתכרצכי

לפנינרמצטיירתהחסידים,שלבריקרדיהםלדרןבאיםכשאנר
הסרבביםחסידים,שלהחד-גררניתהתמרנהכללבדרך

צעדרת,שלשרנרתבררריאצירתאין-סרפי,במעגלרררקדים
המקרבלת,הרקידהצררתזרנכרן,התקדמרת.רכיררניאחיזרת

בהתררעדיורתיחדבהתכנסרתםהחסידיםציבררישלההמרנית,
הנהרגההיחידההרקידהדרךזרהאםאךרהילרלא.חגרבימי

למיניהם?החסידיםבבתיבחסידרת,הריקרדאתמאפיינתרה
 ..שליליתבהמש,ןמיהשנראהכפיתהיה,רהתשרבה

ראימפררכרריארגראפירתבנרשאים,עשירבחסידרת,הריקרד

שנים,רבתממושכת,צפייהרקביותר.רגילובלתיביזציות
בהסתכלות,שנרבהוככלאלה.כלעללעמודלנרתאפשר

 .עדיןלנוידועהבלתיעלמשתאיםנעמודכן

בדרךהן,החסידיםקהיליותכיבקשיים,נתקלתזרצפייה
אדםלכלביותרקשהלתוכןשהחדירהסגוררת,חברותכלל,

שלאהקלטתם,ראירנם,שכןכללאשלומם;מאנשישאינו
 .) 1הסרטה(אובצילוםהמחולותשלהנצחתםעללדבר

האגדותהאמררת,מאוצר-עצמההחסידיתהספרותמתוך

גדולישלמאמרותיהםובייחדו-החסידיםשלוספוריהם
ברורהתמונהלקבלנוכל ,) 2 (המחולרתעניןעלהאדמו"רים

המרמנטאשרבחסידות,הריקדויםשלרב-גווניותםעל
ביותר.חשרבחלקבהםתרפסוהאימפרוביזצירביהדראמטי

לעובילהכנסבלאעצמם,הכתוביםמןללמודאנריכוליםזאת
אלהלריקדויםשייוחסווה"כורנות"המשמעותיותשלהקורה
משפולה","הסבאשלריקודיוזכוכךאדמו"רים.ערידי

להצילשנועדרדבשלבלבושהתלבשבהםריקודיוובמיוחד
גביעלמסאסובלייבמשהר'שלוריקודיומישראל,נפש

גםוכךומלבבים,מפורטיםלתיאוריםהקביים,ה"שטולצן",
ועדוזושא,רר'אלימלךר'האדמו"ריםהאחיםשלריקודיהם

אשרהשררה,מןוחסידיםאדמו"ריםשלשלימהשורה
החסידים.ביןשםלהםקנוריקודיהם

צררותיהםהריקדוים,סרגישללתיאורםעתהנעבור
ניתןאלהריקודיםהחסידות.בחוגיהנהוגיםושמותיהם,

המקובלתהצורההרקדנים.והרכבריקודצררתלפילסווג
אלהרוקדיםמעגליהמעגל.היאהחסידיםהמוניעלביותר

אפשרבאם-יתקיימובתוכהאשרלזירה,לרובהופכים
למספרמתחלקיםהאחרוניםריקרדי-ההופעה.-כךלהגדירם

וריקודירקדניםזוגותריקודיסולו,ריקרדיכגון:סרגים,
אקרובטיקה.
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הספרותייםבתיאוריםמופיעיםשהםכפיהריקרדים,שמרתגם

לפנינושאיןברורות,ומוריםעצמםבעדמדבריםהעםובפי
מסכתאלאריחיהאחדגורןבעלריקודוארפןפניםבשום

ומשמעותתוכןבעליריקודיםשלבירתרררחבהשלימה
הריקדויםשמותביןאנומרצאיםכךבמינם.מיוחדים

"תחית-המתים-"בשתיקה-טאנץ","רנהפוך-הרא-טאנץ",

"שלום-טאנץ':"שטוק-טאנץ","פלעשרטאנץ",טאנץ"
תוכנם.עלכולםהמוריםשמותועוד"ברויגעז-טאנץ"

ריקודישלפנינוברשימההיכןהשאלה,כאןתשאלבוודאי
להםושהודבקהאצלנוהתאזרחושכהוה"שרלה':ה"שר"
משמעית:חדכךעלהתשרבהחסידי?ריקדושלהתוית

ריקודיםהוא.נהפוךהחסידים.מריקרדיאינםאלהריקדוים
מאחרכולה,החרדיתוהיהדותבעיניהםכצניניםהיואלה,
גםהיואך .) 3ונשים(גבריםשלמעורביםלריקרדיםרהיר

שרררת.כריקרדבני-הישיברת,על-ידישנרקדריישר"ריקרדי

שלייחרדרעלהרמזיםחברייםהריקרדיםבשמרתרקולא
במעמדגםאלאהדראמטי,ארפייםועלאחרארזהריקדו

הרב,פניקבלתלמיניהן,ההתורעדריות :כגוןבצוער,בר
ההילרלארימיחתרנרתהאדמר"רים,בחצררתומועדחגימי

חשובים.למאורעותזכרוןימיאולצדיקים

שלהדראמטייםהאספקטיםועלזהמסוגאחדמעמדעל
"עקבותבמאמרושייבר,אלכסנדרעמדכברשברהריקדוים

מעמדאתתיארבר ,) 4בהרנגריה"(הפסחבטכסידראמטיזציה
שרנרתחסידיםבקהילרתפסחשלבשביעיסוף"ים"קריעת

הים,מעברכמרבןהרא,בהםהעיקרישהמוטיבבהונגריה,

שלהשרנותבצררותהמתבטאותלגאולה,והכמיההבחורבה
אומעליהםוהריקודבתי-המדרשותרצפותעלמיםשפיכת
ייבושם.עדבתוכם

מספרמליםנקדישעצמם,לריקודיםהדיבוראתשנייחדלפני
לשלושהלחלקניתןארתםלרקדנים,כלרמרלמבצעים,

לרקדניםהמלה,מובןבמלרא-מקצועייםלרקדניםסוגים:
בריקודכוחםמראיםשונותשבהזדמנוירתחובבים,

מיוחדבריקרדשהתמחוחרבבים,ולרקדניםאימפרוביזציוני,
עדהחסידיםביןשםלהםהקנהביצועוויפיאחר,אוזה

ריקודאותרשלביצועואתאחראוזהמסויםמרקדןשדורשים
משפחת-בתוךשביתהלעצמםשקנר.ריקודים,מצטייןהואבו

רקדניםקבועה.משפחתיתלמסורתוהפכומסויימתרקדנים
יישלהם".הריקודאתלבצעהשרניםבמיפגשיםנדרשיםאלה



שהבולטהריקדויםמןאחדיםשללסיקורםעתהנעבור
אוהמתים"ייתחיתריקודספקללאהוא,מכולםוהדראמטי

בחתונות,מבוצעזהריקודהמתים"טאנץ"."תחיתהעםבלשון
רשב"יבהילולתובמיוחדבית"השואבהשמחתבחגיגות
זוגעל"דיינרקדהריקדול"ג"בעומר.בחגיגותבמירון,
כדלקמן:תמונות,בשלושכוריאוגרפיסיפורכולווכלרקדנים

מלוויםכשהםבצוותא,רוקדיםרעיםשניראשונה:תמונה
כדיתוךעוברהבקבוקיי"ש.מבקבוקבלגימהריקודםאת

מסרבלפתעגדולה.רעותגילוייתוךלאישמאישהריקוד
תנועותותוךלרעהוהבקבוקאתלהעבירהרוקדיםאחד

בתחנוניםתחילהרודפו,וזהמחברומשתמטהואריקוד
נואשות,בתנועותכשאחהקטטה,מתחילהבאיומים.ולבסוף
כךכדיותוךללגימההבקבוקאתלעצמולהחזירמנסה
ו"מת".פרקדןארצהנופלזהחברו.עלמכהמנחית

ומנסהלחברועוללאשראתרואההמכההשניה:התמונה
שלבתנועותעילוגוחןהוא"להחיותו".אפשריתדרךבכל
אבריו,אתמנערדופקו,אתבודקמלאכותית,הנשמהכעין

אפותחתהיי"שבקבוקאתמעבירצהאלמצדהופכו
כלהבקבוק.אתממנושיקחובקשהתחנוניםשלבתנועות

חרדה,המביעותפוסקות,בלתיריקודבתנועותנעשהזה
וחרטה.יאוש

חברו,לתחנונינעתרה"מת"לבסוףהשלישית:התמונה
קםוהואבגופועובררטטחיים,סימנילהראותומתחיל

אתלומגישהואקץ,איןחברולשמחתרגליו.עלאטאט
בצוותא.סוערבריקדומסתייםוהריקודהיי"ש,בקבוק

שונים,ניגוניםבשלושהמלוויםהריקודחלקישלושת
ושני ) Sה"ברויגעז"טאנץ"(ריקודמנגינתהואבהםשהראשון

 .) 6רומניות(יידויינה"במנגינותמלוויםהאחרוניםחלקיו

אופנים,בשנינרקד"הפלעשל"טאנץ", ","הבקבוק"ריקוד
נייחדזהאחרוןסוגועלזוג,שלוכריקודיחידשלכריקוד

בריצהמתחילבזוגותהבקבוק"ייריקודהדיבור.אתכאן
קודקודועלנושארקדןכשכלמפליאה,במהירותבמעגל
בפיתולירעהואחראישעוקביםהרקדניםמלא.יי"שבקבוק

מאחיו.אישוהתחמקותרדיפהובכעיןמהיריםוסיבוביםגוף

איטיותובתנועותרעהומולאישהרקדניםנעצריםלפתע,
שלתחרותמעיןעורכיםהםובישיבהלישיבה.עדיורדיםהם

והצלבתםמהרצפהרגליהםבהרימםשווי"משקל,תנועות
הרצפה.מעלבגופםהתומכותידיהם,בהרמתואףבאויר
התקרבותתנועותתוךפרקדןלשכיבתעובריםזהממצב

לאכשהבקבוקיםנעשהזהכלכילשכוח,איןוהתרחקות.
שובעובריםהםהפרקדןשכיבתממצבמראשיהם!משים

הםלאטולאשווי"המשקל,תרגיליעלחוזריםלישיבה,
בריצהאותו,שהתחילוכפיריקדום,אתומסיימיםקמים

כבריקדוכאן,גםעליהם.הסוגרהצופים,במעגלמהירה
הברוגז".ייריקודמנגינתהיאהמנגינההמתים""תחית

והמענייניםהיפיםאחדאימפרוביזציה.כולםהיחיהריקודי

מבדחתבצורהלתארהבאה"פנטומימה,"ריקודהואשבהם
לתארלמעשהשצריךזוג,בןעםחסידשלריקדווביותר
מעיל,זרועותיועלמלבישהרקדןזוג.בתעםריקוד

מניחיםהמעילצווארוןעלגופו.מולהםהמעילכשכפתורי
הרקדןלמחול.השותפתבובה,מעיןנצורתוכךשטריימל,

התנועותמןהנהנההצופים,מעגלבתוךבריקדויוצא
זוג.(בת)בןעםריקודהמתארתמימיקההמלוות

שלשסממןהיחידים,ריקודיהםעצמהבפניקטיגוריה
שליטההרקדניםמןדורשביצועםבהם.טבועאקרובטיקה

ביותר.רביםבהםהדראמטייםוהרגעיםבגופםמירבית

לו.רביםשווריאנטיםה"שטוק"טאנץ,"למשל,הוא,כזה

שלבמרכזולרקדומתחילמצחועלמקל"טיוליםשםהרקדן
ואחורה,קדימההגוף,הטייתשלבתנועותהצופיםמעגל

שווי"עללשמורזאתלמרותומנסהסיבוביות,ובתנועות
כדיתוךארצה.יפוללאמצחועלהניצבשהמקלכךהמשקל,
ושבפרקדןלשכיבתעדלרדתאטאטהרקדןמתחילהרקידה
רקדנים,ישממצחו.יפולשהמקלמבליזאתכלוקם,מתנער

שטריימל.אושולייםרחבכובעהמקלקצהעלהמלבישים
המקלאתנוטלברכיים,לכריעתיורדשהרקדןגם,יש

כשכללאחור,העליוןפלג"גופואתמטהלראשו,מעללידיו,
שיגיעועדגופומאחוריהמקלאתמעבירהואהעתאותה

מצוישבידיווהמקלברצפהנוגעכשראשומלאה,להטייה
ריקודגםרוטט.גופוכשכללארץ,הנטוילראשומעברהרחק

וה"דויינה".ה"ברוגז"מנגינותמלווהזה

הואאףמבוצע(ה"פלעשל"טאנץ"),הבקבוק""ריקדוגם
הרקדןשלמצחועלהמקלאתכאשרבודהרקדןעלר-די
מים.מלאהכוסאויי"ש,מלאבקבוקמחליף

"פירמידתעםהריקודהואביותרואקרובטידראמטיריקוד

שאליוקצר,מקלמצחואופיועלמציבהרקדןהבקבוקים".
בקבוקימסודריםשעליהקומות,שלושבתתבניתמחוברת

במרכזלרקדהרקדןיוצאהזוהכבודהכלעםבירה.אויי"ש
כבריקודיםיכולתו,אתלהראותומנסההצופים,מעגל

המשקל.שוויעלבשמירההקדומים,

בלבדרחוקותלעיתיםלראותושניתןדופן,יוצאריקוד
אברך,יוצאהמעגללמרכזהלפידים"."ריקודהואבחתונות,
עמוויוצאמגולל,עתוןמנירהעשויבוערלפידכשבפיו
אמנםהואזהריקודלפיו.ביותרקרובהאשהגיעעדבריקדו

נעשותלקראתוההכנותדראמטיות.מלאאךביותר,קצר
המעגללמרכזממשפורץכשהרקדןהקלעים,""מאחורי

 .) 7בפיו(הבוערוהלפידבפתאומיות

מתוךייחודים,ריקדויםשלביותרקטןמספרכאןסקרנו
דראמטיאופיבעליהחסידייםהריקודיםשלהרחבההמסכת
עלהמצביעיםהחסידים,בחצרותביותרהנפוציםמיוחה
המחולותרובזה.מסוגבריקודיםהטמוןהרבהעושר

כולםכלהתלוייםאימפרוביזציה,מחולותהםבחסידות,
ולהביאםעליהםלהוסיףאחראוזהרקדןשלבכשרונו
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חכ"ךככפרחתונה

לנירברעזצילם

אלהדבריםמערלה.לביצרעזרכיםהםכךחדשים.לשיאים
רבכלשבחסידרתהריקרדצרררתכללגביכמעטנכרנים

-בזהשהרעלרהייחרדייםבריקרדיםרקרלא-מיפגשיהם
עדיםלהירתנרכלבהם ,) 8בחתרנרת(המצררה"מ"ריקרדיהחל

רשב"י,בהילרלתכגרןהפתרח,בשטחנעשתהעברדת'השדהררב . 1
ב"ריקודימאמריםראהכררעלבמיררן,לייג'בערמרבחגיגרת
היהרדי"ייהמחרלבמירון",בלייג'בעומררשב"יבהילולתהחסידיס

שבהםאחרים,רבמעמדים , 14-4עמ' , 1978חיפהשלישי,מאסף-
אחתלאהררגשהאזגםארהמקרמי,מהרבימפררשתרשרתקיבלתי

להפסקתהביאהאחתשלאאחר,ארזהחסידשלהסתייגרת
הנרכחים.כרגשרתלפגרםלאכדיהסיקרר,

היהודי"ייהמחולמררם,עלי-מעלהכלפיררקדיםרישצ.פרידהכר, . 2
היהרדי"המחרלב"ארכירן ; 36-35עמ' , 1968חיפהמסרת,-

בנרשאחסידירתאמררתמאותמשלרשלמעלהכירםמררכזים
המחרל.

חדשה),(סדרהרשימרתבישראל",העס"לריקודילרינסרן,א. . 3
 . 159עמ'תש"ז,ג,'ת"א

ידע'עם,בהונגריה",הפסחבטכסידרמטיזציהייעקבותא.שייכר, . 4

ייריקוידעלמאמריגםהראכזהט;עמ'תשי"א,ת"אז-ח,חרב'
בלייג'בעומר(רשב"י)יוחאיברשמעוןר'בהילולתהחסידיס
 , 11-4עמ' , 1978חיפהשלישי,מאסף-היהודיהמחרלבמירון",

ראהיהודירתבחתרנרתהשרניםרהשלרם"ה"ברוגזריקרדיעל . 5
 ,שבימאסף-היהרדיהמחרלוהשלום'','ה'ברוגזייריקודימאמרי:
 . 37-31,עמ' 1972חיפה

8 

מרקדים"כיצדמצררתשלתחררתארתהשלמתמשכתלמסררת
בריקודירגמררהלל,רביתשמאיכיתמימיהכלה",לפני

 ,) 9במיררן(בל"ג-כערמרירחאיברשמערןר'בהילרלתהיחידים

• 

מקורות

לתקליטההסברדבריאתראההמתים"ייתחיתריקדומבגיברתעל . 6
לחקרהמרכזשבהרצאתחסידים,"שלוריקודשמחהייניגוני

מסדרתי'ם,העבריתהארניברסיטהשלידהיהודיתהמרסיקה
אבדריעל'ידישנכתברבישראל,מרסיקהמסררותשלהאנתולוגיה

מזור.ריעקבהיידו

 ,החתןאחישללכברדרחילרניתבחתובהזהריקרדשביצעהרקדן . 7
ישביותר,קצרהואוהריקודמאחרכילי,מסרישיבתר,בןשהיה
אחדשלהישרפרועםלפידיםמספרערדמכיניםחבריררהיר

מחליפרהיהשהואברסף,לפידחברירלרמדליקיםהיוהלפידים
 .דוריקכדיתרך

ייריקודיפרידהבר,צ.ראה:למיביהםהמצורה""ריקודיעל . 8
מסות,-היהודי"ייהמחרלוצורותיהם,תרלדרתיהםהמצווה",

מצווה,"כחתונותמצווהייריקודי :ל"הנ ; 34-27,עמ' 1968חיפה
קפ"ג-קפ"ז;עמ' , 1972י'םג'לרר,הפולקלחקרהמרכזמחקרי
סט-עמ' , 1974ד'שםיהרדיות,בחתוברתמצווה"יירקדניהנ"ל:

יררשליםמחקרימטפחת,"שלקבהפסייהריקוד :ל"הבעג;
 . 45-35עמ'תשמ"ב,ג'יהדוי,בפולקלרר

יוחאיברשמעוןר'כהילולתהחסידיסייריקודי ,פרידהברצ. . 9
שלישי,מאסףהיהרדי,המחרלכמירון,"כלייג-כעומר(רשב"י)

 , 11-4עמ' , 1978חיפה



הרוקדהדיבוקדיבוק

מאת

מבורגיורא

שם-העטתחתיותרהידוערפופורט,זנווילשלמהכשיצא
אתולחקורלתעדכדישנים,שלושבןלמסעאנסקי,שלו

לעיירה,מעיירהעבראוקראיינה,יהודישלהפולקלור
שהמחזהלעצמו,תיאראםספקשמצא,אתורשםהתרשם
חומרוישמשבעולםשםלויקנהמחקרובעקבותשכתב

מותואחריהמאהמחציתהכוריאוגרפים,לטוביוהשראה
 . 1920בשנת

עולמות",שני("בין"הדיבוק".הואהלאמדוברבוהמחזה
תיאטרוןידיעלהבימהעלהועלהלראשונההמקורי).בשמו

ושנתייםמחברו,מתבהבשנהביידיש,טרופע",ה"וילנער
שהיהמהעל""דיביאליק,ח.נ.שלובתרגומובעבריתכך,אחר
במומקווה,האמנותיהתיאטרוןשלידהבימה","הסטודיואז

להצלחהזכואלהגרסאותשתיואכטאנגוב.יבגנישלבבימויו
טרופע"ערה"וילנהביאוובמסעותיהןרגילהבלתי

"הדיבוק"אתלוישראאמריקהאירופה,לכלו"הבימה"
ו"הדיבוק"היהודים,התיאטרוןבאיבקהלרקלאמוהוופרס
הבינלאומי.בתיאטרוןלמושגהפך

רשימתוהנהועלילתו,למחזהנמשכורביםכוריאוגרפים
אינה(שבוודאי"הדיבוק",פיעלהכוריאוגרפיותהיצירות
שלימה):

לנדאו.סיגפירדמוזיקה:סוקולוב;אננה- 1951"הדיבוק",

סטארר.רוברטמוזיקה:רוס;הרברט- 1960"הדיבוק",

סטארר.רוברטמוזיקה:מסלאו;סופי- 1964"הדיבוק",

- Tlle Dybbuk Variations", 1974 "הדיבוק""ואריאציות
ה"ניו-(בביצועברנשטייןליאונרדמוזיקה:רובינס;ג'רום
באלט").סיטייורק

לאנג;פרל- The Possessed", 1975 "הדיבוק""אחוזת
שפיגלמן.ויואלזיגלמןמאירמוזיקה:

זורמןמשהמוזיקה:ירושלמי;רינה- 1977"הדיבוק",
"בת-שבע").להקת(בביצוע

יצמחידידיאנסקישלהאוסףמןכימילל,ומיפילל"מי
פניואתזוכראניעדייןכ'הדיבוק'?מחזההימיםבקרב

מעשהגאליציהמעיירותבאחתבשמעואנסקי,שלהצוהלות

 ) 1שלו."(ב'הדיבוק'לעלילהדומהבדיבוק,

אנגל,יואלהמלחיןאתזכרונותיובמפרורדידודמצטטכך
ואכטאנגוב.שללהצגההמוזיקהאתשחיברמי

גאליציהמעיירותבאחתשמענומה''מפנישלהניגוןאת"גם
יהיהאפשרעיבודשלאחרסבורנישונות.בנוסחאות
אנגל.אומר-המחזה."ראשיתבשבילבהלהשתמש

רראס,מחמתרראס,מחמת

נשרמהדיאיז

הריךהעכסטערפרן

גררנד?טיפסטעןאיןאראב

טראגטפאלעןדאס
 ...זידאיזאריפקרמעןדעם

מה,מפנימה,(מפני

הנשמהנרפלת
רמהמפיסגה

לתחתירת?
בתרנהנרשאתהנפילה

 ) ...התחיהאת

בסיוםגםאנסקיאצלחוזרהמעטותהשורותבןהשיר
משלהםבאלטיםשעיצבואחדים,כוריאוגרפיםהמחזה.
אנד"ל"הפיכסימןזורחוקהשירהפרשו"הדיבוק"בנושא

ועודהבא.בעולםוחנןלאהשלנשמותיהםהתאחדותשל
 .זולנקודהנשוב

ושוניםרביםכוריאוגרפייםלעיבודיםשזכוהמחזות,מעטים
אחת"הדיבוק".שלהמחולילצדנוסףפןישאולםכך.כל

מחול"הקבצניםהואבמחזהביותרהמרשימותהסצינות
הרגעאתהמכיןהשניה,המערכהבסוףבמינו,המיוחד

שיצר,כפיזהמחול-קבצניםבכלה.הדיבוקנכנסבוהנורא,
לדיוןראוי"הבימה"שחקניעםואכטאנגובהבמאיאותו

ביותר.מעולהכוריאוגרפיתיצירהבהיותומיוח,ד

המיסטי·פולקלוריהמחזהשלהמיוחדקסמונעוץבמה
אנסקי?של

, 

סנדר,בשםאמידיהרדישלבתרלאה,שלסיפורהזהר
,צעיר.חנןביישןאךלמדןלבחור-ישיבהלהשיאהשעומדים
כלרתעדארהבבקבלה,לעסרקהמרבהבית"המדרש,מלרמדי
על"למנשהנישראיהאתלמנרעמנטהרהואלאה,אתנפשר

נפטר.הראהזהמהערלםשלאכרחרתרבעזרתסיגרפיםידי
 .להערךהערמדתהחתרנה,לפניקצרזמןסיגרפיםמררב

החרפה,לפניהקבררתלביתלאהירצאתלמסררת,בהתאם
אמנתה,לעצתבניגרדהמנרחה.אמהאתלכלרלרתיהלהזמין

רארתגםרמזמינהחנן,שלהרענןלקבררגםניגשתהיא

9 



הכלרלרתלחגיגתהאמתמערלםהאהרב(הזמנתלחתרנתה.
רמירר").יידרןהיינההיינריךשלבשיררדרמהמרטיבמזכיר

השרלחנרתאתמכיניםסנדרשלביתרלפנילברא.ברששהחתן
רלרקרדנדברתלקבלבאיםהעיירהקבצניהחגיגית.לסערדה

הזקנים ,רהעיררריםהפסחיםלמסררת.בהתאםהכלה,עם
עדארתהמטלטליםבה,ארחזיםרחלקאיםהנכיםרהזקנרת,

החתןמגיעסרףסרףרפח.דמסלידהמתעלפתכמעטשהיא
החרפה,לקראתלאהאתלהכיןמתחיליםברברגעאבל
היאתזזיתאחרזהכרלהשלה.שאינרקרלמגררנהברקע

המת,חנןשלקרלרזהרחתני!"אינךאתה"לא!מכריזה
ערד!"אעזבנהרלאנפשישאהבהלזר"חזרתימתרכה.המדבר
מרזרהדמרתרהמשרלח,לאה.שלמפיהחנןשלקרלרצררח

נכנס"דיברק :מכריזשייכת,רלאשייכתבמחזה,הערברת
בכלה."

שזה,כדיממיררפרלהרביאללאהמרבאתהשלישיתבמערכה
זהאבללצאת,הדיברקאתמשביעהרא .הדיברקאתיגרש

משפיע.אינרהאירםאבלבחרם,עלירמאייםהרבימסרב.
בחררערדסנדרהיהכאשר ,רברתשניםשלפנירמתברר,
,שאםחנןשל,אבירניסן ,לחבררהבטיח ,ימיםערלישיבה
לזר.זהינשארהםבת,רלשניבןמהםלאחדיררלדבעתיד
נדרר.אתסנדרשכחהשניםבמשך

לדין-האמתמערלםחנן,של,אבירניסןאתלזמןמחליטהרב
המחיצהשמאחרריחשיםרהכללר,קרראהראסנדר.עםתררה

אינרהמתבערהדיןאבלהמת.ררחמצריההשמששהקים
מגרףלצאתמסרבהדיברקשהרפר.נדרר,אתלסנדרסרלח
הדיברקעלגרזררהרברשרפרשחרריםנררתמביאים .הכלה
נכנע,הדיברקגדרל.חרםעליריטיל ,כןלאשאםלצאת,
החרפהאתלהביאמצררההרב .קדישעלירשיאמרררקרמבקש
-מדימארחראבלרמי.דתיכףהחתרנהטכסאתרלקיים
לארץ,צרנחתעצמההיאארלםלאה,שלמגרפהירצאהדיברק
המשרלח.ארמר-אמת."דיין"בררך .מתה

שייךרכרלרמיסטיתבאמרנהקשררכךכליהרדי,כךכלסיפרר
גםמרגשזאת,בכלרמרשגיהסמליההיהרדית,הדתלערלם
כרחבררישדים.שרבררחרתמאמיןשאינרדתי,לאאדם

כל,ראשיתזאת, .יהרדישאינרמילגביאפילראדירמשיכה
מהמיתרסיםנרפלשאינר ,גדרלאהבהסיפררשזהרמשרםארלי

: jj להאמיןנחרץלארהלאראיזרלדה,טריסטאןשלזהרן
 ,רשניתממנר.להתרגשכדי ,הקדרמיםהצפרנייםבאלילים
ההרריהשלהמרכזירתהנקרדרתבאחתנרגעבדיברקהמעשה

ה"אני"שאינרכרחבנרשרלטשלפתעהפחד :האנרשית
מסריםשברגעשניה,נפששרכנתנפשנרשבתרד ,שלנר

הלא-מפניארהדעתטיררףמפניהפחדזהרעלינר.משתלטת
שלנר.מרדע

הדיברקשלהשרנרתהכרריארגרפירתבגרסארתשנעסרקלפני
ראכטאנגרבשעיצברכפיבמחרל-הקבצנים,נתברנןהבה

ה"בימה".תיאטררןשלבהצגה
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אחדשלמתלמידירהיה ) 1922-1883 (ראכטאנגרב 'יבגני
 ,סטאניסלבסקיהמרסקרראי,האמנרתיהתיאטררןמיסדימשני

למשחקהתשתיתאתיצרשבעזרתה"השיטה",ממציא
לאבינחשבשסטאניסלבסקישעההמרדרני.הריאליסטי
לכיררןהתיאטררןאתהרבילראכטאנגרבתלמידרהריאליזם,

אתמכנה ) 2קירבי(האמריקניהמבקראקספרסירניסטי.אחר,
ארתרמשררהרהראדמירני"ליזם"ריאראכטאנגרבשלסגנרנר

תשרמתאתרמרכזתהצדדייםהפרטיםאתהמבטלתלעדשה,
אתמקטיןארהמגדילירצר","עיררתזהר ,בעיקרהלב

רהגזמה.מ"מלאכרתירת"נרתעשאינרהבימתית,ההתרחשרת
כמעט-לכדימתרמצתהדיבררברתיאטררן,יצרראכטאנגרב

 .כמעט-ריקרדשהיאעדמגרבשתרהתנרעהזימרה

הרפכרתשהזעדמרזררת,רצרררתעזיםבצבעיםמצרייררתייהפבים

צבעכתמיידיעלמעררתיםפירתגררטםקירת.מםכרתלכמעט
אפיםרעיגרלים,קשתרתבעזרתהכרללאמשתברתעיבייםאיפרר;

שלמבקרראטקיבסרן,בררקסכרתב-חרדים,"כדיעדמחרדדים
 ) 3 ( .טיימס"ה"ביריררק

המרפשטלכיררןראכטאנגרבהבמאיאתמשךזהחריףסיגנרן
המצרירתהגיארמטרירתהצרררתאתהמבליטהקרביסטי,
ארמעגלמשרלש,שלהבסיסירתהצרררתהזרית, .במציארת

רהקרלהריאליסטיתהתנרעהשלר,הבניןאבניהןריברע
מבליאךלקיצרנירת,עדמעררתיםארנדחסיםהמציארתי

האקספרס"בתיאטררנרשהיהכפימהמציארת,כליללהנתק
הריאליזםשמרכךערידי .למשלמיירהרל,דשלירניסטי
אתהגבירראףהצרפה,עםהרגשיהקשרעלשלרהדמירני
בניגרדהבימה,עלהמתרחשעםהאמרצירנאליתההזדהרת

התיאטררןירצרייתראתשאיפיינררלקריררתלניכרר
 .האקספרסירניסטי

ראכטאנגרבהזמיןהדיברק""בהקבצניםמחרלאתלעצבכדי
באלט".מה"ברלשרילאשצ'יליןלברהכרריארגרףהרקדןאת

מספר .המרגשתהסצינהאתעצמרהבמאייצרלמעשהארלם
המקרריתבגרסאהמשרלחאתששיחקמי ,) 4פררדקין(אברהם

בזכררנרתיר: ,"הבימה"של

הירלאאךהפרלקלרר,ידיעתעלהעידרלאשצ'ילין)(של"המחרלרת
אםכייהזויים,למחרלרתלאזקרק'אבי .ר"יליםמחרלרת"עםאלה

בגרטירברביץ'ריבגביעשיר,'סרחרבחתרבתלמחררקבצבים
'אתה .מחרלראתהמשתתפיםמןאחדלכלמראה(ראכטאבגרב)

רראהאיבך ,סרמאאתהרקרד!רקרהלרקר.דלךברחלא ,פיסח
למחרללמחררמחאה,זקרקאבירקרד!רקרהכןפיעלראף ,דבר

הסרציאליהרעירןאתראכטאבגרבביטאזהבמחררקבצביסצררחה!'
 ",המחזהשל

 ,בברית"המרעצרתרנתפרסמרנכתברהמצרטטיםהדברים

-מחרל"הקבצניםשלהמעמדיהצדעלהדגשארלי,רמכאן,
ארלי, ,פרטמרבהק.חברתינרשאאנסקישלבמחזהאיןכי

מכרבדלמישהרבתראתלהשיאמבקשהעשירשסנדרלכך
 "מחרלאתשראה"מי .חנןהתמהרנילבחרררלאראמיד

בררקסכרתב-לעילם"ארתרישכחלא ,-1926בהקבצנים
אתרהציגה"הבימה"שבהכאשר , 1948בשנתאטקינסרן

 .בניר"יררק"הדיביק"



לדימוישהפכהזו,בסצינהומרשיםמיוחדכההיהמה
משיאיולאחדהמחזה,שלהשניההמערכהשלהמרכזי
מכנהשברכטלמההיהמחול-הקבצניםכולהךההצגה

מגדוליאחדעל-ידימתוארהואוכךהמערכה,שלה"גסטוס"
אנדרהלצרפת,המהפכהאחרישהגרברוסיה,המחולמבקרי
לפניבעולם,שנדדהשעה"הבימה",אתראהושםלוינסון

בתראביב:שהתישבה

ה'באלט'למחול.הופכתהבימהעלהכללית"התנועה
חזיון-סיוטהיאלחתונהשהוזמנוהקבצנים,שלהבורלסקי

האנושי,הסבלכלשללמפגשהופכתזוקסמים''חצרמפחיד.
לתארו."יכולהיהברויחלשהציירכפילגהינום,

וספסליםשולחנותלכלולות.מוכןהכלסנדרשלבביתו
דמויות,שלושניצבותברקעהאורחים.בואלקראתמובאים

ב"סגוללבושותמצוירות,בובותכשלושהכלה,משפחתבנות
ואינןוכמעטספסל,גביעלעומדותוירוק,בורודחגיגי,
המעוותיםלגופותישירבניגודכולה,התמונהבמשךנעות
 ) Sהקבצנים."(של

ואכטאנגוב.שלהמקוריתבגירסתוהיוקבצניםשבעה
ומיסטית).קבליתמשמעותבעלמספרהואהלא(שבעה,

"התחושהקבצנים.חמישהעודצירףואכטאנגובאבל
-תאוות-הבצע"שלהיתהמחול-הקבצניםשלהבסיסית
המחולאתשרקדה"הבימה",מותיקותליוביץ:פאניאומרת

ולובוהיהלאצורנית"ומבחינהפעמים,ספוראיןהזה
מפותל,היההכלובמיזאנסצינה.בתנועהאחהישרקוו

'גרעין'בסיסעלנבנתהונכהקבצןשלדמותכלעקלתון.
לשלישיצפרדע,לאחרקוף,שלגרעיןניתןלאחדחיה.של

וכו.'"שועל,

היהלאעימה,לרקדובכלה,לגעתהמבקשיםמחול-הקבצנים,
משקאותשהוגשושעהנפסקאלאאחת,בהמשכיותבנוי

מטבעותביניהםחולקוכאשרנקטעשוב,מידונתחדש
זהבימתיאמצעיאינטנסיביות.במשנהלנועוחזרכצדקה

גםואכטאנגובאתשימשהתנועהוחידושהפסקהשל
ב"נסיכההעינוייםבסצינתכגוןהאחרות,בעבודותיו

 ) 6טוראנדוט".(

 ) 7 (:"מחול-הקבצנים"עלריבולובמנחםהמבקרכותב

לוהטוזעםשנכזבהתקווהשנתקלקלו,וחייםאבודים"נעורים
ה"רע"לכלבינות,מכאיב.פראיבריקודמחולליםאלהכל-

לאה.שלוהתמההלכנהדמותהוהצולעים,הפיסחיםביןהזה,
בו.לגעתמנסותמנוובות,שרופות,שידייםחלום'הנעורים,היא
והבהירה.הטהורההכלהעםלרקודמבקשיםהם

שבה,ארבעיםכבררקדושלאהמנוונות,המכוערות,הנשים
ונמשכיםטהורמלאךעלחולמיםהדוחיםהמעופשים,הגברים
וצמאים.רעביםללאה,

בחןביניהםסוכבתהמתבאהובהמאוהבתהתמה,והיא,

אהבה.מרובלמותמבקששהלבעדחלומי,ויופיועדינות

הניגודאשפה.שלבערימהכיהלוםכורהביניהםמופיעההיא
לה."דומהאין,ההתרשמותמעשה'אמןהואהזה

נכלה.לגעתנדבה,לקבץמאכל,לחטוףבידיו,מגששהסומא
כאילו,הנדבות,עלהכלהעםהמחול"אתמעדיפיםהקבצנים

לחולאיהם,מרפאשיביאכישוףמיןמאגי,משהוזהבמגעיש
אלוללחם.רעהקבצנית-"אתהמדולדלים.לאבריהםצרי
באצבעותיהזאתקבצניתחוטפתרעבתנותבאיזוידיך?הן

שכחהמכברזהלי.דלהשבאכלהראומאטיות,העקומות,
אחיזהדברכלואוחזתחוטפתהואברוך.דברמחזיקיםכיצד

ואכטאנגובהבמאידבריאתפרודקיןמצטט-מעוותת."

 ) Bהמחול.(עלחזרהבשעת

השירהזימרה,לדרגתמתעלההדיאלוג ...ומושרנרקדייהמחזה
כך,אחרלטירוף.במהרהמתפתחוהמחוללמחולהופכת

גרוטסקיים,הםרוקדים.הקבצניםבחתונה,השניה,במערכה

אתמחשמלותהבימה,עלהמשתלטותעלובות,רפאיםרוחות
לאלימות.פראיתותאווהחרדהומפיציםהצופים

המכוערים,לנכיםבינותכלי'לבןהלבושההכלהשלמםיבוביה
סאלטןפליקסכותב-בקהל."שגעוןשלרוחנושבתהאפורים,
 ) 9ייבמבי").(הספרמחבר(הסופר,

מעוגןבמחזה,אנסקיאותושמתארכפימחול-הקבצנים,
חקר.אותההחסידית,במסורתהיטב

ב'מצווה'למצואאפשרלאהשללריקודישירמסורתי"תקדים
אחרותונשיםהכלהערידיחסידיותבחתונותשנרקדטאנה

גםאלאעצמההשמחהרקלאנחשבתלמצווה ...החופהלפני
גדולה.שמחהבשעתבייחודהחסדים),(גמילותלענייםהדאגה
המסורתי,ריקוד'המצווהאתמהבמידתשינהאנסקיאולם

הסצינה.לפנישמתחתהאפליםהזרמיםעללרמוז,כדיהחסידי
'האחר:העולםלסיטרא'אחרא,מתוודעתלאההמחולבמשך ...

אינההרעשניתהשמחהכלוהשדים.הרוחותמצוייםשםמקום
שלרוחואתובייחודהאפליםהכוחותחדירתאתלמנועיכולה
 ) 10לקהילה."(הדיבוק,חנן,

לטראגדיה.מצווהשלמהתלהבותחדמעברבסצינהיש
לחופהלהכנותהקברותבביתביקורהביןהפרשיותסמיכות
כךכלהאופיניתוהמוות,החייםביןהקרבהעלמעידה'

שלפניהרגעיםבפרט.החסידיתוזוהיהודיתלמיסטיקה
להשפעותחשופהוהכלהבמיוחהמסוכנתשעההםהחופה
המתאהובהחנן,מנצלאותוהרגעוזההזה,מהעולםשלא

קראבכדילאהאחר.ממקומוהזהלעולםלחדורוהמרומה,
עולמות."שני"ביןבמקורלמחזהואנסקי

+ 

לאידעולאיהודיהיהשלאואכטאנגוב,הצליחאיךמפליא
החסידיתהמסורתעיקראתלתפוסעברית,ולאיידיש

בימתית-כוריאוגרפיתסצינהליצורמנתעלבהולהשתמש
ימים,אותםשל"הבימה"שחקנימספריםכך.כלמזעזעת

אחריקצרזמןנפטר(הואאנושחולהשהיהשואכטאנגוב,
ובמיטהבבית'חוליםשהה"הדיבוק")עלעבודתואתסיימו

משכנוביקשואכטאנגובאדוק.יהודישכבלשלוהסמוכה
מליםרקלאלעצמורכשהואאבלעברית.מעטללמדו

אותושלתנועותיואתולמדהתבונןבעיקראלאעבריות,
השראהלושימשולמיטההשכןשלהדובבותידיויהודי,
בפרט.ובמחול-הקבצניםכולובבימוי
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מידהבקנהלהצלחההיהואכטאנגובשלש"הדיבוק"שעה
אישנעלה,אמנותליצירתנחשבומחול-הקבצניםעולמי

לגבורהצליחלאבנושאשעסקוהרביםמהכוריאוגרפים
 .המחוללשפתהמחזהתרגוםשמעמידהקשייםעללחלוטין

שלהגרסתהאתסוקולובאננההכינהכאשר , 1951בשנת
בניו-"סטודיו"בתיאטרוןהתקיימה(הבכורהל"הדיבוק"

ו"העניקההטקסטעלויתרהלאהיאשנה),אותהבמרסיורק
שללדעתה ) 11ולמחול."(לפנטומימהלמלים,שווהמקום

השונותהסצינותביןהמקשרהחוטהרינגדוריסהמבקרת

העבודה"אולםלאה.שלדמותהאופילהיותהיהצריך
 ) 12 (".ולמחוצהופעםבמוקדפעםכשלאהאפיזודית,היתה

,ששיאובמחול-הקבצניםנעשהבתנועהביותרהרבהשימוש
עצמה)אננהרקדהאותו(תפקידלאהשלסולומחולהיה

מעברללאהסולםאתלפתעשינתהכאשרשגתה,כאן"אולם
להקשרהמידהעליתראישישנראה ...'מודרני'רגשני,לסולו

המבקרת.סבורה-שלו."הדראמאטי

 )" The Possessed "("הדיבוק"אתלעצבבבואהלאנג,פרל
לעיתים-ומבנהולמחזהנאמנה,נשארה 1975בשנתשלה
בטקסטשימושלעשותמבליאך-זעיריםבפרטיםאף

הבטלניםלומדיםבולבית-הכנסתנכנסתכשלאהומלים.
צמחשלרךכשתילנראית"היאחנן,וביניהםגמרא,דף

באפלוליתאורכקרןזוהרתהיאהכחולהבשמלתהעדין.
רוקדתלאה)בתפקידלאנג(פרלהיאכאשראבלהחדר.
זהלגעתמנסיםהםחנן),(בתפקידקארטרעםאהבהדואט
והתרגשותיריגשי,לחללמעברזואתזהלהחזיקבזו,

זומבקרתבעיני ) 13אלניקוב.(פרנסיסכותבת-מתפוגגת."
ופח.דאימהתחושתליתרזקוקההדיבוקגירושסצינתגם

בבית-בסצינהכמושקופיות,שלבהקרנותהשתמשהלאנג
חנןואתהמנוחהאימהאתלהזמיןבאהלאהכאשרהקברות,

.וכךחנןשלוזרועותיופניונראיםהרקדניםמעללכלולותיה.
אמרוהמשולחלאה,גוףאתעזבשהדיבוקאחריבסיום.גם
עלאלמתעופפיםהמתיםהאוהביםאתרואיםאנופסוקו,את

עצוב?הפי-אנדלע.דמאוחדים-לשמיים?-

• 
הבימהבהערה:נאמרהכתובהמחזהשבסוףהיאהאמת

עדחרישיתזימרה,נשמעתרבממרחקכאילוכולה.אפלה
שאנסקיכפי ," ...מהמפנימה,"מפנילשומעה,איןשכמעט

הואהסיוםאקורדואכטאנגובאצלמחזהו.בראשגםכתב
לחיותלהוסיףיכולהשאינהלאה,מות-וטראגיאפלאחר,
עלהחרמות.בכוחממנההוצאההארמללהחנןשנפשאחרי
עלהררמזתבר,המרפיעה"תחיה"המלהעלהניגון,אף

לאפרתיארזההדרךהאמת,בערלםהארהברתהנפשותאיחרד
דעתי.לענירתרב,מרחקרחרקהלשמיים,רמערףחגיגית

היטבחשהדיברק,גיררשטכסעלהמנצחממיררפרל,הצדיק
החתןאתלהביאבנרכחיםמאיץרהראללאהנשקפתבסכנה

נשמתהכנטילתכמרהרמלאההדיברקנטילתכידיחרי.ללא
אתמזכירהדברקירמה.עצםהיאלחנןאהבתה-שלה

הרא"אקררארס".במחזההפסיכיאטררמתלבטבההבעיה,
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מטיררף-הצעיראתלשחררהתיראפיהבעזרתאולי,מסוגל,
ארתויהפרך-נשמתואתיטרלגםבכךאבלשלר,הסרסים

בכףמצרייםוהררפאהצדיקעצמירת.חסראבלל"נורמאלי"
דילמה.ארתהשלהקלע

לתארשקשהסצינרת,במהבעיצרבדררקאהצליחהלאנגפרל
המשרלחשמספרבמשל,בגוןבתנרעה,לעצבבכללשאפשר
הראהאדם.בחייהכסףתפקידעללאה,שלאביהלסנדר,
ערבריםאנשיםרראיםהחלון.דרךבחלרןלהביטלסנדרמררה

מהוכלבמראה.להתברנןהמשרלחלראומרואזרשבים.
כשהיאהזכרכית,אותהעצמר.בבראתהיארואהשסנדר

אתרראהוהאדםהאנשיםאתמסתירהכסף,במעטמשרחה

 ..בלב.דעצמו

שונהשלרהדיבוק"ב"ראריאצירתררבינסג'רוסשלגישתר
שהמחזהררבינסכותבבתכניהבהעררתירלאנג.שלמזרמארד
מחולותלשררתמרצאיינקדותבבחינתעבורוהראאנסקישל

בארירההמצרייםרהזיותטכסיםשענינםבזה,זההקשררים

המחזה."שלרהדתיתהמאגיתהאפלה,

האחדבבית-המדרשהבטלניםרחגיםנעיםבהפתיחה,אחרי
מגיע ) 14בחלל"(עדינרתצרררתאורגרת"כשידיהםחברר,סביב
ראריאצירתרחנן.לאהבין"החלרם"אהבה,דראטשלתררר

רירטרארזייםלגברים,סרלרמחרלרתסדרתהם"הקבלה"
גופרתיהםייתחילהבכלה"הדיברק"כניסתבסצינתבארפים.

שניאיחדואךיח,דרמתפתליםררעדיםרחנן)לאה(של
 ) S 1רעדינות."(אין-סרפיירפישלבמחרלגרברהלבברת

משתמשררבינסהדיברק,גיררששלהמסיימת,בסצינה
רראיםמגרפה,ירצאשהדיברקשעהמובהק:בימתיבאמצעי

לבדהניצבתרכשהיאמגרפה.באילררערלהצףחנןדמותאת
לנצח,-חנןעםרמתאחדתארתהעוזבתררחההבימה,בקצה
בחזרהמסתייםרהבאלטארצה.צונחהגשמישגופהשעה
הפתיחה.מחרלעלקצרה

אתהלבישהסיפררי,מהריאליזםלהתרחקברצרתוררבינס,
(שעיצבהרשחרררתלבנרתשקופרת,בקאפרטרתרקדניר

 .מבריקיםהדרקים,ריקרדלבגדימעלזיפרוד),פטרישיה
עדיררדיםשקצרתיהםכיסרי-ראשעל-ידימררמזרתהפיארת
הגברים.שללזהזההשקרף,חלרקלבשהלאהגםללחיים.
אחדמבקרשרנים.מבקריםבעיניחןמצאלאזהסיגנרן
שלסרטרהררחרת",ל"מגרשרובינסשליצירתראתמשררה
 ) 16 ( .•.בלאטיהבמאי

באקל:ריצ'רדכרתב

כלכמעטאיולמעשה-אקספרסיוניסטיתאלימות"איו
המבריקהיצירההואהבאלטאךרבה,עלילהולא-הבעות'פניס

שלהבאלטהנכוו.הביטויאינומכריקהלא,גאוני.לדמיוו
וכהמפתיעכהמוזר,כההואאפלה.באשומלחשזוהררובינס
אותויבינולארביסשאנשיססכנה,שקיימתוחרישימקררי
כלל.



המיזיקהאתתיזמרברנשטייזיליאינרדחלקיםשמינהבייש
יהנבלחזניםבשנימשתמשהיאבצניעית.הפשיטההעדינה,
ראשי.תפקידממלא

יהיפעתיפעמיים,מיפיעהיאהמלאך.אתהזכרתיטרם ...
קיקטיאיריבינסשרקפשיט,כהתיאטראלימעשההיאהשניה

מדצהקלעיםמתיךייחידאחדצעדציעדהיאלהמציא.יכלי
המתה.הנערהשלבגיפהרגעמביטהבימה,בקדמתשמאל
הבימה.בעימקיייצאבקשתבעדיניתנעהיאיאז .הבעהללא

 ) 17מניח."(אניקרה,מהלאלהיםלספרממהר

באקלריצ'רדמביןבוהאופןכנראההואזהאחרוןתיאור
המשולח.תפקידאת

שלהצורבתהרגשנותמשולל"הבאלט,גריןג'וןובעיני
 ) 18מוזרה."(בצורהוריקלחיוורהופךאנסקי,שלהמחזה

מאטפיזיתאימה"לאזהבבאלטאיןאנדרסוןג'קלגביואילו,
ורוחות-הדיםבורואההוא ) 19למלודראמה."(תיאבוןרלא

לעברררמזיםאחדים"מחרלרתאחרים,מבאלטיםרפאים
 ..האש.'ל'ציפררואפילרטיודור)אנטרני(שלאפלות''קינות

שלר."רהאקזרטיקה

רידרדלכדיעדההפשטהבכיורןלכתהרחיקררבינסאם
ירושלמי,שרינההריהרגש,רדילרלהדראמאטיהמתח

 , 1977בשנתבת-שבעלהקתעבררשלהגירסתהאתשהכינה
תיאטררןשלמדהרינה,הניכור.בכירוןלעשרתהגדילהערד

ה"נר."תיאטררןבהשפעתשלה"הדיברק"את,עיצבהביפאן
חנן,לאה,דמרירת:לארבעכרלההדראמהאתצמצמההיא

היאשלההראשיהאמנרתיהאמצעיממיררפרל.והרביהחתן
רזהה"נר."מתיאטררןהמוכרתאיטית,האיטית,התנרעה
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הקבצניםריקרד

"הדיברק"שלב'במערכה
קררהבמרסייהבימה"בתיאטררן

הברברת"ר"שלשהקבצנים
"הדיברק"שלב'במערכה

קררהבמרס"הבימה"בתיאטררן

אלטמןנתןהציירמאתרישרם
הקבצנירתאחתלדמרת

זהבתפקידלביץ'ירדרתמימה
קררהבמרס"הבימה"בהצגת
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בת-שבעבלהקתייהדיבוק"
ירושלמירינהכוריאוגראפיה:

שינפלדרינה-לאהבתפקיד
בריאנט(רוג'ר)עמנואל-חנן

רוןרחמים-הרבי

אגוריעקבצלם:
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תמונתמונקמרדית

מאת

לבדרוביתד"ר

תמרנרתמלאצבערני,דחרס,מרנהמרדיתשלתיאטררנה
המכררצתנערה,שלערלמהתמרנתתרצרת-בית.רדימריים
לפיראסרציאצירתזכררנרתחפצים,שלמשמערתםרמרחיבה

בתיאטררן-האיררעיםהמידיים.ררצרנרתיההאישייםצרכיה

רבדחיסרתמהרחרלפיםמרנקמרדיתשלהכרללהמחרל
עשירהרצררניתריגרשיתחרייהעםהקהלאתאיריםרמש

רכברבפרלחן.השתתפרתארצפייהלאחרכמרכמעטבירתר,
האינדיאנייםהיהדויים,הפרלחןמרכיביעלדרבררברת

,הבלתיהפשרטיםרהחפציםהסמליםבעברדתה.רהאסיאניים
פרלחנייםלארביקטיםבידיההרפכיםרהירמירמייםאמצעיים
הבימתיבהקשרממרקמיםכשהםארניברסליים,רלסמלים
הירצרת.שלהמירחד

המחרלשלהפרסט-מדורנילזרםארמנםשייכתמרנק
כלקדוםמעטרתשניםלפניעדרנחשבההאמריקני,

עברדרתיהאתמגדירהעצמהשהיאכפיאךלכררארגרפית,
אנטרניןשלתיאטררנרתרצרירתרהיאהרירהשפערתיה,

ג'רןשלטיפרחםילדתמאשרהאבסרר,דרתיאטררןארטר
לפנינרהמרצגיםסיפרריה,אםגםקנינגהם.רמרסקייג'

בהתרחשרירתמארדעשיריםרקרל,צלילתנרעה,שלבאמצעים
קשרללאלחלרטיןאסרציאטיבייםהםשרנים,בחללים
הרילתמרנה,תמרנהביןלאיררע,איררעביןברררעלילתי

רהמרפשטהתנרעתילניכררבניגרדשבהם,שהתאטרלירת
חשרבהאחרים,פרסט-מרדרנייםכררארגרפיםשלשבעברדתם

מכל.ירתרלה

למרזיקה.האהבהאתבביתהספגהחזן,שלנכדתרמרנק,
התררדעהמרזיקלית,ביצירהלעסרקשהחלהלאחררבזמן
נקדותאתהשניים,ביןלמצרארנסתהרהתנרעה,המחרלאל

לסביבתהבירתררהרדיקליתהאררגניתהמעניינת,המפגש
שניתנהבגרשפנקא,בירתראישישימרשערשההיאהמיידית.

אךרחידרש,ניסירןכלהמתירהפרסט-מרדרני,הזרםעל-ידי
לתכניםהתיאטררני,למיתרסעררףפרנהזאתעםיחד

המציארתמןרלהתרחקרתהיצירתיתשבעברדההפרלחניים
שימרשכדיתרךאלה,בכלערסקתמרנקמרדיתהירמירמית.

לרשרתה.הערמדרתהחדשרתרבתפיסרתבאמצעיםניסריי
הפכראשרהחדשיםהתנרעתייםבחרמריםהשתמשהמרנק

הצגתלשםלאאךהשישים,בשנרתחבריהשללנחלתם
האקספרסיביים,המסריםהעשרתלשםאלאלשמה,התנרעה

מןרביםאצלכמרשלאבעברדתה.להעביררצתהארתם
רהתנרעההמרזיקהמשמשרתהפרסט-מדורניים,הירצרים

סיפררייםמסריםבהעברתהשניהאתאחתכמשלימרת
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נערהשלבחינוכהמצב

רמרדיתמזרזרמנרתקרתרהמרזיקההתנרעהאיןרדרמטיים.

בהאיןמדרייקת,עברדתהלשתיהן.ראחראיתירצרתמרנק
הפירטיתיצירתהמברקרת.לאראימפררביזציהלמקרירתמקרם
משלהם,פנימיהגירןבעלידמירניים,רסביברתמצביםירצרת

רבראשרנהבראשוהראהקהלאלתמידערברזההגירןאך
מרתק.תיאטררן

לחלליםעברדרתיהאתרלבנרתלעצבמרנקהחלה-1967ב
רבדפרסיממשיבזמןשימרשתרךמקרבלים,בלתירמרחבים

בעברדתההרחרק.במזרחהמקרבליםתיאטרליים,זמן
" Blue print " מתרחשחללכשבכלשרנים,בחלליםהקהלעבר

במספרשלפניר.לאיררעאסרציאטיביתהמתקשראיררע,
ברדדרת,תמרנרתהקהלראהמכן,לאחרשנרצררעבדורתיה
ראפילרימיםשלזמןבהפרשישלמה,לעברדהיחדשהצטרפר
לאיררע.איררעביןשברערת,

משתתפיםלמספרהראשרנההיתה-1969ב " Juice "עברדתה
נתרניםבמצביםהקהלשיתרףתרךרחמשה),(שמרניםרב

גרגנהייםמרזיארןשלהשרניםבחלליוזאתכלבעברדה.
שלהמרחבירתהאפשררירתבכלהשתמשהמרנקבניר-יררק.
הדגשהתרךשלר,הענקיהמרכזיהמעלרתגרםעלהמרזיארן,
לשחקן-רקדן-קהלביןהאפשרייםהעימרתיםכלשלמירבית

זמר,

רשםפהבירתר.מינימליסטיתלעתיםהיאהתנרעתיתעבדותה
יצירתה,פריהמוזיקה,נעשיתהזמןשעםתחרשהברלטת

למשנית.הרפכתרהתנרעהירתררמעניינתמררכבת

 " The House "רלהקתה,מרנקמגישיםארתםהרביםבמרפעים
למרזיקה,המעניקיםרהתנרעתי,הדרמטיהעיצרבברלט

תחרשההלהקה,חברישלהנפלאההקרליתלעבודתםרבעיקר
הקרליתבעברדתהברלטיםבירתר,מרגשתרחרשיתפרלחנית

מזרח-איררפייםיהרדייםמרטיביםמרנקמרדיתשל
רמזרחיים.אינדיאנייםפרלחןצליליעםבבדבדדרמיננטיים,

תחרשתליצררמצליחה,אףקררברתרלעיתיםמנסה,מרנק
אדם,לכלרמרכריםבררריםארניברסלייםרמסתררירתפרלחן
מתרברירתרבסיסייםראשרנייםאלמנטיםמשמשיםבהם

קררברתלעיתיםבעברדרתיהיששרנרת,חרץ-איררפאירת
המרשגיםפרלקלרריים,כמעטעממיים,כמעטזכררנרתמעין

נשיםעברדתהמזכיררתפערלרתירמירמיות;ג'סטרתבאמצערת
טהרהפרלחניזרעים,כתישתמים,שאיבתשרנרת,בחבררת
מחרספסתקרליתעברדהעםבשילרבזאתכלרקינה.



רבעלי-ילדיםיללרת ,נשיםזעקתהמשחזרתררפיטטיבית,
רמדיטציה.תפילהרקרלרתחיים

מניחההיאאחת.לעברדהשרנרתגירסארתירצרתמרנק
רגררעתמרסיפההזמן,עםרלהשתנרתלהתפתחלעברדה
ארתהרמעצבתהשלמההיצירהמן·רהתרחשרירתתמרנרת
שלבחינרכהצפריים.בלתילחלליםלהתאימהכדימחדש

רב-משמעי,אפרסבנתה )" Education of the Girlchild "(ערהנ
שרנים.רבמצביםבחלליםיצירתרבתהליךרהרצגשהרתאם
אלרת,נשים,שבטשלסיפרררהראנערה"שלייחינרכה
פערלרתיהן, ,כרלןמהררתלעיתיםהשררה.מןנשיםארכרהנרת
אדםאחת,אשהשלמגררניםאספקטיםרסיפרריהןתנרעתן
חיישלמרגש,בימתירישרםארלי,לרשרם,כדיזאתכלאח.ד

רברת,פרימיטיבירתבחבררתכמרהערסקת,נשים,קהילת
כבעיסרקהחיים,רמחזררירתמררתלידה,שלבטקסים
בירתר.רהמשמערתיהחשרבהירמירמי

ערידימרשגתמרנקשלבעברדתההפרלחניתהמחזררירת
המתרחכםהשימרשבאמצערתרהמסתררית,הדתיתהתחרשה

עצם.צליל,תנרעה,שלרחרזריםמינימליסטייםבמרכיבים
מצטיירלסרריאליסטי,לעיתיםהקררבמרנקשלהתיאטררן

חפצים,מצבים,הירצרתקרבעתבהםמסגררת,שלכרצף
סיפרריםלחר,דאחדרכליחדכרלםהמספריםמרזרים,רצלילים
תחרשהרמעררריםרחרקרתחייםרצרריתמנהגיםעלקטנים
תמרנרתאיןהמקרים,בררבהצרפה.אצלנרסטלגיתכמעט
אפרררירת,בהן,רישמדרייקממצבלקרחרתארארתנטירתאלה

תחרשרתאצלנרלערררמצליחרתרהןרמלנכרלירתמיסטירת,
דרמרת.

לתקרפהמרנקמרדיתשלבירתרהחשרבהשתררמתהספק,אין
התיאטרלי.החללשלמחדשתפיסתרהיאהפרסט-מרדרנית,

הגיררייםאחדהחללבדיקתנרשאמשמשמעברדרתיהברברת
רברתכיהערבדהגםברלטתהעברדה.ליצירתהראשרנים

כתרצאהרדרמטי,חזרתיכרחבעלרתמרנקשלמיציררתיה
בחלליםנדירה.פירטיתברגשירתנבחרראשררסביבהממקרם
מרזמןרהראפעיל,בתפקידהקהלגםמשמשאלהחדשים
אנרשית,מסהשלכגררםרלשמשלתמרנהמתמרנהלעברר

ניזכראםבאיררע.התמרנרתשלהדרמטילכרחןהמרסיפה
בתהליךהקהילה,השבט,הקהל,שלהפעילבתפקידרלרגע

היאמרנקשלשאיפתהכינבין,הריהפרימיטיבי,הפרלחן
השתתפרתספקהתעלרת,ספקשלחרריהלנרלהעניק

אתלהרציאשראפתמרנקהשחקנים.ערבריםארתהבהתנסרת
רלשתפר,מחייב,רהבלתיהנינרחהפסיבי,ממצברהקהל
שיצרה.בסיפררככרהנת,כמעט

מצביפנטסירת,חלרמרת,כמרסרפר-ריאלירת,בהתנסרירת
אתרהמקרםהזמןמאבדיםאקסטטיים,רפרלחןטראנס

דרמטייםתחליפיםלנרמציעהמרנקהממשית.משמערתם
הערשרדמירנה.פרישהםתחליפים,רמקרם.זמןלארתר

אינםבעברדתהרהאסרציאסירתהדימרייםערשרהסימלי,
זהארשרדררקאחד-משמעיים.פיררשיםזאתעםכרפים

לנר,מרתיר
לחלרטין.

רסרביקטיביתאישיתאנטרפטציהכצרפים,

היאטרטאלי.תיאטררןספקללאהיאמרנקשלעברדתה
אתרמכנהלרשרתההערמדיםהאמצעיםבכלמשתמשת
כמרארפראי","אפרסלעיתים"ארפרה",לעיתיםעבדורתיה
תיאטררנית"."קנטטהרלעיתים ,) Vessel" (1971 "שלבמקרה
שחקנים.רבחלקםרקדניםבחלקםהםמרנקשלאנשיה
ביטריכלילעצמםרחשראשררמרזיקאים,זמריםמהםרבים

להצטיירבידםערלהרבהדרכתה.בהשראתהנרספיםבימתיים
רחרק,כרכבפניעלידרעלאבמקרםאנשיםכשבטתמדי

ארתיאטררןכברברתבפרלחן,המשמשיםרהנים.ככקברצת
אתלצטטראם .הירצרתשלהמרהיביםבצירריהדמרירת
תמידירצריםשהםהריבינס,סליהאמריקניתהמחרלמבקרת

עכשרי."צרכנילקהלמרדרנירתאגדרת-עם ,קטנים"סיפררים

• 

מרנקמרדית
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יהודירקדןשלחייו-ברקפרד

מאת

אינגברבריזיהודית

ביוגראפיה)מתוו(קטעים

ברקפרדשלבחייותאריכים

 . 1911בינואר-25באוסטריה,בוינה,נולדברגרפריץ

 . 1933-1931קראוסגרטרדועסורקדלמד

 .. 1932בנובמבר-8בראשוןיחידמופע

בשנתבוינהשנערכהלמחול,בינלאומיתבתחריתארדבמדליתזכה
1934 . 

בית-ניהללכדנוסףוהולנ.דיוגוסלאביהאיטליה,באוסטריה,הופיע
 .-1939בהנאציסעל-ידיאוסטריהלכיבושעדמשלולמחולספר

 . 1941-1939כשניסבקובהוהופיעחי

 _ 1951שנתעדדלקובהקטיהעסהופיעלניריורק;עבר

שוניסבמקומותשהופיעבברוקלין,לרקדניס""הבימהאתיסד
 . 1953-1950במאנהאטן,

בניריורק,ישראלייסלמחולות-עסהשנתיהפסטיבאלאתניהל
1978-1953 . 

 92שברחוב " YMHAב"יהודיעסלמחולהמחלקהאתוניהלייסד
 .-1952בהחלבניריורק,

שלכתב-התנועהושיטתהיהודיהמחילעלרביסספריסשלמחכרס
לאבאן.

הבימהלאמנויותבסעריההיהדויהמחולעלביוגראפיההכין
ניריורק.סנטר,שבלינקולן

בניריורק. 1980בפברואר-26בנפטר

הצורףשוליית

הזנחתיהעממי.בבית-הספרבלימרדירירתרירתר"התקשיתי
טירלי,הירארתי,שענייןהיחידרהדברשלישיעררי-הביתאת

שרנים.תיאטררניםשללאמניםלדלת-הכניסהחברים,בחברת
הייתילאגררעים.רירתרירתרנעשרבבית-הספרשליהצירנים
מבית-הספר."ארתיסילקרבסרףמספרים.דברללמרדמסרגל

אבי.שלצעקרתירהירירתר,ערדלגררעהמצבאתשעשה"מה
'אתהצררח:איךזרכראניבמכרת.לררבהסתיימרהצעקרת

לעברדשתתחילהזמןרהגיערחצי,ארבע-עשרהבןכבר

18 

ארפרררןאצלשרליה,שלמקרםלךאמצאכסף!רלהררריח
נטלראזלר,עניתילאתרת.'בשבתעברדשלאשיסכיםצררף,
 ".נשברשהמקלעדבירהצליףחזרן,

למררתבניריררק.ירתר,מארחרשנה 51זהסיפררסיפרהרא
רמאמריםספריםפרדפרסםבנערריר,שלרהלימרדקשיי

בגרמנית_רכמרבןריידיש,עבריתבספרדית,רשלטבאנגלית
שנירפרסםלאבאןשלבכתב-התנרעהגםהיטבבקיהיההרא

זה.בנרשאספרים

העברדהזהב_"צררףאצללעברדהתחלתיהשברעבארתר"ערד
היהיכרלהראארתה_שנארפריץשיעמרםעלירהשרתה
בעיר.בשליחרירתנשלחכאשררקממנהלהמלט

העברדה,לשרלחןמעלכפרףהצררף,אצללעבדושהרסיףככל
הגררעההיציבהאתראתהאימרירתר.מערגלרתכתפירנעשר
התעמלרתעלהמליץררפאלבריארתר.לדארגרהחלהשלר
השידרה.עמרדעיקרםאתלתקןכדי

ארלפןעלידעהאיתי,לשרחחהמעיטהשכרגיל"אחרתי,
רחרברתדרךבטירליקרארס.גרטררדהרקדניתשללרתמיקה

גרטררדשלשמההרפיעבהםלמרדערת,לבשמתיהעיר
לחזרתהלךהראכרקדנית."הרפערתיהעלכרזרתקרארס,
ראנג,ציליהפנטרמימאיתגםחלקנטלהברשלה,במרפע
בעיניר_חןמצאהרההצגה

הארירהמלאישלה,הסרלרמריקרדימארד"התרשמתי
מאחרריאלהלכתיההפסקהבזמןהמחשבה.רמערררי
נתקלתיבגרטרר.דלפגרשרארליהארירהאתלספרגהקלעים,
לחשרבמבלירצרני.מהארתיששאלהגרטררהשלבאימה
היאקרארס_'גרטררדאצלללמרדררצה'אניאמרתי:הרבה
אחריבשבת,שאבראראמרההסטרדירכתרבתאתלינתנה

הצהריים."

קראוסשלבסטודיו

הלכתיבשבת,לנסרעהיהאסררהמסררתישבביתנר"למררת
מעלרתגרםדרךהמרפע.שאחריבשבתגרטררדשללסטדויר

לברשהערמדתגרטררדאתרמצאתילארלפןהגעתילרליני
כחזירןלינראתההיאסאררנג.מעיןמזרחית,בגזרהבשמלה
זאתרבכלמפי,הגהכמעטלהרציאהצלחתילאכבר.דמעררר



לשיעוריה.להצטרףאותיהזמינה

באחדשבת.בכללשםהלכתיהשנהכמחציתבמשך
והתבוננוהםתובבו'כיתה,גרטרוד:לפתעאמרההשיעורים

לזהזאת,עושהשהואכפיבדיוקהתרגילאתבצעובפר.ד
שיבח,שמישהוהראשונההפעםהיתהזוהתכוונתי.'בדיוק

המיליםשלההשפעהלעוצמתמודעתהיתהלאהיאאותי!
מעודי.זכיתילוביותר,הרבהעידודהיהזהלי.שאמרה
חשיבותאיזהכמורה,מנסיונילמדתיכךאחררבותשנים

לתלמי.דאומרשאתהלמיליםלהיותעשויה

קראוסגרטרודשלגישתהבראשיתו.היההמודרניהמחול
כמותן,ניסתה,לאהיאאחרות.רקדניותשלמזושונההיתה
אותנועודדההיאעצמה.שללהעתקיםהתלמידיםאתלהפוך
שדרךפיעלאףלצורה,מודעיםולהיותבעצמנוליצור

אתלבטאהנטייהרווחהבעיקרה.רגשיתהיתההיצירה
העיקר.היההאישיהביטויוכשרקדנו,עצמו,

עבודותינואתהכיתהלפנילהביאאותנועודדהגרטרוד
לשלושההיתהשליהראשונההריקודיםמחרוזת .שלנו

לצליליהיההראשון.הריקדועצמיואניבנותשתי-רקדנים
במהפכההתעניינוהכל(כירוסיעםשירהשניה"מארסייז",

אני"הבורגני".היהנושאווהשלישיהגדולה)הסווייטית
לשתיהמתענההנצלן,הקאפיטאליסטדמותאתרקדתי

לבסוףניצחשהפרולטריוןכמובןבו.נאבקותוהןהפועלות
 ...מכותספגתיואני

ואניאדומותשמלותתלבשנההפועלותששתיהחלטנו,
לעשות.מהידענוולאכסף,לנוהיהלאבשחור.אהיה

בריקוד;ברצינותעוסקשאנישידעהאימי,בעצתשאלתי
בעלית-לנו,שישזכרהנהיאזאת.לדעתהיהאסורלאבירק
חייבהיהפראנץ-יוזף,הקיסרשמתשעהכישחור,דגלהגג
 15אחריוכך,אבל.לאותשחורדגללהניףבוינהביתכל

הייתיהיטב.מקופלהדגלאתומצאתילעליהטיפסתישנה,
רחבה,רוסיתחולצהעבוריתפרהאימישמהדגלרזה,כה

האנטי-המחולשלהראשוןהמופעבשעתומכנסיים.אבנט
,אלאבתפרלאשלי,המכנסייםנקראושלנוקאפיטאליסטי

הראשוןהמחולשלסופוהיהוזהמזוקן.בלההיההבדפשוט
שלי."

היתההאנטי-קאפיטאליסטיבמחולהרקדניותמשתיאחת
ללבניםבית-חרושתבעלישלבתםהיתההיאואל.קלרדיה
מרזיקאיתכברהיתה 16בתכשהיתה .שביוגוסלאביהבזאגרב,
לבנרתכיאהחינרךלהלהעניקרצרהוריהמיומנת.ורקדנית
לביתנוסףפרטית.מחנכתבחברתלרינה,ארתהרשלחרטובים,
הממשלתית,לאמנרירתלאקדמיהנרשמהנשלחה,אלירהספר
ברינהנשארההיא .) 1933בשנתברקפרדלמדבר(מוסד
קראוס.גרטררדשלבעבודותיההשתתפהבהםשנים,שלש

צורף-הזהב,אצלהחניכרתתקופתאתפריץסייםבההשנה
כמיעוד,לאהתיאטרוןלערלםכניסתראת,מציינת 1931היא

בכרכביםעיניולהזיןכדילאמנים,הכניסהדלתלידשניצב

שלו,החתימותלארסףידרעי-שםאןנניםחתימרתרלצברר
הראשוןהבימתי"נסירניהבימה.עלהניצבכמשתתףאלא
קרלי.שיחקתיבהסין!','זעקיבהצגהכניצבהיה

כאחדררקדתי ,' Quer durch Wien 'ברררירהייתיכךאחר
שכרכבתגיליתי,העליזה.שבהצגהקברצת-כדררגלמשחקני
במחזמרלהרפיעערמדתררנג,מייאננהמהרלירר,דסרטים
בחררים.ששהרישירוירקדררשלצידהתיאטררן,באותו

לשיר.למדתילאשמערלםלמרותבהצגה,להשתתףנבחרתי
השחקניתעםסלרנייםריקרדיםרלרקרדלשירעלינרהיה

ומעתההבימהעלהייתימארשרת;שנההיתהזוהראשית.
בעדי."לעצוריוכללאדבר

וינהשיהרדיתופעההאנטישמירת,שלסימניההתרבר
מכבר.אליההתרגלו

נסיון"איזהקרארס.גרטרודשלבלהקתהלרקרדהרזמןפריץ
עיני.נפקחרבמחיצתה,עבדתיבהםהשנתיים,במשךנפלא!
חדשהתפתחרתכיורןהטרותהעצמי,בטחרןליהקנתההיא

שהיובקברצתהמהרקדניםאישעצמי.אתמצאתירשםעבורי

שייכיםשאנרחשנרביהדותר.להרהרהרבהלאיהרדים,
ערררהגרטררדאבלחירבית.לנונראתהזרוהתבוללרתלוינה,
במסררתהקשרריםאתגריםלפנינרשהציגהבכך,אותנו

יהרדיים."בנרשאיםובעיסרקהיהרדית

הרפיעהבוהתיכון,במזרחהראשוןמסיורהחזרה 1931בשנת

מארד"אותנרהרשים"זהרקהיר.יררשליםתל-אביב,בחיפה,
רהמראותהמזרחייםמהמקצביםהרשפעה"היאפרד.נזכר-

התימני""הנערמחרלאתיצרההיאשראתה.האקזרטיים
אותיהלבישההיאהנער.בתפקידועבררי,נשיםלארבע
במרשגלראשרנהפגשתיכךביררשלים.בשוקשקנתהבבדים
הגטו''שיריבמחרוזתרקדתיירתרמאחרהמזרחי.היהודי

שלה.

ראניהכלהכשהיאשלה,חסידית''חתרנהאתיצרההיא
לראשרנהראשי,תפקידהיהשזהרקלאהחתן.בתפקיד
מרים''מחרלאתזוכרואניבלבי.עמוקנגעהיהודיהנרשא
רקדהגרטררדצעירים.עבדיםמארבעהאחדהייתיאנישלה,
-במחרל-נצחוןאליההצטרפנוראנחנרמוגבהת,בימהגביעל

תוף-רהיאגדרלות,עגרלרת,צלחרתמיניבידינוהחזקנו
מרשים.מראההיהזהמרים.

המרגשהמחרל-המערבי''הכרתלשלההמחולאתזרכרראני
שהיההסטרדיר,לרוחבלבןסדיןמתחהגרטרודבחיי.ביותר

המתוח,לבדמעלרידינוראשינואתעיצבההיאהכרתל.
לקרחותהירשלנרהתנרערתלכרתל.מעברהצצנרכאילר

פיסלהשהיאחשתי,בריקודיהם.החסידיםשלמתנרערתיהם
לבה."בתרךעמרקמקרםמאיזהמאבן,ארתנר

פרדבניו-יררק,שיצאהחסידי","המחוללספררבהקדמה
עםשליההזדהותרגשותאתביעוררזה"מחולכרתב:ברק
 ...כאלהרגשרתבישישידעתילארדרמים.שהירהיהרדי,העם
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השראה,שלבעיצרמה , 1941בשנתלארה"בהגעתיכאשררק
המחרלעםממשלמעורבותאלהרגשותאצליהתגבשו
 ".היהודי

ארדמדלית

צופים.וציבורידידיםחבררתעצמי,כבודלפריץהביאהמחול
אוטוקרארס,גרטרודשלמחבררתהאחררקדןעםיחד

לעיתיםקטנים,באולמותהופיעובוערב"מחרל,הכיןררברג,
מרפעיםגםוהיוברודורי".ייארףכבמיןבפונדקים,קררבות

המפלגרתשיסדרהתרברתרמרכזיבתי"הספרבארלמרת
מרפעים.נערכרבהםהסרציאליסטיות,

לימודישנות"כלבבנו.שחללשינוילבשםפריץשלאביר
חרדתיקראוסגרטרודשלבלהקתההופעתיבהםוהשנתיים

ארמץאזרתילבסרףעושה.אנימהלאבייוודעברהרגע,לפני
לאקדמיהלהרשםביקשתיכאשרהאמת,אתלולרמר

בירםגםלשיעוריםלהרפיעעליהיהשםמקרםלאמנות,
 .כךלשםבחשמליתלנסועאצטרךאםשאלאביהשבת.

בשבת.הנסיעהלאיסורבניגרדשזה,ידעתישכןכשאמרתי
שהשכניםכךאחר,ברחרבמהחשמליתשתירד'אבלצעק:אבי
בשבת!'''נרסעשאתהיראו,לא

לבית"מחברירמאחדפריץשלאבירשמעאחרתבהזדמנות
איזהעלהמרדיעהברחרב,כרזהעלמופיעבנרששםהכנסת,
וררקדמופיע"אתהושאל:הביתהחזרהראמחול.מרפע

בפרמבי?"

 "."כן

זה?"בעדלך"משלמים

 .חששמתרךפריץענה- ".ןכ"

בסדר."זה"אז

סטודיושכררהואבדרכראותוהמריצהפריץשלהצלחתו
אפילוהיהיכולוהואשגשג,הסטודירשיעררים.לתתרהחל
הספיקלא-החלבנות-שלהםכשהעסקבהרריו,מעטלתמוך

למחייתם.

התחרותמטרתמחול.תחררתבוינההרכרזה 1934שנתביוני
בשנינערכההתחררתחדשים".כשררנות"לגלרתהיתה
מתחרהלכליחי.דרריקודיקברצתייםלמחולרת-חלקים
להרפיעהמשיכוירםכלמנצחיהבימה.עלרגעים 15הרקצבו
ראשהיהאמררכאשרהתחררת,שלהחמישילירםעדלמחרת
גאלה.בנשףהמדלירתאתלחלקוינהעיריית

תחילהרברת.מארצותמאמניםמורכבהיההשופטיםחבר
רגשיכלהירקרתית.לתחררתלהרשםוחששרתיעהפריץחש

ועמיתירידידיואבלבר.התעוררוילדותוימישלהנחיתות
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בניפרסיםשלרשהשיחולקוידע,הראלהשתתף.אותועודדר
הרקדניתלכבודמיוחדפרסוכןאח,דכלשילינג 1,000
בשלרשהבחרהראמדליות"מזכרת.וערדויזנטאלגרטה

"מחרל"קראוס.גרטרודעםעבודתובזמןשיצרסולו,מחולות
נפילותעם ,שימחה,מלאקלילריקודהיהארגנטינאי"שיר

ציזארשללמרזיקה"כרראל", ,וסיבוביםלאחררמרשימות
ר"הרודן"נרצריכנסייתילפרלחןשלוגרסתוהיתה ,פראנק
אםהיטלר,שלררדנרתרכנגדפריץשלדברואתשנשאמחול

 ,היסטורימימדהוספתעל"ידיעדרתראתלהרחיקבחרהואכי
 .מצריפרעהכדמרתשלרהרודןאתרעיצב

אלהביןהיהפריץהתחררתשל ,האחררןהחמישי,בירמה
כבדים,בחששותזהיוםהחלהראהסיום.לסיברבשנכנסר

זכהשהראהתבררהשרפטים,פסקדיןנודע·כאשראבל
בפרסיםהזוכיםשבעהביןיחידיכרינאיארד,במדלית

ובמדליות.

אחתרינה.שלהמחולמערלםנפרדבלתילחלקהפךהוא
פונדמאייר,הדיהאופרה,באלטשלהידרערתהסולניות

הכירהפריץמהופעותיו.אחתאחרישלוהאיפררלחדרבאה
ב"אגדתפוטיפראשתאתמגלמתאותהוראהמהבימהכמובן
יכרלרלאנדהםפריץבביתה.איתרלהפגשביקשההיאירסף".

ממנר.רצונהמהלשערהיה

שלהרפרטראראתלהרחיבביקשההתברר,שהבאלרינה
ארתהללמדיכרלפריץהאםרשאלה,שלה,מחרלות"הסולר

ושמרבמחרלבולהשתמשתרכלשהיאכדיהררה,לרקוד
וכתמורהברצרןהסכיםפריץשתכננה.מארץ"ישראל","נערה

טריים.ארסעממייםמחולותאותולימדההיא

עזרההיאכיבפריץ,מי;חדמשהוהרקדניתראתהכנראה

מרסרטתגירסהביניהםקרלנרע,סרטיבכמהעבודהלקבללר
איגור"."הנסיךהבאלטשל

ארלרקדניםהיוקרתיה"בררג"תיאטר"נזקקלעיתים
דרךשלר.הקברעההבאלטללהקתכתבגורתפנטומימאים,

כמחליף.מאלה,לאחדלהירתפריץהומלץפרנדמאיירהדי
לידלעמרדנהגתימאזעברררבותשניםכבחלום.ייחשתי
שליהתצלומיםארסףאתלהעשירכדילאמנים,הכניסה

היהעדייןהמקוםאבלהבררג"תיאטר.אמנישלבחתימותיהם
הראשונהבפעםבעצמינכנסתיכאשרמעט.מקודשעבורי

האמניםשמותעםהאיפורחדרילידרעברתיהבימהדלתדרך
הייתינעררי.ימישלרשאיפותיחלומרתיאתזכרתיעליהן,
גן"העדן.לשעריהגעתיסרףשסרףבטרח

החלרהבררג"תיאטר,בימתעללהרפיעערמדשאניכשנרדע,
חשתילב.אלילשיםישניםרמכריםשליהמשפחהבנימכרי,

בשכרנה."'מישהו'הייתילפתעחשרב!כךכל

עזבהשהיאידעהראמאיטליה.לוכתבהקלאודיהידידתו
סקוררנלורהעםבברליןללמודכדיגרטרר,דשללהקתהאת

עדירסקורטשלבלהקתוכךאחר,ורקדהפאלרקהוגרט



לרקדנים-זקרקההיתההרפיעהבההלהקהלאיטליה.שעברה
לסיררלהצטרףמרזמןשהראלר,כתבהרקלרדיהגברים

לבראלרמתחשקהאםרצרפת.שררייץבאיטליה,מרפעים
לפירנצה?

באיטליה.לרקרדשהרזמןהראשרנה,הפעםעברררזרהיתהלא
היאגםגרת,טררדישלהזמנתהלפיזרלארץהגיעלראשרנה

עבדהטררדיקרארס.גרטררדשלמתלמידיהלפנים
נמלטהירתרמארחרסארטרריר,אנג'להשלכאסיסטנטית

שםמקרםבניריררק,התישבהרלבסרףהנאציםמפנילקרבה
מחרלמרפעישלסידררתריזמהמרכרתמחרללמבקרתהפכה

מרדרני.

שנרתבראשיתמרלדתה,לאיטליה,מרינהחזרהגרתטררדי
למשפחהכבתמרדרני.מחרללהקתשםליסדבכררנה ,-30ה

רלהזמיןלאמרגניתלהירתלעיתיםטררדייכלהמאר,דעשירה
רקלאללהקתה,הצטרףפריץלהתארח.ידרעי-שםאמנים

אתלרארתהזדמנרתעברררהיתהשזרמשרםאלאלרקר,דכדי
היאאבלעצמירת,רחסררתיבשרתלרנראריציררתיהאיטליה.
שלר.ממחרלרת-הסרלרכמהלתרכניתלהכניסלרהרשתה

ללהקתה,להצטרףקלארדיהשללהזמנתהברצרןנענההרא
קלארדיה.עםרלרקרדלשרבלהזדמנרתשמחרהראה"באלטר".

היאבפירנצה.יחדטיילרכאשרמארשרת,היתההיאגם
שאניהאישאתתכירברא"פריץ,רהכריזה:ארתרחיבקה

הציגההיאבפנסירןהמרררחתבדירהלאישתר."להירתערמדת
גיאררגפריץ.שלהגמררהפיזיהיפרכרשהיהגבר,לפניר

המרבהפריץ,לערמתבהידרר.רלברשגבה-קרמההיהקארפמן
להרהררים.רנתרןשתקןהיהגיאררגלהתלרצץ,רהארהבשיחה
טרבה,למרזיקהרהאזנהבספריםבעירןלשקרעהעדיףהרא
אבלבקברצה.העברדהראתהחבררתאאתאהבשפריץשעה
זהשלמשיחתרזהנהנרהםמשרתפת.שפהמצארהגבריםשני

ארתם.איחדהלקלארדיהרהערצתם

שלהמתרכנןהסיררכיבפירנצה,קצרהתקרפהשההפריץ
הראהפרעל.אליצאלאהשרנרתאיררפהבארצרתהלהקה

לרינה.חזר

זרכר"אני . 1938שנתבמרס-11בטריהלארספלשהיטלר
המכרלת.בחנרתכשהייתיהירם,בצהריהחדשרתאתששמעתי

כאן,נגמר'הכללהם:אמרתיהררי.אתלהזהירהביתה,רצתי
בצרינרת.דבריאתלקחרלאהםאבלהיהרדים.'עבררנר,

שנתמאזהיטלרשלמשטררעםהיהרדיםחירבגרמניההרי
שמררבאנשים,הירטער!הםכמהלהם.רעכךכלרלא . 1933
השנילעבררלשחרתניסראחריםלדעת,עצמםאתאיבדרפחד
כברלצ'כרסלרבקיה.הגברלאתלגנרברכךהדנרבה,נהרשל

הררגשהשלישילריידארסטריהלסיפרחהראשרניםבימים
בעל-היהדוים.לרדיפרתהרקעאתהנאציםהכינראיךהיטב,
ארכלשלאליהרדיעשלי,הסטרדיראתשכרתיממנרהבית,
בארלפןלבדי,חזררתלעררךליהרשהאבלער,דשםללמד
ארתייזמיןלאאישהריחזררת?לעררךמהלשםאבלשלי.
שניםבמשךארתישליררההפסנתרן,הבימה?עללהרפיעערד

לעברדערדירכלשלאאמרקררב,ידידחשבתי,כךרהיה,רברת
יהרדי.אצלערבדשהראעליר,להלשיןעלרלמישהרכיאיתי,

פחדמררבלימרדיהםאתהפסיקרשליהיהרדיםהתלמידים
כליהרדי.מררהאצלרללמדולהרסיףרצרלארהלאד-הרדים
ערלמנר,שכלהפתארמית,ההכרהברטלר.שליחרזי-ההרפעה

אימים.עליהילכרלפתע,שרתקרהפרטי,המקצרעי

עברדהרשירןלירהציערמשררייץהזמנהקבלתילפתע,ראז,
מהביררתילאשאלרת,שאלתילאחרדשים.לתשעהחרקי
לרקר.דעלייהיהמיעםלדעתדרשתילאמשכררתי,תהיה
מלאתיארתהאחת,מזררדהארזתיההצעה.אתקבלתיפשרט

רבהבתמימרתשהאמינרהררי, bנפרדתירתלברשרת.בתררים
בארשר."יחדרנחיהשניתרנפגשיסתדרערדשהכל

איטליה,אתלעזרברבעלהקארפמןקלארדיההחליטרבינתיים
הםלהגר.ירכלראליהארץ,לחפש .רמשםלשררייץלעברר
 .בציריךנישאר

היהברשרתיהשרנרת.הקרנסרלירתפתחיעלחיזרנר"בציריך
גרמנית,נתינרתהיתהלגיאררגאבלשלי,הירגרסלאביהדרכרן

מהתלהכמיןנראההיההכלבהתחלהמאר.דהקשהרזה
לקבלאפשרשאילנר,התבררלאטלאטאבלרהרפתקאה,

לקבלמרכנהשקרבהגילינרראזמדינה.לאףמהגריםשלריזה
קבלנרראזהמזררדרת.אתרארזנרשלנרלמלרןחזרנרארתנר.
שהיאבקרבה,רשהתהאיטליהאתשעזבהגרת,מטררדימברק
כרקדנית.עברדהמקרםעברריהכינה

במקרהפגששררייץ,אתלעזרבכשעמדנרהרכבת,בתחנת
להחליטלרינה,לשרבעמדהראהצריף.עלפריץאתגיאררג
לרמסרנרררקלשרחחהספקנררלאכמעטדרכר.עלסרפית

בהאבאנה."כתרבתנראת

האבאנה

 1939בירניאנגליה,ליברפרל,מנמללקרבההפליגפריץ
בינתייםנכלאהשאחרתרידעממכתביםלהאבאנה.רפניר

בשלרםהגיעררהםמזלםנתמזללהררירבמחנה-ריכרז.
הפליגבההאניה-בר-מזלהיהעצמרהראגםלאנגליה.

פליטיםסיפרנהאתשנשאההאחררנההספינההיתה
בקרבה.האנרשימטענהאתלפררקשהררשתהמאיררפה,

בחליפהמזיעכשהראלרהט,קיץבירםהאבאנהבחרףירדהרא
קלארדיהידידיר,אחריתרהראצמר.העשריהשלר,האנגלית
לרחיכהלאאישאבלבראר,מרעדעלהרדיעלהםרגיאררג,
ברציף·

בארטרברסלהגיעהצליחפתק,עלהרשרמהכתרבתם,בעזרת
בעיתרנים,שהתפרסםמהפיעלכימרפתעים,הירהםלביתם.

צרללרתשלמצררבשללתנרעה,סגררהאבאנהשלהנמלהיה
למהגריםערדהרשרלאהקרבאנייםהשלטרנרתרגםגרמנירת.
להגרשביקשרלמימעברתחנתשימשהאילארצם.להכנס
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רביםקשה.היהשםהיהרדיםהפליטיםשלרמצבםלארה"ב.
משרדיםפתחרהאמריקנייםהיהרדייםהצדקהמאירגרני

הפליטים.לאלפיסעדלהגישמנתעלבהאבאנה,

רלאכמעטהתרגשרתמררבהתחבקר.רפריץגיאררגקלארדיה,
הרתיקיםידידיהםשלגררלםעלרעהרשאלרתאתאיששמער
מצרי,שבקרבהלרבישרהקלארדיהבגררלם.עלהרמהמרינה
 .מחרלחרבבתרברתי,קהל

לאמנרת"החברההיתהבירתרהחשרבהאמנרתיהמרסד
שנרסדאירגרן ,) Sociedad Pro-Arte Musical (המרזיקאלית"

האמנרתחייאת,להעשירבעלי-אמצעיםערידי 1918בשנת
מחרץ-לארץידרעי-שםאמניםהבאתערידיהאבאנהשל

היטבמצריידהיהזרחברהשלהתיאטררןבקרבה.למרפעים
בשניםשיעררי-באלט.נערכרברגדרל,לאארלםגםרכלל

יאבררסקי,ניקרלאישםהבאלטהרראתאתניהל 1938-1931
אליסיהנמצארתלמידירביןמפאריז.להאבאנהשהגיערקדן

אלרנזר,אלברטרראחיר,אלרנזרפרננדרלעתיד,רבעלהמרטינז
בערלם.ידרעי-שםרקדניםלהירתעתידיםשהיר

דירה,לרישכררהיכןעברדה,לרימצאאיךלדעתרצהפריץ
להכיןהציעהראבחזררת?להתחילרהראקלארדיהירכלרהיכן

התרריםאתעימרהביאהרימשרתפת.תרכניתרלהלעצמר
אתלהביאפריץשלאימרהצליחהנסבדרך .שלררהתלברשרת

לקרבה,בדרכרשעזב,רלפניללרנדרןעימההזההרכרשכל
 .הכברדהכלאתלרהביאההיא

מהאיןארתר.רהרגיעההלבבי,צחרקהאתצחקהקלארדיה
ישבנחת,הכלמתנהללר,הסבירההיאבהאבאנה,למהר
קפהארתרהשקררגיאררגקלארדיהמזדרז.אינראיש ,פנאי

יחדהשלרשההלכרלבסרףבאננס.ארתררכיבדרמצריין
חדרלפריץמצארזהמדידיהםאחדאתלבקרהנמללאיזרר
לשכרר.שירכל

המארכלסתלנמל,הסמרכהבשכרנת-ערניהיתההחדשהדירתר
הדירהשכרכיבאר,שמקררברבפליטיםסרסרריהןבזרנרת,
נשקףרהיםחדרים,שניבתהיתהדירתרנמרך.היהזהבאיזרר

מנשרתכמהללמדפריץהחלזהבחדרמחלרנרתיר.באחד
שהיהמהכלכיבידם,היההפליטיםשלזמנםהפליטים.

לבלרתלארה"ב,המירחלתלריזהלחכרתהיהלעשרתעליהם
תלמידרת,לעצמרלגייסהצליח"הרארלאכרל.היםשפתעל

שרמן."רערדפיהשמנהנגדכאמצעיטרבשהריקרדכשפירסם

העדראתקרבה,שלהנינרחהחייםסגנרןאתאהבפריץ
פריץ,פעםסיפרתמים,"כךכלהיה"הכלהפררמאלירת.

כאשר .איררפהאתעזבתימדרעארתי,שראליםהיר"אנשים
 ".'?הזמה'שראלים:היריהרדי,שאנימפניאמרתי,

בהאבאנה,נחתמאזחרדשעברלא .בעברדתרהצליחהרא
הצליחבמקצרער,אמרגןקלארדיה,שלמדידיהאחדכאשר
התיאטררןשלהירקרתיבארלמרמרפעעבררםלארגן

שכללהבתרכנית,הרפיערשניהם 1939בירני-19בהמרזיקאלי.
מררסיה,עמיםריקרדירכןליסטשרפין,לצלילידראטים
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שמגיבלקהלרגילהייתי"לארארסטריה.קרראטיה
רצרעקשמריע"קהלפריץ,נזכר-כזר"בהתלהברת
הכניסהדלתשלידבמפגשיםרגילהייתיאבלבהתרגשרת.

אחדרלאהכרכבהייתיאנישהפעםאלאלאמנים.
פתח-הבימה.לידקטנהסצינהבייםהאמרגןהמעריצים."

כשהםהמעריציםפניאתלקדםהאמניםשניאתשלחהרא
שנחשבמהפניהם,עלהבימהראיפררבחלרק-העברדהעדיין
רהתכניה.תצלרמיםעללחתרםכדיברינה,בהחלטלאסרר

רלחתרם.לחתרםרנתבקשנרפנינראתקידמררמרת"תשרארת
דראמאטית."מארדבצררההמקרםאתשעזבנרעד

ה"האבאנהשלרהמבקרתהרפעתםעלכתברהעיתרנים
רבהתלהברת,"רבבידענעשה"שהאיפירןציינהפרסט",
התלברשרתראתהשנייםשלהמשרתפתהעברדהאתרשיבחה

הציררירת.

האמניםמקהילייתנפרדבלתילחלקנעשררפריץקלארדיה
סיפרה-העיר"חלקיבכלבמרעדרנים"עבדנרבהאבאנה.
חיכרשרקארתם,כמרסבלנרלאנפלא.זמןהיה"זהקלארדיה.

 .באמריקה."העתידיםחייהםעלרחלמר

לעיתיםמרפיעיםכשהםהאי,בכלסיירררקלאדויהפריץ
תרכניתםפסנתרן.בלרריתרקרלפעמיםבתזמררתמלררים
שלהםהזרגרתריקרדירדראטים.סרלרממחרלרתמררכבתהיתה

הטרפאקסקרטיים,מחרלרתשלעממייםמרטיביםעלהתבססר
למרזיקההארסטרי,רהלנדלרהקרראטיתהסבאטרבקההררסי,

ארתרשזיכרריקרדיר,אתרקדגםפריץרשרברט.שטרארסשל
ברינה.האדרבמדלית

מספרתנזכרת,"ייאניאידיאליים.הירתמידלאהמרפעתנאי
עצמנראתמצאנרקרבה,דהסאנטיאגר"שבעירקלארדיה,

מחריד.במצבהיתההבימהשהרבטחה.מלררה,תזמררתללא
רנגןבמקצרער,סנדלרשהיהכנר,לנרמצאנרשהראאיך

עלשנינרכשהיינרהריקרדים,שבאחדזרכרתאניחצרצרה.
לפילרקרדעליהאםמחרל,כדיתרךפריץ,אתשאלתיהבימה,
עדבצחרק,פרצנררשנינרהחצרצרן?שלארהכנרשלנגינתר
לרקר.ד"להמשיךיכרלנרשלא

האמנרירתלמעןהחברהשלהסטרדיראתשעזביאבררסקי,
קטנה.באלטלהקתיסדראףמשלרארלפנהלר,פתח-1938ב

הפליטיםכרקדן-ארפי.ללהקהלהצטרףפריץאתהזמיןהרא
קארפמן.הזרגבניידידיר,רביניהםהאי,אתלעזרבהחלר
 , AFFIDAVITארתרהזמנה","מכתבלרלשלרחלרהבטיחרהם

לארה"ב.ריזהלקבלהיהאפשראישבלעדיר

שלבלהקתרשברערתששהבמשךלרקרדהחליטפריץ
עלשרחחהיאלאמריקה.רלהגיעלנסרתכךראחריאבררסקי
השנתייםבמשךלתעסרקתישדאגשלר,האמרגןעםתרכניתר

למשהרשמראתלהחליףלריעץהאמרגןבקרבה.עבדבהם
רגרמניההערלם,מלחמתפרצהבינתייםהלאכיגרמני,פחרת
החליטפריץבאמריקה.הברירתעלבירתרחביבההיתהלא

החדש,בשמרהשתמשולראשרנהברק,לפרדשמראתלפשט



לארה"ב·הגירהלאשרתבקשתראתהגישכאשר

לשלרשהשתרקפה , 1940שנתבנרבמברהאשרהאתקיבלהרא
החזררתאתלסייםבידרסיפקהיהשבקרשיכךחרדשים,
החרזהפיעלהתחייברירתיראתלמלאיאבררסקי,שלבלקתר
בתרגיליעסקהים,לשפתפרדהלךאחדירםשלר.

ררס",ה"באלטרקדניבחברתרבילההחרלעלאקררבאטיקה
הראהרגל.אתפשטשאמרגנםאחריבהאבאנה,שנתקער

כראבת.ררגלרמקדחתררעדכרלרהתערררלמחרתנפלא.חש
שלר,לסטרדירלנסרעכדיהארטרברס,לתחנתעדצלעהרא

לעלרתממנרמנעהנרראהכאבאבלשקבע.לשיערר
נכנסהראלחדרר.בחזרהעצמראתגררבקרשילארטרברס.

לשיעררים.ארלחזררתרללכתלקרםיכרלתללאלמיטה,

ררפאהיהפרדדרברבביתשהתגררררהפליטים,אחד
התקיןהזקןהררפאארתר.לבדרקפרד,קרארלרמלאטביה,

מיםמלאקרמקרםתלייתערידיתרצרת-בית,מתיחהמתקן
למסעדמעברשהשתלשללחבל,פרדשלרגלררקשירת
לשכבגברה,להירתהמשיךשחרמרפר,דעלציררההראהמיטה.
רהתכררצרירת-הכאביםהציקררלילהירמםרבים.ימיםבמיטה

 .הירךבמפרקבעיקרכאביםשחשלפר,דהשרירים

לבקרפרדשלמתלמידרתיראחתהגיעאחדיםשברערתמקץ
אחדעםהתקשרההיאממצבר.רהזדעזעההחרלה,המררהאת

מאיררפה,בפליטיםהמטפליםהיהרדיים,הצדקהממרסדרת
ערבדתבלרריתקרבאניררפאשלחרהג'רינטאנשיהג'רינט.

הגרמני,הפליטשפר,דסבררים,היראלהשנייםסרציאלית.
מצבר.עלבחרפשירתדיבררהררפאספרדיתשרמעאינר
ארסטיארארתריטיסשלקשהממקרהסרבלשפרדקבעהרא

קלרשים.להבריארשסיכרייר

לעקרבהתקשיתירלארהרטההיתהשליהספרדית"אבל
מהאבלנבהלתי,קשה.שמצביהבינרתיהררפא.דבריאחרי

חרלים, 80ערדעםלבית-חרליםהרכנסתילעשרת?יכרלתי

סניטארררקאחרתעזרתללאיחי,דררפאמטפלכשבכרלם
רקאבלחרלים,שמרנההירשכבתיברבחדרהקרמה.בכלאחד
נער,היהזהרללכת.ממיטתרלקרםמסרגלהיהמאיתנראחד
בעזרתמברקשנר.אתלכרלנררמביאאחתרגלעלמקפץשהיה
הירךבפרקהכאביםהחלרממששלמתיחהמתקן

מרדלק,היההאיזררכלאבללהחלש.בשריריםרההתכררצרירת
אתלסברלמסרגלהייתישלאחזקים,כההיררהכאבים
בי,לטפללהםארשהלאשאםטען,הררפאאבלהטיפרל.

אירמים,הירבבית-החרליםהתנאיםחיי.לכלמשרתקאהיה
מביאיםהג'רינטאנשיהירשישיבימירקמרעט,היהרהארכל

לשמרנההערףאתמחלקיםהיינרשבת,לכברדשלם,ערףלי
להם.שחגחשיםהיררהכלמנרת

באנגלית.-מחרלעלספריםלבית-החרליםליהביארחברים
ברקדניתעסקראחרדיאגילב,סרגייאדורתעלהיהאחד
בבית-שביליתיהחרדשיםשלרשתבמשךפאבלרבה.אננה

למדתירקרלאהמילרן.בעזרתהספריםאתקראתיהחרלים
האנגליתבעיקראלאהללר,המחרלאמנישנישלחייהםאת
השתפרה.שלי

עצמיאתפינקתיקביים.עלנשעןבית-החרליםאתעזבתי
ערכההחלמתיבחרף.החרלעלבשמשרשכיבהביםבשחיה
רלרקר.דלשרביכרלתירביםחרדשיםמקץרקשלימה.שנה

ארכלאיךידעתילאלארה"ב.שליהאשרהתרקףפגבינתיים
ארה"ב.שלבקרנסרליההרפראיתהבדיקהאתשניתלעברר

שהראאיךרפראי.אישררהיהצריךהגירה,רשרתלקבלכדי
הכניסהבפררזדררהשגריררת.לבנייןהקביים,בעזרתהגעתי,
בלא-כאילרהקיררתעלרנשעןהקיר,עלארתםהשענתי

השגיחלאאפילררהפקידלבדיקהנכנסתימרפגנת,איכפתירת
חדשה."אשרהקבלתיבמצבי.

רהפליגלאניה,עלה 1941שנתבירניהאבאנהאתעזבפרד
 •לניר-יררק.

בישראל""חרפשה
ברקפרדשלבלהקתר

 1951בשנתבניר-יררק
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 1944,ארה"בדלקרבהרקטיהברקפרד
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 1934רינה"הררדן",שלרהסרלרבמחרלברקפרד

בניריררקשיעררבשעתברקפרד



בארה"ב)השתלמותשנת(בעקבותפגימההתבוגגות

אשלרותמאת

תחומיבכלעמוהביאזו,במאההיוצרלאמןשניתןהחופש
ידענושלאבקצבוחדושיםנסיונותשלגליםהאומנויות

וכיצדאיךמה,שלנוקשיםחוקיםבאותםנזכראםבעבר.
נוכלבשנים,מאותבמשךהאמניםאתשכבלוליצור,יש

כלאתושאיפשרכיום,לנושישהחופשאתשבעתייםלהעריך
ולעודדו,לטפחוישהחופששנעשו.הרבותהדרךפריצות

לחוסרכמסתורלרעהינוצלשלאעליולשמורגםאך
להתמודדהדרושיםהכליםאתלאמניםלתתישמקצועיות.

יכולגבולותהעדרמותר"."הכלעםהרב,החופשעם
מסוכן.ואףמפחידלהעשות

יצרווכו'המבנהוהאסתטיקה,ההרמוניהחוקי'בעבראם
כיוםהריהעבודה,איכותלגביבטוחהומשענתקריטריונים

שהואמכיוןיותר,גדוליםוידעשפוטליכולתהאמןזקוק
שיוכלכדילעבודתו.והמסגרתהקריטריוניםאתיוצרעצמו

כיום,הקיימותהאפשרויותסוףאיןמתוךלברורמהלהחליט
אתשיתחמוהמגבלותאתלעצמולקבועמסוגלשיהיהוכדי

איתן,שדרהלעמודוגםרב,מקצועילידעזקוקהואעבודתו,
פנימה,וכנהעמוקהוהסתכלותמהתבוננותחוסנואתהשואב

עצמו.תוךאל

אחדמדיוםכאשראמנויות,לשלבכיוםהבולטתהנטיה
קיימתאךחדשים.אופקיםפותחתברעהו,ומתמזגחובק

אחריוהרדיפהלבלבול,לשטחיות,מבעברגדולהסכנה
לעיקר.והקלושהטפלהפיכתה"גימיק":החיצוני,הסממן
הנעשהכלבפניהאתמוליוםשלמדימהירהעקירה

שורשיםלהכותהספיקשהקודםלפניזה,ברגעוהמתרחש
בלבולהרבהיצרבפרספקטיבה,להבחןשיוכלבשל,פריולתת

ושרלטניות.

אמניםאצלמוצא,חוסרשלואוליעייפותשלתחושהנוצרה
אתארה"בהובילהבשניםעשרותשבמשךאחרירבים.

המזרחעלהתרפקותכיוםשםקיימתהעכשוויות,האמנויות
שעכשיו,אלאחדשה,איננהמזרחהההסתכלותהרחוק.

מתלווהוהאקזוטי,השונההזר,אתלהכירלסקרנותנוסף
כדיעדובשלחכםמוצק,משהועללהשעןעזהכמיההלה

בהן , Tai Chiשלהסנדאותבאחתבפניו.עצמיתהתבטלות
האמריקאים,לתלמידיוהסיניהמורהאמרהשתתפתי,
על(הדגששלכם Aהאות"גםהערצה:מרבהמתגמדים

יפה."שלכם!)

בספרותהמטפלותהרבות,הספריםלחנויותכשנכנסתי
,זן, Tao ,1 Chingזרותותורותבפילוסופיותהוקפתיהמזרח,
המשתרעיםהמדפיםאחדלהפתעתי,וכדומה.בודהיזם
יפניותלאאותיותועליהםספריםמלאהיהלתקרהמהרצפה

הקבלה,האגדה,ספריאלההיועבריות.אםכיסיניות,או
כירםנרתנרתאלהקדרמרתפילרסרפירתהאר"י.ושלהזרהר
העכשררית.לאמנרתמרצקרבסיסהשראה

עלהדגשאתהשםהעכשררי,המחרלשלהקרנצפציה
רדרקטןלעםלנר,מתאימהסדנאית,רעברדהייחרדמקורירת,
צריךהיהשתמידעםרשררשים.במסררתעשיראךאמצעים,

שגרתיים.בלתיפתררנרתרלתתקשהמציארתעםלהתמרדד
גדוליםארלמרתלבתי-הארפרה,זקרקאינרהעכשררי,המחרל

רמתאיםנכרןהראיקררת.רתלברשרתלתפארררתרמפרארים,
לנר.

מאתנרחלקאצלירצרהעמיםכלכמרלהירתהרצרןארלי
נארטראליים,להירתשלנר,מהמטעןלהתנערנטיה

ארתנרמעמידהשלנרמהמררשהההתנעררתאךבינלארמיים.
אתהמשנרתפרימיטיבירת,תרברירתארתןכלעםאחתבדרגה
הארפנרתרכאשרחדשה,ארפנהכללפיכזיקיתצבעיהן
במיררץלעמרדקשהבימינר,כמרתכרפרתכהלעיתיםמשתנרת
רנחרץ.טרבזהאםהשאלהרנשאלת

ירתרכירםמהארמן,דררשיםהעכשרריתרהאמנרתהמחרל
התברננרתמתרךשנבנהשידרה,עמרדשידרה.עמרדמתמיה

שעליההאדמהמהיאברתיר,הםמיהרא,מיפנימה.עמרקה
לאסרציאציות,המקררטמרןכאןנרשם.שהרא,האררירדררךהרא

העכשרריתרבגישהבחרמרחייםשיפיחרוטעם,דימריים

רמהלאמץמהלבררר,מהארתרשינחההמקררזהלאמנרת.
ידחה.

אתלאמץהתלהברתנרשמררבלינדמהלאחור,במבטכירם,
בת-שבעלהקתהקמתעםיחדגראהםמרתהשלהטכניקה

רמהעלמקצרעיתמלהקהלנרשישהמרצדקתרההתלהברת
כמואמניםשלמפעלי-חייםזריתלקרןדחקנובינלארמית,

אמרנההרבהעםשנסו,ואחרים,קרארסגרטררדכהן,ירדנה

שהןכמרבןשלנר.עמרד-השדרהאתלמצראראכפתירת,ראהבה
אךכירם,מודרנירתשאינןרקרנצפצירתבטכניקותזאתעשו

רדאבן-יסהניחרהןבזמנן.מרדרנירתהיר,שהןלשכרחאסרר
,להעמיק,לפתחצריכיםהירהבאיםשהדרררתלבנין,ראשרנה
לים,מעברהחרצה,מתמדתהסתכלרתכדיתרךולהעשיר
עצמם.תרךאלרפנימה

שםערשים,שהםמההם.אלהרהםאנו,זהשאנולדעתיש
להתנסרתחייבים,ראףארתנו,לסקרןלעניין,חייבליםמעבר

לאמץשנשמחהרילנר,רטובמתאיםשםשנעשהמהאםבר.
 •ונפרדנר.ראינרנפגשנר,הרילא,ראםאנר,בדרכנראותר
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עבידהתהליר-יימחזיר"

אלדורגבימאת

 .זיואיילררתשלבבירמהתמרנ-רת,בשלרשבתנרעהבערדה
מרניץ;בן-צירןתאררה:אייל;אבישירתלברשרת:תפאררה
 . 1982ארגרסטנררה-צדק,תיאטררןבחצר

הצגתעלהחזרותלהתחילאמורותהיובוביוםביוני, Sב-
לבנון.מלחמתפרצהזיראייל,רותשלבבימויהיימחזור"

שגויסו,חברינולחייחדריםכב,דלבנוחוששים,יום,באותו
לאותושקדמוהחודשיםששתבמשדהראשונה.החזרההחלה

-שכרוללארותשלבהדרכתה-סדנהבמסגרתעבדנויום
הקבוצה,גיבושרעיונות,שלובדיקה-לניסויכמקוםששימשה

אותנוששימשהשפה,מיןויצירתאינטנסיבי,גופניאמון

יותר.מאוחר

שעניינוהראשון,הקטעעללעבודלהתחילעלינוהיה
עלותשלפניהחיוורבאורלחייםהמתעורריםיייצורים
לטרוףלחיות,שלהםברעבוןמוגדריםהםהשחר".

שלהםהתנועהשפתעדריים.בסיסיים,הםולהזדווגות.
שהםמגליםשהםאחריבלב.דרטטתחילהביותר:מוגבלת

לקפוץ,למקום,ממקוםלקרטעמצליחיםהםבעלי-גפיים,
פנימהמקופלותשלהםהידייםאצבעותהגחון.עלתמיד
הםמכווצת.היאגםהרגלכףישרה,הידכףהאמצעי,בפרק

תנועותיהםכלוחדות,מהירותשלהםהראשתנועותמתרחים,
מהירים.בתנוערתיהם,פתאומייםהםאסימטרירת.זוויתיות,

כולםוצוחות,ונחרותנהמותכמיןמפיקים,שהםהקולות
לקיחהשלבמצבתמידהםהנשימה;עםפנים,כלפימופקים

הלבתשומתומוקדמידיים,ישירים,הםנתינה.שלולא
הםמעבר.כלללאלמשנהואחדמדברמשתנהשלהם

הספוראתהזכירוהםלימטבעם.ואנדורגנייםאגוצנטריים
מסופר,שםאפלטרן,שלב"משתה"אריסטרפנסשלהמפררסם

רכדיגפיים,שמרנהבעליהקדמוןבזמןהירהאדםשבני
לשניים,האליםאותםחילקריהירותםעלארתםלהעניש

זה.אתזהמחפשיםהחצרייםהחלקיםרמאז

שונההיאשטרן).(נוריתהבמהאלזרהדמרתנכנסתלפתע
וזורמתמתפתלתשתיים,עלהרלכתבמהותה,לחלרטין
המשקל.ממרכזנרבעתכשהתנועהסרפית,איןבספירלה
הערב-מוליחידהלהישארמצליחהאינהאדנאבקת,הדמות

צונחתוכשהיאלמפלתה.ואורבלמרגלותיההררבץרב
כפי-"הפרוקים"מבעלי-החייםלאחדבעצמהרהרפכת
וחסריהחדיםהפרקים,בעליהללו,היצוריםאתשכינינר
חלהואזאותה.וטורפיםבפראותעליהמתנפליםהם-הדעת

הפרוקיםליניקה,הופכתהטרףפעולתמטמורפוזה,מין
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מאיימים,זוויתיים,עידיןארבע,עלהעומדיםליצוריםהרפכים
טורפיםהפרוקיםאלימותשלאחרוןבפרץשינוי.ישכבראד
זכרבני-אדם,שנייוצאיםהגופותמערבולתומתווזה,אתזה

 .אנושייםרגליהם,עלזקרפיםכשהםלראשונהונקבה,
נגלות.רהפניםקדימה,אחדצעדפוסעותהנשים

המלחמהבימיאדבמת-אדמה,עלמתרחשתזותמונה
החזרות,למקוםהעפראתשיביאומשאירתהיולאהראשונים

מאוחרבשלבורקהשלישית,התמרנהעללעבודשהתחלנוכד
ההתחלה.אלחזרנריותר

בנווה-צדק,קסם:שלמקרםהיתהעצמההחזרותבימת
אקליפטוסלעצימתחתוהזנוח,הישןאליאנסביה"סמאחורי
עלינועברוושםאדמה,היוםבבואהובאהלשםענקים.
הערב.דמדומיעדהברקר,משעותהקיץחודשי

ציביליזציהשלשניםקלה.היתהלאבאדמההעבודה
אדמה.-אדםשלהבסיסיתהאינטימירתלביןבינינומפרידרת
שלהסוריאליסטיתלתחושההוסיפהרקהמלחמה

הראשונה).הסצינהבתחילת(המתרחשתההתחפרות

מילואיםלשרותשנלקחריעקרבסרן,ויענקלהשולברגחמד
ואחדלחופשה,חזרוהחזרות,שלהראשוןביוםכברפעיל

העבודההיתהללמוד,עליהםשהיההראשוניםהדברים
האדמהעםהשונה,שלהם,והאינטימיותהנסיוןבאדמה.

עלינןהיהנוסף.מימדשלנרלעבודההרסיפוהלבנונית,
מ"להתלכלד".פחדבסיסית,איסטניסיותתחרשתעללגבור

"עברדתשלהראשוניםבימיםואםשלו,אתעשההזמןאד
אחריהריראש,עדרגלמכףעטופיםכרלנוחיינוהאדמה"
הראששמטפחותירתרחששנולאכברמספרשבועות

ברגעיהאדמהעלמתפרקדיםחשופים,היינותגלושנה.
מפסלים ,עפררגביבידינרממרלליםחשבון,ללאהמנרחה,

אקליפטוסעליאוספיםרותי,עבורקטנרתמתנותמהם
ממעל.הזמןכלשצנחוורדרדיםצ-הובים,

השחקנים,לנר,גםנתןהאדמהעםהקרובהפיסיהמגע
אוהב,שלאעברוןבועזופרימיטיביות.ראשונירתשלתחושה
טרחלאגםולכזתיאטרלית,התנסותשלכזהסרגכנראה

אנשי,שרק,בכותבודעתי,לפיטעהברצינות,ליהאלהתייחס
להתייחסמסרגליםותוצרתה,האדמהמןהמנותקיםעיר.
אינהאדמהאדאינטלקטראלי.שעשועאומשחקכאלאליה
רבות,משמעריותלהישמלפפונים,צומחיםממנוחומררק



רלרשרםבמקרררתלהציץעבררןברעזאתשאשלחאני,רמי
לפניערדמעלה,אדמהשהמלההאסרציאצירתאתלפניר

הררמנטי"גרמני.הפרקאלשמגיעים

גםלההיהעמהרהמגעבהההתחפררתהאדמה,לתרךהירידה
שבירתשלהתחרשהעםיחדמשחקיתינרקרת,שלטעם

לבסרףעמדנררכאשרכאח,דרמפחידמשעשעהיהזהדפרסים.
אררכה.דרךכברתשעברנרהרגשנררגלינר,על

לעברדתכבראלינר,באהררתיהעברדה:לתהליךבאשר
שהלכררעירנרת,עםארמוגבשים,רעירנרתעםהסדנה,

שבה'נסירני,'"תיאטררןלאייזהעברדה.כדיתרךרהתגבשר
רזרקלאסי,"תיאטררןייזהרהחזררת,במשךראמרהררתי

איךשהתחלנר,לפניערדבדירק,ידעההיאיישלה".ההצגה
תרךהעלילה.מתפתחתלאןמתנהגים,הללרהאדמהיצררי
פתארםמישהרפתררנרת,עלרקשיים,כמרבןנרצררעברדהכדי
לתמרנה,להכניסררשאפשר"נכרן"שנראהמהדברעשה
החלהלפתערביםימיםנפתרהלאאשרשסצינה,מקריםרהיר

ררתההתרחשרירת.סדרשינריארזעירשינריעקבלזררם
פררהמפגששנרצרכךשהתחלנר,לפניערדההצגהאתכתבה
במיטבר.בתיאטררןשקררהכפיבמאי,-שחקןשל

עםרקררב,ירתרמרכרבערלםהתרחשכברהשניהחלק
המים.הירהתעסקנרעמרהבסיסיהחרמרהשחר.עלרת

טבלנר,רבהבמת"האדמה,בפאתיהרצבהמקררה,ארבריכה,
ספקהיאהמטהרתכשהטבילההבנרת,כךראחרהבניםקרדם

ראשהבגרשלההתמדודרתלקראתהכנהספקמשחק,
משחקישלפיתרחעלבנריההיתהכרלההתמרנהצעירים.
רהכאבהגררלירתהכלה,בחירתהחתן,בחירתציי,דחיזרר,

הבגררת.לקראתנמנעתהבלתישבהתקדמרת

ישנרתאמבטירתשתיהרצברהחזררת(צלררךבמיםהעברדה
אתשהצהילררסיחהסרסהלאקליפטרסים;מתחתהאדמהעל

כמרמיםשםשרתיםהירהחזררת,תקרפתכלבמשךררחנר
מאשרעבררי,לפחרתירתר,קלההיתה ,) ...משרקת

קר,היהקשיים.לנרהירכאןגםאךהאדמה,עםההתמרדדרת
לארראמבטיהלתרךלמים,בגדיםעםלהכנסמרזרזההיה

רלשחק,להתנרעע ,לעברדלהמשיךירתרערדמרזרהיההירם,
הבהיקרהםארתנר;ניצחרהמיםאךמים.נרטפיםכשכרלנר

משיערנטפרהםרמעלה,ממתניהםהחשרפיםהבניםגרפרתעל
מןהחריףהמעברפנינים.כמרהאצבערתרמקצרתהבנרת

יכרלנרגםכךאךנרע,דהגרףמזעזע.היההמיםאלהאדמה
אחדקירםמתחרםלעבררחלקית,לפחרתהאדמה,מןלהישטף

פשררת.חסרח,דבארפןלשני

רות .רבלעדיהןמרכארתעםר"גברירת"יינשירת"עלעבדנן
התנגדררת,-מרבהקיםנשייםמרטיביםלנרהביאה

עינהרתחתגררל,"ר"שןתפרתררךבתרלירת,התקשטרת,
"נערותהיינרבמיםארתם.עיבדנררהלא"מררתרתהפקרחה
בגרפנר,קשתרתירצררתהשיער,אתלזרזרהשרטפרתררחצרת,"
המיםמשחקיכשלכלברכרת,משתעשערתמים,מתיזרת

כמרמררמז,ארתם,הערטףקלאררטיאדישהללרהענרגים

רהכנהשעשרעהפרה"רפאלי,הצייר , Burne Jonesשלבצירר
בקברצההבנרתעמדרהמיםמןביציאה .הנישראיןלטקס

 ).א.ג(הראשרנה,ירצאתכךאחרזר.אתזרמנבגרזiצפרפה,
קצתנרטההמשקלרלאט,הבמה,שלהשנילצדערברת
הידייםאצבערתלזר.זרזררערתיהאתמבגיהההיאקדימה,
כשהידייםמתרחשת,תנרעהכלעכשירנאחזרת.נפגשרת,
האחררתהנעררתחישרק.ארעיגרלירצררתכשהןמרבילרת,
אחתבזררערתיה.עיגרללאט,ירצרת,אחתכלמצטרפרת,
גרפה;כלרלאררךהשניהלראשמעלהחישרקאתמעבירה

דמרתכלהזה,האררריריהחיברקלתרךרנכנסרתירצארתאנר
בגרהים,קרלרתמשמיערתהנעררתעצמה.בתרךסגררה

שלאזהרהקריאתארלציחקרקרמזקטרעים,ררעדים,
ררזנברג)(לשהזררערתיהאתהראשרנהפררמתאזציפררים.

ספיראלירת,זררערתבתנרערתהאחררתהנעררתעםקשררנרצר
ארגרפןסביבקליעה,ארליפרףארשזירהשלכמרמהיררת,

פתארמירת,הןהראשתנרערתהאחררת.שלגרפןחלקי
במקרם.קפיאהשלאררכיםמשכיםעםמהיררת,

מאזהשתנתהרלא,שכמעטסצינהשלמפררטתדרגמאהבאתי
אפשרלתרכןהזררערתעיגרלישלהרעירןעםבאהררתי

אחתבחררהשלהראשרנה,החזרהמאזהמבנה,כרלללהכנס,
ההינרמה?גילרימנעררים?(פרידהזהלטקסראשרנההירצאת

בדרכהאשהכלאחת,אחתמצטרפרת,רהשארירפיה?)גילרי
שלפסלבזמןברגםלהירתשיכרלהריק,החיברקעםשלה

נסירןהיהשנעלםרמההקרלרת,הירשנרסףמה ...אלת"פירירן
ר"גברירת".מלארת"כרחירתרלתנרערתלעברר

נערים,שעשרעיעלהמיםמןביציאהעבדרהבנים
בהןשישהצגרת"ראררה,משעשעים,כחמאבקיהתמרדדרירת,

דימריהיהלררתברטה.גבריירפישלרהפגנהנערריםתמימרת
עדרב,זמןעבדהזרסצינהרעלמשחקים"אליםייבנישל

ביןלתמימרת,יישרריץ"ביןהעדיןשררי"המשקלשנמצא
לביןמהתנרעההנרבעתפרזה,ביןחבר'מנית,לפרארתעליזרת

מארלצת.פרזה

המגעיםלהיררצרהחלרכןאחריההכנה.שלבהיהזה
המתח.מלאיישירים,הבלתיהמהרססים,הראשרנים,
רשררההבמה,שלאחדצדאחתכלתפסרהנבדלרתהקברצרת
רערלה,מתמשךאח,דצלילשלזימרהתרךלשררההתקרבה

קטרעלהירתלצלילרגררמתבמהיררת,החזהעלטרפחתכשיד
זה,עםזהמתמרדדיםהשררה,מןניתקיםברדדיםרמהדה.ד

זהאםברררה,חרקירתלרשישמשחקבצררתתמידמחזרים,
רמרתהחן(ירניבת"הזרג,כתףעללהשעןהמנסהראש

שרלברג(חמדהיריב,בבטןלנגרחהמנסהראשרייפלד),
אחר,ישבןעםממגעלהתחמקהמנסהאגןשטרן),רנררית

שלההמרחבאתלעבררהמנסהידלביא),רעמרסאלדרר(גבי
אסיאס).ראיציקררזנברג(לשהבן"הזרגשללמרחברלפלרש

משחק.ערדהםשאיןעדרמתעצמים,הרלכיםהמשחקים
הנערהאתלצרדקשרר"עיניים,הציי,דמנסהבסצינת"הצייד

רחמים.רחסראליםאמיתי,מאבקזהררגליים.קשררתכשהיא
הקשרררת,רגליהשתיעלמזנקתרייפלד)(מרתההנערה

הציידיכרלה;שהיאככלחרישיתהאדמה,עלמתגלגלת
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שמעשאכןלרנדמהכאשרפעם,רמדילה,אררבלביא)(עמרס
בתנרעת-לערמתהמזנקהרארנשימתה,תנרעותיהרחשאת

אדירה.בתנרפהאותהלתפרסמנסרתידירעמרקה,כריכה
מצליחהשהיאאחריארתהמלתפרסנראשהראכאשרלבסרף,
קריאתבארתהלהמארתתהרארשרב,שרבממנרלחמרק
משרםאליר,מתקרבתלר,ערנההיאהלב".עלייידעםתחינה,

ברכרתארתהארחזהראנמנע.בלתיהראביניהםשהמפגש
זררערתירביןמקרטעגרפהבצררארה.שיניראתרנרעץרבה,

גרלשתהיארלבסרףמררת,ספקאהבה,שלספקשהואבחיברק
מסיריםהםרבהבעדנהמעליה.רכרןנשארהראהאדמה.אל
אחדכלחרזרים,רהםקשררים,הירבהןהמטפחרתאתלזרזה

עיניעלהמטפחרתאתקרשריםעכשירכשהםשלר,לקברצה
ארתם,רמשלחיםהזרגמבנינפרדרתהקברצרתהנבחר.הזרג

זר.אלזהבהחלטירת,אךברכרת

רגישיםמשרשיםכמרידייםשרלחיםמגששים,מהססים,הם
פניהאתמלטףיעקרבסרן)(יעקבהחתןהשני.לעברהאחד
ראזלזר,זהמארדקררביםהםאראל).(דיתההכלהשל

ארתםדרחפתאלימהאחתובתנרעהכרלה,הקברצהמתקרבת
מרצא.ללאגדרל,חיברקבתרךסגרריםנשאריםרהםלזרזה

ההצגרתתחילת,שעםעכשירנרכחתשאניכפיהיא,האמת
המשיכרהםאךעיניים,קשררירהכלההחתןהירלאכבר
התיארראתלהשאירמעדיפהאניהיר.כאילררלהתנהגלנרע
לקרראלתתכדיהקשרררת,העינייםעםזה,עברדהשלבשל

זר.עברדהשלהיצירהשלביעלנרסףמרשג

חרזרתרהקברצהחברקים,הזרגבנינשאריםהתמרנהבסרף

היארבאחתלרגע,בעליצרת,ברמז,שלה,למשחקיהחיזרר
השניה.התמרנהסרףהבמה.מןיררדיםכרלםנעצרת.

רמתקדםמארחרירתרהרבהשלבעניינההשלישיתהתמרנה
מימשואחריאפלה,שלבמצבקירםשלשלבאחריבספרר.
באאבידה,כברעמהשישבגררת,שלהאישי-החברתיהגררל

מהאתבמיליםרלהגדירלנסרתמהססתאניההמשך.
מנרגדיםלניסרחיםמצייתאברקטיבי,רב-משמעי,שמטבער

שמלבדשבתנרעה,הירפיזהאישית.לאינטרפרטציהרנתרן
כחרמרקירםלהיששלה,רברצףבהמשכירתמסמלת,הירתה
משלר.ערצמהבעל

בהליכה,מדברי,בנרףהשלישיהפרקעסקעניינית
כיצרראלארעבכיצררלאפנימה,בהתכנסרתבהתרחקרת,

שלאיסיים,שלשיירה,שלדימרייםלנרנתנהררתיררחני.
רמראצת;ההרלכתאיטיתהליכהלזמן.שמעברקשהמצרקה

בנרףפסליםכמררירתר.ירתרתכרפיםנעשיםהמפגשים
נקבציםמנשרא,גדרלכאבהנרשאיםכאנשיםארמדברי
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קטעי-קטעי-יללה,גברהים,ברקעים,קרלרתדרממרת,לקברצרת
שניידיעה,כמעביררץ,אחדבמסע.ממשיכיםבקשויהבררת.

נעצררלארץשאחדעדהלאה,רכךנעצר,הראשרןאחריר.
אררכההריצההיתר.כלאחדאחדמצטרפיםראלירערד

שאיןשנראהלמקרם,שמגיעיםעדממשיכיםאךומפרתלת,
בעקשרתלררץממשיךאחדררקערצריםהכלמרצא.ממנר
שםישכאילרנעצר,הראשגםעדרער,דרערדשרלברג),(חמד

ארלירחרק,מקרםלעברממרשכתהסתכלרתאחרימחסרם;
הקברצהאנשיפרניםמרצא,לחפשנרסףנסירןארתהייהתרך
הםהתמונה,תחילתמאזלראשרנהזה.אלזהאחתבבת

המתחבפח.דבאירם,בחש,דהשני.בעיניאישמביטים

האשם,ימצאעכשיררגרברים;הרלכיםהאלימהרהתחרשה
להימלט,מנסהאראל)(דיתההיא,הקרבן.לעזאזלהשעיר

מרצא,ערדלהאיןכאשרראז,עליה.סרגריםהאנשיםיתראך
בעמידהרגופהקרפאת,לאט,מתאבנתהיאמטאמורפרזה,חלה

באימההערברת.בררחקלרתמיטלטלרתידיהדחלילית,
הירצאשהקרלחלרלים,לאנשיםארלילדחלילים,כרלםהרכים
ראזמתייבשרת,המארבנרתהדמרירתחריקה.קרלהראמהם

ארליערר,שלארלישכבה,עצמןמעללקלרףמתחילרתהן
רהרלכרתנקלפרת,הפנים ...תכריכיםארתחבושרתאלר

חזרהצרנחיםאנררקטנה,הרלכתכרלההקרמהרמתכררצרת,
הסרףלקראת ...גדרלהשלררהעלינריררדתראזהאדמהאל
מלררההפעםאךללכת,שרברמתחיליםמתררממיםהכל

ירר,דהאורמתמשכת.מארנפפת,זימרההאיטיתההליכה
כשהזימרההקהל,לעברלהתקדםממשיכיםהשחקניםבעדו

רמתרחקת.הרלכת

שלרבטרחה,אניכמשתתפת.שלי,הראזרתמרנהתיארר
שרנה,קצתבתיאררברחרהיהזאת,כרתבהיהאחרמשתתף

לינדמהאךהעניינים.מהלךירתר,ארפחרתהיה,זהאך
היתהשעבררנרארמר,אםהמשתתפיםכלדעתאתשאבטא
הצגה.עלעברדהמאשרירתר"מחזור"ההצגהעלהעברדה
נרצרהקשה,רעבדנריחדשבילינרהאררכיםהחדושיםבמשך
לה,מחרץרגםהעברדהבזמןגםבתרכה,שהיחסיםקברצה
אררירהליצררהצליחהררתבמינם.מירחדיםהירםעדנרתרר
אלשנגלרשמבלי,קירבהרשלפתיחרתשלהדדי,אמרןשל

חיינרעלריתרנרלאכזר.שרתפרתשלמסרכניםהירתרהקצררת
הזמןכלאחרים;רחרברתמשפחרתבעליפרטיים,כאנשים
שערררה,העזרתרהחררירתהעברדהביןהעדיןהאיזרןנשמר

נסירןכלעלמסריימים,,בימיםלהאפילשנטתהמציארת,לבין
כגררםארתהלהפניםצריךהיהמקרהרשבכלאמנרתי,לבטרי
כשרתפיםהרגשנרכךמשרםשערכנר.ההרפתקניבסענרסף

נרפיםאלשלרהחסדברגעיארתנרשהרבילאררך,למסע
 •מרפלאים.



-1982בובנורותלהקות

באורים;
כוריאוגראפיה :כ'

מוסיקה :'מ

תפאורהתפ':

תלבושותתל':
תאורהתא':

הישראליהבלט

 ; 62093תל-אביב 2באיירה'-המדינהככר
 03-266610טל'

הללימפולסק.יברטהאמנותית:הנהלה
מרקמך

מרקמןהללכללי:מנהל

שולמיתאלין,לואיזאלן,ג'רמירקדנים:
דהואלדמרברוק,נדיןבזרה,פרננדובוטנ.י

סוראיהדרור,ארזדסקל,עמיאוליברה,
יצחקזלטין,רוניתזוסמן,מארשהוודרוף,

מארשללאקינג,וונדיידלין,נעמהטפיארו,
מקגח.יג'וןלסקה,דינהלמקין,טלילוין,
ג'ריסניג,יין'גסמיט,ג'וליסלימ.יסוזן

קוגל,אורנהציקורניק,ענתפיינגול,ד
שפרדהאנישחם,דליתרוזן,אליסון

-1982בבכורות

-שניה)(מערכה"ג'יזל"
עיצוב:אדם;אדולף :'מפרו;יוליוסאחרי :'כ

קופרמן:ג'ודיתא'גני;פינקוסלידיה

-העונות""ארבע
לובהתל':ורדי;ג'וספה :'מורדי;יאיר :'כ

שרק

-"הסילפידות"
שופןפרדריק :'מפוקין;מיכאילאחרי :'כ

* 
בת-דורמחוללהקת

 , 64078מיקוד , 30אבן-גבירולתל-אביב,
 03-263175טל'

אורדמןז'נטאמנותית:מנהלת

גרייבס,מרילמייסון,קנטחזרות:מנהלי
דרוראורה

שור,דודמייסון,קנטבלט-מאסטרים:
סובלרוזלין

סופרון:אילנהכוריאולוגית

(אורח),שאטהרדהאורדמן,נט'זרקדנים:

בסק.י'ברדיציגאל(אורח),או'ברייןפירט
דודליכטנשטיין,לאהפסקלסק.ימרים

מקמאנוס,סםקוזק,גראציאלהרפפורט,
יונתןאבידן,אלוןקליי,דפיליפאלקס,חנה

אהרונ.יפטרישיהאדלשטיין,איימיאבני,
בן-אסףבנדר-שור,אניאקסלרו,דלימור
אליזבטגולדברג,משהבן-ישראל,רוןזאב,

ציפורהואן-דאם,קארןדולין,קתריןגיביאט,

רוזמרימוראר,פייר-אנדרילבינבוים,
רדלינגטון,הלןפיטי,ג'ייםעדן,מורסנדיפר,

תופסוןג'ורג'שגיא,פז

דוקטש,פנינהסעד.ירפילוי,רזמתלמדים:
לאורמורלה

 1982מאיאירופה,בחו"ל:סיורים

-1982בבכורות

-ערביים"ביז"קונצרטו
(קונצ'רטומנדלסון :'מדימונד;מתיו ':כ

מק'גורטי;פטרישיה:תל' ;) 1מס'לפסנתר
גרינברג:אדוארדתא'

-"מעברים"
קוין :תא'בולדווין;דוד :'מפרי;יגאל :'כ

מקאליסטר

-"אשליה"
(חמצןז'ארמישלז'אטן :מ'פרי;יגאל :'כ

מקאליסטרקויןתא': ;) 3 , 2 , 1

-משחקים"שהם"משחקים
ברברסמואל :מ'סופר;רייטרדומי :ותל'כ'

קויןתא': ;) 17מס'לתזמורת(קטע
מקאליסטר

-זהב"של"רגע
(רביעישוברט :'מהיל-סאגאן;ג'יןותל:,כ'

 Yמוניבן-ציוןתא':מינור);ברה 14מס'

-הקשת""צבעי
קרולותל':תפ'בא;ךי.ס_ :'מסארגו;צ'ו :כ'

טוצ'יטוניתא':גרנר;וולט

-"אותלו"
(פתיחהדבוז'ק:אנטוןמ'באטל;ר:ג'וןכ'

ספנסצ'נולט :תא'ל"אותלו");

-"דיגיטי"
 :ותל'תפ'יורק;דונלד :'מטיילור;פול :'כ

ליטויןמרקתא':כץ;אלכס

* 

בת-שבעמחוללהקת

 , 9ההשכלהשד' , 67898מיקודתל-אביב
 03-337470,03-337795טל'

כהןרוברט :אמנותייועץ

רומנומשהאמנותי:מנהל

קולסיקיחזרות:מנהלת

סטרוםבילכללי:מנהל

גיל-איריסאון,חייםאברהם,לאהרקדנים:
אליסדודא.יעפרהדביר,דודגרדה,נתןלה,ד

לוי,ארזטריפון,נירההרר.יעודדדורכהן,
-קמאירפרנקל,איריספבין,גליהנגרין,ג'יל

רטו ,שירשליקולבן,אמירגרמנוביץ,
תמיםיוסישלייניגר,

 1982אוקטובר-ניו-יורקבחו"ל:סיורים

 2בת-שבע

פזנירהאמנותית:מנהלת

(קורן),בירןנעמהר,אשדבורהרקדנים:

איריסגוטסמן,שיברכה,יוסיבן-טוב,חני

פרן,יעלחומה,מיקיגיל,מומיגולדפינגר,
שדמיעידט

-1982בבכורות

-"חמסה"
תקליטמתוך ,:מקול;סיקי :כ'

 ;" 3מס'במזרחפוגשמערב-אימפרוביזציה
פרידמשהתא':בת-יוסף;מריםתפ':

-שדים""אנשים
תל':פיאצולה;אסטור :מ'ורדי;יאיר :'כ

תכלתחייםתא':טאומן;איריס

-לתום""הקץ
אליתל':רייזמן;שוש :מ'דור-כהן;אליס :'כ

גלברד:ניסןתא'כהן;-דור

-בדיה)כמו(ספורמתללקזבה""אסא
ומילים:תחןקולבן;אמירדודאי,עפרה :כ'

אחמד :ושירהערד(לבנון);חליפהמארסל
מלין:דוריתתא'מסרי;

29 



-(טדנא)"הנכרי"
חורחהטקמיטטו,טורו :'מגרין;ויקטוריה :'כ

קטלר;וימימהגריןויקטוריה :תל' ;טרטנטה
פרדטיעל :תא'

-(טדנא)יס"ממעמקי"קולות
שירתשלאוטנטייםקולות :מ'אורן;הדה :'כ

קטל;רוימימהאורןהדה :'תללויתנים;
מליןדורית :תא'

-(טדנא)עולמות"שני"בין
טובהתל':פארבר;ריצ'רד :מ'קלוג;טובה :'כ

ורדיחני :תא'קלוג;

-(טדנא)"התהוות"
אליתל': ;פלוידפינק :'מתמים;יוטי :כ'

ורדיחני :תא'דור-כהן;

-"שירה"
 ;הובאנטאלן :'מ ;לאנגפרל :ואביזריםכ'

הדרדוד :תא'

-"רשמיס"
פארבר;ריצ'רד :'מווטלב;פלראיבן :כ'

טגלקורליהתא':זקט;שוקי :ותפ'תל'

-"החתונה"
טטרוינטקי;איגור :מ'טוקולוב;אנה :כ'

תכלתחיים :תא' ;טאומןאיריט :תל'

-"יומן"
משהתל':נטרא;טורג'יו :מ'כהן;בוב :'כ

תכלתחייםתא':שטרנפלד;

-"סחף"
ונצובתל'דרים;טנג'רין :מ'קול;טיקי ':כ

פרידמשה :תא'דביר;דודבמה:

 2בת-שבע

-המחול""תיבת
במחולדקות 50בתדידקטיתתכנית

-ובמויראיוןלנוער.במיוחדהמיועדת
פזונירהגרעאלידע

* 
הקיבוציתהמחוללהקת

 ; 25130הגלילמעלהגעתוןקיבוץ
 , 03-254556(טטודיו), 04-923009טל'

(משרד) 03-264952

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

כהןירוחם :כללימנהל

פארןחנקה :בלט-מסטר

לבניאפרתחזרות:מנהלת

 ,זגהשלמהלוין,מייק ,דגןזכרי :רקדניס
לבני,אפרת ,כהןבועזבאר,רמיפטטמן,ארי

טיוןרוטמן,יעלליפמן,שרהלבנה,עינת

גירוןאטתיכהן,

 . 1982מאי-אפריל ,אנגליהבחו"ל:סיוריס
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-1982בבכורות

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

טבצ'ניק

-"ברכות"
טטרווינטקי;איגור :'מכריטטי;נילט :'כ

קןתא': ;קווyרברטהדקקר,קטותל':
טבצ'ניק

-"קוורטט"
שוטטקוביץ;דימטרי :מ'כריטטי;נילט :כ'

קןתא':קוורץ;ברטה ,טחנקתום :תל'
טבצ'ניק

-"צורות"
יעקב :תל' ;מקליןברטון :מ'שריר;יעקב :'כ

טבצ'ניקקןתא':לוי;דניאל ,שריר

-"שמלה"
שירהבריו,(קולאז') :מ'אורן;הדה :'כ

הדרי;משהתפ':רוט;נוריתתל':בוכרית;
ברהוםאריק :תא'

-הכיסאות""משחק
 :תל'נורדהיים;ארנה :'מקיליאן;יירי :כ'

ירפתא':נחבה;וולטרתפ':קוורץ;ברטה
קבורט

* 
געתוןהמחולסדנת

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

חטוןמיכלחזרות:מנהלתראשית,מורה

צבעיהאטולין,ענתלבנ.יאטנתרקדניס:
ניצהאלון,ליאורהוידרא,מיכלקורצפל.ד

ישי-בןראובןלהט,אטתיגמבו,

-1982בבכורות

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

-"לרגו"
 :תל' ;פורטלהנרי:מ'גרין;ויקטוריה :כ'

גריןויקטוריה

-"שרבוט"
רירשיעקב:כ'

-להשכיר""דירה
אליוטטנטנט,-קולאז' :'מאורן;הדה :כ'

לוי;חנה :תל'מוצארט;רטפיג.י ,קארטר
ערדחיליק :'תפ

* 
ענבלמחולתיאטרוז

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

לוי-תנאישרה :אמנותיתמנהלת

חזיז:שלמהלהקהמנהל

אברהםלאה :חזרותמנהלת

תמרכהן,אילנהחג'ב.ימלכהרקדניס:
אודל.השולמן,נאוהשיקרצ.ישרהטלימ.י
מרדכינוראל,ציוןלוי,רוניתעזאנ.י

שאולחדוות,אהריןנעם,נתנאל ,אברהמיב
עמריצחקשנ.י

-1982בבכורות

-השיריס""שיר
ועיבודמ'לוי-תנאי;שרהולחנים:כ'

שטרנפל.דמ.ותל':תפ'ש.גרוניך;תזמורתי:
כהןר. :תא'גרינשפן; .'

-"רישימיס"
 .' :תל'טיביה;ע. :'משיקרצי; .ש :'כ

גרינשפן

-"קיבה"
גירנשפן _'תל':בר;ש_ :מ'כהן;א. :'כ

-"ביף"
עיבדמרגלית-יקולותכ'

-מערבולת""שדה
טאקייקיי :'כ

* 
הירושלמיתהמחולסדנת

טל'אבו-טור; , 9ישירח' , 93544ירושל·ם
02-711966 , 02-810691 

קושמאןפלורהאמגותית:ייעצת

יפה,חנהקושמאן,פלורההלהקה:מורי
רימוןאיהישראל.ימיכלבובריב,ג'ודי

דפנהביבריב,ג'ודיויינשטיין,דינה :רקדגיס

ליפשיץ,איויויהנטון,,אוטהאיינבינדר
פירדןארד'ריצישראל.ימיכלרימון,איה

-1982בבכורות

-"דיאט"
הילידי;בילישלשירים :מ'לנגן;הלגה :'כ
לנגןהלגה :תל'

-בקזי"שלגמתיך"טריו
קושמאןפ. :תל'הידית; :'מקושמאן;פ. :'כ

-(אופרה)טרימברג"פין"זיסקיגד
שולץ;אובהובימוי:כ'פריי;ררחה :ל·בריט

קופיטמןמרק :מ'

* 
שינפלדרינהמחולתיאטריו

טל' , 14פרידמןהרברח' , 62303תל-אביב
03-446745 

שינפלדרינה :אמגותיתמנהלת

הרמת.ידליתהלוי,טלבדש,רנהרקדניס:
שכטר,בתירוזנבלום,אורניתזימר.ימירב
רינה ,שפרנליגטיגלבורר,תמרתור,דיתי

פייגנבלטתמרשינפל.ד



הולנד- 1982ינוארבחו"ל:טיורים

-1982בבנורות

-אחרים"וחופים"ימים
טובה :שקופיותגלאט;.פ :'משינפלד; .ר :'כ

מוניץברציון :תא'ברמן;

-צהוב"כחול,"אדום,
שינפלדר. :'כ

(מופעבמקטימום"ריקודבמינימום,"ריקוד

-טדנא)
שינפלדר. :'כ

* 
ודממהקול

טל' ; 67019תל·אביב 41ב"קישראלרח'
03-251608 

אפרתימשהאמנותי:ומנהלכוריאוגרף

כטפייוטףאדמיניטטראטיבי:מנהל

זהרדינה :הצגהומנהלתלהקהרכזת

יוטףמשהאמרגנות:

רוביןיורםלהקה:צלם

נדלראטתרבר,גבימורים:

אטתיבורשטין,אריהדמתי,אמנוןרקדנים:

 ,רפופורטדודדהאן,גולדהבר,גבינדלר,
מאירטננט,מימימויאל,יוטףברש,יעל

 ,רום,עופרבוזגלועוזיוולוביץ:מלכהשער,
וינשטיןשי

תמרגרוט,מיכלשטרן,אורליעתודה:
גולדברג

פאריז- 1982מאיבחו"ל:טיורים

-1982בבנורות

-ירושלים"של"תהילים
 ;ברבגי :תל'שריף;נועם :מ'אפרתי;משה :כ'

פיינגרשעודדתפ':

* 
תמו-נע

טל' , 28האזדהרח' , 62667תל-אביב
03-449878 

צוקרמןנאוהאמנותית:מנהלת

צוקרמןמיקירוזנטאל,אילן :מפיקים

נדב,יובלשפיר,טובהרייט,ג'ואנה :רקדנים

עפרון ,זילברשמידטעדינהמידן,קובי

אלבזטרג'אטקין,

-1982בבנורות

פורטרט /אשהאלבום /משפחתי"תצלום
-עצמי"

קדישזון;ובנירפי :'מצוקרמן;נאוה :כ'

קופרמןג'ודי :ת'

אחריםמופעים

"פטטיבאלבמטגרתיצרהאייל-זיורות
בנווה-התיאטרוןקבוצתבהפקתישראל"

בהשתתפות"מחזור':ושמומחזה-תנועהצדק

אראל,דיתהאלדור,(בגיושחקניםרקדנים
עמוטיעקוטון,יעקבחן,יוניאטיאט,יצחק

נוריתרייפל,דמרתהרוזנברג,לאשאלביא,
עיצבוהתלבושותאתשולברג),חמדשטרן,

ברציוןתאורה:אייל,ואבישיגלזררות
מוניץ.

המשלבמופעהפיקהקאמריהתיאטרון

שניר,חנןמאתוטקטטמוזיקהעםתנועה

התרחשותחוזר':אור-ישר"אור

מיקהגלילי,אלהחלקנטלובהתיאטראלית
מודיטפליצקי,דרורור,דמיכלהרן,טל ,דני

עםקנררותיטקר,יובללב,נועהיהודאי,
אביורדי,גילשלחין,עופרבביצועמוזיקה
גלפמן;נטעתאורה:גולדברג,ומיכלקליגר
 .גוטהילףרלי :עיצוב

טולו,מחולותבערבהופיעהשרניפמלה
ובפטטיבאלב"צוותא"שלה,יצירותיהרובם
עכו.

כרמוןיונתןבהנהלתירושלים,המחוללהקת
הצער,למרבהשניה,בתוכניתהופיעה

 _בכךנפטקהפעילותהכי ,שלההאחרונה

בערבהופיעוקאז'יבאראומרינהריןאוהד

וקיבוציםבתל-אביבנהרין,שליצירותשרובו
שונים.

המלכותיתהאקדמיהשלהישראליהטניף
לקיומושנה 15חגג(לונדון)למחול

מנהלהביניהםמחו"ל,אורחיםבהשתתפות
באולםהופר,אלןהאקדמיה,שלהאמנותי
בת-דור.

שלהראשוניםהגליונותשנילאוריצאו
מחול","קולושמואינפורמאטיבירבעון

עןד-דודהואהראשישעורכו

אירגוןשלהישראליהמרכזשלהמחולועדת
לקראתבהכנותהחלההבינלאומיהתיאטרון

בארץשיתקייםכתב-תנועה,שנושאוכנט

 • 1984בקיץ

* 
אורחותלהקות

להקותמופעיבשפעהצטיינה 1982שנת
שהופיעוהלהקותברשימתאורחות.מחול

המחולתיאטרוןהולנד;שלהלאומיהבאלט
תארפ;טוויילהשללהקתהאיילי;אלויןשל

"אדמהגוטלאר;לוטהשלהפנטומימהקרקט
לארשללהקתוטאקיי;קיישלנעה"

אלה(כלטיילורפולשלולהקתולובובYי'
וטולניםמשטראסבורגהבאלטוכןמארה"ב)

ביםמטע-שייטבמטגרתשהגיעושונים,

קיטריהטרון "1באפיתיוהופיעוהתיכון

מצרפת.

היאממצרים,להקהארצההגיעהלראשונה
מקאהיר_הפולקלורלהקת
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מחוללהקת-דוממהקול
טל:ת"א. , 41ב"קשיראלרח'

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

"אפרתר"תראטריז-מחיללמעןהאגידה
לבלטבתר-ספר

קירארן

סטילהריע"שקהילתימרכז
 106ל.צ.הרח'

קרית-איני

 752472טל:

אשריר
ד'מתנ"ס

ד'ררבע
אשדרד

 055-42721 :טל

אפרתימשהארמניתי:מגהל
זלצמן(סר)שרינהבר,גבינדלך,אסתרראשירת:מרררת

דרדקביץדליהראשיח:זמכירה



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

הבולסלתהמרעצה

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

 , 1950משנתבישראלנציגותלהאשרהבריטית,המועצה
לקדםומטרתהבריטניהממשלתשלאשיורהבתוקףפועלת

אחרות.וארצותבריטניהביןהתרבותיחטיאת

הבריטיתהמועצהשלהראשיתוהטפריההראשיהמשרד
קיימתב"כתל-אביב. 140הירקוןברח'נמצאיםבשיראל
ג'ורג,'המלךשדיטאנטה,טרהבבניןבירושלים,טפריה

 . 02-639866טליירושלים,

ומקיפותוהשאלהעיוןטפריותהןובירושליםבת"אהטפריות
הבריטיתהמועצהפועלתבהןאשרהתרבותתחומיכלאת

וכו'.טפרותוהחברה,מדערהטבעחינוך,בריטניה,כגון:

מחול.כוללהאמנויות,בתחוםרבחמרהטפריותמכילותכ"כ
בטפריה.מנוילהיותיכולהגבלה,ללאתושב,בל

(איןלמוט.דלהשתייךחייביםהטרטיםלטפריתמנויים
שרותמצעיההטפריהפרטיים).לאנשיםטרטיםהשאלת
הארץ.בבלהדאר,באמצעותטרטיםהשאלת

לתרבותמוטדותעםפעולהמשתפתהבריטיתהמועצה
והמחול.המוזיקההתיאטרון,בתחומיאמניםבהבאתואמנות

בבקוריםלשיראליםמטייעתמיוחדים,במקריםכ"כ,
בשטחההישגיםעללעמידמנתעלבאנגליהמקצעויים
ובו'.המדעיםהחינוך,האמניות,

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 1 ibrary in the Terra 

.) 02-639866 : Sancta Building in Jerusalem (tel 

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 
sic and נbringing to Israel British performers in theatre , mt 

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 
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מחולתיאטרון
שינפלורינה

THE 
RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 

השבי",ייחרטבאדיברתבתרמההמרדעה

ריקדועלירבבגדי



ל lnלהקתמ

iJ:\6~~4; 

ייבת-שבע"המחוללהקת
סטרןםןיליאם :הכלליהמגהל

תל-אביב 9ההשכלהשד'וסטודין:הגהלה
 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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תבועהתיאטריוקבצות

DANCE THEATRE 

תמן-נע

צוקרמןאוהנתהנהלכודיטוס

 03-449878טלפון , 63501תל-אביב 238הדבן-יהורח'

-ייצירתלבמחוםיסורק-
-התנועאטרוןיתדנתס-

"" '" 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 

רמחורו'>יזוריו'>ורפו
הורדו1נמrב

אורןהדה-מנהלת

המודים:

בלוםפול
ואסלב-פלראיראן

סרליטיסדפנה
אררניעדה

רוטנברגשרון

עופריאמירה

טלאביבה
אביתרנירה

אורןהדה

בפסנתרמלוות

• 
קלאסיבלט
קלאסיבלט

קלאסיבלט-
יצירהמודרני-

יצירהמרדרני

למתחיליםמודרני-
למתחיליםקלאסי

גופניתמודעות-

ריצירהאימפררביזציהמודרני-

רוטמניה

רבינוביץגיטה

• 
 15132,צמחעמק-הירדןאזרריתמועצה :הכתובת

 067-51421 , 51429-במועצהטלפון

 067-51838-באולפןטלפון

'" '" '" "" "" "" '" '" '" "" "" "" "" "" '" "" '" "" "" '" '" '" '" "" "" '" '" '" '" "" '" "" '" '" '" '" '" "" '" '" '" "" '" "" '" "" '" '" '" "" '" '" '" "" '" '" '" '" '" '" '" "" '" '" '" '" "" '" '" "" '" '" '" '" '" '" '" '" "" "" '" '" '" '" '" "" "" '" '" '" '" '" '" "" "" '" '" '" '" "" "" '" '" "" ~ ~ ~ 
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מסגיפיבאחדבערב 6השעהפתןחהביינואןמיי I הראשון·הביגלאומיהבגק
הסגיף,מגהלעםיושביםלקוחות

 ר~~~~~~~ Ef. ~ i ~~~~:.~~בעחב 7עד
בערב. 7עדזמןלהםיש •

אלהבימיםעובריםרביםאגשים
בבגקחשבוןופתחבוא .לביגלאומי

בערב. 7עדשפתוח כ
~ .. 
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ברהוםאריק

במחחאררח

 ) 03 ( 282773טל.

קסטןהידלהרמחורסטדויו

וקלאסימודרביבאלט
 10ארלרזרררברחירמח-גן,

HILDE KESTEN 

Studio for Classical & Modern Dance 

Arlozorov St., RAMAT·GAN סר,

 03-296449קסטןחלדה

ן~ n!lןרי l ~ iTן')ז~פ
 ~פבשח

ייט ,Lעדהבהנחל(ן:
ןך P~יביךח:ךודר 3!גז

הינירה~ת J נ!tז·קלאסי vל ft .פ-rגודרניו~ n:מ
למחולפןסןקה_. Qןפחנניןבנחון·חוגסדנ~

(!(חולן·עה Jתדרךי.פןל U-YKג

/ךיlנ iNו-ח"חר
~ <;f {I<!JII 6ךיj1< .·/ג' ק'ג>ס'" t'j/C • 

 •~רי/ <ד·ר/~?·ן. • 1t6 ·/~וותך
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II 'ךD Y.א'י># ./"ן{,, ' N ג-I וt -
,~),, ~/ ;a ו.יI·.1.נ )כ r.of 6- ., 1ת 

MENASHE 
DANCE CENTER 

Director: Ada Levitt 
Telephone : 063-78696 



השניחוט
ריקודונעליבגדי

CAPEZIO • TENDANCE 
PREMIERE • DANCEWEAR 

"~ 
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." , ... ~ 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 
, ,. 

.. .... ~"1 

~ 
Ca~zio's 

been dancing 
since 1887" 

 , 30אבן-גבירךלתל-אביב,

 261319טל'

בית-הספר

הבמהלאמנות
והקולנוע
ייבית-צבי"

רמת-גן

לתיאטרוןהמגמה
מקצרעיים.שחקניםהכשרת *

סייף,ריקר,דתנרעה,משחק,הנלמדים:המקציעית
תרלדרתה,מרסיקלשרן,קרל,פיתרחהיגרי,פנטרמימה,
מחזרת.העלאתספררת,התיאטררן,

שנים.שלרש :הלימידיםמשך *
מקריםלהרציאתיכרניתהשכלהנדרשתמדיםמהמרע *

מירחדים.

לימדויםירם 'ה-'אבימיםירם.בכלמתקיימיםהלימרדים *
 .ירםחציר'רבירםאררך

הכניסה.בבחינרתלעמדוהמרעמדעל *

לקילניעהמגמה

עריכה,בימרי,רהסרטה,צילרםהנלמדים:המקציעית *
תרלדרתטלריזיה,הפקה,מרסיקה,צליל,תסריטארת,
רבקררת.ניתרחהקרלנרע,

:שנתיים.הלימידיםמשך *
 .תיכרניתהשכלהבעלילהירתחייביםהמרעמדים *
הכניסה.בבחינרתלעמדוהמרעמדעל *
ה'-'אבימיםירם.בכלמתקיימיםהספרבביתהלימרדים *

 .ירםחציר'רבירםאררך,לימדויםירם

 :הכתרבתלפיטלפרניתארבכתבלפנרתנאההרשמהלצררך
 , 2שמשרןשרעלירחרברהקרלנרע"הבמהלאמנרתהספרבית"

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



,טיסא
בע"מיאריעזםהשברה

 32244טלקס ,) 03 ( 650605טל' , 63842ת"א , 17בן-יהודהרח'

LT D. ARTIS 

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

שקילשקןבאנעמיןללמחשטןדין

הגיליםלכלכיתרת

 03-757233טל: 100המלךשלמהרח'תל-אביב.

צייפרזרהפאתרםזיקהי IIלפחרלפרתי

אלסקרבסקינעמי :כרריארגרפיה



ריביןי'*שם ...בירישללמיסיקההאקדמיה
RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM 

ומחוללתנועהבית-ספר

 635271טל' , 92101מיקוד , T 7סמולנסקיפרץרח'ירושליט

J E R U S A L E M 7 PERETZ SMOLENSKIN TEL. 63527 I 

ולתנועהלמחילהחיג

הבאים:והתעודותהתאריםאתמעניקלמחולהחוג
 . B. Mus .תואר . ,
 "האוניברסיעםמשותפתלימודים(תכנית B.A. Musתואר . 2

העברית).טה
הוראה.תעודת . 3

אקדמיה.סיום""תעודת . 4
S . אמן.תעודת

הכשהרהמחלקה,לתלמידילהעניקמכוונתהלימודיםתכנית
והאקדמייםמוסיקלייםהובמקצועותהמחולבאומנותמקיפה

זו.לאומנותהנלווים
ראשי):(כמקצועהבאיםהמקצועותאתכוללתהתכנית

שיטתתנועה,ותוויתנועהמודרני,מחולקלאסי,בלט
ואימפורביזציה,כוריאוגרפיהקומפוזיציה,פלדנקרייז,

בסגנוןמחולספרדי,מחולאופי,ריקודיעתיקים,מחולות
ועו.דהג'אז

השונים.במקצעוותסדנאותפועלותכןכמו
בדרךלבחורהמחלקהלבוגריתאפשרזולימודיםדרך

האומנותית.ולתפיסתםלליבםהקרובה
 .חינוךומסלולתנועהמגמתמחול,מגמתכולללמחולהחוג

תעודהאושיראליתבגרותתעודתלהציגנדרשיםהמועמדים
רפואי.אשיורולהציגכניסהבחינותלעבורבחו"ל,ערךשוות

האקדמיהלידזמנני"בדל"מחילירישליםלהקת

היאומאזר 96Zב"אגרוןלויחסיהפרופ'ע"ינוסדההלהקה
ובחו"ל.בארץבצריפותבהדרכתהמופיעה

למוסיקהבאקדמיהלמחולהמחלקהבוגרותנמנותהלהקהעל
רובין.ע"שבירושליםולמחול
קטעיספרות,פרקיעלמבוססותמגוונותתכניותללהקה
ומוסיקה.ניבהמלוויםשירה

חינוכיותתכניותמיוחדת,כמשימהעצמהעללקחההלהקה
 .לבתימוגשותאלה,תכניותלוי.חסיהע"יהסבריםהמלוות.

ולקהלאוניברסיטאותמדרשות,יסודיים,עליסודיים,ספר
הרחב.

"הסויטהבעולם","סיורוריקודיו",דור"דורברפרטואר
ועו.דהברוקית"

ילמחיללמרסיקההאקדמיהשלידהקרנסבטירייד
ררבדיע"שביררשלים

 . 6מגיללילדיםכתותבקונסבטוריון,
שלושאושעתייםאחה"צ,בשעותמתקיימיםהלימודים

שבועיות.שעות

מקבליםהמחול,לשעוריבנוסףהקונסבטוריון,תלמידי
וגילם.לרמתםבהתאםוזאתומוסיקההאזנהשעורי

מודרני(מחוללמבוגריםלמחולכתיתמתקיימותכןכמו
קלאסי).יבלט



האקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
מוסיקליתומגמהמחולבמגמת

שנה, 20כ"לפניהוקםהאקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
האחרונותובשניםהמוסיקליתהמגמההוכרהלראשונה

בחינותלהיבחןלתלמידיההמאפשרתלמחול,המגמהמוכרת
זה,במקצועבגרות

בעלימוכשרים,לתלמידיםאפשרותלתתהיאבי"סמגמת
בנוסףזאתלליבם,הקרובבשטחלהתפתחאומנותית,גישה

יסודיים,עלספרבבתיהמקובלתהלימודיםלתכנית
בארץהספרבתיחלוץהינוהאקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
המחול,במגמת

ביה"טאתמהוותוהתנועההמחולהוראתשלהשלוחותכל
חטיהפרופ'עומדתשבראשובאקדמיה,ולתנועהלמחול

אגרון,לוי

למחולקיץקירס

האקדמיהמציעהברציפות,ושלושההעשריםזה,בקיץ
למחול,קיץקורטרוביןע"שבירושליםולמחוללמוטיקה

הציבוריתהמועצהעםבשיתוףנעררלמחול,הקיץקורט
ולאומנות,לתרבות

ומתרכזאגרוןלויחטיהפרופ'ע"יומנוהלערורהקורט
הבאים:במקצועות

אופי,ריקודימודרני,מחולקלאטי,בלטכוריאוגרפיה,
לאומנותהקשוריםוטרטיםוהרצאותג'אזטפרדי,מחול
בפרט,ולריקודבכלל

למוריםגבוהה,ברמהמבצעיםלאמניםפתוחהקורט
מתקדמים,ולתלמידים

מחו"לאורחיםאמניםנמניםזה,בקיץשילמדוהמוריםעם
האקדמיה,שלההוראהטגלחבריוכןומישראל

משתתפיםשנהמידיבינלאומי,מוניטיןרכשהקיץקורט
בנוטףהזוכים,ומחו"ל,הארץקצותמכלתלמידיםבקורט

בצוותא,שבועייםלבלותוההרצאות,המחולשעורילמערכת
מציבהכרלשםחברתיות,ולפגישותרשמיםלהחלפת
המוט.דבבניינימגוריםלרשותם,האקדמיה

וחצי,שבועייםוימשר 5.7 , 83ב"יחלהשנההקיץקורט

במחוללדיפויקיץקידס

מיוחדקורטולמחוללמוטיקההאקדמיהתקייםהשנה
למחול,הקיץקורטטיוםעםשיתקייםבמחוללריפוי
מעשיתעבודהכוללליוםעבודהשעותשמונהשבועכמשר

והרצאות,

הקורטבראשנזארה"ב.לנושאמומחיםידריכוהקורטאת
וילטון.אןהגב'תעמוד

למחילהאילפן
ליטמאוקיי :אמניתימנהל

קלאסיבאלט

לארמיבינפרלקלרר

ספרדיריקרד

מדורניריקרד

ג'אז

מקציעיתהדרכה

לריקדולמררים

מקצרעיתהדרכה

רנרערלילדים

לילדים,קררסים
רמברגריםנרער

 ,למחרלהאילפןבמשרדההרשמה
 , 34632חיפהררטשיל,דבית

 04-83655טלפרן: ; 142הנשיאשד'

TH E STUDIO FOR DANCE 

Artistic Director: Kaj Lothman 

EDUCATION OF DANCE 

TEACHERS AND 

NAL DANCERS סFESSI סPR 

R CHILDREN סURSES F סC 

TEENAGERS AND 

S זADUL 

CLASSICAL BALLET 

NAL סINTERNATI 

RE סLKL סF 

SPANISH DANCE 

DERN DANCE חM 

J A Z Z 

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

83655 · 04 :. tel 



ו'>שררות
וצלילפסולתנועה,ותיאטרון

 04-246093טלפון 34987חיפה , 820ת..דהכרמל,הוד

RUTHESHEL 
Theater of Movement-Sculpture and Sound 

P.O. Box 820 , Hod Hacarmel 
Haifa 34987. Tel.: 04·246093 

קלסיבלט

אזגן •

מודרני •

התעמלות •

כנשים

ריתמיקה •

פנטומימה •

בו
עםריקודי

ועמים

• 

המחולאמנות

קלאסילבלטמרכז

ירחאישרהבהנהלת

 6הנוטערח' , 42 ' 300נתניה

 053-92041 ; 053-31672 :טלפת

מקצרעלכלמירחדיםמררים
גברההלימרדיםרמת

 R.A.D .בחינות

DANCE ARTS 
DIRECTRESS: SARA YOHAI 

Tel .: 053-31672 

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

R.A.D. EXAMINATIONS 



שינפלדרינה
למחולבית-ספר

 , 14פרידמןהרברח'

 62303תראביב

 03-446745טלפרן:

RINA SCHENFELD 
DANCESCHOOL 

 Hal'av Friedn ,14ן alן
62303 Tel-Aviv 

03446745 :. Tel 

מחרלקלאסי,באלטרמקצרענים,נרערלילדים,שיעררים
ריצירהמררני

ומגדד""חומהדמחודו'>ודפו

 065-88343טל' 10800בית"שאןבקעת

גלעד:שארלמנהל
מיררןרעיהמזכירה:

מודרנימחול
גלעדשארלגלמן,אררהגל,איריסארני,עדהמררים:

קלאסיבלט
לזראליזבטפרי,דניסמררים:

יצירהשיעורי
בהירניצהעז-ג,רחירתהמררים:

למבוגריםבוקרקורס
סדנאוילדיהם,להוריםמיוחדיםתנועהמפגשי

מחולליצירות

המחוללעולםחלון
שרתרבהבריאוגרפיה:

ויצירה.צורה

במחולוקסס.רז

בארץטיול.היוס

לתלמידיסהמיועדיםמופעים
ובוער.

 453993טל.:מזנקוניהולארגון
450111 

 62006ת"א 42שטריקר

שחםריבה

למחולמורהכוריאוגראפית,רקדנית,

RINA SHAHAM 
DANCER,CHOREOGRAPHER 

DANCE TEACHER • 

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



/ ~ 

הקיבוציתהתנועהברית

למחולהמדור

 03-21ך 151טל' , 30גבירולאבן , 64078תל-אביב

אובגרצילההמדור:רכזת

למחרל:למרררתסדנאותמקיימהמדור

 12.00-9.00,בשעות 9הגנימברח' ',בבימי-חיפה

 13.30-8.30בשערתהקיבוצימ,'בסמינרגבימי-בתל-אביב

 12.00-8.30בשערתד'יומבמדור:קבלהיומ

~ / 

למחולספרבית-מודרניתלתנועההלהקה

סיט-מרגוליןרבקה :מורים
מרגוליןירון

• 
" , ~ ;J" מרגוליןירוןאמנותי:מנהל ~ .

 , 94188ירושלים

 '/ב 17היסודקרזרח'

 ) 02 ( 226706טלפון:



ט

ט
 ~ 65241ת-לאביב , 29אידלסיןרח'
 03-657030 , 03-650920טל'

~ 

CI 
CI 
CI 

ולאמנותלספרותתל-אביבקרן
רבינוביץיהושעע"ש

ציבורי-במוטדך 970בשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביבקרז
משרדתל-אביב-יפו,עיריתשותפים;שלושהובהעצמאי,תרבותי

מרבזיים;יעדיםשלושהלקרזנפתלי,פרץוקרזוהתרבותהחינור
והאמנותהטפרותבתחוםהמקוריתהיצירהוטיפוחעידודך)

 ,העירתושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל-אביב-יפו;

שנתרמוהמחולממופעיבאחדלויחסיההכוריאוגראפית
היסודייםבבתי-הספרלתלמידיםתל-אביבקרןידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

',1 ' at (117e (}j ' thc DaI1c'e-Activities ~ CllUrC()j(rapI1c'r Hassia f,e 
A viv f-(}unJatiun jilr f,iterature and -!>ז(' the ~ iscJ b_ ןurj(af 

, Jcr-privilegeJ areas ןArl al Sc'hu(}!s il1 ul 

מערכיליהנותמהםנמנעשונותשמטיבותאלהמצדיוחדוובכ

בתחומימוגדריםפרוייקטיםבמימושתמיכה ) 3ואמנות;תרבות

ביצוע,ילדימגיעיםהיולאהקרזתמיכתשללא ,בעירהתרבות

מוטיקה,טפרות,תחומים;בחמישהמתרכזתהקרזשלפעילותה

אמנותי,מחול ,תיאטרוז ,ופיטולציור

פעולותיהלמטגרתאותוהוטיפה(שהקרזהאמנותיהמחולבתחום
שללמחולהמייעצתהמקצועיתהועדהיזמהשנים),ארבעלפני
 ;אלהפעולותתש"םהלימודיםבשנתהקרז

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער 25 *

(בגילים;וילדיםילדות 350עםעירוניים),מועדוני-נוער
8 -14 (; 

האקדמיהבוגרתהרקדנית,היאהחוגיםעלהמפקחת-האחראית

 ,,כהז-צדק,פאניבירושליםולמחוללמוטיקה

לפנימופעים-100במופיעיםאמנותילהקות-מחולשלצוותים *
דברי-בתוטפתבשכונות-טיפוח,יטודייםבתי-טפרתלמידי

הטברודבריכוריאוגרפיה-וריקודו"דור"דור(להקתהטבר

כוריאוגרפיה-לציוז""מתימזבתכניתמ"ענבל"צוותלוי;חטיה
ורז"קטםבתכניתצוות-מחוללוי-תנאי;שרהודברי-הטבר

 _שרת)רינהברודברי-הטכוריאוגרפיה-במחול"

מקוריותיצירות-מחולשללהעלאתזשונו.תללהקות-מחולטיוע *
ישראליים,כוריאוגרפיםע"י

יצירות-בשבילישראלייםממלחיניםמקוריתמוטיקההזמנת *
רפרטואריות,בלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות-מחול(ע"ימופעי-מחולשלהבאתם *
שניבנוהאקוטטיותהקונכיותשלבמותיהזמעלהרחבהקהל
השונים,העירבאיזוריעירונייםובגניםבפארקיםהקרזע"י

THE TEL-AUIU fOUNDATION fOR LITERATURE AND ART 

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

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, 
* 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_ 

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, 

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 



תנועהתיאטרוןאלקייסאשרה
 03-485399טלפון , 47210השרוןרמת 1אוסישקיןרח'

 03-450111טל'ת"א, 42שטריקררח'"מזבק",ערידימיוצג

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

לויאוסנתאומנותית:מנהלת
קוטלרענתארמיניסטרטיבית:מנהלת

o 
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o 

o Q 0 

לימוד:כיתות
בשיטתובוגריםלילדים

 .לובדון-למחולהמבלותיתהאקדמיה

דבא. P-מודרבימחול
החיבור)משרד(שלבמחוללבגרותמגמה

שערהבגב.התיבוןביה"סעםבשיתוף
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הבגבשערמשותףחיבורביתבתובת:
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תל-אניב-יפרעירית
יהתרביתהניער ,החיניךמיגהל

פעילרתראתמקייםהעתיםביכרריבמרכזלמחרלהמרכז
 :מישרריםבמספרהשברעימיכלבמשךהשרטפת

קברצרתשלרבבמספרהירמירמירתהפעילרירתבמערכת *
רהג'ז,המרדרניהמחרלהקלאסי,הבלטבמגמרתלימר,ד
היצירתי.רהמחרלהספרדיהמחרל

מררכזרת,שבתרת-מחרלכגרן,מגררנרתבפעילרירת-העשרה *
שלהרפערתרידיאר,סרטיהקרנתאררח,ארמןשעררי
רער.דהמרכזלתלמידימחרללהקרת

מחרל.סדנארתבמסגרתעברדה *

תל-אביב.בשכרנרתסניפיםטיפרח *

מררימלמדיםברמררכז,קררס-קיץשנהמדימקייםהמרכז
המרכזלתלמידיהןמירעדהקררסאררחים.מרריםרכןהמרכז
אררחים.לתלמידיםרהןלמחרל

למחולהמרכז
ביכורי-העתיםמרכז

 6רח'הפטמן
 219457- 219510טל'

הרפעתלמחרלהמרכזמקיםירנירבחרדשאפרילבחרדש
התלמידיםהשגיביטרילידיבאיםבהםהמחרל,סדנארת
באררעיםגםחלקלרקחרתהסדנארתהלימרדים.שנתבמהלך

נרספים.פרמביים

חלק 83/84הפעילרתבשנתלמחרלהמרכזיקחכןכמר
בת"א.א'עיררניהתיכרןבבית-הספרהמחרלבמגמת

המירים:ציית

לאררדררינה-קלאסימחול
רייסכריסטינה

מנסררדה

קדםאמירה

איסןדיינה

דרראןסילביה

-מודרגימחול

-ג'זמחול
-ספרדימחול

לפידרתאבי-יצירתימחול

ליבנהישראל-למחולהמרכזמגהל

ארסטרזהררה-למחולהמרכזמזכירת



ךמךהמחוךתיןץטךןןתמ"ר
 , 72415רמלהמ.פישר,ומקסטאובמןאלפרדע"שהתרבותהיכל

 054-32542טלפוןויצמן;שדרות

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

 . 1983ספטמברמחודשהחליפעל ,רמלההמחולתיאטרוזבניהולמודרבי,ולמחוללבלטבית-הספר



התניעהלאמנותהמרכז

כלבאריהבהנהלת

צלעזרום I 32נורדאורח' , 46583ב'הרצליה
 052-72339טלפןו:

בסיסיתתנועה

יצירתימחול
ריתמימחול

תיראפיה

רפואיעיסוי

רפלקסולוגיה
טאי'צ'י יוגה

השתלמויות

ארכטיכהפיהלכאלםהספרכית

 72בן'גוריוןשד'ת"א,
 ) 03 ( 228214טל'

הרוסיתבשיטהבאלט
מתקדמים,מקצרעיים,לרקדניםכיתרת

רילדים.מתחילים

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 

טךיתמןך mךבךטסטדוין
לונדוןלמחרלהאקדמיהבפקוח

'זרגקלסיבלט

לונדון R.A.D .בחינרת
 GRADES MAJORלכתרת

 61113ת-לאביב 11ריינסרח'
 03-223137טלפרן

למחילספרבית

צבי-סררסיבזערפרה

קלאסיבלט *

מודרנירקוד

'אזג

ל .uזבמחולבגרותלבחינתהכנה

בישראלוהתרבותהחנוךמשרד

* 

 03-255284טל;ת"א 9ויזלרח'



טפרדו 1r11נחמכרכה

פי7ככקך
(אןו(יה(הנה(ת
ההושמההת(ה

~ 
Cד

 ~צועיס p(מומיס, p(ממ(ממתי(יס,שעוויס
 .Fפוסייסושעוויס

ו(מה}{גימ 9הפ(וה י([([ותיהוצ(יה

 052- 59921 10248-ן: I ilDוש ill Bפוםי



למחולאיזוריאולפן
עמןרגצרר,סרלםעתרן,גאיזררירתמרעצרת

ארנרזיהודיתבהנהלת:
רוטמןיעלסגנית:

(שד"ש)נויישראלאיזורי:תרבותרכז

 25130הגליל,מעלה.דנ.געתוןקיבוץ
 04-923009טלפון:

 :המרריםצוות
חסון,מיכלפארן:חנקהקלאסיבלט
מנדלסון",מרתהחסון,מיכלארנוןיהודית :מודרנימחול

ארצי,שפרהנחשוןזהרה

הכרהתנועה,

גופנית

תנועהכתב

קומפוזיציה

מוסיקה

אנטומיה

דרמה

אמנות

כנענייעלארנון,יהודית
כנענייעלוכמן)(אשכול

ארנון,יהודיתרוטמן,יעלגריןויקטוריה
קילוןמשה

אדלררוברט
קורקיןהלנה
חפץיעקב

הrנרכז
ספרדילrנחול

בחסות

ספרדרמדניגדול

אנטוניו

מחולסדנתפועלתהאולפןבמסגרת
כהכנההשבועימותכלבמשך
תלמידיםמתקבליםמקצועי,לריקוד
מלאהלימודיםלשנתהמחוללסדנת

במחול.קודםלימודלאחר
הקרובהלשנהההרשמה

במאי.תסתיים

חסוןמיכלסדנה:מנהלת
אלקוןעליזהראשית:מזכירה
דיכסרותיארגוני:נהול

בהנהלת

דוראוסילביה
ספרדשלהממלגתיבבלטואשיתומדניתלשטבו

החינוךrנשרדבהrנלצת

 :הג'ר'סרכרההךשמה

11בשטוחג'ב'וס .00 -13 .00 . 
19.30 -20.30 

ת"א 53-יהידה Iברח'ספרדילחחולהחוגז
 ) 03 ( 783716 ,) 03 ( 233805טל'
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הקיבוציםסמינר

גופניוחיבורלתנועההמכון

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

ומחוללתנועהלמוריםמסלול

החינורביסודותהבקיאיםמוריםלהכשירהמסלולמטרת
ומחול.לתנועהחינורלמסגרותיוצרת,גישהובעלי

שכלולעללתנועה,חינור-היסדועליתבססוהלימדוים
שונותוגישותדרכיםהכרתתורהתנועתית,היכולת
במחול.

התנועהביסדוותוהשליטהגייסאמחדהספונטאניהביטוי
ורחבנכזושימושללומדיםמאפשריםגייסאמאידאר

רחבהקשתלימדולכרנוסףהתנועתית.ביכולתםיותר
המורהלעבדותידעשלבסיסיוצרעיונייםמקצועותשל

לעתי.ד

מוענקהדרישותבכלשיעמדולימדושנותשלשלמסיימי
הגופני.החינורבמסגרתומחוללתנועהבכירמורהתואר

השתלמויותבמכוןמתקיימותהתלת-שנתילמסלולנוסף
והמבקשיםלימדויהםאתסיימואשרלמחוללמררים
האישית.יכולתםאתולשכללידיעותיהםאתלהרחיב

החינור.משרדידיעלגמול-השתלמותמוענקלמסיימים

רי Jnבנסאולפני
בסימכהבהנהלת

 E 343קומהכלל,מרכז , 97יפורח'ירושלים,
 , 02-233732/02-241979טלפון:

יפעלייייתלימיריםתיכנית-מחלרנסאילפני

מחולנסאילםנישיטת
תרגילים,ע"יילאריקידע"יריקידלימוד *
לררקד,הקשורהמוזיקליהצדילימרדריטמיקה *
במה,עלרנסירןידע-הוםעות *
החן,טיפרחהשרירים,הגמשירתפיתרח-הגרףעלשליטה *
רבר.'ריקרדסרטירדיאר,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילות *
רהאומנות,המוזיקההריקודתולדרתעלשיחרת *
המורבב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמבוססתהשיטה *

 .דרג,לאותיהאופיניתהטבניקהאתהמציגריקודנלמדשלבכבל

מחול"נסאולפני"ללהקתבניסהבחינותעיברוהצמטייניםהתלמידים

סטיל.ברודיויאמריקאי,דרוםאפריקאי,קלאסי,ג'אז-הג'אזסגנרנות



"דיגיטי"

טיילור) .פ(
"Diggity " 
(P. Taylor) 

בת-דור

BAT-DOR 

משחקים"שהם"משחקים

רייטר-סופר) .ד(

רמתךמרלה'ה

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

Mula-Haramati 



זהב"של"רגע
היל-סאגאו) '.ג(

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

בת-דור

BAT-DOR 

 Mula-Haramatiמרלה-הרמתי



"אךתלך"

באטלר) '.ג(
 " Othelloיי
) J, Butler ( 

בת-דור

 Mula-Haramatiמולה'הרמתי

BAT-DOR 



\1 

\f'-

"אשליה"
פרי) .י(

"ספקטרןם"

סך-גן)(צ'ן

מולה-הרמתי

בת-דךר

"Illusion' , 
(Y. j>erry) 

BAT-DOR 

"Spectrum" 
(Ch. San-Goh) 

Mula-Haramati 



אבנים""שדה

טאקיי)(קיי

 " S tonefieldיי
) Kei Takei ( 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 



"ברכות"

כריטטי) .ב(

"Greetings" 
(N. Christe) 

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

"השמלה"
אורן) .ה(

"The Gown" 
(H.Oren) 

הקיבוציתהמחוללהקת

 A.Luxליקטא.



 " Stoolgame "הכסאות"יימשחק
 ) J. Kylian (קיליאו) .י(

הקיבוצותהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE 
COMPANY 

 J. Agorאגורו.



"צורות"

שריר) .י(

"Shapes" 
(Y. Sharir) 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE 
COMPANY 

 J. Agorוראגי.
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קיייים""שברים
קךשמאן) .פ(

" Lineal Fragments " 
) F. Cushman ( 

"בקר"

קךשמאן) .פ(

'' 'Moming ' 
) F . Cushman ( 

הירושלמיתהמחולסדנת

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

"דיאט"

לנגן) .(ה

"Duet" 
(H. Langen) 



ליס"ירוששל"תהיליס
אפרתי) .מ(

"Psalms of Jerosalem" 
(M. Efrati) 

 KOL-DEMAMAקול-דממה

 Y. Rubinן 7רוב . 7





חוזר"אור-ישר"אור

שניר) .(ח

" eflected Light Rן'Strait ' 
) Ch. Snir ( 

 B. Lanirלניר .ב





מחותלים""ענפים
אשל)(רות

"Diapered Branches" 
(R. Eshel) 

.Aאילתא. Eilat 



I 
I 
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נוה-צדקתיאטרוו

NEVE-TZEDEK 
THEATRE 

"מחזןר"

אייל)-זין .ן(
"Cycle" 
(R. Ziv-Eyal) 

J . Agor .אגורו



"מחזןר"

.זין-אייל)(ר
"Cycle" 
(R. Ziv-Eyal) 

נוה-צדקתראטרון

NEVE-TZEDEK THEATRE 

 J. Agor.אגורי
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שינפלדרינהמחולתיאטרון

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

גורדוןא.

אגור . 7

u. Gordon 

J. Agor 



אחריס"ןחןפיס"ימיס

שינפלד) .(ר
"Days and Other Shores" 
(R. Schenfeld) 

שינפלדרינהמחולתיאטרון·

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

Jרואג .ו . Agor 







תמו-גע

צןקרמן) .(ב

TMU-NA 
(N. Zukerman) 





 "Giselle""ג'יזל"
(after Perrot) פרך)י.(ע"פ

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

 ""הסילפידךת
פךקיך) .מ(

• "Les Sylphides'· 
(M. Fokine) 

אגור.ו

נעמן .ר

J . Agor 

R. Na'aman 



הסירם""נשף

לישין)(ע"פ

"Graduation BaU" 
(after Lichine) 

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

הערנרת""ארבע

ורדי) .י(

"Four Seasons" 
(Y. Vardi) 



מערבןלןת""בשדה
טאקיי)(קיי

"Whirlwind Field" 
(Kei Takei) 

ענבל

INBAL 

 G.Allonאלון '.ג



השירים""שיר

לוי-תגאי) .ש(

ענבל

אלין '.ג

INBAL 

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

G. Allon 



השירים""שיר

לרי-תנאי) .ש(
" Song of Songs " 

) anai -זS. Levi ( 

ענבל

 G.Allonאלון '.ג

INBAL 



" ent aגn L " 
) 1. Cohen ( 

"קינה"

כהן) .(א

"נוף"

עובד) .מ(

"Landscape" 
(M . Oved) 

 INBALענבל

 G. Allonאלון '.ג



שדים"-"אנשים

ורדי).(י

 " Devi1 Peopleיי
) Y . Vardi ( 

בת-שבע

BATSHEVA 

"יומן"

כהן) .ר(

''Diary'' 
(R. Cohan) 

 Y. Rubinרובין.י



לתים""הקץ
דור-בהן) .(א

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

בת-שבע

BATSHEVA 

"סחף"

קול) .(ס
"Turmoi1" 
(S. Kol) 

 Y. Rubinרובוןו.



ןנה" n"הח

סיקןלןב) .(א

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

בת-שבע

BATSHEVA 

ללקזבה" nמ"אמא
) y . קילבן) .א-דידאו

" Issa Mytililkizby " 
-0 . Doudai ( 

) A. Kolben 



(S . Kol) 
"חמסה"

קיל) .(ס
"Hamsa" 

 BATSHEVAבת-שבע

"שירה"

 Y. Rubinרובוןו.לאנג) .פ(

''Shira'' 
(P. Lang) 



ה'שראך'הסנ'ף /ךמחוך-ךונדוןהמךכות'תהאקדמ'ה
 ~ """*!,},:..,,ג

~ R ~ t 
קלאסילבאלטהמוסמכיםורים'המ

בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמורשים

יס Dקורמקייסהישראליניף Dה

ו-הבאלטלמוריוהשתלמויות

השנתיות .הבחינותאתמארגן

בוחניסבנוכחותהתלמידיסשל
 ,בלונדוןמהמרכז

האקדמיה:נציגת

A .(פדידינה . R . A.D, (A .T.C 

 1הבניסדח'דמת-השדון,

 03-474652טל:

ג'נטאורדמז

 03-263175 , 30גבירולאבןת"א,(בת-דור)

דניאלגולד

 067-67836אילנית,מושב

סוניתליידז

 052-78082 ,שומרוןרח'אבן-יהודת,

לואיזתארנוז

 , 15שניאורזלמזרמת-רמז,חיפה,

04-225578 

אורתדרור

 478920השרון,רמת

אירנתמרקיש

 03-753687 ,מונוסוןנות

דליתאייזיקוביץ

 03-81107בת-יס,

תכוסתז

 053-37885נתנית,

פטרישתנידלמז

 29דירת , 2יבנוןרמות,ירושליס,

02-861379 

מיכלאכיכי

 02-417126ירושליס,

פיליסוולדכאום

איווזנרונסקיב' 72תרצלדעננת,

 052-72371 , 40תחורששמריהו,בפר

מריםבז-כרור

 231454תל-אביב,

רותוורשבסקי

רחיבית
ריגתפרי

 03-474652,127כצנלסיןגבעתייס,

ליאירתבז-צור

ת-לאכיבדירבת

פלמתחסיז

 3מצדתסמטתבת-יס,
נילופתפרס

 458658ת"א,

לגתמאיר-בר

ת"אכת-דיראילפזנתניה,

ליאורתציריליזתכמי

 052-72430,31תאצ"לפתיח,תרצלית
רוזסיבול

ת"אבת-דוראילפן

ליאירתתידקרבינג

 04-535214,17טשרניחיבסקיחיפה,

רתלטליתמז

 03-223137 , 11ריינסת"א,
דליתזיגלמזקושט

 03-263175,30גבידילאבןת"א,בת-דיר

דיגת'ביטרוג

נצרת

שריכץ

 053-25754שער-חפר,בית-יצחק,
מריםקאופמז

 03-924011 , 9הפרטיזניספתח-תקיה,

גאניזגרוסמז

 053-99918נטר,כפרמישבת

תנתיופת

 48טשרניחיבסקיידושליס,
מריאזריטשילד

-03השרין,רמת 283035 

גילתגל-איר

 03-843247,17תחרמיןבת-יס,

שרתייחאי

 053-31672,22איסישקיןנתניה,
פנינתקפיז

 03-670798,10ביל"יחיפה,

גועתגרזיז

 , 19גויאטמלהירושליס,

 02-414572ייבלקרית

שילתלוי

 03-263175,30בגידולאבזת"א,בת-דיר

מריםרייף

 03-66989,30פבזנדחיפת,

אסגתליי

 057-78563הנגב),(שערשבע,באר

אנתריכיז

 04-921568א: 12גילומב ,נהריה

רתלגולז

א' 12חישיאבאשד'אתיזת, ,תיפת

04-251307 

אריאלתלגמז

 04-82178,46תירקוןאתיזה,תיפה,

מיכלשאנז

 04-923842נהריה,

דגיסגפני

 10ב/היסידקדןעפילת,

רוניתלב

 04-921858,8השימרדרדנתריה,

דניאלתשפירא

8דיירחביבהשבע,כארבת-דרר /15 
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 T ALIT PRODUCTIONSהפקותטלית

 ' 83מחול

מץו

תיאטר"בלטהאמריקן"כרכבתברארןלסלי
ברלין"של"בלט-הארפרהסרלןגלרראןררלדימיר
הישראליהבלטעםבהרפעה

משרריץהנרדעתהפנטרמימהלהקת"מרמנשאנץ"

ינראר

הקרמיתהלהקהקרמדי",בלט"אמריקאןאפריל
פסטיבלבמסגרתתרפיעמניר-יררקהמצליחה

יררשליםבתיאטררןפסחראררעיעין-בג

מארה"בהחדשניתהמחרללהקת"פילרברלרס"מארירני
בתש-בע)להקתעם(בשתרף

 83לארמיבינההמחרלירחטירלי-ארגרס

 83ג'אזאריעי

ה"גלרבלהקתבהשתתפרתרישראל,איררפהמארה"ב,מערלהג'אז
גרסרןיימייקרגרמניה.יפןהרלנ,דמאנגליה,נגניםירניטי",
רחמישייתריעקרברביץריררסלבפלינטשאלבירהזמרתטריר"

ברזילאי,פרריםקרנבל
רלהקתהפריירהזרהנהזמרת

טבעי"ייבגודל-סנדרסוןדני

טליתיהרדההפקה:
ירסףמשהאירגרן:

 03-287253טל' , 63261ת"א 16מיכ"לרח'הפקרת"-ייטלית

 rIMPRESARIO: YEHUDA TALז
PRODUCER:MOSHEJOSEPH 
16, Michal St., Tel Aviv 63261; 
Tel.: 03-287253 



חיפהבאלט

-השעיו"קיקיתייאגדת
 R.C.A .תקליטלפי :מ' ;פסטרבקיאדסאילבה :'כ
קירובראמיליה :תפ'

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

מחולללימודיומכוזמחוללהקת
חושיאבאע"שלתרבותהמרכז

 32694חיפה 71,סילברהללאבארח'

 , 04-227850טלפון:

ריקודי-אופי;ג'ז,מודרני,קלאסי,בלט
 ;ארובימחול

 .הרךלגילכיתות

בלטיבשטראריק :צלס



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. 



רץ-ישראלנאהעינדיםשלהכלליתההסתדרית
ילחינירלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקידיהמדירלאמניתהמחלקה

משרד qבשיתוולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
מדריכיםלהכשרתאולפניםחמישהמקייםוהתרבותהחינוך
 :הבאיםבמקומותעםלריקודי

תל-אביבירישליםעפרלה באר-שבעחיפה
ההדרכה,,תורתהדרכהתרגיליעם,ריקודיכוללתהילמודיםתכנית

לריקודימרכזיתוועדהקיימתהמדורלידומוסיקה,כוריאוגרפיה
מקייםהמדורואמנותית,מקצועיתעצהמתז-הוועדהתפקידעם,

חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותהשתלמויות
השתלמויותהביכורים,וחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו

 ,הארץאזוריבכללחודשאחתנערכותהאולפניםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחולבלהקותמטפלהמדור
 ,עםלריקודיחוגיםהקמתלמעזועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנסיםמתכנזהמדור

מוציאכז ,דליה)(ד~גמתמחוללהקותשלארציכנסלרבותעם,
 ,המחולבנושאעיוניתספרותהמדור

 :המדירממטרית
העממית,היצירהעידוד

הציבור,שכבותלכלעםריקודיוהפצתהחדרת

מחול,להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת

והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקייילטיפוחהמפעל

ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעלד Tנד'~
הכללית;ההז::;תדרותשלולחינוךלתרבות'!~כורכז
האוני-שלהפולקלורלחקרהמרכז:'שיתוףפןעל

ירושליםהבערית,ברסיטה

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

 1971בשנתנוסד

צלום,(רישום,תיעוד , qאיסוומיעוטים;עדותשלמסורתייםריקודיםשלהחיאתםאובחייסהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
הריקודים.וחקרהקלטה)הסרטה,

,הדרוזיםהערביםהחסידית,הפרסית,ההודית,הצפוז-אפריקאנית,הגרוזינית,התימנית,הכורדית,העדותבתחומיכהעדפעלהמפעל
 .והצ'רקסים

אלה,ריקודיםאודותעלאחרוחומרסרטיםחוברות,ספרונים,הוציאהמפעל

 :הפעילותמרכזיכתונת
-וכויעוטיםעדותרקודילטפוחהכופעל
 03- 261111 :טלפון , 306חדר , 93ארלוזורובת"א,ההסתדרןת,שלהפןעלהועד

 02- 35291טלפוןירושלים,העברית,האוניברסיטההפולקלור,לחקרהמרכז
 04- 728369 .טל , 78שוניםרא,רח',קרית-חייםהאברפריד,צבייהודילמחולהאו'כיון

g tradition of רhe project, founded 1971, is active in recording,_preserving and sllstaining the livil ז

, folk dance of ethnic groups and minorities in Israel 



התרבותקרן

AMERICA 
ISRAEL 
·ישראלאמריקה

, CULTURAL 
m FOUN DATION ' 32 . 654177-8 .לס ; 63325תראביב , 32אלבני ALLENBY ROAD, TEL-A VIV. CABLES: KERAM; TEL 

בשיראלהתרברתחלייבטיעוהחשרביםהגררמםיאחדהאירמאז 1940בשנתבארה"בראשיתהאמריקה'שיראלהתרברתקרז
צפרדאמריקה.לביזהארץביזהתרברתיהגשררבקירם

שמעמרתתיהתרברתקרזעזרתהיתהשיראל,מידנתכינרזשלאחרהראשרנרתבשניםרבמירחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
האשוניבתחרםרבים;בתחרימםצמרייםעברדתהפיררתרתרברת.אמרבתבנרשאיתמיכהשצהעיהיחידהגררםכעמטבהירתהבירתר,

מבניםשלתשתיתציירת-הפיטירבתחרםשרנים;במרטדרתרתמיכההקמה-המרטדיבתחרםכשררז;בררכיאמניםרחירברקדירם-
 .אמנרתירחינרראמנרתלמרטדרתצוירד

עיקריים:פערלהכיררניבשניהקרזפעילרתהתמקדההאחררנרתבשנים

 .הקרזפעלירתשלהכרתרתגרלתשהראשרת,ע"שהמילגרתמעפל-האחד

שמדרעלרירתרירתרתצקיבתימבחינהנטמכיםהמרטדרתכיאףבשיראל.מרכזייםאמנרתייםמרטדרתבמטפרתמיכה-השני
 .חירנירתהינזאלהלמרטדרתהקרזשלהשנתריתהצקברתיהרהתרברת,החינרר

האמנרתי,החינררבתחרמיבעיקרשרנים,לפררייקטיםהקרזמטיעיתכזכמר

כאחד:האמרריםהפערלהכררניבשנירגדליםהרלכיםמשאביםהקרזמקרשיההמחרלבתחרם

הבמשקיםמחרלהלקרתחלבריהשתלמרתרימלגיתכמקצרעמחרלהלרמדיםצלעירםיבשיראלללימרדיםמילוגתמעניקההקרז
צלתא-הטנכםייהמצקעורתראנשימבעציםירצרים,-מקצעולאנשיהקרזמאשפרתכז,כמר .המקצעוייםכשרריהם ,אתלהעלרת
בחר"ל.וכעודצקררתהשתלמרתלמילגרת

להלקרתהקרזמםיעיתכזצכררי.לגרףזרלהקהשהפכהמאזבתש-בעהחמרלבלהקתהקרזתרמכתמחרלבמרטדרתתמיכתהבמטגרת
צירד,ברכשיתבעיקרלמחרלרלארלפניםאחררת

המחרל,מרפעיתאהיתר,ביזשישמר,אשרארלמרתבשפררלטיעותכנירתהתרברתלקרז

מחר"ל,רכרריארגרפיםמררםירבהבאתטדנארתשללקירמזמטיעיתאףהקרז

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. 

. of the S18te of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country sזIn the elrly yel 
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. 

IICI - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to Dlו In th8 fillld of 
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 

ne of the institutions supported regularly by the AICF is the Batsheva Dance Company, ever since this group became a ס

. e acquisition of equipment tlר er companies and dance studios mainly for tIר pUblic complny. Grlnts are also made to o 

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

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



isradance 
(ישראל)בלטבוטיק

) BALLET BOUTIQUE (ISRAEL 

 . 03-216466טל' , 45גבירולאבןתל-אביב:

 . 02-231415טל' , 2יהודהבןרח'ירושלים:

 . 04-81937טל' , 3היםדרררח'חיפה:

מ
.# 

10 

7 

14 15 



האמריקניהתרביתמרכז

acc 
american cultural center 

 63930תל-אביב , 71הירקוןרח'
 ) 03 ( 650661/2טל'

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

 :בשעותלקהלפתוחה
 7-10ב'יום

 4-10 :ה-'גבימים
 2-10חגוערביו'ביום

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 . 

במחולווידיוטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

להשאלה.ניתניםהספרים

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 

11 MARTHA GRAHAM DANCE COMP ANY - Part 
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 

PILLOW sיLAR LUBOVITCH AT JACOB 

הם:במחולהווידיוטייפיםרשימת
ב'חלקגראהםמרתהלהקת

אמריקאיבלטתיאטרון
המודרגיהריקודחלוצי
פילובולוסבלטתיאטרוןלהקת
טיילורפוללהקת
אליגגטוןדיוקשלמוסיקהלפיאייליאלוין

בלאגשיןשלשלושה
קגיגהםמרסלהקת
הרלםשלבלטתיאטרוןלהקת
לטלויזיהרקודטארפ,טווילה

 .The video tapes can be viewed during library hoursהספריה.בשעותבווידיוטייפיםלצפותניתן



ימחיללמיסיקההמרכזיתהספריה

CENTRAL LIBRARV FOR MUSIC AND DANCE 

 BIALIK ST, TEL-AVIV TEL ,26 : 03-658106טל.: 26ביאליקרח'תל"אביב,

בתוכה,אוצרת 1975בשנתשנוסדהלמחול,.הספריה
מקרנתוברשותהסרטיוידיאוסרטים,ספרים,כאלף

לוידיאוטייפים.הקרנהומכונתמ"מ-16בסרטים
סרטיםשקופיות,כתביעת,ספרים,מכילשלההקטלוג •

וסרטיוידיאו.

פלקטים,מחול,מופעישלכרזותהמכילארכיוזבספריה •
 .ומזכרותמופעיםשלתכניותקטעיעיתונות,

לרקדנים,לאינפורמציהכמקורשממשת.הספריה
מוסיקאים,כוריאוגראפים,תראפיסטים,למחול,מורים
 .והיסטוריוניםאנתרופולוגיםאמנים,

המחול,מתחוםבנושאיםחומריםמפיצה.הספריה
ותלבושות.במהעיצובבמוי,תיאוריה,היסטוריה,כגוז

מחולעלוטייפיםשקופיותסרטים,משאילה.הספריה
 .חינוכייםומוסדות,עיירות-פיתוחלקיבוצים

פומביות.והקרנותתצוגותמקיימתהספריה •

חובביקהלטיפוחכוללות:לעתידהספריהתכניות
העברית;בשפהלמחולידיעוזכוראיומטריה;מחול;

בכתב-קורסיםסרטים;הקרנותבמחול;תיראפיה
סופריםעםמפגשיםהמחול;בתולדותהרצאותתנועה;

 .למחול""בימהמחול;עלהכותבים

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

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

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

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

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

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

8 Serves as a reterence center for Dancers, Dance Stud
ents, Dance Teachers, Dance Therapists, Choreog
raphers, Musicians, Artists, Anthropologists and Hist
orians. 

 :לקהלהפתרחהספריה
 18:00- 13:00-ד' ,'אבימיס
 13:00- 9:00-ה' ,'ג ,'בביימס
 12:45- 9:00-ז'ביזס

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

לחזרתניתזרידיארבסרטי
 15:00- 13:00-א'יזס
 12:00- 10:00-ג'יזס

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



"'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 

* 
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. 

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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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 

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 

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 cos
tumes 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 Tel
Aviv and at the Acco Festival . 

Jonatan Karmon's Jerusalem Dance Com
pany 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 1 srael i branch of the Royal Academy of 
Dancing (R .A.D.) celebrated 15 years of i ts 
activity. The guest of honour was Alan 
Hopper, the Artistic Director of the Aca
demy in London. The festive performance 
too k place at the Bat-Dor Theatre in Tel
Aviv. 

The first two issues of a new quarterly, 
Kol Machol - The Voice of Dance, devoted 
to information about dance in Israel, ap
peared . 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 inter
national congress 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 
the 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 com
panies of Lar Lubovitch and Paul Taylor. 
From France came the Strasbourg Ballet 
and (for one special performance at Caesa
rea) 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. 

* 



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, tra
ditional; 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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Dancers: Jeremy Allen , Louise Allen, Fer
nando 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 Verdi ; 
c .: Luba Scherk 

"Les Sylphides" 
Ch.: Michel Fokine; m.: Frederic Chopin 

* 
JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

Jerusalem 93544,9, Yishay St., 
Tel.: 02-711966,02-810691 

Ar,tistic Adviser: Flora Cushman 

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" 

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

"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 

* 

" Diary " 
; Ch .: Robert Cohan; m .: Sergui Natra 

. c.: Moshe Sternfeld; 1.: Haim Tchelet; d 
ki Sacks נiSh 

.f'Turmoil" 
Ch. : Siki Kol; m.: "Force Major", Tangerine 
Dream; c.&d.: David Dvir; c.: Yemima Kess
ler; 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 

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 Abraha
mov, Netanel Noam, Aharon Hedvat, Shaul 
Shani,ltzhak Omer. 

PREMIERES IN 1982 
"Song of Songs" 
Ch. & melodies: s. Levi-Tanai; m.: Sh. Gro
nich;S.&c.: M. Sternfeld, Y. Griinspahn; 1. : 
R. Cohen . 

"Drawings" 
Ch .: s. Shikarzi; m.: o . Tuvia; c. Y. Grun
spahn 

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

"Landscape" 
Ch .: Margalit Oved 

"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 



COMPANIES AND PREMIERES IN 1982 

BATSHEVA 11 

Artistic Director: Nira Paaz 

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

PREMIERES IN 1982: 
"Hamsa" 
Ch.: Siki Kol; m.: Improvisations; Jean
Pierre Rampal; s.: Miriam Bat-Yosef; c. Ye
mima Kessler. 1. : Moshe Frid. 

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

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

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

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

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

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

"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 Kess
ler; 1. Yael Pardes 

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

costumes 

lighting 
c. 
1. 

" Games They Play " 
Ch.&c.: Domy Reiter-Soffer; m.: Samuel 

 Barber (Essay for Orchestra No •ר 7 (;
1.: Kevin McAlister 

" Golden Moment " 
Ch. & C.: Gene Hill-Sagan; m.: Schubert 
Quartet No. 14 in D Minor); 1.: Ben Zion ( 

Munitz 

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

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

" Diggity " 
:. Ch.: Paul Taylor; m.: Donald York; s.&c 

Alex Katz; 1.: Mark Litvin 

* 
BATSHEVA DANCE COMPANY 

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

Artistic Advisar: Robert Cohan 

Artistic Director: Moshe Romano 

Rehearsal Director: Siki Kol 

General Manager: Bill Strum 

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. 

Abbreviations : 

choreography 

music 

sets 

ch. 
m. 
d. 

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 Edel
stein, 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 

TOURS ABROAD: 
Europe - may, 1982 

PREMIERS IN 1982: 
"Twilight Concerto" 
Ch .: Matthew Diamond; m. Mendelsohn 
(Piano Concerto No. 1); C.: Patricia 
McGourty; 1.: Edward Greenberg 

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

"lllusion" 
Ch.&c. : Igal Perry; m .: Jean Michel Jarre 
(Oxygene 1.2.3.); 1.: Kevin McAlister 
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"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 
l, once 1 got into the Embassy 1 put my crutches נshape . We 

, s and sort of leaning נdown and somehow, clinging to the wal 
-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. 

Claudia Vall and Fred Berk 
in one of their fo1k dance suites 
in Cuba 
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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." 

Fred Berk and Claudia Vall in a russian folk dance - Cuba 
1939-41 

Fred Berk's first production in Basle (Switzerland) - 1938 (?) 



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, how
ever , with the theatrics at the stage door, but this time, in
stead 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 Clo
tilde Pujol. She wrote favorably that the dancers ' "interpre
tation of the characterizations were done with much know
ledge 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 pro
grams were combinations of solos and duets based on folk 
motifs like Scottish dance, Russian Trepak, Croatian Svatov
ka 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 Hava
na. 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 sim
pler 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 re
hearse. 

A Latvian refugee doctor: lived in his building and Fred called 
him for help. The old man concocted a crude method of trac
tion by hanging a tea kettle to Fred's foot, dangling the 
kettle down over the end of the bed. He instructed the fever
ish 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 understand
ing 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 



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 hap
pened 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. 

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 world
renowned 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 Mar
tinez and her husband-to-be Fernando Alonso and his broth
er Alberto Alonso, who were to become famous dancers in 
years to come. 

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. 

Claudia laughed her infectious, hearty laugh. He did not need 
to be so anxious! He would soon see that things were differ
ent 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. Even
tually 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 deteriora
ted areas of Havana along with pimps, prostitutes and refu
gees, because there were cheap lodgings. He had a two-room 
apartment, one window facing the sea. There he taught clas
ses 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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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 accep
ted! 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." 

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 pass
port 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 belong
ings and 1 had a wire waiting for me from Trudy Goth. She 
had left ltaly for Cuba and wired me to come to Havana be
cause there was a job as a dancer!" 

lt was in the train station leaving Zurich that Claudia and 
George Kauffman ran into Fritz. He was on his way to Vien
na 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 ." 

Havana 

. 1939 , FI"itz left for Cuba from Liverpool, England in June 
-e knew that his sister was taken to a concen ןFrom letters , l 

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 ar
I"ival was impossible because al1 newspapers reported the port 
closed for fear of German su bmarines. There was also a back
lash 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-



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 Ba1-
lato 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 

. ts would not go to a Jewish teacher ןou t. The gentile studel 
· All contracts t'or my pert'ormances were cancelled. The sud 

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 

ers, a gliding wa1tz-like partner dנ. authentic Austrian lan 
. dance 

Pfundmayr took Fritz under her wing; she got him into a few 
. med version of the opera, Prince Igor lוmovies including a f 
· 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" 

\ 

20 



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 adver
tised 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 conventional
looking 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 com
pany pieces; each entry was al10cated fifteen minutes to per
form. The winners of each day continued until the fifth day 
when finalists were selected for the winning Gala perform
ance. That evening the Mayor of Vien,na would award a gold 
medal, a si1ver medal and five bronze medals. 

The jury was international. Fritz was first too intimidated to 
even consider entering the competition . His chi1dhood infer
iority 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. 

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 atti
tude 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. 

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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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 Solo
mon, still standing today in the heart of Jerusalem. Tradi
tionally Jews have taken their prayers and hopes there, cry
ing 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." 

Dance Berk נIn the foreword to his book, The Chasidic [sic 
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 

The Bronze Medal 

Dance had brought Fritz self-esteem, a coterie of friends and 
a public who cared. With another Kraus dancer, Otto Wer
berg, 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 . 

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 



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. 

"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)." 

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. 

. 1931 Fritz was invited to join the Kraus dance company in 
-What an experience! The two years that 1 worked with Ger " 
' rud opened me up. She gave me confidence, a new direction ז

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," re
cal1ed Berk. She was consumed by the rhythms and sights of 
those exotic places and they inf1uenced us al1. She choreo
graphed 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-

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. 

"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 ex
perienced. As a matter of fact, 1 later learned, as a teacher 
you never know how your words affect your students. Kraus 
moved me!" 

"Modern dance was altogether new in its approach, its phi1o
sophy 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 ex
p10iting 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 ' 
1 b1ack. Because there was no money 1 had no idea how 

other. By then she iזl would get a costume. So 1 asked my 
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 
1 . nicely r011ed and wrapped, never having been used since 

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 
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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 (spon
sored 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. 

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 gold
smith apprentice , whichever allows you time off for the Sab
bath.' 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 Labano
tation and published two dance books in this unique move
ment language.) 

"That week 1 began working for a goldsmith". Fritz was ter
ribly bored and hated the work. His only escape was runnlng 
errands. 

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 Labano
tation. 
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 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 doc
tor. 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 per
formance 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 evoca
tive 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 

17 



"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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If Robbins eliminated the narrative and thus diluted the 
dramatic tension of the play, then Rina Yerushalmi, when 

1977 creating her "Dybbuk" for the Batsheva company in 
went even further in stylisation, taking the East European 

. Jewish story into the rarified air of Japanese Noh Theatre 
-She con .כShe has studied Japanese theatre intensively ( 

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 
on her face was one of astonishment and וךthe expressio 

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 

(10) Sheryl A. Spitz, Judaism, Vol. 26, No. 104, November, 1977. 
(11) DanceMagazine, New York, May, 1951. 
(12) Dance News, New York, March, 1975. 
(13) Dance and Dancers, London, April, 1975. 
(14) Midstream, New York, August/September, 1974. 
(15) Richard Buckle, Buckle at the Ballet, Ne\v York, 1980. 
(16) Dance Magazine, New York, 1974. 
_( 17) Dancing Times, London, August 1974. 

All quotations from Ansky's The Dybbuk are from the translation 
by Henry G. Alsberg and Winifred Katzin, New York, 1926. 

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 

erges on the opposite ךsubstituted and the boy suddenly en 
e ןside of the stage, wearing a transparent white gown like tJ 

girl, to enter and possess her. He is now a Dybbuk. In the 
... ey becolne one person ךstrangest of dances tJ 

e Angel. He appears tWice, and his ךentioned tJ 1ך have not n 
second entry is a stroke of theatre so simple that only an 
angel like Robbins or Cocteau cOllld have thought of it. He 

e \vings downstage left, and stands ךtakes one step out of tJ 
e girl's dead body. No ךfor a couple of seconds looking at tl 

oe curve and ןorsesJ ךexpression. Then he courses gently in a J 
15 . exits upstage left . Rllnning off to tell God, 1 suppose 

The last remark is, apparently, how Buckle sees the Mes
senger , as a sort of Jewish Mel-cury. 

-But in the eyes of John Gl-uen, "the dances (some ex 
skirt the very ... כceedingly pure and beautiful in themselves 

-heart and soul of the play. Deprived of the searing emotion 
alism inherent in Ansky's drama, the ballet turns pale and 

6 1 ,,. strangely empty 

Jack Anderson finds "the ballet possesses neither meta
physical terror or melodramatic gustO.',17 To him "some 
rabbinical dances" suggest, surprisingly enough, Tudor's 
Dark Elegies and "when the heroine's friends glide languid
ly in a semi-Oriental fashion, they faintly echo the princes
sesofFirebird." _ 
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(3) Bamah, No. 7, J erusalem, 1960. 
(4) Pearl Fishman, The Drama Review, T87, New York, 1980. 
(5) N. Gorchakov, The Vahktangov School o[ Stage Art, Moscow 
(6) New York Times, 1948. 
(7) Neue Freie Presse, Vienna, June, 1928. 
(8) Dos Yiddishe Folk, New York, December 17, 1926 . 
(9) Bamah, No. 7, Jerusalem, 1960. 

14 



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 concern
ing rituals and hal1ucinations which are present in the dark 
magico-religious ambiance of the p1ay and in the obsessions 
of its characters. 

Here is Patricia Barnes' description of Robbins' ballet: 
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. 

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 'Posses 
st rוsion' . . . [the dybbuk] enters the body of his be10ved. At f 
-the bodies shudder and heave together, but the smooth one 
-ness of the two reunited spirits takes over in a dance of in 

. finite beau ty and tenderness 

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 co1-
1apses 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 

vored to give equal value -to words, mime and dance", an 
approach which "presented problems", according to Doris 
Hering11 . 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 dia
logue. 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, 

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. 

This is the reaction of Frances Alenikoff.1 
2 In her opin

ion the exorcism-scene, too, "wants more bite, more searing 
intensity. " 

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"? 

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 exor
cises the dybbuk, is aware of the danger Lea is in. He orders 



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 mac
abre 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 beg
gars 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 impres
sion 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 appro
priate for the occasion, since it is considered a mizvah not 
only to rejoice at weddings, but also to care for the poor, es
pecially on an occasion when one has been particularly fav
ored. Yet Ansky has slightly altered the traditiona1 Hassidic 
mizvah-tanz to hint at the darker currents beneath the sur
face 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 dyb
buk, surprising even though it is dramaturgically well pre
pared 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 be
yond 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, suc
ceeded 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 tell
ing stories, and his gesticulation, the special Jewish articula
tion of the hands, became the material he used in his stag
ing. Vachtangov's Dybbuk and especially the Beggars' 
Dance, became world-famous. None of the many other 
choreographers who created Dybbuk dances were complete
ly successful in translating the dramatic material into move
ment 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-



"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 salta 
s au festin ~ tion. Le "ballet" burlesque des mendiants convi 

se פסur de miracles סest une vision de cauchemar. Cette c 
donnent rendez-vous toutes les misc!res humaines est digne du 
Breughel d'enfer. La tourbe des mendiants ingrats entourant 

-reux et ser ~ e, leur rampement sournois, col ~ la blanche fianc 
-e de l'aveugle et du paralytique, laissent le souve ~ vile, l'entr 

nir 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 wed
ding. 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 wel1-

There was a נknown device of the Stanislavsky Method 
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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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 Lash
chi1in, to choreograph the Beggars' Dance in The Dybbuk. 
(Lashchilin's best known works, apart from his contribu
tion 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 mat
erial, 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 al
though 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 well
to·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.' 



spirit to the ceremony. When she returns home, al1 the 
cripples and paupers of the shtettl (small town) have assem
bled, 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 be
lieved to enter the body of a living one. In Jewish myth
ology 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 be
tween 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 Rab
bi 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 non
religious 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 Ha
bima 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 Stanis
lavsky and his staging methods became synonyms for theat
rical realism, Vachtangov's work took "the Method" fur
ther, 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 geo
metrical designs of Cubism, emphasising the simple geomet
rical 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 Rapa
port - 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, super
stitions and mythical beliefs he encountered, that he incor
porated them in his play, Between Two Worlds, or The 
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 at
tached 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. 

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). 

There exist only a few dramatic themes which have in
spired 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 well
to-do famiIy. But Chanan, an ascetic youth who is secretly 
studying the Kabbala (the Jewish mysticism which, accord
ing 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 (stu
dents 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 cere
mony). 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 warn
ings, she also approaches Chanan's fresh grave, inviting his 
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A Chassidic wedding at Kefar Chabad in Israel 

Photo: Boaz Lanir 
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. The Jewish Dance, vol. 3, Haifa 1978, pp במירון".,ייבלייג-בעומר
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 prompt 
. ing me to cllrtaiI my \vork, so as not to Llpset their feelings 

 2היהדוי".ייהמחולמרוס.אלי-מעלה"כלפירוקדיסייוישצ.פרידהבר.

essays, Haifa 1968, pp. 35-36; in the Jewish Dance ArcI1ive there -
. is a collection of more than 300 Chassidic sayings aboLlt dance 

 3ג:חדשה).(סדרהרשימותבישראל".העס"לריקודלוינסון.א.

 . 159עמ'תש"ז.ת"א.

 4ידע-בהונגריה".הפסחבטכסידראמאטיזציה"עקבותשייבר.א.

בעומרבל"גרשב"יבהילולתהחסידיסייריקודי :ח-'זחוב'עס.
 '.טעמ'תשי"א.;ת"א aIso n1Y article 14-4עמ'במירון".

 About these see n1Y article 5 ;והשלוס".הברוגז"ריקודי
 . 37-31עמ' . 1972חיפהשני.מאסףהיהודי.המחול

 See the notes to the record 6חסידיס"שלוריקדושמחהייניגוני
העבריתהאוניברסיטהשלידהיהודיתהמוסיקהלחקרהמרכזהוצאת

מזור).ויעקבהיידואנדרי(מאתירושליס

 About "Mitzve Dances" see 7 ;מצווה."ריקודי .פרידהברצ.
עמ' . 1968חיפהמסות.-היהודיהמחילוצורותיהס".תולדותיהס

לחקרהמרכזמחקרימצווה".בחתונותמצווהייריקודיהנ"ל. ; 34-27
מצווהייריקודיהנ"ל.קפ"ג-קפ"ז;עמ' . 1972ירושליסג:הפולקלור.
"ריקדוהנ"ל.ס"ט-ע"ג;עמ' . 1974ד:שס.יהודיות".בחתונות
תשמ"ב. ',ג .יהודיבפוקלורירושליסמחקרימטפחת,"שלבהפסק

 . 45-35עמ'

 8עמ'ננ"ל. ....רשב"יבהילולתהחסידיסייריקודיפרידהנר.צ.

13-4 . 

ce, only seldom seen at weddings, is ןA most unusual dal 
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 

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 

t of the dancer to ןbeing improvisations, depend on the talel 
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 

_ 8 . Shimon bar Yochai on the Lag b'Omer feast 

. 1 Most of the field research was done in the open air, as at Mt 
 Meron, described in the articles inרשב"י"בהילולתהחסידיסייריקודי
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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. 

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". 

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.tner, 
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 coat
collar 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 acro
batics. 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. Some
times 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 "Bot
tle Pyramid" dance . The dancer places a tray, which is at
tached to a short wooden stick, on his head or holds it be
tween his teeth, and three layers of beer or brandy bottles 
are arranged in a pyramid on the tray. The balancing feats 
described above follow. 

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. 

OW consider the dances themselves , f'irst of all וLet us l 
." the most dl'amatic one, the "Raising of the Dead Dance 

at weddings, on the last day of Succot וThis dance is seel 
and especially at the Lag b'Omer השראבה)בית,(שמחת

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 

, 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 

e of the two tries וstruggle ensues. They come to blows as OI 

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 be
neath 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~ part
ner's entreaties, shows signs of revival, his b'ody 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 " )"בררגז-טאבץ" 5 (
6 . and the other two by Rumanian "Doyna"-melodies 

is danced ei ther ) ץ"פלעשל-טאב"( " The "Bottle Dance 
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-

6 



DRAMATIZATION IN CHASSIDIC DANCES 

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 ",(ייבהפוך-הוא-טאבץ") a "Silent Dance ""בשתיקה)
,(טאבץ" the "Raising of the Dead Dance ""תחית-המתים)

the "Stick ייפלעשל),("טאבץ" the "Bottle Dance "טאנץ),
 Dance ",(יישטוק-טאבץ") the "Peace Dance ",(יישלום-טאנץ")

and othar titles, all ("ברויגעדטאבץ")" the "Angry Dance 
. 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 ortho
dox 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 row
dances . 

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 jour
neys; at holidays and feasts (weddings, Briths, etc.); at cele
brations in memory of holy men or important events. 

The dramatic aspects of such an occasion were described 
by Alexander Scheiber in his article "Traces of Dramatisa
tion in Pesah Ceremonies in Hungary",4 where he portrays 
a "crossing of the Red Sea" on the last day of Pesah in sev
eral 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. 

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 
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By Zvi Friedhaber 

The mention of Chassidic dance tends to conjure up a 
stereotypical picture of many people moving in a never
ending 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 im
mediately, it is not. 

Chassidic dance is, in fact, rich in topics, themes and 
choreographic patterns, and full of improvisation. Only pro
lbl1ged 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,erature 

and their faithful f10ck about (האדמו"רים)of the rabbis 
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 

e dances of the twin וdetail and with loving care, as were tl 
rabbis, Reb Elimelech and Reb Zoshe, and other rabbis and 
simple men who became dancers of renown among the 

. Chassidim 

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

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 
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